
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

Mantelzorgers
Hila Karwal en
Inge Duijmelinck

Astronaut geeft 
lezing in Nuenen 
met beelden en 
‘hemelse’ muziek

NKV B1 
kampioen
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Nog niet toe aan onderhoud of reparatie? 
Geef dan gerust de service van AutoCrew 
cadeau aan iemand anders! 
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Quik Service Nuenen

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

Verkeersongeval?   Arbeidsongeval?
Medische fout?   Mishandeling?

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

WOW! 

W E E K D I E N S T E N
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:

Wintertijd
Zaterdag 27 op zondag 28 oktober 
gaat om 03.00 uur de klok één uur 
terug!

Opening 
compleet 
nieuwe 
supermarkt
Woensdag 31 oktober 
13.00 uur

Vincent van Goghstraat 37 
Nuenen

Het voordeel van het zuiden.

Nuenense programmabegroting 
en meerjarenraming sluitend
Door Gerrit van Ginkel

ethouder Joep Pernot presenteerde niet zonder trots zijn eerste 
begroting van de nieuwe bestuursperiode. De voorwaarden uit het 
eerder gesloten coalitieakkoord waren duidelijk zichtbaar in de 

begroting, zoals geen lastenverhoging voor de Nuenense burgers, de leges 
blijven kostendekkend, de openbare ruimtes zijn voor ontmoeten en bewe-
gen. Ook het versterken van de organisatie heeft een hoge prioriteit.

hoven met 9,8% stijgen. De afvalhef-
fing is in Nuenen lager dan in Eindho-
ven en Eindhoven heft hondenbelasting 
die Nuenen niet kent.
Wethouder Pernot schatte in dat bin-
nen het eerste kwartaal de lasten gelijk 
zullen zijn met Eindhoven  als we sa-
mengevoegd gaan worden.
De begroting bestaat uit acht pro-
gramma’s waarin het hele werkveld 
van de organisatie vervat is. Alle afde-
lingen hebben hierin hun wensen 
neergelegd.

Het thema in het coalitieakkoord is 
‘gezond Nuenen’ en daardoor zal 
vooral de leefomgeving en de uitstoot 
van gevaarlijke stoffen nauwlettend 
gevolgd worden, naast een gezond be-
stuur en gezonde organisatie.
Door het aantrekken van de bouw zijn 
financiële risico’s beduidend afgeno-
men en het weerstandsvermogen is 
verder toegenomen.
De rioolheffing is in Nuenen ongeveer 
gelijk met Eindhoven. De OZB zal in 
Nuenen met 2% dalen en gaat in Eind-

Cultuur Overdag bij 
opening Jan Linders
Op woensdag 31 oktober opent Jan 
Linders na een verbouwing de deuren 
weer. Ook Cultuur Overdag is hierbij 
aanwezig. Van 9.00 uur tot 16.00 uur 
staan vrijwilligers in de winkel met een 
rad van fortuin. Met € 1,- per draai-
beurt, steunt u Cultuur Overdag en 
zijn er leuke prijsjes te winnen. 
Ook oude kleding is nog steeds te de-
poneren in de daarvoor bestemde 
container in de winkel; de opbrengst is 
voor Cultuur Overdag.
 
Korting dankzij opbrengst Jan 
Linders-acties
Dankzij de acties die eerder dit jaar bij 
Jan Linders zijn georganiseerd, heeft 
Cultuur Overdag van het Jan Linders 
Fonds al een mooi bedrag ontvangen. 
Deze opbrengst is gebruikt om de 
nieuwe seizoens folder te maken én 
om de toegangsprijs van de concerten 
in het Van Goghkerkje met één euro te 
verlagen. Cultuur Overdag is erg blij 
met dit resultaat en bedankt iedereen 
die dit mede mogelijk heeft gemaakt!

Hans Vossenaar 
12,5 jaar pastoor 
in Nuenen c.a. en 
40 jaar Franciscaan
Op 6 september jongstleden was 
Hans Vossenaar 12,5 jaar pastoor 
van de parochies in onze gemeente. 
Eerst als pastoor van de pastorale 
eenheid van de parochies in Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten die in 
2013 na de fusie is omgevormd tot 
Parochie Heilig Kruis. Voorts is het 4 
november 40 jaar geleden dat Hans 
is ingetreden bij de orde van fran-
ciscanen.

Op zondag 4 november zal in de kerk-
dienst van 11.00 uur in de Heilige Cle-
menskerk worden stilgestaan bij deze 
heugelijke feiten. Tijdens deze kerk-
dienst zal ook het beleidsplan voor de 
komende vijf jaar worden gepresen-
teerd. In dit plan met als titel ‘Geloven 
in de toekomst’, worden projecten ge-
noemd die de Parochie Heilig Kruis 
ook in de toekomst vitaal houden.

Na de dienst zal er in de kerk een re-
ceptie plaatsvinden, waarbij de gele-
genheid bestaat om Hans Vossenaar te 
feliciteren.

Alle parochianen van Parochie Heilig 
Kruis en eenieder die zich betrokken 
voelt, worden van harte uitgenodigd 
bij de dienst en aansluitend e receptie 
aanwezig te zijn.

 Dag van de Mantelzorg 2018
Steunpunt Mantelzorg, onderdeel van LEVgroep, organiseert vrij-
dag 9 november de dag van de mantelzorg. Op deze dag worden de 
mantelzorgers in de gemeente Nuenen in de schijnwerpers gezet.

Luca van Mourik      
in ‘This time next year’

Wanneer: vrijdag 9 november. Waar: 
in Het Klooster. Tijd: 10.00-15.30 uur.
Programma: 
• Bewegen op muziek met Corrie 

Leuvering.
• Verhalen verteller Desiree
• Een heerlijke lunch

• Hans Boos maakt muziek op accor-
deon en brengt gezellige muziek

Let op! Tijdens deze dag wordt het com-
pliment uitgereikt. Om deel te nemen aan 
de Mantelzorgdag moet u zich inschrij-
ven als mantelzorger tot 1 november.

Voor inwoners van Nuenen c.a.

Zorgt u ook voor iemand in uw directe omgeving? Meld u zich dan aan bij het Steunpunt Mantelzorg NuenenTelefoon | 040 - 283 16 75
E-mail | steunpuntmantelzorg.nuenen@levgroep.nl

Mantelzorg
wijzer

Luca van Mourik, zoon van Michael 
en Renata van Mourik, maakt donder-
dag 25 oktober om 20.30 uur zijn tv 
debuut in ‘This time next year’ van 
Wendy van Dijk.

Bron: rtlmedialab.nl

Luca, 11 jaar oud, is vreselijk bang 
voor honden omdat hij ooit toen hij 
vier jaar oud was, een trauma heeft 
opgelopen. Zijn doel is om dit in de 
toekomst niet meer te zijn. Of hij hier-
in geslaagd is, wordt op donderdag-
avond uitgezonden. Tijdens de opna-
men wordt Luca bijgestaan door zijn 
vader Michael omdat het voor Luca, 
vanwege een autistische stoornis, 
moeilijk is om zijn verhaal te vertellen. 
Maar dat hij dit zelf superknap doet, 
zult u gaan zien. Naast beelden van 
Luca en Michael en het resultaat van 
een jaar lang werken aan niet meer 
bang zijn voor honden, zijn er ook 
beelden van Nuenen in de uitzending 
te zien.



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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nu aangelegde voorzieningen zijn drie belangrijke knelpunten opge-
lost. Binnenkort worden de oevers nog verfl auwd. De kanten van 
de beek zijn daarna minder stijl zodat er meer ruimte is voor planten. 
Ook het maaibeheer passen we dan aan. Het project is samen met 
het waterschap De Dommel uitgevoerd en was mogelijk door een 
subsidie van de provincie Noord-Brabant.

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 gemeente-
huis van woensdag 31 okto-
ber tot en met dinsdag 6 
november. Je kunt de ten-
toonstelling vrij bezoeken 
tijdens de openingsuren van 
de bibliotheek.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•
•
•

•
•

•

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•
•
•

•
•

•

AFVALWEETJE

Tuinafval kan gratis naar de milieustraat.
Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

AFVALINZAMELING
Groenbakken 2 locaties vervallen
Per 20 oktober 2018 komen de groenafvallocaties bij Eikelkampen 
(Nederwetten) en De Polder (Gerwen) te vervallen. Er werd teveel 
misbruik gemaakt van deze locaties. U mag hier nu niet langer 
groenafval storten. U kunt met uw groenafval gratis naar de milieu-
straat. Neem uw milieupas mee.

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. U bent van harte welkom.

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).

AANLEG FAUNAPASSAGES
In oktober hebben we een aantal faunapassages aangelegd in de 
Hooidonksche Beek. Deze zijn te vinden onder de bruggen bij de 
Langlaar, de Smits van Oyenlaan en de Papenvoortsedijk. Door de 
faunapassages kunnen wilde dieren een veilige oversteek maken in 
een gebied met veel verkeer.

We hebben onder meer loopplanken onder de bruggen aangelegd 
waardoor met name amfi bieën, reptielen en kleine zoogdieren het 
fi etspad en de wegen veilig kunnen passeren. Bij de Papenvoortsedijk 
is een lichtkoepel aangebracht waardoor de dieren eerder gebruik 
gaan maken van deze lange tunnel. De schermen zorgen ervoor dat 
de dieren de loopplanken snel kunnen vinden. 

De aanleg van de faunapassages maakt onderdeel uit van een gro-
ter project om de Hooidonksche Beek tussen de Papenvoortsedijk 
en de vijver bij het gemeentehuis ecologischer in te richten. Met de 

AFVALWEETJE 
Tuinafval kan gratis naar de milieustraat.

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

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 Ad-
viesraad Sociaal Domein, Paul van den Bosch (voorzitterasdnue-
nen@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, 5671CK Nuenen, m.vanonzenoort@
nuenen.nl

VERGUNNINGEN     
PERIODE 15-10-2018 EN 22-10-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
De Pinckart 49 Buiten behandeling - wijzigen gebruik 
 vestigen beddenzaak 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Broekdijk 20 Oprichten jongveestal, mestvaalt en 
 uitbreiden werktuigenloods 
Berg 37 Renoveren en uitbreiden woning 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Broekdijk - Gerwenseweg IJsbaan Oud Prinsen, 
 seizoen 2018-2019 
Heuvel 11 Boekenmarkt 27 januari 2019 
Vincent van Goghplein Melding lunchkraam elke donderdag 
Collse Hoefdijk 24 Besloten tentfeest HR Collse Hoeve 
 1 december 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Collse Hoefdijk 24 Feestavond Dorpsquiz 
 10 november 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum Locatie Omschrijving 
18-10-2018 Nuenen c.a. Aanwijzingsbesluit ambtenaar 
17-10-2018 Nuenen c.a.  Vooraankondiging crematorium op
 Oude Landen begraafplaats Oude Landen 

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



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 25 t/m woensdag 31 oktober

Avocado 
 per stuk 0,99
Pruimen     
pan klaar   1/2 kilo 1,29

Cabbage salade
 250 gram1,99

Bamipakket     
 1/2 kilo 1,49

Spruiten        
 1/2 kilo 0,69

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

Happy Halloween 

Perssinaasappelen
hele kilo 1,69

Acties week 43 : geldig maandag 22 t/m zaterdag 27 oktober_____________________________________________________

Halloweenvlaai
Harde wenerbodem met sinaasbavarois, 
opgemaakt in Halloweensfeer. 
Half € 7,95  € 1495_____________________________________________________

ONZE TOPPERS

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

Brood van de week: 
Landbrood 
Fijngemalen volkoren in vloervorm
2 x ½  € 1,95   € 189_____________________________________________________

Speculaascaketaartje
      € 399_____________________________________________________
VRIJDAG EN ZATERDAG WEEKENDVERWENNER: 

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

 

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

Keurschlager Festival!

Beierse Fricadel
   ......................................iedere 4e gratis
4 Duitse
Braadworsten ...............5,95
4 Speklappen +
4 Roomschijven ......6,95
Gegrilde Eisbein
per stuk ...................................................2,95
Domschincken
100 gram .................................................2,25
Kip Strudel
100 gram .................................................1,75
Pollo Tartufo
100 gram .................................................1,95
Thüringer bratwurst
Broodje ...................................................3,50

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

VLEESWAAR

SPECIAL

FreciousCare
Luchtreiniger

www.roewa.com

* In een conform GB/T18801-2015 ingerichte testkamer van 30 m³ werd >99,99 % van de fi jnstofdeeltjes (PM2,5) en bacteriën (Stapphylococus albus 8032) binnen 45 resp. 60 minuten verwijderd.

LEKKER SLAPEN IN 
SCHONE LUCHT
Adem direct 99,99 %* heldere, 
schone en frisse lucht in. 
Nu bij uw RÖWA-FreciousCare-dealer:

FreciousCare
Luchtreiniger

www.roewa.com

* In een conform GB/T18801-2015 ingerichte testkamer van 30 m³ werd >99,99 % van de fi jnstofdeeltjes (PM2,5) en bacteriën (Stapphylococus albus 8032) binnen 45 resp. 60 minuten verwijderd.

LEKKER SLAPEN IN 
SCHONE LUCHT
Adem direct 99,99 %* heldere, 
schone en frisse lucht in. 
Nu bij uw RÖWA-FreciousCare-dealer:

FreciousCare
Luchtreiniger

www.roewa.com

* In een conform GB/T18801-2015 ingerichte testkamer van 30 m³ werd >99,99 % van de fi jnstofdeeltjes (PM2,5) en bacteriën (Stapphylococus albus 8032) binnen 45 resp. 60 minuten verwijderd.

LEKKER SLAPEN IN 
SCHONE LUCHT
Adem direct 99,99 %* heldere, 
schone en frisse lucht in. 
Nu bij uw RÖWA-FreciousCare-dealer:

Opwettenseweg 81 
5672 AG Nuenen 

Tel. 040 - 284 00 13

W W W. B E D D E N S P E C I A L I S T N U E N E N . N L

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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



Rond de Linde  Nr. 43 Donderdag 25 oktober 2018

 60 

Zondag 28 oktober:

Najaarswandeling 
door Eckartdal
De gidsen van het Eckartdal die eerde-
re jaren hebben meegedaan, hebben 
opnieuw aangegeven dat zij geïnteres-
seerde mensen in hun prachtige woon-
omgeving willen rondleiden.
Deze najaarwandeling wordt namelijk 
gegidst door enkele leden van de na-
tuurclub SDNI en ze wonen zelf op het 
Eckartdal. Zij laten u hun prachtige en 
natuurlijke leefomgeving zien. Aan-
vang 14.00 uur vanaf de Herberg op 
het terrein van Eckartdal aan de Nue-
nense weg in Eindhoven.
Stevig schoeisel wordt aangeraden.
Info Kees Planken, tel. 0402421423. 
www.ivn.nl/nuenen

Orgelconcert 
Clemenskerk 
Nuenen
Op zondag 28 oktober geeft de Am-
sterdamse organist Stephan van de 
Wijgert een orgelconcert in de H. Cle-
menskerk aan het Park te Nuenen. 
Aanvang 15.30 uur, toegang gratis, 
met een collecte na afloop.

