
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

ZE
 W

EE
K:

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

Zicht 
op mantelzorg:
De wethouder 
aan het woord

 Carnavals-
Nieuwjaar
in Café 
Ons Dorp

Drie kampioenen 
op podium 
bij microfonist 
Jan Peeters in 
Wielercafé Gerwen

Jaargang 60 • Nr. 44 • 1 november 2018

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Quik Service Nuenen

Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Quik Service Nuenen

Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Quik Service Nuenen

Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Quik Service Nuenen

Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

Puzzel mee 
Win een kadobon ter waarde van € 10,- 
van Albert Heijn Parkstraat. Kijk op de 
puzzelpagina in ons weekblad voor 
meer informatie.

Win een kadobon ter waarde van € 10,- 

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

LEUKE OPDRACHT-
GEVERS GEZOCHT

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

Puur | Professioneel | Persoonlijk

Verkeersongeval?   Arbeidsongeval?
Medische fout?   Mishandeling?

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

 

Vanaf 1 november open in hartje Nuenen

The Yellow Rabbit    
Flavours of Asia
Donderdag 1 november gaan de deuren open van The Yellow Rabbit, aan 
het Park in het voormalige pand van Art Dumay. De afgelopen weken is er 
flink verbouwd en is de ruimte waar eerst kunst te vinden was, omgetoverd 
tot restaurant. Peter van de Luitgaarden, eigenaar, is trots op wat er in een 
aantal weken bereikt is. “Mensen kennen het hier niet meer terug, er is 
zoveel gebeurd en ik ben gelukkig dat ik dit midden in het Nuenense mag 
realiseren. Sinds ik in 2003 in Nuenen ben komen wonen, heb ik steeds het 
gevoel gehad dat we op culinair gebied iets missen. En vanaf 2010, toen 
ook de sushi’s steeds meer hun weg vonden in Nederland en uitgroeide van 
een hype tot een volwassen concept, wist ik wat Nuenen miste, een gezel-
lig, informeel Aziatisch dim sum restaurant met daarbij een sushibar.

Vanaf 1 november open in hartje Nuenen

The Yellow Rabbit    
Na 31 jaar, waarvan de laatste veertien 
als eigenaar en manager, bij de Blauwe 
Lotus gewerkt te hebben, 25 jaar op de 
bekende locatie aan de Limburglaan en 
de laatste zes jaar in het Philips Sta-
dion, vond ik het tijd om deze droom te 
realiseren. We hadden op de oude loca-
tie al de ‘Kleine Lotus’ waar we dit con-
cept al hadden en wat heel goed aan-
sloeg. Ik kwam op het idee van het 
pand aan het park door twee relaties 
van mij die in het stadion kwamen eten 
en mij de tip gaven, nu alweer een jaar 
geleden. Ik ben gaan kijken en was 
meteen verliefd op het pand wat overi-
gens al verkocht was. Gelukkig kreeg ik 
de nieuwe eigenaar net zo enthousiast 
over mijn plan als ik zelf was en ik ben 
aan de gang gegaan om een en ander 
gefinancierd te krijgen. Wat overigens 
een hele toer is geweest omdat de ban-
ken niet meedenken met horeca. Ge-
lukkig heb ik hele fijne mensen gevon-
den die ontzettend veel vertrouwen in 
het plan hebben en mee financieren.

Aldus geschiedde en het concept ‘The 
Yellow Rabbit’ was geboren, dim sums, 
sushi’s en heerlijke kleine Aziatische 
gerechten. De naam is bedacht door 
een goede vriend en heeft uiteraard 
een achterliggende betekenis, geel/
goud is de gelukskleur in Azië en het 
konijn staat voor rechtschapen, intuï-
tief, gevoelsmatig en voorzichtig.
Een plek waar we willen dat de men-
sen zich thuis voelen en gezellig en in-
formeel kunnen zijn. Aan de bar met 
een hapje, aan de hoge tafels lekker 
een after work borrel met heerlijke su-
shi’s, of gezellig ‘shared dining’ aan de 
tafels met een keur van verschillende 
gerechtjes vergezeld door een heerlijk 
glas wijn.