Van Mozart tot Grieg
De organist heeft een bijzonder pro-
gramma samengesteld voor het grote 
Smits-Vermeulen-orgel. Van de ‘klassie-
ke’ Mozart gaan we via Schubert naar de 
romantiek met een prélude en Fuga van 
Mendelssohn. Vervolgens klinkt de be-
kende en zeer geliefde Prélude, Fugue et 
Variation en César Franck. Het concert 
eindigt met een verrassende finale: de 
speelse Holberg Suite van Edward Grieg.

Stephan van de Wijgert 
Stephan van de Wijgert studeerde or-
gel en koordirectie in Utrecht en was 
prijswinnaar op het Sweelinck-con-
cours in 2005 en 2007. Vanaf 2008 is hij 
als vaste organist verbonden aan de 
kerk ‘De Duif ’ Amsterdam. Hij organi-
seert de serie ‘Zondagmiddag-Orgel-
concerten in De Duif ’ met jaarlijks 
zo’n 25 concerten. De CD die Stephan 
in 2013 van het Smits-orgel maakte 
werd door het klassieke Magazine 
‘Luister’ bekroond met het cijfer 10.
Sinds 2016 is Stephan van de Wijgert 
artistiek adviseur van de internationa-
le orgelserie ‘ Berne Abdijconcerten’ in 
Heeswijk-Dinther. Hij is ook koordiri-
gent in de Cosmas- en Damianuskerk 
te Abcoude en is een veel gevraagd so-
list voor orgelconcerten in Nederland 
en bij Europese festivals.

Meester Strikstraat 1  Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 523271
OPEN: 09.30-18.00 uur 

www.�rstclassmodestiphout.nl

Meester Strikstraat 1  Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 523271
OPEN: 09.30-18.00 uur 

www.�rstclassmodestiphout.nl

*iedere maandag vanaf 11.00 uur open

 

De Herfst 
is er nu écht

dus 
nu toeslaan!

o.a. Josephine & Co
met luxe vesten

Belluna in 
Chique sportief

enz.

Allerzielenconcert - Miserere mei
Onder de bezielende leiding van Tom Suters wordt dit jaar voor de 5e maal 
een groots Allerzielenconcert gegeven, met projectkoor Lux Aeterna en het 
Valkenswaards Kamerorkest. Op zaterdagavond 3 november om 20.00 uur 
in de H. Clemenskerk in Nuenen en zondagmiddag 4 november om 15.00 
uur in de H. Nicolaaskerk aan de Markt in Valkenswaard. 

De dirigent
Tom Suters is sinds 2008 actief als diri-
gent van meerdere kerk- en profane 
koren en geeft daarnaast privé-zang-
lessen. Ook is hij artistiek leider en di-
rigent van het ‘Allerzielenkoor Lux Ae-
terna’ waarmee hij jaarlijks een groot 
Allerzielenconcert geeft in de regio 
Eindhoven. In 2014 behaalde hij zijn 
bachelor diploma koordirectie bij Joop 
Schets. Naast het dirigeren produceert 
Tom evenementen op het gebied van 
koorzang en klassieke muziek.

Entree en kaartverkoop: de entree van 
de concerten bedraagt €15,- (in de 
voorverkoop €14,-).
Info: projectinfopunt@gmail.com.

Het concert is bedoeld als muzikale 
omlijsting van Allerzielen - de herden-
kingsdag in de katholieke kerk voor de 
overledenen - en vindt daarom traditi-
oneel plaats in het weekeinde na 2 no-
vember. De titel van dit jaar ´Miserere 
mei´ (ontferm u over mij) sluit hier 
mooi op aan. Ook dit jaar is weer ge-
zocht naar werken van componisten 
die bij het grote publiek minder be-
kend zijn, maar het meer dan waard 
zijn om gehoord te worden:

Jan Dismas Zelenka (1679-1745): Mi-
serere en Missa Omnium Sanctorum
Zelenka, geboren in Bohemen, het 
huidige Tsjechië, werkte het grootste 
deel van zijn leven als Hof- en Kir-
chen-compositeur in Dresden.
Cyrillus Kreek (1889-1962): Taaveti 
Laulud en Musica Sacra Kreek heeft 
afgezien van zijn studietijd in St. Pe-
tersburg, zijn hele leven doorgebracht 
in zijn geboorteland Estland dat toen 
onderdeel was van Rusland.

Peteris Vasks (1946*): Pater Noster
Peteris Vasks werd geboren in Letland 
en schreef zijn eerste compositie op 
8-jarige leeftijd.

De uitvoerenden
Het projectkoor Lux Aeterna wordt sa-
mengesteld uit amateur koorzangers 
(uit de regio Eindhoven en soms ver 
daarbuiten) en treedt op in een a capel-
la bezetting in de Taaveti Laulud van 
Kreek en in een grotere bezetting in 
Zelenka’s Missa Omnium Sanctorum 
en Miserere voor koor en orkest. Dit 
jaar fungeert het Valkenswaards Ka-
merorkest als begeleidingsorkest. Het 
orkest zal daarnaast in de Musica Sacra 
van Kreek ook alleen te horen zijn. 

Praten over de dood      
is gelukkig geen taboe meer 
We maken allemaal de dood een keer van dichtbij mee, een verdrietige pe-
riode waarin ook wel eens hele mooie momenten kunnen zitten. Momenten 
waarin de mooiste herinneringen aan de gemiste persoon boven komen. 
Maar in de eerste moeilijke periode nadat iemand overleden is, moet er ook 
veel geregeld worden. Gelukkig zijn er mensen die daar hun beroep van 
hebben gemaakt. Zij kunnen je helpen met alle zaken rondom een mooie 
uitvaart. Maar niet alleen het zakelijke gedeelte speelt mee, de emoties spe-
len natuurlijk een nog veel grotere rol.

Heuvel, Heuvel 11 te Gerwen. Hij zal 
vertellen over zijn vele ervaringen van 
de afgelopen jaren. 
Ook hoort u over verschillende moge-
lijkheden van afscheid nemen. Dan 
zult u merken dat alles bespreekbaar is 
en dat heel veel mogelijk is. 
U bent van harte welkom om te komen 
luisteren, ook is er ruimte om vragen 
te stellen. Vanaf 13.30 uur staat de kof-
fie klaar. 
Deze lezing is een activiteit van de 
WLG; werkgroep leefbaarheid Ger-
wen. Website: www.digitaal-dorps-
plein-gerwen.nl. Mailadres: werk-
groepleefbaarheidgerwen@gmail.com, 
Telefoon: 06-41102625. 

Hans Vervuurt is een afscheidsbegelei-
der. Hij begeleidt mensen nadat ze een 
dierbare hebben verloren, maar ook 
mensen in hun laatste levensfase. Zo 
kunnen mensen veel meer hun eigen 
wensen omtrent hun dood aangeven. 
Hans komt bij families in Noord Bra-
bant, Gelderland en Limburg. Er is niet 
één afscheid of familie hetzelfde en 
voor Hans is het dan ook een mooie uit-
daging om het persoonlijke en het unie-
ke van een overleden persoon, zo goed 
mogelijk naar voren te brengen. 
Maandag 29 oktober zal Hans Ver-
vuurt hierover komen vertellen tijdens 
zijn lezing: ‘Goed afscheid nemen kan 
maar één keer’. Om 14.00 uur in D’n 

Allerzielenviering 
te Gerwen 
Op vrijdag, 2 november zal om 19.00 
uur in de St. Clemenskerk te Gerwen 
de jaarlijkse gedachtenis worden ge-
houden van alle overledenen. In het 
bijzonder zullen de eigen dierbaren 
worden herdacht die het afgelopen 
jaar zijn gestorven. Voor al die dierba-
re overledenen van het afgelopen jaar, 
zullen kaarsjes worden aangestoken 
door een familielid(en).
Na afloop van de viering brengen we 
gezamenlijk een brandende kaars naar 
het parochiekerkhof (‘De Huikert’). We 
zetten de kaars bij het graf van uw dier-
bare, bij de urnenmuur óf (indien er 
geen graf of urn is) bij de naam van uw 
dierbare in de speciaal voor deze gele-
genheid ingerichte gedachtenis-hoek.
Indien u dit laatste op prijs stelt (inge-
val er geen graf of urn is), vragen wij u 
om de naam van uw dierbare aan ons 
door te geven via: Ellydegroof@gmail.
com.

Wij hopen dat u troost zult vinden bij 
deze bijeenkomst en kracht voor het 
verwerken van uw verdriet.

Sinds enige tijd volg ik het kabaal rond de kap van een enorme hoeveelheid berkenbomen 
langs de Vallestap. 

De heer Lammerts deed daarvan verslag en het actiecomité reageert daar weer op.
Duidelijk moge zijn, dat de kap van de bomen op geen enkele wijze iets toe of af doet aan 
de veronderstelde allergie. Niemand zal in de hele gangbare medische praktijk ergens de 
kap van bomen vinden als panacee voor allergie.
Boompollen zijn er nu eenmaal. En in een bepaald jaargetijde meer, net als graspollen. Te 
behandelen, maar niet te voorkomen.
Opmerkingen van anderen, dat kap het probleem wegneemt is juist, indien alle bomen en 
grassen worden verwijderd. Evenals alle huisdieren, vogels, vee en huismijt.
Misschien wetenschappelijk niet onwaar, maar in algemene zin aperte nonsens.
Rest de opwinding over het wegnemen van wat struiken en de herplaatsing van nog een 
paar berkenbomen. Dat verdient niet dat daar een medisch probleem van wordt ge-
maakt. Dat verwerd tot een buiten proporties opgeblazen actie, waar een verstandige ge-
meenteraad de angel had uitgetrokken.
Dat is helemaal misgegaan.
De besluitnemers hebben zich door het hele onzinnige proces op sleep laten nemen, heb-
ben zich laten intimideren of zich ontoereikend geïnformeerd.
Al met al is, ook al druk je dat af in hoofdletters, van smaad in mijn ogen geen sprake.
Misleiding hooguit door het comité, domheid door de raad.

D. Drenth, De Vroente 34

Mevrouw de Thouars,
 
U vraagt om een rectificatie van de berichtgeving in Rond de Linde door Meneer Frans 
Lammerts. Zijn berichten hebben volgens u geleid tot de tweestrijd in onze wijk. Ik wil u 
even wat uitleggen.
 
U schrijft te hebben gestreden voor gezinnen met allergie en dat deze gezinnen nu erg blij 
zijn. Dat doet u goed, dat hebben we allemaal kunnen zien aan uw stralende hoofd en 
smalende lach op de eerste dag van de kap. Er zijn echter ook veel gezinnen die verdrietig 
en boos zijn dat er veel mooie bomen zijn verdwenen. Dat heeft te maken met het verlies 
van de bomen, niet met de berichtgeving over hoe het allemaal in zijn gang is gegaan. El-
ke keer dat wij nu door onze wijk rijden, raakt de kaalheid ons. Het maakt ons verdrietig en 
boos. Het zou u sieren als u ook dit gevolg van uw actie zelf kunt dragen, in plaats van het 
toe te schrijven aan een ander.
 

Andrea Liedtke, Valeriaanlaan 2, Nuenen
 
 

Berkenkap in de wijk Vallestap
Als bewoners van de Andoornstraat zijn wij actief betrokken geweest bij het protest tegen 
het rooien van ca 135 berken bomen in enkele van onze aanliggende straten. Ondanks 
dat enkele berkenbomen (voorlopig) zijn gespaard waren deze protesten zinloos omdat 
de gemeenteraad dit reeds had beslist. 

Onze verontwaardiging over de wijze waarop deze actie inhoudelijk werd uitgevoerd was 
zo groot dat wij wilden weten hoe het mogelijk is dat een gemeenteraad tot dit besluit 
heeft kunnen komen. In mei waren wij nog door een gemeenteambtenaar gerust gesteld 
met de mededeling dat wij ons niet ongerust hoefden te maken want er was toch geen 
budget voorhanden.
Om meer inzicht te verkrijgen hebben wij enkele fractievoorzitters van Nuenense politieke 
partijen, W70 politici en betrokken mensen uit de wijk Vallestap aangesproken. Inhoude-
lijk zijn wij tot dezelfde conclusies en feiten gekomen als zijn weergegeven in het artikel 
van Frans Lammerts in ‘De Nuenense Krant’ van week 41. Deze journalist heeft op een ob-
jectieve wijze de feiten van het doorlopen besluitvormingsproces weergegeven, zodat de 
burger zelf een oordeel kan vormen. 
Tijdens het rooien van de bomen ontstonden er felle discussies tussen voor- en tegenstan-
ders waarbij veel emoties vrijkwamen. Een lid van het actiecomité Thouars gaf aan dat hij 
zich sterk had gemaakt voor het kappen in fases maar dat de gemeente hier geen oor naar 
had. Voor de gemeente was dit volgens hem om budgettaire redenen onbespreekbaar. 
Door deze rooioperatie zijn er grote spanningen ontstaan tussen de bewoners onderling 
en is de woonsfeer voor velen verpest. 
Deze situatie mag de raad ( zeker de fractie W70 ) en het actiecomité Thouars zich aan-
trekken op basis van het door hen gespeelde spel in de besluitvormingsprocedure. Weer 
een zaak in Nuenen waarbij men zich mag afvragen of Nuenen wel over voldoende be-
stuurskracht beschikt. Voor ons is het onbegrijpelijk dat het kapbesluit voor de Vallestap 
en omstreken is genomen op een moment dat het daaraan ten grondslag gelegen bo-
menbeleidsplan nog niet was aangenomen. De raad heeft hiermede een precedent ge-
creëerd waarmede het moeilijk zal zijn om een consistent beleid te voeren naar andere ge-
lijksoortige actiegroepen in Nuenen. 
De aangebrachte schade kan niet meer worden hersteld en de gemeente heeft een herbe-
plantingsplan opgesteld. Door de kap van ca 200 berkenbomen (totaal) van 40 jaar of ou-
der is er voor de gezondheid van de bewoners in de wijk Vallenstap een slechtere situatie 
ontstaan dan voorheen. Denk hierbij aan de functie van bomen voor onze leefomgeving. 
Zij zorgen voor de omzetting van CO2 in Zuurstof, fijnstof reductie etc. Het is de plicht van 
de gemeente om een zodanige herbeplanting uit te voeren dat het verlies aan opnameca-
paciteit van kooldioxiden etc a.g.v. de rigoureuze kap wordt gecompenseerd.

Het zou goed zijn als alle partijen binnen de wijk Vallestap vooruitkijken en zich gezamen-
lijk sterk maken naar de gemeente om deze compensatie te bereiken. Wij denken hierbij 
aan het benodigde aantal, type en grootte van de bomen en tevens het behoud van de ter 
discussie staande bomen aan de aangrenzende straten in de Vallestap.

Ietje en Gerard Derijck, Andoornstraat 2

Open brief aan het college en gemeenteraad,
Na het lezen van een open brief, over Nuenen, met als kop: Een zelfstandig Nuenen is ook 
geen goed idee, op de opiniepagina van het ED donderdag 18 oktober 2018 en het inter-
view van onze burgemeester bij het LON van afgelopen zondag het volgende:
Ik was erg sceptisch over het referendum, toch ben ik enigszins verheugd over de uitslag. 
Blij dat dit, een positief resultaat opleverde voor het zelfstandig blijven. Toch maak ook, ik 
mij grote zorgen over Nuenen, om de paar dagen staat er, door middel van een ingezon-
den brief in het ED of onze Nuenense dorpskrantjes wel iets negatiefs over Nuenen, men-
sen die zich grote zorgen maken over de meest uiteenlopende zaken. Het is terechte kritiek 
en houdt maar niet op! Ik wil ze dan ook niet herhalen. 

Mijn oproep is dan ook: Laat zien dat jullie iets doen met deze kritiek. Dan kunnen wij als 
inwoners trots op jullie zijn!

Tina Klep, Raessenshof 61, 5671 Nuenen

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

Ingezonden brieven
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Niets meer vergeten, 
hoe �jn zou dat zijn?
Welke dag is het vandaag? Wie er deze 
week jarig? Wanneer moet ik ook al-
weer naar welke dokter? Wanneer 
moet ik mijn medicijnen innemen?
Zelf kunt u dit vragenlijstje misschien 
wel veel langer maken.

Er is een oplossing. Via een beeld-
scherm in de woonkamer, eigenlijk een 
kleine televisie, kunt u op elk moment 
van de dag zien wat er voor u belang-
rijk is. De tijd, het weerbericht, afspra-
ken, herinneringen voor medicijn ge-
bruik, verjaardagen en nog heel veel 
meer.
Het enige wat u nodig hebt is iemand 
die uw afspraken bijhoudt. Een zoon, 
een dochter of een andere mantelzor-
ger. Die kan al dit soort berichten heel 
makkelijk en op afstand op uw scherm 
zetten via een mobiele telefoon. Dage-
lijks een kwestie van minuten. Zelf 
hoeft u er niets voor te doen. Alleen re-
gelmatig even kijken op dat scherm.
Stelt u eens in gedachten voor dat u op 
deze wijze en met behulp van een 
scherm en een verzorger langer in uw 
oude en vooral vertrouwde omgeving 
kunt blijven wonen. Wat een toegift!

Meer weten? Kom dan vrijdag 2 no-
vember, het liefst met een van de kin-
deren of andere mantelzorger, naar de 
Gasterij in de Jo van Dijkhof aan de 
Vinkenlaan. Om 10.30 uur starten we 
met een kop koffie en daarna zal Noud 
Wilders ons alles vertellen wat we wil-
len weten over het systeem dat ‘Spiqle 
Agenda’ heet.
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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, 
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© 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 
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fotokopieën, opnamen of op enige andere 
manier zonder voorafgaande schriftelijke 
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Telefoon 040-2831200
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Volg ons ook op:

A� ossingsblij:  U of de bank? 
De gezamenlijke banken zijn gestart met de campagne: Word ook a� os-
singsblij! Met deze campagne willen banken mensen aan het denken zet-
ten over hun � nanciële situatie aan het einde van de looptijd van de 
a� ossingsvrije hypotheek. Met dansende en � uitende mensen op de web-
site www.a� ossingsblij.nl willen zij ons overhalen af te gaan lossen. 

Voorlichten over risico’s die verbon-
den zijn aan je hypotheek is natuurlijk 
prima maar op zich is deze actie op-
merkelijk, want jarenlang brachten 
banken juist aflossingsvrije hypothe-
ken actief aan de man. Nu de toezicht-
houders DNB en AFM zich in toene-
mende mate zorgen maken over deze 
erfenis uit het verleden, worden de 
banken actief met het stimuleren van 
aflossen. Met vragenlijsten die meest-
al maar tot één uitkomst leiden name-
lijk dat u moet aflossen, proberen ze 
nu urgentie te kweken. 

Wat is nu eigenlijk het probleem? Af-
lossingsvrij is vaak niet aflossingsvrij. 
Alleen is de hypotheek vaak zo vorm-
gegeven dat u aan het einde van de 
looptijd (meestal 30 jaar) alles af moet 
lossen. Op dat moment moet u het ge-
hele bedrag op tafel leggen. Als u dat 
niet wilt, zult u op zoek moeten naar 

een bank die bereid is een nieuwe hy-
potheek te verstrekken. Door het ver-
vallen van de renteaftrek na 30 jaar en 
de eis van veel banken dat bij een hy-
potheek minimaal 50% van de markt-
waarde van de woning wordt afgelost, 
stijgen de maandlasten. En als na de 
pensionering het inkomen daalt, zoals 
vaak het geval is, wordt het lenen van 
geld voor een hypotheek soms lastig. 
Naar verwachting zal straks een op de 
vijf huiseigenaren met een aflossings-
vrije hypotheek in de problemen ra-
ken door deze situatie. 

Moet u nu in paniek raken? Nee, want 
ook hier wordt de soep niet zo heet 
gegeten als opgediend en elke situa-
tie is anders. Bijvoorbeeld, Rabobank 
kende de termijn van 30 jaar helemaal 
niet. Daar is aflossingsvrij echt aflos-
singsvrij. Of wellicht heeft u voldoen-
de geld gespaard in een spaarpolis of 
op een andere manier, zo dat u de le-
ning helemaal kunt aflossen of uw hy-
potheek flink kunt verlagen. Of wel-
licht heeft u voordat de 30 jaar om zijn 
uw huis al lang verkocht en geniet u 
van uw pensioen in een of ander warm 
land. Of misschien heeft u ook wel vol-
doende pensioen inkomen zodat u de 
lasten prima kunt betalen en een nieu-
we hypotheek af kunt sluiten. 

Weet u niet precies hoe het zit maar 
wilt u wel graag objectief weten hoe 
het met uw situatie zit? Vraag dan ad-
vies van een onafhankelijk financieel 
adviseur. 

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

Financieel Thuis

De Beekse Tuin 55, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Irma van Laarhoven 
en Leon Raaijmakers

Jelte :   
nieuwe inwoner in 
onze gemeente
Onze fotograaf zag weer een opvallend 
geboortekaartje in een voortuin in 
Gerwen. Aan de Daal 32 is deze maand 
Jelte geboren. Hoera, een zoon! staat 
op de openbare aankondiging te lezen. 
Jelte van den Heuvel, zoon van Sanne 
en Bart, welkom in onze gemeente!

Hebt u ook een opvallende aankondi-
ging in de voortuin staan of een ‘ge-
boortekaartje’ op het raam, schiet dan 
een plaatje en mail de foto met toelich-
ting naar de redactie. Of ziet u een op-
vallende geboorteaankondiging, laat 
het de redactie weten: redactie@rond-
delinde.nl. Vandaar de slotopmerking: 
wordt vervolgd. 

FreciousCare FCI5000 luchtreiniger voor binnenshuis

Lekker slapen in schone lucht
De FreciousCare luchtreiniger voor binnen gebruik van RÖWA reinigt de ka-
merlucht voor 99,99 %* van schadelijke sto� en en vormt daarmee een be-
langrijke voorwaarde voor een goede nachtrust. Fijnstof, bacteriën, ozon, 
pollen of geuren: met de momenteel meest geavanceerde � ltertechniek op 
de markt reinigt dit apparaat de lucht 16 maal per uur. Daarbij werkt de 
luchtreiniger energiezuinig en stil.

en uit. De kwaliteit daarvan is van in-
vloed op de slaap en de gezondheid. 
Schone lucht is met name belangrijk 
voor stadsbewoners, voor gezinnen 
met kinderen, voor mensen met aller-
gieën, als ook voor mensen in buiten-
gebieden die last hebben van gras- en 
weidepollen. Over fijnstof gesproken: 
hoe kleiner de deeltjes, hoe beter de 
filtertechniek moet zijn. De uit drie la-
gen opgebouwde filtertechniek in de 
FreciousCare reinigt de lucht uiterst 
efficiënt, stil en zuinig. Zelfs in de 
hoogste stand verbruikt het compacte 
apparaat met 32,8 watt minder energie 
dan een föhn. 

Gebundelde competentie
De FreciousCare binnenluchtreiniger 
voor schone lucht wordt geleverd door 
Rössle & Wanner GmbH, fabrikant van 
hoogwaardige bedden en bedsystemen, 
in samenwerking met MANN+ HUM-
MEL, de wereldwijd leidende produ-
cent van filteroplossingen.
*In een conform GB/T18801-2015 inge-
richte testkamer van 30 m³ werd >99,99% 
van de fijnstofdeeltjes (PM2,5) en bacte-
riën (Stapphylococus albus 8032) binnen 
45 resp. 60 minuten verwijderd.

Verkrijgbaar bij Stijn’s Slaapstudio
Opwettenseweg 81, 5672 AG Nuenen. 
Tel. 040 - 284 00 13
www.beddenspecialistnuenen.nl

“Wij willen onze klanten producten 
aanbieden, die een goede nachtrust be-
vorderen,” legt Manfred Greiner, direc-
teur van Rössle & Wanner GmbH 
(RÖWA) uit. Daarbij denkt men voor-
uit, want frisse lucht is vandaag de dag 
geen vanzelfsprekendheid meer. 

Frisse lucht in binnenruimtes 
We brengen 90% van de tijd in binnen-
ruimtes door. Of het nu op kantoor, op 
een zolderwoning of in de slaapkamer 
is: een krachtig filtersysteem zorgt 
voor aantoonbaar frisse lucht. Zo ver-
wijdert de FreciousCare 99,99 %* fijn-
stof (PM 2,5) en bacteriën. Ook onaan-
gename geuren, huisstofmijt, dieren-
haar, stuifmeel en zelfs vluchtige 
organische stoffen filtert hij doeltref-
fend uit de kamerlucht.

Filters in plaats van � jnstof
Een mens ademt tijdens acht uur 
nachtrust rond de 4.000 liter lucht in 

Lekker slapen in schone lucht: De Frecious-
Care luchtreiniger van RÖWA zorgt voor 
het verfrissende gevoel van schone lucht.

Wilgen knotten      
op Natuurwerkdag
Op zaterdag 3 november is het Natuurwerkdag. Er wordt dan landelijk ge-
werkt in en aan de natuur, in Brabant op ruim 45 locaties. Het is gezond, leuk 
en gezellig om buiten aan het werk te gaan tijdens de grootste vrijwilligersdag 
in het groen: zagen, snoeien en meer. Tevens behoeden we mooie natuurele-
menten voor onze kinderen en vele generaties daarna. De Knotgroep van het 
IVN-Nuenen begint haar knotseizoen met de nationale Natuurwerkdag.

werk in de natuur verricht en met na-
me het onderhouden van, voorname-
lijk Nuenense, knotwilgen. Er is plaats 
voor velen en ook voor kinderen is het 
een mogelijkheid het werk te ervaren. 
We gaan achter Wolvendijk 25 vele 
knotwilgen van hun zware kruin af 
helpen. We doen dat met handgereed-
schap waar De Knotgroep voor zorgt. 
Ook zal er koffie en soep zijn om op 
krachten te blijven. We starten om 
9.00 uur en wanneer u wilt stoppen 
kunt u het beste zelf aangeven maar er-
gens tussen 14.00 en 15.00 uur zullen 
we een punt zetten achter deze eerste 
knotdag van het seizoen 2018-2019 en 
het resultaat bekijken. 

Samen aanpakken 
op de Natuurwerkdag
Geïnteresseerd om samen met buren, 
vrienden of familie buiten een (halve) 
dag aan de slag te gaan? Kijk dan op 
natuurwerkdag.nl voor meer informa-
tie over locaties en activiteiten bij jou 
in de buurt en meld je aan. Voor meer 
informatie over deze locatie kunt u 
mailen naar Knotgroep.IVN.Nue-
nen@gmail.com 
Partner van de Natuurwerkdag is de 
Nationale Postcode Loterij.  Land-
schappenNL organiseert landelijk de 
Natuurwerkdag. In Brabant wordt de 
dag door Brabants Landschap georga-
niseerd. Dit gebeurt in samenwerking 
met de lokale vrijwilligersgroepen en 
IVN-afdelingen. Daarnaast doen di-
verse landgoedeigenaren, Natuurmo-
numenten, Staatsbosbeheer en Scou-
ting Nederland mee. 

Zonder vrijwilligers gaat er veel verlo-
ren van onze natuur en landschappen. 
De vele vrijwilligers die al dat werk 
verzetten op de Natuurwerkdag levert 
een belangrijke bijdrage aan het be-
schermen en behouden van natuur. 
Zorg voor landschap zoals onderhoud 
aan (knot)bomen, hagen, boomgaar-
den en heidevelden is vaak in vrijwilli-
gershanden. Dankzij hen kan iedereen 
blijven genieten van het karakteristie-
ke Nederlandse landschap. 

Ook in Nuenen aan de slag 
In Nuenen is De Knotgroep van het 
IVN een alom bekende groep die veel 

Foto Cees van Keulen

Op zoek naar uw 
voorouders!
Op zaterdag 27 oktober van 11.00 tot 
14.00 uur organiseert heemkundekring 
De Drijehornick samen met de afdeling 
Kempen & Peelland van de Nederland-
se Genealogische Vereniging (NGV) 
weer onze halfjaarlijkse voor iedereen 
toegankelijke inloop met extra aan-
dacht voor genealogie ofwel familie- en 
stamboomonderzoek.
Het is een zeer oude hobby die door de 
toepassing van computer en internet een 
nieuwe impuls heeft gekregen. Vroeger 
moest men veel reizen naar archieven. 
Tegenwoordig kan men ook thuis met de 
computer op internet veel vinden uit het 
verleden over uw voorouders.
 
Wilt u daar meer over weten?
Kom dan op 27 oktober naar ons Heem-
huis. Vrijwilligers van de NGV en de 
heemkundekring zijn dan aanwezig om 
u wegwijs te maken bij het zoeken naar 
informatie over uw voorouders. Er zijn 
voorbeelden hoe u gegevens kunt vin-
den en hoe die te ordenen met schema’s 
en computerprogramma’s. 
U vindt ons in het Heemhuis op:
Papenvoort 15A, 5671 CP Nuenen.

KBO gaat verder als Senergiek
Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Het Klooster, afgelopen vrijdag 19 ok-
tober, werd de nieuwe naam bekend gemaakt van 'KBO Nuenen'. Onder 
tromgero� el op het podium in de theaterzaal werd met gekleurde letterbor-
den de nieuwe naam: SENERGIEK bekend gemaakt.                                     
                                
Voorzitter Gonnie Lucassen bena-
drukte vooraf dat het oppoetsen van 
het imago van, en het bedenken van 
een nieuwe naam vóór de KBO niet 
betekende dat het niet goed ging. 'Inte-
gendeel, het gaat zelfs heel goed. Dit 
moet je doen als de tijd er rijp voor is. 
En dat was afgelopen vrijdag. De nieu-
we naam symboliseert wel om het wat 
stoffige imago van de KBO op te poet-
sen en ook jongere leden (vanaf 50 
jaar), te binden met de vereniging. 