De keuken brigade, onder leiding van 
Wen-Jie Chen, de laatste zes jaar sous-
chef bij de Blauwe Lotus, heeft een 
mooie gevarieerde kaart samenge-
steld, die u zeker gaat verrassen, met 
nieuwe gerechten, een mooie variëteit 
aan sushi’s maar ook met een aantal 
welbekende klassiekers uit de oosterse 
keuken.
We verzorgen ook lunches in de vorm 
van kleine lichte gerechten. Uitermate 
geschikt voor een snelle lunch voor de-
genen die weinig tijd hebben, maar ook 
uitgebreider lunchen is mogelijk al dan 
niet begeleid door een mooi glas wijn.

Op termijn bieden we ook de moge-
lijkheid sushi te bestellen en af te ha-
len en vanaf komend voorjaar hebben 
we een mooi terras waar van alles mo-
gelijk is, lunchen, dineren, of alleen 
een drankje doen.

The Yellow Rabbit 
Dinsdag t/m vrijdag van 12.00-22.00 
uur en zaterdag van 17.30-22.00 uur 
040-3033792. Online reserveren even-
tueel mogelijk info@theyellowrabbit.nl 

www.theyellowrabbit.nl

Succesvolle veiling in Gambia

Veel inlandse belangstelling voor de Nissan Patrol

Door Gerrit van Ginkel

De Nuenense huisarts Dr. Boek en 
echtgenoot Toon Verhoeven berich-
ten vanuit het 7500 km verder gele-
gen Zambia dat de veiling van hun 
Nissan Patrol terreinwagen geslaagd 
is en afgerond. Het ontvangen bedrag 
van € 3500,- is afgedragen aan het 
Brufut Kraamcentrum daar.

De in houd van de Jeep, waaronder di-
vers gereedschap, medicamenten en 
kinderkleding, is ook overgedragen 
aan het Kraamcentrum.
Dr. Hanneke Boek maakt zich verder 
nog verdienstelijk daar door allerlei 
hand- en spandiensten te verrichten 
in het kraamcentrum voordat het 
echtpaar weer vertrekt naar Nuenen 
eind deze week.
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.
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Aangepaste verkaveling
Na een voorstel van de klankbordgroep is het terrein ingedeeld in 
drie hofjes. De tijdelijke wijk krijgt een toegangsweg, voetpaden, 
fietsenstalling en parkeerhavens. Het type woning en het woongebied 
hebben een verzorgde uitstraling.

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

VERGUNNINGEN     
PERIODE 22-07-2018 EN 29-07-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Kruisakker 2 Verbouwen woonhuis 
Berg 34 Vestigen Artist-in-Residence in werkplaats 
Akkerstraat 23 Verplaatsen inrit 
Lindenlaan 31 Wijzigen parkeernorm 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
De Koppel 1 Prinsenbal Nederwetten 2018 
Nederwetten Intocht Sint Nederwetten 25 november 
Nuenen Intocht Sint Nuenen 18 november 
Nuenen c.a. Veldtoertochten “Dak van Brabant” 
  10 feb/13 okt 2019 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Nuenen c.a. Collectevergunning ZOA Vluchtelingenzorg 
Park 75 Drank- en Horecawet vergunning Park 75 
Park Melding standplaats viskraam 
  1 t/m 5 maart 2019 
Pastoorsmast 14 Oktoberfest 2018 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
29-10-2018 Heikampen Ontwerp omgevingsvergunning 
 5-7 brandveilig gebruik 
26-10-2018 Nieuwe Dijk Ontwerp-omgevingsvergunning en 
 18 ontwerp verklaring van geen 
  bedenkingen Nieuwe Dijk 18; 
  gemeente Nuenen c.a. 
24-10-2018 Nuenen c.a. Emigratie naar onbekend: de heer 
  P.T.P. Jansen, geboren 8 juni 1979 
24-10-2018 Nuenen c.a. Emigratie naar onbekend: mevrouw 
  F.F.M. Bernards, geboren 22 juni 1945 
24-10-2018 Nuenen c.a. Emigratie naar onbekend: de heer 
  P.A. Cooper, geboren 8 augustus 1953 
24-10-2018 Nuenen c.a. Emigratie naar onbekend: de heer 
  A. Guddot, geboren 24 november 1978 
24-10-2018 Nuenen c.a. Emigratie naar onbekend: de heer 
  Y.Z. Milanov, geboren 19 april 1956 
24-10-2018 Nuenen c.a. Emigratie naar onbekend: de heer 
  I. de Wit, geboren 7 april 1974 