De verandering van naam markeert 
een nieuwe start van onze vereniging. 
Naast de bestaande activiteiten willen 
wij nieuwe eigentijdse activiteiten ont-
wikkelen. Wij willen voor jongere se-
nioren toegankelijk zijn, transparant 
en aantrekkelijk.

Immers, de wens tot zelfontplooiing 
van ouderen is géén andere dan die 
van jongeren.  Ambitie en passie gaan 
niet met pensioen! Er zijn veel ouderen 
die de lat voor zichzelf hoog blijven 
leggen, die nieuwsgierig blijven, die 
achteruit maar ook vóóruit kijken, die 
ambitieus zijn, kennis willen maken 
met het nog onbekende.

Ontplooiing en creativiteit zijn voor de 
een: zingen, dansen, schrijven, muziek 
maken, fotograferen. Voor de ander: 
studeren, lezen, handwerken,  bridgen, 
biljarten, gastvrouw zijn, bijeenkom-
sten organiseren. Doe wat bij jou past 
en wat jou uitdaagt. Je wordt creatief 
als je je open stelt voor nieuwe zaken, 
rond kijkt in de wereld om je heen.

SENERGIEK behartigt de individuele 
en de collectieve   belangen van de 
Nuenense senioren. Onze cliëntonder-
steuner, vrijwillige ouderenadviseurs, 
thuisadministrateurs en belastinghul-
pinvullers staan alle inwoners van 
Nuenen bij ten aanzien van WMO 
aanvragen, huisvesting en alle andere 
mogelijke vragen.

SENERGIEK organiseert activiteiten 
binnen tal van clubs, reizen en voor-
lichtingsbijeenkomsten. Dit alles ge-
richt op educatie, cultuur, vitaal blij-
ven, ontspanning en elkaar ontmoeten.

Onder tromgeroffel werd met gekleurde letterborden de nieuwe naam: 
SENERGIEK bekend gemaakt.            
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een plek waar je je � jn kunt voelen en waar 
je niet verplicht naar toe hoeft. Soms zijn we 
met drie of tien mensen, soms met twintig. 
In Marieke’s groep kun je je verhaal doen. Ik 
ben in deze groep de enige die uit Nuenen 
komt” vertelt Inge. 

Studeren en mantelzorgen
Mantelzorger zijn voor één van je ouders 
naast je studie is intensief en zeker niet van-
zelfsprekend. Dan maak je vaak lange dagen 
en je maakt je zorgen. “Ik help mijn vader 
met kleding uitzoeken, aankleden en zijn 
schoenen aandoen, en ik help hem met zijn 
telefoon. Ik volg het gymnasium in Eindho-
ven, tweetalig. Dat is heel hard werken” zegt 
Hila. Inge steunt haar vader vooral mentaal. 
“Hij ziet bijvoorbeeld niet dat hij moe is en 
dan vraag ik hem te gaan rusten. Ik heb de 
Havo afgerond en studeer nu pedagogiek, 
zit in m’n eerste jaar. Iedereen in deze op-
leiding heeft al levenservaring en reageert 
volwassen op de verhalen die we met elkaar 
delen” zegt Inge. “Daar ben ik blij om”.

De maandelijkse activiteitengroep
Marieke brengt de jonge mantelzorgers sa-
men en zet zich er met hart en ziel voor in 
om de jongeren iedere maand een leuke, 
ontspannen avond aan te bieden. Door het 

jaar heen organiseert ze iets extra’s, zoals een 
dagje Efteling, een diner, discozwemmen of 
frietjes eten bij de brasserie van Thermae 
Son. Dat krijgt ze voor elkaar met hulp van 
sponsoren, zoals Stichting Kruiswerk, Stich-
ting H@P of een zorgverzekeraar. “Je ziet de 
jongens en meiden dan genieten en van 
alles met elkaar delen” vertelt ze over haar 
werk. “Ik zorg voor de randvoorwaarden om 
die maandelijkse avonden goed te laten ver-
lopen. Ze doen het samen. Ze lachen, geven 
elkaar tips en zijn er voor elkaar. Dat is super-
gaaf om te zien” glimlacht Marieke. “Ik ben 
bezig om jeugd- en jongerenwerkers in de 
regio bewust te maken van deze doelgroep 
en wat we deze jongeren kunnen bieden. 
Het is mooi als collega’s uit het werkveld 
op de hoogte zijn van het aanbod van LEV-
groep Son en Breugel en doorverwijzen, hel-
pen contact te leggen met deze jongeren. Ik 
gun de jonge mantelzorgers de ondersteu-
ning en ontspanning om � jn te kunnen op-
groeien, en soms even dingen te vergeten” 
zegt Marieke gedreven. Als jongerenwerker 
begeleidt ze hen inmiddels vijf jaar en steunt 
ze hen door ze een veilige plek te bieden. De 
groep is behoorlijk gegroeid en daarnaast is 
er inmiddels een groep gestart voor jonge 
mantelzorgers in de basisschoolleeftijd. Daar 
zijn nu 8 deelnemers.

Zicht op mantelzorg, de mantelzorger belicht

“Ik heb heel snel moeten opgroeien”. 
Hila Karwal, 16 jaar, Son en Breugel 
“Ik ben in deze groep de enige die uit 
Nuenen komt”. Inge Duijmelinck, 
17 jaar, Nuenen

 

Mantelzorger

Hila Karwal en
Inge Duijmelinck

Herkent u zich in dit verhaal? 
Zorgt u ook voor iemand in uw directe omgeving? Meld u dan aan bij het Steunpunt Mantelzorg Nuenen,

telefoon: 040 - 283 16 75 of e-mail: steunpuntmantelzorg.nuenen@levgroep.nl. U komt in aanmerking voor 
de nieuwsbrief, hulp, advies, ondersteuning en mogelijk voor de waardering van de gemeente.

Door Nannie van den Eijnden

Hila en Inge hebben elkaar leren ken-
nen bij de maandelijkse activiteiten-
groep voor jonge mantelzorgers, een 
initiatief van Marieke Schoenmakers 
van LEVgroep Son en Breugel. Ze 
zorgen allebei voor hun vader met 
niet aangeboren hersenletsel (NAH) 

en vertellen samen hun verhaal.

Hun situatie schept een vriendschapsband, 
ze begrijpen elkaar en kunnen het goed met 
elkaar vinden. “Ik kwam drie jaar geleden bij 
de activiteitengroep via een jeugdarts van 
de GGD. Tijdens een gewone controle ver-
telde ik dat ik voor mijn gehandicapte vader 
zorg. Toen heeft zij contact opgenomen met 
Marieke” vertelt Hila. “Ik heb heel snel moe-
ten opgroeien” laat ze erop volgen. Net als 
Inge maakt ze een heel volwassen indruk.

Inge is bij Marieke’s activiteitengroep in Son 
terecht gekomen doordat haar moeder hulp 
zocht voor haar en haar zusje via Centrum 
voor Maatschappelijke Deelname (CMD) aan 
de Berg in Nuenen. Er bestond nog geen 
activiteit of begeleiding voor jonge mantel-
zorgers in Nuenen, alleen voor volwassenen, 
en LEVgroep Nuenen verwees Inge’s moe-
der door naar LEVgroep 
Son en Breugel. Er was 
meteen een klik tus-
sen Inge, Marieke 
en Hila. “Marieke biedt 

Hila Karwal (links) en

Inge Duijmelinck (rechts)

Zonnige Gerwen Kermis 
gezellig voor jong en oud
Afgelopen maandag 22 oktober is vier dagen Gerwen Kermis afgesloten 
met een optreden van de Gerwense zanger Bart de Rooij. Vanaf vrijdagmid-
dag 19 oktober sierden diverse attracties de Gerwenseweg op in het dorp. 
De traditionele kermis werd overdag op straat gevierd onder een prachtig 
herfstzonnetje. De gezinsmiddag op zondag zorgde voor een gezellige 
drukte. In de avonduren werd de kermis opgeluisterd door optredens van 
diverse bands in de feesttent en in café De Stam.

Uitslagen kermiskaarten
Het rikconcours op kermismaandag in 
de feesttent bij café De Stam trok zo’n 
zestig kaarters. Na drie rondes van 15 
spellen werd de eindstand opgemaakt 
en werden de prijzen uitgereikt. De 
uitslag: 1. Wim Raaijmakers 147 pnt. 2. 
Harrie de Haas 143 pnt. 3 en 4. Ben de 
Louw en Riny Schepers, beiden 139 
pnt. 5. Toine Raaijmakes 120 pnt. Het 
1000-den werd gewonnen door Ange-
la de Vries. De beste toeper van Ger-
wen Kermis is Broer Bastiaans, hij won 
de speciale superprijs van het 15-jarige 
café De Stam. 

Dorpsraad Gerwen
Vrijdagavond werd het traditionele 
d orpsfeest muzikaal geopend door 
drumfanfare Jong Leven en het Heilig 
Kruisgilde. De kermis werd officieel 
aangezegd aan Rein Lantman, plv. 
voorzitter van dorpsraad Gerwen. 
Gerwen kan terugzien op een zonnig 
en gezellig festijn met volop vertier 
voor jong en oud.
Het kermiskaarten leverde maandag-
morgen vanaf 11.00 uur nek-aan-nek 
wedstrijden op waarbij sportief om de 
punten werd gestreden. De deelne-
mers genoten volop van het kaartspel 
en van de lekkere lunch. Kaartliefheb-
bers kwamen af op het rikken, toepen 
en 1000-den. De kinderen van de ba-
sisscholen uit Gerwen en Nederwet-
ten maakten maandagmiddag na 
schooltijd een uitstapje naar Gerwen 
Kermis. De organisatoren van de ker-
mis boden de kinderen gratis ritjes in 
de attracties aan en een traktatie. 

Suikerspinnen in trek op de Kermis.....

Het dorpsfeest trok met name op zondagmiddag aardig wat volk  (foto’s Cees van Keulen)

Certi� caat Dementievriendelijke 
uitvaartverzorger voor Van der Stappen
Van der Stappen uitvaartverzorging vindt het belangrijk dat iedereen af-
scheid kan nemen van zijn of haar overleden dierbare. Dus ook een partner 
of familielid met dementie. Want volgens diverse medici mag iemand met 
dementie zeker het verdriet voelen van een verlies van een dierbare, al is het 
maar even. Emoties blijven immers tot het einde toe deel uitmaken van een 
volwaardig mensenleven, ook bij iemand met dementie!

mentie wel of niet bij een afscheid kan 
worden betrokken. Meestal wordt de-
ze gevoelsmatig genomen. Het advies 
van de (verpleeg)huisarts of psycho-
loog kan helpen bij het nemen van die 
keuze. Vaak is er met kleine aanpassin-
gen aan het afscheid nog veel mogelijk, 
zodat er recht kan worden gedaan aan 
de behoeften, mogelijkheden en be-
perkingen van alle bij de uitvaart be-
trokken nabestaanden.

Certi� caat Dementievriendelijke 
uitvaartverzorger
Monique van Heesch-Toirkens is bij 
Van der Stappen de eerste uitvaartver-
zorgster die het certificaat Dementie-
vriendelijke uitvaartverzorger behaal-
de. “Ik vind het belangrijk dat we het 
mogelijk maken dat iedereen afscheid 
kan nemen. Ook iemand met demen-
tie dus. Een overlijden trekt vaak een 
zware wissel op alle nabestaanden en 
het is dan goed te begrijpen dat er voor 
wordt gekozen om de dierbare met de-
mentie niet bij het afscheid te betrek-
ken. Je wilt je als nabestaande immers 
volledig kunnen richten op het af-
scheid en op je eigen emoties. Mis-
schien ben je wel angstig dat je dierba-
re zich vreemd gedraagt, gaat roepen 
of weglopen. En wellicht denk je ook 

Omdat iedereen recht heeft op af-
scheid nemen!
Momenteel zijn er al meer dan 270.000 
mensen die lijden aan een van de meer 
dan 50 soorten van dementie, waarvan 
de ziekte van Alzheimer het meest 
voorkomt én het meest algemeen be-
kend is. In de toekomst zal dit aantal 
alleen maar toenemen. Het is vaak een 
lastige beslissing of iemand met de-

Monique van Heesch-Toirkens, dementie-
vriendelijke uitvaartverzorgster.

dat het geen zin heeft, omdat alles toch 
weer wordt vergeten. Maar met de 
juiste begeleiding is er nog veel moge-
lijk. Daarom ben ik deze cursus gaan 
volgen. Om te kijken wat wél kan! Het 
is toch mooi en absoluut gewenst dat 
oma na zoveel jaren huwelijk toch af-
scheid kan nemen van haar man, ook 
al is het maar in een gedeelte van de 
uitvaart? Ik kijk samen met de nabe-
staanden en verzorgenden naar wat 
mogelijk is en wil er alles aan doen om 
een mooi afscheid voor iedereen te 
verzorgen!”

Informatie
Van der Stappen uitvaartverzorging is 
bereikbaar op telefoonnummer 040-
2861383 voor meer informatie over 
dementievriendelijke uitvaarten. U 
kunt meer lezen op: www.vdstappen.
nl/dementievriendelijke-uitvaart
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Carnaval
Vecteezy.comVecteezy.com

Druppels en watervallen:  
speel je ook mee? 
Was jij ook in Het Klooster afgelopen juni, toen het Blue Planet Harp Ensemble 
het ‘OnderWater’- concert speelde? In samenwerking met het WNF was het hele 
Klooster omgetoverd tot een omgeving waarin de zee en alles wat erin leeft de bo-
ventoon voerde. In schitterende jurken speelden de harpisten prachtige liedjes, 
waarin Water het onderwerp was. Er waren zelfs heuse piraten, één die accorde-
on speelde (Jamiro, bekend van Holland’s Got Talent) en één die speelde op de 
fluit (Mariël van den Bos, van het Metropole Orkest). Zou jij het leuk vinden om 
harp te leren spelen en misschien wel eens mee te doen met zo’n mooi concert? 
Meld je dan nu aan voor harples bij Inge Frimout! In januari 2019 gaat zij starten 
met een nieuwe groep. Voor meer informatie (ook over het huren van een harp) 
kijk op onze Facebookpagina Blue Planet Harp Ensemble. Je kunt ook mailen 
naar Contact@frimout.com of bel/app Inge op 06- 53913560.

Rotary organisatie  verkoopt 
tulpenbollen bij    
Jumbo Ton Grimberg 
Actie:    
Polio de wereld uit!
Op zaterdag 27 oktober ontmoet u bij 
het boodschappen doen bij Jumbo 
Grimberg aan de Smidse de leden van 
Rotaryclub Eindhoven Noord van 08.00 
tot 20.00 uur. Alle Rotary clubs in de 
wereld ondersteunen de actie: ‘Polio de 
wereld uit’ en zetten zich in om doosjes 
met elk 25 tulpenbollen te verkopen. 
Polio (Poliomyelitis), dat ook wel kin-
derverlamming wordt genoemd, is een 
virusziekte die een ontsteking in de 
grijze stof van het ruggenmerk veroor-
zaakt. Polio is een sluipende ziekte die 
bij 95% van de gevallen geen sympto-
men vertoont maar wel verspreid 
wordt. Voor slechts 0,54 euro kan een 
kind voor het leven gevaccineerd wor-
den tegen polio!
Van elk doosje met elk 25 tulpenbollen 
die speciaal gemaakt zijn voor deze ac-
tie, wordt 6,50 euro afgedragen voor 
polio vaccins.  Daarnaast wordt elke 
gedoneerde euro verdriedubbeld door 
de Bill & Melinda Gates Foundation.
De beste tijd om de tulpen in de grond 
te planten is tot en met eind november.

 CV de Narre-Kappen (1)

 Narregat jubileert…     
Nieuwe hoogheid is er klaar voor!
Nadat de eerste aanwijzingen in de verschillende Nuenense media zijn ver-
schenen, is iedereen in ’t Narre-gat weer volop aan het speculeren geslagen. 
Het afgelopen weekend met de kermis in Gerwen liep de spanning natuur-
lijk hoog op. Zou hij zich uit veiligheid schuil gehouden hebben, of was hij 
juist op de voorgrond aanwezig om zich de eigenschappen van een goed 
feestje meester te maken. Wie zal het zeggen. Slechts een select gezelschap 
is op de hoogte van deze vraag die heel Gerwen bezig houdt, en die houden 
natuurlijk de kaken stijf op elkaar.

Prinsenbal Nederwetten

Wie wordt de nieuwe Prins(es)    
in Nederwetten?
Op zaterdagavond 10 november zal er tijdens het Prinsenbal bij CV De Wet-
ters weer een nieuwe Prins(es) gepresenteerd worden om de kar te trekken 
tijdens carnaval 2019 en de scepter over te nemen van Prins Preparé en zijn 
adjudanten Importé en Overkâppé.

oud adjudant, aanstormend zangta-
lent, alles is mogelijk. In de stukjes is 
ook een aanwijzing verstopt, mis-
schien was sommigen dit al opgeval-
len. Maar natuurlijk volgen hier ook 
weer twee nieuwe hersenkrakers zodat 
de liefhebbers zich weer volop kunnen 
storten op de vraag wie o wie zal dit 
jaar gaan regeren over ‘t Narre-gat…...

De twee nieuwe aanwijzingen zijn:

3. Hij heeft er geen kaas van gegeten. 
4. Links is links én rechts is links.

Prins(es) is. Om iedereen te helpen, 
geven we hier de volgende drie aanwij-
zingen in de vorm van afbeeldingen 
die van toepassing zijn op de nieuwe 
Prins(es). Kijk voor meer informatie 
ook op www.cvdewetters.nl

Kom gezellig kijken hoe leuk carnaval 
kan zijn in onze mooie gezellige loca-
tie. Iedereen is welkom en de toegang 
is gratis.

Ook de nieuwe Jeugdprins wordt al-
weer klaargestoomd voor een spette-
rende carnaval voor de jeugdige feest-
vierders onder ons. Als ze er net zo’n 
feestje van maken als Jeugdprins 
Snowfox, Hofdame Crystal en Adju-
dant Freeze, dan komt het ook dit jaar 
zeker goed!

Nu het kermis gedruis weer is afgeno-
men en de meesten weer de dagelijks 
dingen hebben opgepikt, kunnen ze 
weer gaan nadenken. Hoezo Lays 
chips, waarom een foute naam van een 

De avond begint om 20.00 uur en zal 
plaatsvinden in de ‘Multi Functionele 
Accommodatie’ (MFA), De Koppel 1 
in Nederwetten.

Om 11 over 11 zal de nieuwe Prins(es) 
en gevolg gepresenteerd worden. Er 
zijn al diverse speculaties over wie dat 
zullen zijn. 
Er kan een fantastische prijs gewon-
nen worden als u raadt wie de nieuwe 

 Raod van 
Zatterdag 
benieuwd naar 
nieuwe kartrekkers 
carnaval 2019
Over een paar weken is het alweer 11 
november, de start van het nieuwe car-
navalsseizoen 2018-2019. De PKC van 
de Raod van Zatterdag is al maanden 
in het diepste geheim druk met de 
voorbereidingen. Beetje bij beetje zul-
len ze steeds wat meer informatie los-
laten over onze nieuwe prins of prinses 
en gevolg. Hieronder alvast de eerste 
drie aanwijzingen van Raoden Maor:
1. Is Wettenseind echt het einde?
2. Ze zitten boven op het vuur.
3. Ze zien Van Gogh niet zitten!

Op zondag 11 november zullen we eerst 
uitgebreid afscheid nemen van het 
prachtige trio Prinses Faya en haar adju-
danten Nubia en Awasero. Aansluitend 
zullen de nieuwe kartrekkers van de 
Raod bekend gemaakt worden. Vanaf 
15.11 uur ben je van harte welkom in 
onze nieuwe residentie Parkhotel Au-
berge Vincent. Hou ook onze facebook-
pagina in de gaten voor meer nieuws! 

 
 Wie zwaait   
vanaf    
17 november  
de scepter over 
Dwèrsklippelgat?
Op 17 november zullen we afscheid 
nemen van onze prinsen, prinses en 
adjudanten van Carnaval 2018. Maar 
dat niet alleen.... op deze avond zal ein-
delijk bekend worden gemaakt wie de 
scepter zal zwaaien over Dwèrsklip-
pelgat tijdens Carnaval 2019.
We tellen af...nog een paar weken. Er 
staat een nieuw carnavalsjaar voor de 
deur. Wie zwaait vanaf dan de scepter 
over Dwèrsklippelgat? Raden jullie 
mee?? 
Kom allemaal 17 november 20.11 uur 
naar Het Klooster in Nuenen!
Hint 1: in de derde helft begint pas 
de echte gezelligheid.

Hint 2: opvoeden kun je heel je le-
ven blijven doen, maar in deze fase 
is het erg belangrijk.

Informatiebijeen-
komst over griep 
De wintermaanden zijn weer in aan-
tocht. In deze periode krijgen we vaak 
te maken met een griepgolf. Vooral ou-
deren kunnen daar veel last van onder-
vinden. Op zondag 28 oktober zal Dok-
ter Pieter van Wijk, voormalig huisarts 
in Nuenen, een informatiebijeenkomst 
houden over dit onderwerp. 

 Er zal worden ingegaan op een aantal 
vragen zoals: Wat is griep eigenlijk? Is 
de ziekte te voorkomen? In hoeverre 
helpen factoren als temperatuur, leef-
wijze, voeding, ontspanning of hygiëne 
het voorkomen of terugdringen van 
griep? Wat doen vitamines en medicij-
nen in relatie tot griep? Is het halen 
van de bekende griepprik voor ieder-
een aan te raden? 

Er zijn uiteraard nog veel meer vragen 
te stellen bij het onderwerp griep. Sa-
men met dokter van Wijk wordt hier 
aandacht aan besteed. 

De bijeenkomst op zondag 28 oktober 
begint om 14.00 uur in de zaal van 
Hobbycentrum de Dorpswerkplaats, 
Park 63b. Toegang, koffie en thee gra-
tis. U bent van harte welkom! 

Op bezoek bij Savant van Lenthof
De kinderen van Kids Society Erica aan de Jacob Catsstraat zijn onlangs weer op 
visite geweest bij woonzorgcentrum Savant van Lenthof. Het is voor de kinderen 
en de bewoners elke keer weer een klein feestje. De kinderen speelden er met bal-
len en ballonnen. Het is zo mooi om de wisselwerking te zien tussen de (demente-
rende) ouderen en hun jonge bezoek. Je ziet ze loskomen als ze met de kinderen 
spelen en de bal terugrollen. Net zoals ze vroeger met hun (klein)kinderen speel-
den. De ouderen worden actiever door het bezoek en beginnen te stralen. De kin-
deren zijn juist heel onbevangen in hun contact en genieten van de vrolijkheid om 
hen heen. Ook zingen we graag samen liedjes en krijgen de kinderen iets lekkers.

Het contact tussen de kinderen en ouderen is heel 
eerlijk, open en spontaan. Als we weer gaan, 

vragen de ouderen altijd wanneer we weer te-
rugkomen. Dat  doen we dan ook regelma-

tig, ongeveer elke maand wel een keer. 
Naast het plezier dat de kinderen en ou-
deren aan deze bezoekjes beleven, is het 
ook onderdeel van de visie van Kids So-
ciety Erica. Wij vinden het belangrijk 
om middenin de samenleving te staan, 
om zo de kinderen zich optimaal te kun-

nen laten ontwikkelen. We gaan graag 
nog vaak op visite bij Savant van Lenthof!

Het contact tussen de kinderen en ouderen is heel 
eerlijk, open en spontaan. Als we weer gaan, 

vragen de ouderen altijd wanneer we weer te-
rugkomen. Dat  doen we dan ook regelma-

tig, ongeveer elke maand wel een keer. 
Naast het plezier dat de kinderen en ou-

nen laten ontwikkelen. We gaan graag 
nog vaak op visite bij Savant van Lenthof!

Astronaut geeft lezing in Nuenen   
met beelden en ‘hemelse’ muziek
Op de eerste thema-avond van dit seizoen zal de Belgische astronaut Dirk 
Frimout vertellen over zijn ervaringen in de ruimte ondersteund door adem-
benemende beelden en hemels mooie harpmuziek gespeeld door - de in 
Nuenen alom bekende - Inge Frimout, zijn schoondochter. Wij verwachten 
een zeer bijzondere avond. Deze avond staat open voor iedereen.

In 1992 werd hij de eerste Belgische 
astronaut in de ruimte tijdens Space-
shuttlemissie STS-45. Van 24 maart 
tot 2 april van dat jaar cirkelde hij als 
een van de zeven astronauten met de 
Spaceshuttle Atlantis 143 keer om de 
aarde.

De lezing zal plaatsvinden op 31 okto-
ber in De Regenboog, Sportlaan 5 in 
Nuenen. De avond begint om 20.00 
uur, maar er is vooraf koffie of thee 
vanaf 19.30 uur. Toegangsprijs € 5,00.
De thema-avonden zijn een initiatief 
van de gezamenlijke Nuenense kerken.
 

In het kader van het jaarthema ‘Om-
zien naar elkaar’ zou je ook wel eens 
willen dat je dit in het groot zou kun-
nen doen, ofwel omzien naar de mens 
(of mensheid) in zijn algemeenheid. En 
dat laatste kun je dan ook in de letter-
lijke betekenis nemen ofwel: ‘kijken 
vanuit de ruimte’. Maar dat betekent 
dat je daarvoor wel een grote afstand 
moet nemen van de aarde om dat wer-
kelijk te kunnen overzien, en dat is 
voor een gewone sterveling helaas niet 
weggelegd. Maar toch zijn er enkele 
aardbewoners die dit wél hebben erva-
ren en die in de ruimte zijn geweest: 
astronauten! We zijn benieuwd naar 
de beleving van Dirk Frimout bij het 
zien van de aarde vanuit de ruimte.

17 november  

benieuwd naar 

3+1 = 4

Collecteweek 
Alzheimer 
Nederland 
In de week van 5 tot en met 10 no-
vember vindt de collecte van Alzhei-
mer Nederland plaats. In Nuenen 
gaan zo’n 30 collectanten de straat 
op om geld in te zamelen.

Altijd aandacht voor Alzheimer
Ook vorig jaar heeft het Alzheimer Ne-
derland aan aandacht niet ontbroken. 
Er zijn grote stappen gezet in het beter 
bespreekbaar maken van de ziekte en 
de zorg voor mensen met dementie.
 Alzheimer Nederland is blij met deze 
aandacht. Het geeft ons de kans om 
aan een groter publiek te vertellen over 
het belangrijke werk dat Alzheimer 
Nederland doet. En we hebben de 
steun van de Nederlandse bevolking 
hard nodig.

Alzheimer Nederland werkt aan een 
oplossing voor dementie, nu en in de 
toekomst. We werken aan een wereld 
waarin perspectief kan worden gebo-
den, zelfs in de zwaarste omstandighe-
den. Waarin mantelzorgers worden 
geholpen met hun zorg en zorgen, we 
meer aandacht hebben voor elkaar en 
waarin we steeds dementievriendelij-
ker worden.

De collecteweek is een prachtig mo-
ment om hier bij stil te staan. We ho-
pen natuurlijk op een zo hoog mogelij-
ke opbrengst, zodat we nog meer on-
dersteuning kunnen bieden.
Alzheimer Nederland is ontzettend 
trots op iedereen die ons bijstaat. Iede-
re stap die wordt gezet, helpt ons ver-
der in de goede richting. Mocht u ons 
willen ondersteunen, bedenk dan dat 
we blij zijn met iedere vorm van hulp.



LINDEBLAADJES

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

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

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

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

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

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

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

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

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

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

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

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

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.

www.kaartjesprinten.nl
powered by Rooijmans print en druk 

Geboortekaartjes - Trouwkaarten - Uitnodigingen - Kerstkaarten - Verhuiskaarten

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

administraties | belastingen | advies
Voirt 55, 5671 HB Nuenen

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2017”

PRAKTIJK
ALTERNATIEVE GENEESWIJZENHerkent u dit?

U  kom t  in uw lev en v eel uit dag ing en t eg en,  waarin u                                                                                                                
reg elm at ig  v ast loop t . U  wilt  z e wel op lossen,  m aar u
weet  niet  alt ijd h oe.

S om s z iet  u h et  z elf s h elem aal niet  m eer z it t en en wordt  
alles u t ev eel. 
D enk dan eens aan een op lossing  m et  b eh ulp  v an 
c og nit iev e t h erap ie,  waarb ij u h andv at t en aang ereikt  
krijg t  die uw lev en weer op  de rit  kunnen z et t en of  aan 
h y p not h erap ie,  waarb ij uw g edrag  v erandert  door een 
andere m indset t ing .

H eb t  u of  uw kind,  last  v an st ress,  een dep ressie,  een 
b urn-out  of  een v erslav ing ,  een f ob ie of  v an ang st en 
en onz ekerh eid?  A arz el dan niet  en neem  c ont ac t  op  
v oor een af sp raak z odat  wij kunnen kijken of  we kunnen 
h elp en.

R ené  v an der V alk. 

S oc iaal P sy c h isc h  T h erap eut  | H y p not h erap eut
06 5 133415 5  | r.v alk41@ g m ail.c om  | www.alt ernat ief -b et er.nl
C ort enb ac h st raat  130,  5 707J L  H elm ond

28 OKTOBER MEGA-
VLOOIENMARKT Ten-
nishallen Eindhoven Noord,  
Vijfkamplaan 10 Eindho-
ven.  200 kramen!!! 9.00-
16.00 uur. Kraamhuur 06-
20299824.

TE KOOP: HARDHOUT, 
OPENHAARD- EN KA-
CHELHOUT. ± € 50,- per 
m3. Tel.: 040-2833290 .

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

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

Compleet onderwijs voor 
vmbo-t havo vwo

KENNISMAKEN MET ONZE 
BIJZONDERE SCHOOL EN 
ONS ONDERWIJS?

Dinsdag 30 oktober 2018 – 19.30 - 21.30 uur
informatieavond voor ouders van leerlingen 
van groep 8

Woensdag 7 november 2018 – 14.00 - 16.00 uur 
Minilessen voor basisschoolleerlingen

 Novalis College: maken, ervaren én weten

STAP JE TOEKOMST IN ...