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

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

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

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

AFVALWEETJE

Bij vorst legt u onderin de GFT+E container  
een eierdoos of een krant tegen het vastvriezen 
van afval. Mocht dit toch gebeuren, dan is dit uw 
risico. Wij brengen wel een lediging van 1 euro  
in rekening.

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.

RAADSVERGADERING
8 november 2018, Aanvangstijd 18.00 uur
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering.
Agenda en bijbehorende stukken staan op http://nuenen.raadsin-
formatie.nl en liggen ter inzage in het gemeentehuis. 

8 november 2018 Raadsvergadering
Locatie: het Klooster, aanvang 18:00 uur

Onderwerpen o.a.
•	 Raadsbesluit	n.a.v.	uitslag	referendum	voorgenomen	samenvoe-

ging Nuenen c.a. en Eindhoven
•	 Begroting
•	 Belastingverordening	2019

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

OMGEVINGSVERGUNNING    
WITTE HONDPAD VERLEEND
Er komen aan Witte Hondpad 16 woningen voor eenpersoonshuis-
houdens die dringend op zoek zijn naar een betaalbare huurwoning. 
Het kan gaan om starters, vergunninghouders, arbeidsmigranten 
en studenten. Maximaal de helft van de woningen wordt toegekend 
aan vergunninghouders, de rest wordt toegekend aan mensen met 
een sociaal en economische binding met Nuenen. Zij mogen er 
maximaal 2 jaar wonen en moeten daarna doorstromen naar de 
reguliere woningmarkt. Dit is het zogenaamde flexwonen concept.

Planning
Er is een vergunning verleend voor het gebruik van het perceel, om 
deze 10 jaar te bebouwen. Tijdens de inzagetermijn van 6 weken 
vanaf 11 oktober 2018 is er de mogelijkheid om bezwaar te maken. 
Na het bouwrijp maken van de grond kunnen de Heijmans ONE 
woningen aangekocht, geplaatst en verhuurd worden door Wooninc. 
Het streven is om begin 2019 te starten met de realisatie. Medio 
mei 2019 worden de woningen opgeleverd.

Meer informatie
Heeft u vragen over de plannen, bijvoorbeeld over de indeling van 
het terrein en de planning? Neem dan gerust contact op met de 
projectleider Rogér Gorts, via rgorts@wooninc.nl of 0613898333.
Wilt u meer informatie over flexwonen of het huren binnen dit pro-
ject? Neem dan contact op met Sandra van Lierop, Medewerker 
flexwonen van Wooninc. Zij is te bereiken via flexwonen@wooninc.
nl en 06-51183935. We verwijzen u daarnaast naar de website www.
wooninc.nl/wittehondpad waar u meer informatie vindt over het 
project.
Voor vragen over de verleende omgevingsvergunning of de verkeers-
situatie kunt u contact opnemen met Joost Mulder van de gemeen-
te Nuenen, j.mulder@nuenen.nl of via 040 2631534.

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.

Woningtype
De Heijmans ONE woning heeft eigen voorzieningen, is betaalbaar 
en ziet er verzorgd uit. De woningen zijn na verloop van maximaal 
10 jaar eenvoudig te verplaatsten. Een doorsnede van de woning 
ziet u hier.

lnspreektekst   
burgemeester M.J. Houben   
van de gemeente Nuenen c.a. 
Onderstaand de tekst die Burgemeester Houben uitsprak tijdens de bijeenkomst op 26 
oktober in Den Bosch van de provinciale Staten.

viezen van de commissie Huijbrechts 
en de commissie Demmers werden 
door Gedeputeerde Staten eerst om-
armd, maar later volkomen genegeerd. 
Toen was er de beroerde financiële si-
tuatie. Daarna ging het over een gebrek 
aan bestuurskracht. Al vóór de verkie-
zingen van maart jl. wisten Gedepu-
teerde Staten dat het nieuwe gemeente-
bestuur slecht zou gaan functioneren! 
Toen zou er onder de bevolking een ge-
brek aan draagvlak voor een zelfstandig 
Nuenen zijn. En toen het op alle fron-
ten eigenlijk heel goed bleek te gaan in 
Nuenen, kwam een nieuw konijn uit de 

Geachte leden van Provinciale Staten. 
Openstaan voor nieuwe argumenten - 
het liefst evidence bosed - leidt tot ken-
niscumulatie. ln de politiek heet dat 
voortschrijdend inzicht. Maar het per 
definitie rekbare begrip ‘voortschrij-
dend inzicht’, is door uw college van Ge-
deputeerde Staten wel erg opgerekt. 
Van consistentie in de argumentatie was 
in dit proces allerminst sprake. Telkens 
kwam Gedeputeerde Staten met nieuwe 
argumenten om Nuenen bij Eindhoven 
te voegen. Om een 
ogenschijnlíjk vooringenomen stand-
punt postuum te rechtvaardigen: o Ad-

hoge hoed: we zouden de ‘strategische 
opgaven’ niet kunnen behappen. U 
heeft deze ochtend van ons een envelop 
ontvangen met daarin een factsheet, 
waarop we wat uitgebreider ingaan, van 
wat u met een gerust hart ‘argumenta-
tie-inflatie’ kunt noemen. Leest u het 
op uw gemak eens door, het vraagt drie 
minuten van uw tijd. 

Een intermezzo nu, waarmee ik me 
ook richt tot mijn goede collega burge-
meester Jorritsma. Beste John, ik heb 
gemerkt dat in Eindhoven níemand 
warm of koud wordt van een eventueel 
samengaan met Nuenen. Je weet even-
goed als ik dat deze herindeling - het 
woord annexatie mag ik van mijn 
voorlichtster niet gebruiken - jouw 
problemen niet oplost. Je hebt straks 
zeven randgemeenten die in meer of 
mindere mate tegen de grote broer 
aanschurken. Nadat Nuenen is opge-
slokt, zullen Best, Geldrop-Mierlo, 

Son en Breugel, Veldhoven en Waalre 
in vertwijfeling achterblijven. Deze an-
nexatie staat ook 100% haaks op je ei-
gen visie: drie sterke gemeenten voor 
Brabant-Zuidoost. Van 21 naar 20 ge-
meenten is in dit schaakspel geen 
meesterlijke openingszet. Want is dit 
nu echt de oplossing voor de bestuur-
lijke slagkracht in het Stedelijk Gebied 
Eindhoven? Nee. 

Geachte leden van Provinciale Staten, 
in onze zienswíjze komt de diversiteit 
van onze raad tot uitdrukking en diver-
siteit is een groot goed in ons democra-
tisch bestel. Bijna 80%van de Nuenena-
ren is tegen een samengaan met Eind-
hoven. Dat is een uitslag waarop een 
meneer Poetin of een meneer Erdogan 
jaloers zou zijn. Het is een signaal dat 
we in een goed functionerend demo-
cratisch bestel niet mogen negeren. 

Dank u wel.

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
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 
dierbare, bij de urnenmuur óf (indien 
er geen graf of urn is) bij de naam van 
uw dierbare in de speciaal voor deze 
gelegenheid ingerichte gedachtenis-
hoek. Indien u dit laatste op prijs stelt 
(ingeval er geen graf of urn is), vragen 
wij u om de naam van uw dierbare aan 
ons door te geven via: Ellydegroof@
gmail.com.