Het Novalis College is een 
scholengemeenschap voor 
voortgezet vrijeschool 
onderwijs op vmbo-t, havo- 
en vwo-niveau. Voorts is er 
een integratieklas voor leer-
lingen met een zml-indicatie 
(De Blauwe Bloem).

Bezoekadres: Sterrenlaan 16, 5631 KA Eindhoven
T 040-296 93 10  E post@novalis.nl  www.novalis.nl

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

VOLOP VIOLEN 
VELE SOORTEN EN

IN MEER DAN 50 KLEUREN

GROOT ASSORTIMENT TUINPLANTEN

HEIDEPLANTEN
BLOEMBOLLEN

POTCHRYSANTEN
ENZ.

•  In- en verkoop personenauto’s en 
bedrijfsauto’s 

•  Onderhoud en reparatie personen-
auto’s/bedrijfsauto’s/campers 

• Schade reparatie 
• APK keuringen 
• Airco service 
• Inbouw alarmsystemen

Boxtelseweg 57
5298 VB, Liempde
0411 63 26 67
info@autobedrijfbekkers.nl
www.autobedrijfbekkers.nl

Rond de Linde 

Dé krant van Nuenen
iedere donderdag 

digitaal op www.ronddelinde.nl 

 Samen gedenken op   
Gemeentelijke Begraafplaats 
Oude Landen in Nuenen
Van der Stappen uitvaartverzorging verzorgt op zaterdag 17 no-
vember a.s. tussen 19.00 en 21.00 uur een sfeervolle herdenkings-
bijeenkomst, die licht brengt op de begraafplaats. Dit gebeurt in 
nauwe samenwerking met Beheer Begraafplaats Oude Landen 
Nuenen en coach & therapeut bij rouw en verlies Maaike de Graa� . 

Vorig jaar vond deze bijeenkomst voor het eerst plaats in Nuenen. 
Overweldigend was de opkomst, hartverwarmend de reacties. Van der 
Stappen uitvaartverzorging maakt het mede daarom dit jaar ook weer 
mogelijk deze mooie en waardevolle bijeenkomst van sfeervol gedenken 
te kunnen bezoeken. De gemeente Nuenen ondersteunt het initiatief om 
het ook dit jaar weer op begraafplaats Oude Landen mogelijk te maken.

‘Licht op Oude Landen, samen herdenken’
“Veel mensen hebben helaas afscheid moeten nemen van iemand die hen 
lief is. Het liefst willen we alle mooie herinneringen vasthouden en blijven 
delen met de mensen om ons heen. Daarom verzorgen wij graag weer 
ons sfeervol samenzijn ‘Licht op Oude Landen, samen herdenken’,” aldus 
Sigrid Hielkema-Tas, Register Uitvaartverzorgster bij Van der Stappen. De 
aanwezigen krijgen bij aankomst een kaars en daarmee kunnen ze het 
graf van hun dierbare of een andere plaats op de begraafplaats verlichten, 
zoals de herinneringsboom. “Samen willen we de begraafplaats in het 
licht zetten met kaarsen en fakkels, als sfeervolle lichtpuntjes die troost 
bieden in het donker. Zo plaatsen we ook onze overleden dierbaren in 
het licht en in de warmte van onze herinnering,” vervolgt Sigrid. Tijdens 
dit samenzijn wordt er ook gezorgd voor een warm drankje en muzikale 
omlijsting. Ook worden de namen van de overleden dierbaren genoemd. 
Iedereen die een of meerdere personen wil herdenken, kan op deze avond 
de namen opschrijven voor op de herinneringswand.

Aandacht voor jong en oud 
Op de begraafplaats zijn speciale herinneringsmomenten ingericht 
rondom muziek, namen, gedichten en licht. Hierbij is ook aan kinderen 
gedacht. Ook zij kunnen hier op eigen wijze vorm geven aan hun 
herinnering, zodat deze herdenking ook voor kinderen een betekenisvolle 
avond wordt.

Welkom voor alle nabestaanden
Het samenzijn ‘Licht op Oude Landen’ is toegankelijk 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 welkom. De toegang is vrij en aanmelden vooraf is niet 
nodig. Er is geen centraal programma, dus iedereen kan binnenlopen op 
een moment dat het beste schikt, tussen 19.00 en 21.00 uur.

Van der Stappen uitvaartverzorging
Contact: Sigrid Hielkema-Tas. Bernhardstraat 4, 5671 HX Nuenen
Tel.: 040-2841550 E-mail s.hielkema@vdstappen.nl | www.vdstappen.nl

Advertorial
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 ACTIVITEITENAGENDA

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

Kerkberichten

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

In samenwerking met Yarden

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

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

Sigrid Hielkema-Tas RU en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Donderdag 25 oktober
09.30 uur Schuif even aan tafel bij 

Palwasha Bana. Trefpuntzaal Het Klooster
09.30 uur Computercafé Workshop etiketten 

maken. Bibliotheek Dommeldal Nuenen

Vrijdag 26 oktober
20.00 uur Rikken bij de supportersclub 

RKSV Nuenen, Pastoorsmast 14.
20.00 uur Sphinx speelt ‘Paintings’

duo fl uit & harp. Van Goghkerkje Nuenen

Vrijdag 26 oktober
20.00 uur Kienen in Lieshout

Dorpshuis, aan het Grotenhof, Lieshout

Zaterdag 27 oktober
11.00-14.00 uur Op zoek 

naar uw voorouders!
Heemkundekring De Drijehornick 

Heemhuis, Papenvoort 15A, Nuenen

Zaterdag 27 oktober 
19.30 uur Halloweentocht 
D’n Dooie Hoek Gerwen

Start speeltuintje Dora Ebbenhof, Gerwen

Zaterdag 27 oktober
20.00 uur Peter Fitters Jaarconcert 

Het Nuenens Mannenkoor
Het Klooster, Nuenen

Zaterdag 27 oktober
20.00 uur Halloweentocht in 

Horror Village Nuenen
 Café Ons Dorp Nuenen

Zaterdag 27 oktober
20.30 uur Cabaretpoel met Vier keer Leuk!

in Ons Tejater
Dorpshuis, Grotenhof 2, Lieshout

Zondag 28 oktober
10.00 uur IVN Kids: 

ga mee op zoek naar paddenstoelen!

Zondag 28 oktober
14.00 uur IVN najaarswandeling door

Eckartdal vanaf Herberg op het terrein van 
Eckartdal, Nuenense weg in Eindhoven

Zondag 28 oktober
14.00 uur Griep bijeenkomst. Hobbycentrum 

De Dorpswerkplaats. Park 63B, Nuenen
20.30 uur Liederentafel Schafrath

Café Schafrath Nuenen

Zondag 28 oktober t/m 15 december 
15.30 uur Expositie 9ART ‘Breekbaar’ 

Het Klooster

Zondag 28 oktober
15.30-17.30 uur Groepsexpositie’ 

Breekbaar’. Het Klooster
15.30 uur Orgelconcert Stephan 

van de Wijgert. Clemenskerk Nuenen

Maandag 29 oktober
14.00 uur Lezing afscheidsbegeleider 

van Hans Vervuurt
‘Goed afscheid nemen kan maar één keer

’Den Heuvel in Gerwen

Maandag 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

Dinsdag 30 oktober 
13.30 uur KBO voorlichtingsbijeenkomst 
Brandveilig Wonen, Dorpshuis Lieshout
20.00 uur Dorpsraad Gerwen Openbare 

vergadering. Gemeenschapshuis D’n Heuvel

Dinsdag 30 oktober
20.00 uur Gipsyjazz in Gerwen
Paulus Schäfer Trio op podium 

met Koen De Cauter
 café De Stam in Gerwen

Woensdag 31 oktober
Cultuur Overdag: actiemiddag 

Cultuur Overdag bij Jan Linders
20.00 uur Lezing astronaut Dirk Frimout. 

De Regenboog, Sportlaan 5 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 27 oktober 18.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor P. 
Clement.
Zondag 28 oktober 11.00 uur: viering, 
vocale omlijsting, voorganger pastor P. 
Clement. 
Allerheiligen donderdag 1 november 
19.00 uur: viering, voorgangers pastor J. 
Vossenaar en pastoraal werker P. Peters.
Allerzielen vrijdag 2 november 19.00 
uur: Gebedsviering, gelegenheidskoor, 
voorgangers pastor J. Vossenaar en 
werkgroep Avondwake.

Misintenties 
Zaterdag 27 oktober 18.30 uur: geen 
intenties.
Zondag 28 oktober 11.00 uur: René Elst; 
Johannes Donkers (vanwege verjaar-
dag); Henk Daamen; Herman en Truce 
(truus) Campman - Heuijerjans; Tiny 
Matthijsse - Lemmens; Cobie Stachu-
letz - Dokman; Jet van Kroonenburg - 
Smulders; Ben Gosselink; Harrie van 
Dijck; Cees van Laarhoven en Gertrude 
van Laarhoven - Dacus; Piet en Hanne-
ke van Santvoort en Jan van de Ven.
Allerheiligen donderdag 1 november 
19.00 uur: geen intenties.
Allerzielen vrijdag 2 november 19.00 
uur: Riek Sanders en Miet Sanders en 
overleden ouders Sanders - de Greef.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Annie 
Molenaar - van Happen, Eikenlaan 14. 
Wij wensen de familie en vrienden veel 
troost en sterkte bij het verwerken van 
dit verlies.
Aanstaande zondag is het wereldmis-
siedag. In dit weekend is er een extra 
collecte ter ondersteuning van de arm-
ste parochies op de wereld.

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, ge-
boortedatum, overlijdensdatum en het 
vaknummer van het graf van de dier-
bare. Deze gegevens kunt u vinden in 
het register in de brievenbus bij de en-
tree van het kerkhof. 

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 28 oktober 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorganger pastoraal 
werker M. Feuth. 
Allerzielen, vrijdag 2 november 19.00 
uur: gebedsviering, parochiekoor, voor-
ganger pastoraal werker M. feuth.

Misintenties
Wilhelmina Maria van Hout - Jansen; 
Overleden familie de Groot - Vrijal-
denhoven; Ben Lijten, vanwege ver-
jaardag; Piet Martens en Corrie Mar-
tens - Geven; Diny Geraets - Zweegers; 
Overleden ouders Bunthof - de Weerd; 
Heleen Bunthof - Nissen, vanwege 
sterfdag; Piet en Miet Maas - van Berlo.

Mededelingen
Aanstaande zondag is het wereldmis-
siedag. Dan is er een extra collecte ter 
ondersteuning van de armste paro-
chies op de wereld.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 28 oktober 09.30 uur: viering 
met volkszang, voorganger pastoraal 
werker M. Feuth.
Allerzielen, vrijdag 2 november 19.00 
uur: gebedsviering, Avondwakekoor, 
voorganger dhr. T. v. d. Tillaart.

Misintenties
Frans Raaijmakers en Fien Raaijma-
kers - Aalders; Toon van Rooij; Frans 
Saris en overleden familie Saris; Thijs 
Migchels; Antoon Snijders en Cisca 
Snijders - Vos.

Mededelingen
Aanstaande zondag is het wereldmis-
siedag. Dan is er een extra collecte ter 
ondersteuning van de armste paro-
chies op de wereld.

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

Zondag 28 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 ZWO Syrische vluchtelingen. De 
kerk staat open op donderdag 25 okto-
ber tussen 10.00 en 12.00 uur voor het 
Open Huis. Er is dan koffie en thee en 
ontmoeting met anderen. Voor meer 
info: zie de website en 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 25 oktober. 17.30 uur Lof 
van de oktobermaand; 18.30 uur H. 
Mis, gedachtenis van de H. Chrysan-
thus en Daria, martelaren. 
Vrijdag 26 oktober. 07.15 uur H. Mis, 
gedachtenis van H. Evaristus, paus en 
martelaar. 
Zaterdag 27 oktober 08.30 uur H. Mis, 
Onze Lieve Vrouw op zaterdag. 10.00 
uur Godsdienstlessen.
Zondag 28 oktober. Feest van Christus 
Koning. 10.30 uur gezongen Hoogmis. 
Na de H. Mis volgt het H. Lof met toe-
wijding van de wereld aan het H. Hart 
van Jezus.
Maandag 29 oktober. 18.30 uur H. Mis. 
Dinsdag 30 nov. 18.30 uur H. Mis.
Woensdag 31 oktober. 7.15 uur H. Mis.

De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw staat 

Je hoort nog steeds die stem,
kijkt op en realiseert je eerst dan
dat zij er niet meer is.
Het vreemde is dat het gemis
eerder sterker wordt dan minder
bij het verglijden van de tijd.
En als je ’s avonds stil in bed ligt
en de tranen over je gezicht rollen,
zeg je fluisterend; ‘ik mis je zo!’

Verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen van

Diny Jansen-van Bussel
echtgenote van Toon Jansen

Zij werd slechts 62 jaar.

 Nuenen: Toon Jansen

  Rianne
  Chiara

  Monique

22 oktober 2018
Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Hans Raaijmakers
T.a.v. familie Jansen
Emopad 56, 5663 PB Geldrop

U kunt persoonlijk afscheid van Diny nemen op vrijdag 26 oktober van 
19.00 tot 20.00 uur in Uitvaarthuis Hans Raaijmakers, Emopad 56, Geldrop.

De crematiedienst vindt plaats op zaterdag 27 oktober om 11.30 uur in 
crematorium Berkendonk, Meanderlaan 1, Helmond.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar vanaf 11.00 uur 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.

In plaats van bloemen wordt een gift voor KWF Kankerbestrijding op prijs gesteld.
Collectebussen hiervoor staan bij het condoleanceregister.

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

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

We gaan weer zingen
Wordt u ook zo blij van zingen? Dan nodigen wij u uit om gezellig met ons mee te 
komen zingen op zondag 28 oktober bij Café Schafrath aan het Park in Nuenen.
Wat zingen we ? Voor de pauze hebben we een lekker gevarieerde selectie uit on-
ze liederenbundel. Na de pauze bepaalt u mede het programma. U mag uw favo-
riete nummers noteren op een bierviltje, en hier wordt een keuze gemaakt door 
onze Daan. Tot zondag 28 oktober, 20.30 uur, bij Café Schafrath.
 

op www.kerkenindepeel.nl. Bekijk het 
ook op Facebook en op YouTube.
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PUZZELHOEKWeek 43

Horizontaal: 1 vakantieganger 6 stumper 12 bewusteloosheid 14 zwaardwalvis 
15 kletskous 18 delfstof 20 muziekinstrument 21 paddestoel 23 ontkenning 24 onwetend 
25 sprookjesfiguur 27 een zekere 28 drijfrad 30 werkplaats 32 voegwoord 
33 lichamelijke opvoeding 34 ceremonie 39 contributie 44 voordat 45 strafwerktuig 
46 Noorse godheid 47 paling 48 geestdrift 49 guit 51 tegen 52 grafiek 54 hemellichaam 
56 plaats in Frankrijk 58 muziekgezelschap 59 stellage

Verticaal: Verticaal: 1 aanleg 2 maar 3 ambtshalve 4 Internationaal Monetair Fonds 5 Amerikaans café 
7 deel van een woning 8deel van een woning 8 deel van een wet 9 kosten koper 10 klus 11 wijnglas 13 brandstof 
16 behoeftig mens 17behoeftig mens 17 Europese voetbalbond 19 mannelijk dier 22 plaats in Overijssel 
24 avondmaal 26avondmaal 26 plaats in Drenthe 29plaats in Drenthe 29 spuugzat 31 vod 34 mannelijk dier 35 mager 
36 psychische stoornis 37psychische stoornis 37 verfstof 38 rivier in Rusland 39 staaf 40 keukenapparaat 41 talent 
42 opening 43 extract 50extract 50 Turks bevelhebber 52Turks bevelhebber 52 aanwijzend voornaamwoord 53 honingdrank 
55 slee 57 ter inzage

O N V R E D E E T A L A G E
B O E I E E D G U I T

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

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

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

Oplossingen wk 42
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

HEMELLICHAAMHEMELLICHAAM

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.