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

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

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

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

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

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

weekaanbiedingen 
donderdag 1 t/m woensdag 7 november

Hutspot panklaar  
 1/2 kilo 0,99
Pastinaak     
pan klaar   per stuk 0,79

Witlof salade
 250 gram1,99

Trostomaten     
 hele kilo 1,49

Kaki persimon         
 2 stuks 0,99

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Godfried de Vocht 

Bestel ook online:
www.bakkerijdevocht.nl

 Lekker tijd voor speculaas!

Perssinaasappelen
hele kilo 1,49

Acties week 44 : geldig maandag 29 oktober t/m zaterdag 3 november_____________________________________________________
ONZE TOPPERS

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

Speculaasvlaai
Zachte bodem met speculaasbavarois
Half € 7,95  € 1495_____________________________________________________

Brood van de week: 
Kloosterbrood 
Fijngemalen volkoren 
met diverse zaden en pitjes. 2 x ½  € 1,95   € 189_____________________________________________________

Taai taai
met of zonder kandijsuiker      5+1 GRATIS_____________________________________________________
VRIJDAG EN ZATERDAG WEEKENDVERWENNER: 

Slagroomschnitte
    VOOR SLECHTS € 599

 

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

Ook voor de 
best belegde broodjes!!!

Kogelbiefstuk
3 stuks .....................................................7,95
Bite Coin
per stuk ...................................................1,65
100 gr. Boterhamworst +
150 gr. Roompaté  ........... samen 2,95
Kalfsschnitzels
100 gram .................................................2,95
4 Gegrilde
Kippenbouten ............5,00
Italiaanse biefstuk
100 gram .................................................1,95
Runder Rib Eye
reepjes
100 gram .................................................2,40

KOOPJE

KOOPJE

TOP!!!

SPECIAL

SPECIAL

ROERBAK

Bekijk ook onze webshop 
www.slijterijvanlieshout.nl 

Hartevelt 
Jonge Jenever 1lt. €10,95 
Glen Moray Elgin Classic 
Single malt scotch whisky 

0,7lt.     €21,95 
Kopke port 

Reserve Tawny 
0,75lt.      €13,50 

Donderdag 15nov. 
Najaarswijnproeverij !! 
Meld je vrijblijvend aan 

in de slijterij! 
Acties geldig t/m 29 november 

Hallo buurtverbeteraar
Wil je kans maken op een donatie?

Meld je aan op ing.nl/helpnederlandvooruit

Aanmelden 
t/m 15 november

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

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

(XL)PRINTEN(XL)PRINTENONTWERPENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN

MULTI PRINTEN

www.ronddelinde.nl

Voor het Nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl  •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl



TE HUUR 33 M2 NETTO KANTOORRUIMTE 
SPEGELT IN NUENEN

Spegelt biedt een professionele en gezellige kantooraccommodatie en wordt ‘bewoond’ 
door 8 huurders. Wat Spegelt onderscheidt, zijn dingen waarvan je niet dacht dat je het 

nodig had: fl exibele contracten, prachtige werkruimtes en gelijkgestemde huurders.

(En ja, we bieden ook de essentiële dingen die je nodig hebt om je bedrijf te runnen: 
vergaderruimte, 24/7 toegang, koffi  e & thee, snel internet en gratis parkeren).

Voor meer informatie bel Willian Groenen: 040 - 3034400, of e-mail info@spartners.nl 

Weet je precies  
hoe je aan het eind 
van de looptijd je 
hypotheek aflost?  

Dan ben je 
aflossingsblij!

Heb jij een 
aflossingsvrije hypotheek?

Ben je 
aflossingsblij?

Heb je een 
hypotheek?

Heb je je huis en  
je kostbaarheden 
goed verzekerd?

Vaak is er 
toch een 

interessanter 
alternatief

Weet je precies 
waar je aan toe 

bent?

Wil je 
er wel 
een?

Ja

Ja Ja

Nee

Nee Nee

Wat is dat?

NeeJa

www.veldsink.nl

Ja Nee

Het Stedelijk College Eindhoven organiseert 
een algemene informatie-avond voor 
leerlingen van groep 8 en hun ouders.