BALIE
BRUTAAL
CELLOFAAN
COMPLICATIE
ERFENIS
ERNST
FIETSTAS
FOLIE
GEBIT
GEHOORAPPARAAT
GERAAMTE
GILDEHUIS
IDAHO
JUWELIER
KATJEKATJE
KRAAGKRAAG
LICHTLICHT
LOBITHLOBITH
LOUCHELOUCHE
MENSENWERKMENSENWERK
MOKERMOKER
MOSSELMOSSEL
NEVENBETREKKINGNEVENBETREKKING
NIEUW
PASTA
PETER
PISTOOL
RUIGPOOTBUIZERDRUIGPOOTBUIZERD
SCHERM
SCHUIT
SNUIT
TANKAANVAL
TERRAS
TRIEN
VALREEP
VECHT
VENLO
VINGERVLUG
VLOEI
VOLDOENING
WADEN

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

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

hierboven op en stuur het antwoord op:

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

12 13 14

15 16 17

18 19 20 21 22

23 24 25 26 27

28 29 30 31

32 33

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

44 45 46 47

48 49 50 51

52 53

54 55 56 57

58 59

8 3
6 3 1 5

7 4 9 6 3
8 3 5 4

9 5 7 2
4 2 5 7 9
7 9 4 1

4 2

Sudoku

week 41, Dhr. K. Hendrikx, Lierop.

NKV B1 kampioen
Afgelopen zaterdag, 20 oktober, was het eindelijk zover: de kampioenswed-
strijd van NKV B1. Na een spannende wedstrijd en winst de week ervoor, 
wist NKV B1 de mogelijkheid op het kampioenschap van de tegenstander 
NeCa B1 af te pakken. 

startsignaal voor de kampioenswed-
strijd tegen BIO B1 uit Oerle. Onder 
aanmoediging van vele ouders, opa’s 

De spanning liep gedurende de week al 
aardig op, maar afgelopen zaterdag 
klonk om 12.00 uur dan eindelijk het 

Korfbal

en oma’s, clubgenoten en vrienden 
mochten de 10 dames en de drie trai-
ners/coaches beginnen aan de wed-
strijd. NKV B1 had in de eerste helft 
zichtbaar te kampen met de zenuwen 
die de wedstrijd met zich mee bracht. 
Het eerste doelpunt viel dan ook aan 
de kant van de tegenstander, en de da-
mes van NKV B1 wisten dat ze het niet 
gemakkelijk gingen krijgen. 
Na een gelijk opgaande eerste helft, 
werd in de rust iedereen weer op scherp 
gezet met als doel de wedstrijd zo snel 
mogelijk te beslissen. Gelijk in de twee-
de helft liet NKV B1 zien dat ze de kam-
pioenstitel waard zijn. Er werd gevoch-
ten voor iedere bal, er werden mooie 
kansen gecreëerd en bovenal: veel doel-
punten gemaakt. ‘Onze’ dames, NKV 
B1, pakken meer dan verdiend de kam-
pioenstitel met een, uiteindelijk over-
duidelijke winst van 16-7. 

Het tweede jaar dat deze 10 dames da-
meskorfbal spelen, en dat doen ze ze-
ker niet onverdienstelijk. Namens de 
drie coaches, Laura, Tim en Anouk: 
van harte gefeliciteerd met het kam-
pioenschap, en op naar een mooi zaal-
seizoen! 

IVN Kids: ga mee op zoek 
naar paddenstoelen!
Zondag vindt de eerste in een reeks nieuwe IVN Kids-
activiteiten plaats. De gidsen van IVN Nuenen nemen je 
mee op pad in het bos op zoek naar paddenstoelen. De 
herfst is hét moment om de mooiste paddenstoelen te 
vinden , al zijn het er door het gebrek aan regen nog niet 
zo veel als normaal in deze tijd van het jaar.

We vertrekken om 10.00 uur bij de poort van het Steen-
oventerrein aan de Parallelweg in Nuenen. Vanuit Nuenen 
is dit voorbij het Avia-tankstation aan de Collse Hoefdijk 
voor het spoor linksaf. Uiterlijk om 12.00 uur zijn we weer 
terug bij het startpunt. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Voor wie?
IVN Kids is er voor kinderen van 6 tot 11 jaar die nieuws-
gierig zijn naar wat er allemaal leeft, groeit en bloeit in 
de mooie Nuenense natuurgebieden. Natuurlijk zijn ook 
ouders, broertjes en zusjes welkom. Deelname is gratis. 
Elke maand (behalve in december en januari) organi-
seert het IVN een speelse, educatieve kinderactiviteit 
met een thema dat past bij de tijd van het jaar. Kijk voor 
meer informatie op www.ivn.nl/nuenen of mail naar 
ivnkidsnuenen@gmail.com. 

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

Opbrengst orgelconcert voor giro 555 
 Afgelopen zondag hebben een dertigtal muziekliefhebbers genoten van een mooi 
orgelconcert in de 'Regenboog'. Het oorspronkelijke geplande programma van 
het benefietconcert is op het laatste moment gewijzigd en Roelof Hamberg (Ven-
lo) was bereid op het orgel een aantal meesterwerken uit te voeren. De muzikale 
fruitmand was zeer gevarieerd gevuld van licht klassiek tot swingende jazz. De 
totale opbrengst voor GIRO 555 is € 600,-.

Het kampioensteam van NKV B1 

Mena Smolders uit Nuenen 
naar het WK in Paraguay
 
Op woensdag 24 oktober stapt Mena Smolders op het vliegtuig naar Zuid-
Amerika. Als lid van een achttienkoppige Oranje-delegatie gaat de 36-jari-
ge Eindhovense tussen 29 oktober en 4 november in Paraguay de 
Nederlandse eer hooghouden.

Nederlandse Padelbond het beter ge-
regeld. Smolders: “Ditmaal is alles gefi-
nancierd uit sponsoring. Dat is een te-
ken dat het wat professioneler wordt. 
Een reis naar Paraguay kost nogal wat. 
Als we nu weer alles zelf hadden moe-
ten betalen, waren er waarschijnlijk 
wel wat spelers afgehaakt.”
De Eindhoven WK-deelneemster ziet 
padel als een leuke hobby. Een 
profloopbaan streeft ze op bijna 36-ja-
rige leeftijd niet meer na. Ze heeft wel 
in 2014 als eerste Nederlandse dame 
deelgenomen aan het professioneel 
circuit “World Padel Tour”, daar heeft 
ze ook 87e van de wereldranglijst ge-
staan. Ik heb er de tijd nu niet voor om 
intensief te gaan trainen en verder 
komt de jeugd uit Spanje en Argentinië 
er als een speer aan. 
Het team weet op voorhand dat ze zo-
wel bij de dames als de heren niet in 
aanmerking komen voor de prijzen. 
“Wereldkampioen worden we niet. 
Daarvoor lopen we eenvoudigweg te 
ver achter op de toplanden, zoals 
Spanje, Argentinië en Portugal. Al is 
het wel supergaaf om tegen zulke lan-
den te spelen. Een Top-10 klassering 
zou leuk zijn op het WK. Twee weken 
geleden werd er trouwens voor het 
eerst in de geschiedenis een WK Vete-
ranen georganiseerd in Villa Padierna 
in Estepona (Spanje) waar het Neder-
lands dames een geweldige prestatie 
neerzette, 3e werden ze. 
Wat ze tijdens haar Paraguayaanse 
avontuur mag verwachten, blijft voor 
Smolders een verrassing. “Het wordt 
in elk geval een heel lange reis. We 
vliegen vanaf Schiphol eerst naar Ro-
me. Dan naar Sao Paulo. En vandaar 
naar Asuncion. Al met al zijn we zo’n 
24 uur onderweg. Gelukkig hebben we 
na aankomst wat tijd om te wennen 
aan de omstandigheden. Op 4 novem-
ber vliegen we weer terug. Het wordt 
hoe dan ook een gave ervaring. Ik heb 
er veel zin in. We gaan er wat leuks van 
maken.”

Mena is geboren in Eindhoven, maar 
opgegroeid in de Kapperdoes op Boord 
2 in Nuenen. Ze begon met tennissen 
op de Lissevoort, daarna is zij op 11-ja-
rige leeftijd naar Spanje verhuisd van-
wege de gezonheidsproblemen van 
haar vader (Henk Smolders). Daar ging 
zij verder met haar tenniscarrière en 
uiteindelijk is ze overgestapt naar de 2e 
meest beoefende sport van Spanje. In 
Nederland is de sport nog in opkomst 
maar er worden inmiddels veel tennis-
banen weggehaald om padelbanen te 
maken. Ook bestaat er de Nederlandse 
Padelbond (https://www.padelbond.
nl/). Het is jammer dat er in Nuenen 
nog steeds geen banen zijn. Maar het 
zit er aan te komen, op de Lissevoort 
zijn ze banen aan het bouwen (vraag de 
Lissevoort om de openingsdatum). Het 
wordt ook wel tijd”, zegt de Nuenense 
padelambassadrice die uitkijkt naar de 
komst van padelbanen in haar woon-
plaats. Ondanks dat het aantal beoefe-
naars toeneemt, blijft de dynamische 
combinatie van squash en tennis bij het 
grote publiek vooralsnog relatief onbe-
kend.
Moesten de Nederlandse deelnemers 
aan het EK hun reis- en verblijfskosten 
vorig jaar nog zelf ophoesten, voor de 
dure trip naar Zuid-Amerika heeft de 

Padel is in Nederland een opkomende sport

Duvelscross   
bij Runnersclub 
Lieshout
Op zondag 4 november wordt in Lies-
hout weer de Duvelscross gelopen. De 
duvelscross is weer volop in de belang-
stelling bij de lopers in onze regio. Het 
vorig jaar was de deelname iets minder 
door een gewijzigde datum. Dit jaar 
hoopt Runnersclub Lieshout weer vele 
lopers naar de Duvelsberg te trekken. 

Inschrijven is mogelijk vanaf 10.00 uur 
voor de afstanden 2, 4, 6, of 8 km. bij de 
Duvelsberg aan ’t Hof te Lieshout. De 
start is om 11.00 uur 

Voor meer informatie, 
www.runnersclublieshout.nl
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Voetbal

VOETBAL
RKGSV GERWEN
Zondag 28 oktober
Olympia Boys 1 - RKGSV 1  . . . . . 14.30
RKGSV 2 - Hoogeloon 3  . . . . . . . 12.30
Waalre 4 - RKGSV 3  . . . . . . . . . . . . 10.30
RKGSV 4 - Brabantia 12  . . . . . . . . 10.00
Nederwetten VR1 - RKGSV VR1  12.15

EMK
Vrijdag 26 oktober 
Unitas’59 2 - EMK 1 (zaal)  . . . . . . 21.05
Unitas’59 3 - EMK 2 (zaal)  . . . . . . 20.55
Zaterdag 27 oktober 
EMK VE1 - Braakhuizen VE2 . . . . 15.30
EMK G1G - TEC G2  . . . . . . . . . . . . 10.00
Zondag 28 oktober 
Nieuw Woensel 1 - EMK 1  . . . . . 14.30
BMC 3 - EMK 2  . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00
Nuenen 4 - EMK 3  . . . . . . . . . . . . 12.00
UNA 4 - EMK 4  . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00
Nuenen 7 - EMK 5  . . . . . . . . . . . . 12.00
EMK 7 - Maarheeze 5  . . . . . . . . . 11.00
EMK VR1 - RKDSV 1  . . . . . . . . . . . 13.00

RKSV NUENEN
Zaterdag 27 oktober
RKVVO VE1 - Nuenen VE2  . . . . . 17.00
Zondag 28 oktober
Nuenen 1 - Leonidas  . . . . . . . . . . 14.30
Bekkerveld VR1 - Nuenen VR1  . 11.00
OJC ROSMALEN 2 - Nuenen 2  . 11.00
Nooit Ged. VR2 - Nuenen VR2  . 10.00
Boxtel 2 - Nuenen 3  . . . . . . . . . . . 11.00
Spoord. Boys VR1 - Nuenen VR3 11.00
Nuenen 4 - EMK 3  . . . . . . . . . . . . 12.00
Spoord. Boys 4 - Nuenen 5  . . . . 12.00
Oirschot Vooruit 7 - Nuenen 6  10.00 
Nuenen 7 - EMK 5  . . . . . . . . . . . . 12.00
Nuenen 8 - WODAN 9  . . . . . . . . 12.00
Nuenen 10 - ZSC 3  . . . . . . . . . . . . 12.00

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 27 oktober 
Wilh. Boys VE2 - Nederw VE  . . . 16.30
Zondag 28 oktober 
Brabantia 9 - Nederwetten 2  . . 10.00
Gestel 4 - Nederwetten 3  . . . . . 12.00
Nederw. 4 - Beerse Boys 12  . . . 11.00
Nederwetten VR1 - RKGSV VR1  12.15
Nederw. VR2 - Rood Wit VR1  . . 1 0.00

Debuut voor G-voetballers;       
aan de hand mee het veld op met het Nederlands elftal

Actie van de KNVB, ING en 
Fonds Gehandicaptensport
Voor de wedstrijd Nederland-Frankrijk, die op vrijdag 16 november wordt 
gespeeld in het Feijenoord Stadion, zijn het Nederlands elftal en ING op 
zoek naar tweeëntwintig ING Oranjevriendjes. Tijdens deze wedstrijd gaan 
voor het eerst kinderen met een beperking aan de hand van de spelers mee 
het veld op. De KNVB, Fonds Gehandicaptensport en ING maken zich samen 
sterk om meer aandacht te vragen voor voetballers met een lichamelijke en/
of een verstandelijke beperking: het G-voetbal. Van 18 oktober tot en met 4 
november kunnen G-voetballers in de leeftijd van 6 tot en met 11 jaar zich 
aanmelden om in aanmerking te komen als ING Oranjevriendje.