Tijdens deze interactieve avond worden minilessen 
gegeven. Daarnaast kunt u als ouder ook informatie-
rondes bezoeken. Via onze website kunt u zich 
inschrijven: grp8.stedelijkcollege.nl

LOCATIE HENEGOUWENLAAN

Henegouwenlaan 2
5628 WK Eindhoven
T: 040-264 57 77

12 NOVEMBER

INFORMATIE-AVOND

METEEN
DE JUISTE

KEUZE!
www.stedelijkcollege.nl

DATUM

maandag 12 november
(t)vwo - (t)havo - (t)mavo

AANVANG

18.30 uur

LOCATIE

ingang Oudenaardepad

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.

Elpida, Grieks Mediterraans Restaurant
Parkstraat 8 | 5671 GG Nuenen | Tel. 040-298 89 13

www.restaurant-elpida.nl

Openingstijden: Maandag t/m zondag 16.00 - 22.00 uur
Met Kerstmis en Oud&Nieuw geopend. Graag reserveren

Verjaardag vieren, de jarige eet gratis, minimaal 2 personen
Legitimatie verplicht

Grieks Mediterraans Restaurant

Elpida
Sinterklaas 5 december

zijn wij geopend!

1e EN 2e KERSTDAG:
 à la carte 
vanaf 16.00 tot 23.00 uur - Aub reserveren! 

vanaf  € 15,50

Live muziek op
DONDERDAG 8  NOVEMBER

15% KORTING
OP TOTAALPRIJS
Geldig in de maand november

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

De beste Griek in Nuenen

zijn wij geopend!

1e

à la carte 
vanaf 16.00 tot 23.00 uur - Aub reserveren! 

Live muziek op

Elpida

Kalli orexi Smakelijk eten

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200 • E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl www.drukkerijmesserschmidt.nl
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100  
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

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

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

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

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

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

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

Volg ons ook op:

De Beekse Tuin 55, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Irma van Laarhoven 
en Leon Raaijmakers

Workshop      
‘Bereik meer met je geld’
Onze maatschappij verandert. Je hebt steeds meer eigen geld nodig. Een 
huis kopen is bijvoorbeeld niet meer zo vanzelfsprekend en je moet straks 
langer doorwerken, terwijl je pensioen mogelijk lager is. Daarom is het ver-
standig om hiermee aan de slag te gaan. We helpen je graag op weg. Meld je 
aan voor de workshop ‘Bereik meer met je geld’ op donderdag 8 november.

De uitkomst van deze berekening is een 
verwachting, geen zekerheid. De totale 
inleg is € 15.000,-.
Lees meer over de kracht van 50,- eu-
ro op www.rabobank.nl/particulie-
ren/strakshebjehetnodig/de-kracht-
van-50-euro

Schrijf je in
De workshop vindt plaats op donder-
dag 8 november van 19.00 tot 22.00 
uur in het Ontmoetingscentrum van 
Rabobank Dommelstreek, Laan der 
Vier Heemskinderen 7 in Geldrop. 
Meld je voor de gratis workshop aan 
via https://sites.rabobank.nl/dommel-
streek/bereikmeermetjegeld. Op deze 
site vind je ook meer informatie over 
het programma. 
Aan beleggen zijn risico’s verbonden. 
Je kunt (een deel van) je inleg verlie-
zen. 

Workshop
Leer in 1,5 uur dat een groter bedrag 
opbouwen ook écht mogelijk is en 
waarom verstandig beleggen dan vaak 
een logisch alternatief is. Tijdens de 
workshop ‘Bereik meer met je geld’ 
leggen we je uit welke mogelijkheden 
er zijn om je toekomstige keuzes waar 
te maken. We laten je weten hoe je een 
groot bedrag kunt opbouwen en hel-
pen je om een goede keuze te maken.

De kracht van € 50,-
Beleggen kan al met een klein bedrag 
per maand. Als je je geld voor langere 
tijd kunt missen, dan kan beleggen een 
interessante optie zijn. Bij een gemid-
delde markt kan 25 jaar beleggen met € 
50,- per maand € 26.499,- opleveren.
De waarde van je belegging kan fluctue-
ren. In het verleden behaalde resultaten 
bieden geen garantie voor de toekomst. 