 Passend aanbod voor G-voetballers
Voetbal zit verankerd in onze maat-
schappij. De sport is voor veel Neder-
landers toegankelijk, maar voor een 
grote groep voetballiefhebbers is de 
weg naar de velden minder gemakke-
lijk te vinden. Voor voetballiefheb-
bers met een lichamelijke en/of ver-
standelijke beperking zijn aanpassin-
gen bij de plaatselijke voetbalclub 
nodig om te kunnen voetballen. Bij-
voorbeeld door extra begeleiding of 
met passend voetbalaanbod in de 
buurt, zodat iedereen op zijn of haar 
eigen niveau kan voetballen. Manager 
Sportsponsoring ING, Steven Sedee: 
“Samen met de KNVB en Fonds Ge-
handicaptensport hebben we inmid-
dels 65 clubs geholpen om een team 
op te richten voor G-voetballers. We 
zijn er trots op dat we G-voetballers 
de unieke ervaring kunnen bieden 
om met het Nederlands elftal mee het 
veld op te gaan. Op deze manier krijgt 
het G-voetbal de aandacht die het 
verdient en hopen we meer clubs te 
stimuleren om met G-voetbal te star-
ten.

Aandacht voor het G-voetbal
Bij elke thuiswedstrijd van het Neder-
lands elftal en de OranjeLeeuwinnen 
mogen de ING Oranjevriendjes aan de 
hand van de voetballers mee het veld 
op voordat de wedstrijd start. Dit is 
een unieke ervaring voor kinderen. De 
KNVB, Fonds Gehandicaptensport en 
ING willen deze ervaring ook bieden 
aan kinderen met een beperking en 
hiermee aandacht vragen voor het G-
voetbal. In Nederland zijn er zo’n 5.000 
voetballers met een lichamelijke en/of 
verstandelijke beperking. De ambitie 
is om dit aantal te verhogen. Aanvoer-
der Nederlands elftal, Virgil van Dijk: 
“Het is belangrijk dat iedereen met 
plezier kan voetballen. G-voetballers 
hebben soms moeite om een voetbal-
team te vinden, dat is jammer. Ik vind 
het geweldig dat de KNVB, Fonds Ge-
handicaptensport en ING de handen 
ineenslaan om aandacht te vragen 
voor G-voetbal. Deze gezamenlijke in-
spanning moet ervoor zorgen dat meer 
clubs teams voor G-voetbal gaan op-
richten, zodat iedereen in zijn of haar 
buurt kan gaan voetballen.”

EMK - SDO’39 1-1
Door John de Jong

EMK nam vanaf het begin het initiatief tegen SDO’39 uit Lage Mierde en 
kreeg ook de eerste doelkansen via Rick van den Bogaard (vrije trap) en een 
kopbal van Luke Hilt voorlangs na een prima voorzet van Kevin Aarts. 

Ondanks hard werken geen punten voor Nederwetten

Nederwetten - Odiliapeel 0-3
Door Louis Staals

Onder een opnieuw stralend blauwe hemel op sportpark de Koppel en met 
vele supporters van beide verenigingen langs de lijn heeft Nederwetten 
geen punten kunnen binnen halen tegen het hoog geplaatste Odialiapeel. 
In het eerste half uur gingen de partijen nog redelijk gelijk op. 

In de 55e minuut kreeg SDO’39 een 
vrije trap op zo’n 20-meter van het 
EMK-doel, maar deze kans belandde 
ook in de muur. In de 72e minuut leek 
EMK de wedstrijd te beslissen toen 
een voorbereidende actie van Rick van 
den Bogaard voor de voeten van Kevin 
Aarts belandde, maar deze kans werd 
in tweede instantie door de SDO’39-
keeper gepakt. In de 78e minuut kreeg 
SDO’30 opnieuw een vrije trap op de 
rand van de 16-meter en na een ge-
smoord schot in de muur verdween de 
bal na een kluts achter in het EMK-
doel, 1-1. Aan de andere kant zette 
Daan de Jong, als gelegenheid rechts-
buiten, Rick van den Bogaard nog in 
scoringspositie, maar de bal verdween 
net over het doel van SDO’39. In de 
laatste minuut was er nog een alles-of-
niets poging van SDO’39 maar de sco-
ringskans verdween voorlangs het doel 
van EMK.
Het niet benutten van de vele kansen 
(met name de eerste helft), leidde tot 
het teleurstellend verlies van twee 
punten.

lukkige manier de tegenstander die on-
deruit ging en de goed leidende, pas 19 
jarige scheidsrechter, Matteo Mat-
terazzi, kon niet anders dan de bal op 
11 meter leggen. De toegekende penal-
ty werd onberispelijk binnen gescho-
ten door opnieuw Nick Wals 0-2. Ne-
derwetten paste enkele wissels toe 
maar het zat allemaal niet mee. De 
Odiliapeel keeper stond steeds op de 
juiste plaats en ondanks de goede inzet 
en werklust van Nederwetten was het 
tij niet meer te keren. Zeker toen een 
mooie aanval van Odiliapeel prachtig 
werd afgerond met een mooi schot van 
Brian van Dijk, 0-3.
De supporters van Nederwetten kon-
den ook wel leven met deze uitslag. 
Het gemis van enkele belangrijke spe-
lers Giel, Hein en zeker ook spits Toon 
van Rooij, die juist vandaag vader werd 
van een gezonde dochter, viel er in de 
gezellige kantine toch nog iets te vie-
ren.
Positief blijven, dan komt het best wel 
weer goed was de unanieme conclusie.

De 1-0 voorsprong na 27 minuten was 
een logisch gevolg na een sterke actie 
van Kevin Aarts, het schot kon onvol-
doende gekeerd worden door de 
SDO’39-doelman waarna Rick Slaats 
de score kon openen. Toch bleef het 
ook achterin opletten voor EMK om-
dat SDO’39 uit de counters gevaarlijk 
bleef (zo moest Christian Mes-
serschmidt in de 35e minuut hande-
lend optreden). Uit de tegenaanval was 
het opnieuw Rick van den Bogaard die 
een aanval goed voorbereidde, maar 
helaas kon Bas Verberne de score niet 
verder uitbreiden. Net voor rust kreeg 
EMK nog een vrije trap op de rand van 
de zestien meter, maar ook deze moge-
lijkheid belandde in de muur van SDO.
EMK begon zonder wijzigingen aan de 
tweede helft maar SDO’39 begon 
zichtbaar met andere intenties. Zo was 
er direct in de 46e minuut een grote 
kans voor SDO’39 die ternauwernood 
door Hein van den Bosch van de doel-
lijn kon worden gehaald, waar direct 
aan de andere kant de bal voorlangs 
het doel van SDO’39 werd geschoten. 

In de 3e minuut van de wedstrijd 
moest Nederwetten keeper Jordy van 
den Boogaard nog helemaal gestrekt 
gaan om te voorkomen dat Odiliapeel 
al op een vroege voorsprong kwam, 
maar hij pareerde de inzet van Nick 
Wals met een mooie safe. Het was ech-
ter opnieuw deze Nick Wals die de 0-1 
op het scorebord bracht, toen hij met 
een mooie curve in zijn schot geheel 
onhoudbaar voor de goed keepende 
Jordy van den Boogaard de score kon 
openen. In de 41e minuut werd Neder-
wetten eigenlijk pas voor de eerste 
keer echt gevaarlijk toen Christiaan 
Baaten alleen op de keeper van Odilia-
peel af kon gaan maar zijn inzet ging 
net naast. Met de 0-1 ruststand kon 
Nederwetten wel leven en de moge-
lijkheid in de 2e helft alsnog toe te 
slaan bleef aanwezig.
Direct in de 2e helft kreeg Nederwet-
ten weer een goede kans maar nog zon-
der resultaat. Toen in de 49e minuut 
Willem van Rooij een misser probeer-
de te corrigeren raakte hij op een onge-

Actie Rick Slaats

Wisselspeler Bart Sengers verzorgt  Roy Sleegers na een tackle. De uitstekend fluitende 
scheidsrechter Vettorazzi houdt ook deze situatie nauwlettend in de gaten.

Hans de Haas 
winnaar tweede 
wedstrijd 
Door Antoon Hurkmans

Afgelopen vrijdag was het weer rikken 
bij de supportersclub RKSV Nuenen, 
met een goed gevulde rik arena was 
het weer goed toeven en de opkomst 
was meer dan voortreffelijk. Enkele 
vaste deelnemers hadden zich afge-
meld maar daar tegenover stond dat er 
enkele nieuwe spelers zich aangemeld 
hadden en uit de reactie bleek dat het 
goed bevallen was.
Na de loting voor de tafelindeling werd 
om acht uur aangevangen voor de eer-
ste ronde van de tweede avond Rikken 
bij de supportersclub RKSV Nuenen. 
Voor de pauze was het Hans de Haas 
die de leiding had genomen met een 
score van 85 punten, na de pauze zou 
daar geen verandering meer in komen, 
ondanks het verweer van Bernard de 
Louw die met 70 punten tweede werd 
voor Bennie de Louw die met een sco-
re van 68 punten de derde plaats voor 
zich opeiste. 
De hoofdprijs bij de loterij was een 
prooi voor Hennie van de Velden.

Uitslag rikken 19 oktober
1 Hans de Haas 85 punten
2 Bernard de Louw  70 punten
3 Bennie de Louw 68 punten
4 Frans Foolen  65 punten
5 Wil Marquenie 61 punten
6 An Arts 60 punten
7 Paul van Os 51 punten
8 Adriaan Schepers  49 punten
9 Toine Raaijmakers  47 punten
10 Ruud Vogels  46 punten

Vrijdag 26 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, alle rikkers 
zijn van harte welkom.
Locatie ‘Oude Landen’ Pastoorsmast 
14 Nuenen. Voor informatie bellen 
naar 06 10289797 of 06 40320419.

 
 

RKGSV weet niet te winnen        
in kermisweekend tegen koploper. 

RKGSV - Milheezer Boys 2-3
In Gerwen was weer de jaarlijkse kermis neergestreken en dat zorgt door-
gaans voor een leuke ambiance, zo ook deze editie weer. Maar buiten al het 
vertier van dit gezellige evenement moest er natuurlijk ook nog gevoetbald 
worden. Niet de minste tegenstander was naar De Polder afgereisd, name-
lijk de koploper Milheezer Boys. 

maker gezien de kansenverhouding. 
Nog geen minuut later was de euforie 
compleet toen in de 36e minuut Milos 
Milosevic de 2-1 tegen de touwen kop-
te. Lang kon RKGSV niet genieten van 
deze voorsprong omdat ze al snel een 
terechte penalty tegen kregen. Deze pe-
nalty werd katachtig door keeper Remy 
Hendrikx gepakt, maar de rebound 
ging er alsnog in. 2-2 was dan ook de 
ruststand. 
Na rust was Milheeze de betere ploeg. 
Ze creëerde een aantal goede kansen en 
dat leidde uiteindelijk ook de 2-3 in. 
Met een mooie solo wist de koploper in 
de 56e minuut weer de leiding te ne-
men. Maar Milheezer Boys voelde ook 
dat de wedstrijd hiermee niet was ge-
speeld en kwam zelfs goed weg in de 71e 
minuut toen Rico Hendrikx een 100% 
penalty werd ontnomen. Ook de trainer 
van Milheezer Boys was verbijsterd dat 
hier geen penalty voor werd toegekend. 
 Het was een buitengewoon leuke wed-
strijd om te zien, beide ploegen deden 
niet voor elkaar onder. Deze wedstrijd 
werd nog een stuk leuker toen de 
15-jarige debutant Martijn de Rooij in 
de ploeg kwam. Hij mocht nog 15 mi-
nuten meedoen, en liet zien ondanks 
zijn jeugdige leeftijd dat hij op de goe-
de weg is. 
De verdiende gelijkmaker bleef uitein-
delijk uit. Milheezer Boys blijft hier-
door ongeslagen. Komend weekend 
gaat RKGSV op bezoek bij Olympia 
Boys, hier moeten onze mannen de-
zelfde ingrediënten op tafel leggen en 
hopen op net wat meer geluk. 

RKGSV dat de laatste weken wordt ge-
teisterd door een aantal blessures en af-
wezigen, moest ook deze zondag weer 
een aantal aanpassingen doen. Menno 
Vos was nog maar amper geland of hij 
moest alweer direct door van Schiphol 
naar Gerwen, om de geblesseerde Tim 
van Berlo te vervangen. Maar in de be-
ginfase van de wedstrijd was dit amper 
te zien. RKGSV speelde sterk, creëerde 
kansen en had zelfs het betere van het 
spel. Naarmate de eerste helft vorderde, 
kreeg Milheezer Boys ook wat meer 
kansen. Het duurde dan ook niet lang 
voordat de bezoekers een van deze kan-
sen wisten te verzilveren, 0-1. RKGSV 
stond achter, terwijl het zelf de beste 
kansen had gehad. Toch ging het vaan-
delteam na de 0-1 niet bij de pakken 
neerzitten en bleef aandringen richting 
het doel van de bezoekers uit Milheeze. 
Gurkan ging in de 35e minuut goed 
door en kon met een steekbal Rico 
Hendrikx in stelling brengen, die geen 
twijfel kende en de 1-1 koelbloedig wist 
binnen te schuiven. Een terechte gelijk-

RKGSV weet niet te winnen        

Rikken

Kienen in Lieshout
Op vrijdag 26 oktober organiseert 
Carnavalsvereniging de Raopers een 
kienavond in het Dorpshuis, aan het 
Grotenhof, in Lieshout. De avond be-
gint om 20.00 uur en de zaal is open 
om 19.00 uur. Iedereen is welkom.
Let op: Op vrijdag 16 november is het 
speelgoed-kienen, er zijn dan geen le-
vensmiddelen, koffie en vleesprijzen.

  
 



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

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

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

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

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker 
en inbraakpreventie 

Nuenen en omgeving. 
Al 10 jaar ervaring!

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl Act
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Meld je aan als kranten/folderbezorger en.....

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

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Rond de Linde is op zoek naar bezorgers in:

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

AFSLANKSTUDIO SLIMMER  VINCENT VAN GOGHSTRAAT 145  NUENEN  Tel:040  3082988

op de éérste maand van een 
Puur en Slank pakket
Kijk snel op de website voor alle informatie, 
of maak een afspraak

Wat bieden we:

SLIMMER START ACTIE

wat krijg je:

50% KORTING

 IEDERE EERSTE EN LAATSTE ZONDAG VAN DE MAAND 
WINKELS OPEN VAN 12.00 TOT 17.00 UUR. 

makkelijk, dichtbij en goedkoop parkeren.

WWW.WOENSXL.NL

Halloween straattheater en trick or treat
voor kinderen

27 &  28 OKTOBER

Halloween
GRIEZELIG GEZELLIG

28 OKTOBER
KOOPZONDAG

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

MULTI
PRINTEN

ONTWERPENONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

REGBAT HELMOND 
Lage Dijk 2A

5705 BZ Helmond  
Tel. 0492 - 33 00 39 

info@regbathelmond.nl
www.regbathelmond.nl

Gratis 
accu-check 

en 
montage 
zonder 

afspraak!

REGBAT HELMOND
is dealer van o.a. 

Landport & Dynac 
accu’s voor snor/

brom-fietsen, 
motoren, auto’s, 

vrachtauto’s, 
caravans, 

scootmobielen, 
golfkarren, 

hoogwerkers, boten 
enz.
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