Informatieavond   
Vormsel Parochie Nuenen
Op vrijdag 17 mei 2019 komt deken R. Wilmink naar Nuenen om het H. Vorm-
sel toe te dienen. Voor het ontvangen van het vormsel komen alle kinderen 
van groep acht in aanmerking die door het doopsel op weg gezet zijn naar 
een leven als christen. Door dit sacrament worden de vormelingen uitgeno-
digd een eigen keuze te maken om deze weg te blijven volgen.

Hoe we bovenstaande vorm gaan ge-
ven zal dus aan bod komen tijdens de 
informatieavond op dinsdag 13 no-
vember in het parochiecentrum van de 
H. Clemenskerk, Park 55. 
Deze avond begint om 19.00 uur en we 
verwachten rond 20.00 uur de avond af 
te sluiten. 
Twee vormelingen die afgelopen jaar 
hun vormsel gedaan hebben, zijn ook 
aanwezig.

De opzet van de avond is als volgt:
1.  een algemene inleiding voor ou-

ders en jongeren.
2.  de jongeren gaan naar een aparte 

ruimte om met elkaar na te denken 
over keuzes die je kunt maken en 
de betekenis van het vormsel; tege-
lijkertijd wordt met de ouders die-
per ingegaan op de betekenis van 
het vormsel.

3.  het bespreken van praktische za-
ken als de inschrijving, de werkwij-
ze van het project en wat verder 
nog ter sprake kan komen.

Tijdens deze avond zijn inschrijffor-
mulieren aanwezig. Indien u dat wenst 
kunt u uw zoon/dochter direct in-
schrijven. Vervolgens bestellen wij 
voor u het werkboek dat bij de metho-

Wij als parochie willen betrokken blij-
ven bij deze keuze en daarom lijkt het 
ons zinvol om ons samen hierover te 
bezinnen. Door middel van deze brief 
nodigen wij zowel de vormeling als 
zijn ouders uit voor een informatie-
avond (dinsdag 13 november), omdat 
we denken dat jullie samen een keuze 
maken voor het vormsel. Ook als u nog 
niet besloten heeft of uw kind aan het 
Vormsel deelneemt, bent u van harte 
welkom!
Tijdens deze informatieavond willen 
wij graag iets vertellen over de wijze 
waarop wij naar het vormsel toe wer-
ken. Het aardige van de voorbereidin-
gen op het vormsel is dat je anderen 
leert kennen en dat je op een andere 
manier naar jezelf kijkt. De volgende 
vragen komen aan bod: wat zijn jouw 
talenten, wat is jouw droom (missie), 
hoe denk je die droom te bereiken, wie 
kan jou daar bij helpen, wil je daar wel 
hulp bij accepteren of wil je alles zelf 
doen, kan jij anderen helpen (om hun 
droom te bereiken of op een andere 
manier)? En deze vragen kan je verta-
len naar ‘geloven’. Geloof jij in jezelf, in 
je eigen droom (missie), geloof je in de 
toekomst en in anderen (die jou kun-
nen en willen helpen)? Kortom, geloof 
je in de wereld om je heen? 

Ronde Tafel 187: Dankjewel!

Uiteraard wilden de tafelaars weten op 
welke manier Leergeld deze gift wil in-
zetten. Het motto van Leergeld is “Alle 
kinderen mogen meedoen”. Meedoen 
aan zwemles en zwemdiploma’s halen, 
net als kinderen die opgroeien in ge-
zinnen met een ruimere beurs, is een 
goede invulling van dat motto. Daar-

Ronde Tafel 187 is een groep van 15 jon-
ge dynamische Nuenense ondernemers 
die als ze de leeftijd bereikt hebben van 
40 jaar, de club gaan verlaten. Er is mo-
menteel plaats voor jonge dynamische 
Nuenense ondernemers uit alle geledin-
gen van de Nuenense samenleving. 
Elk jaar wordt een goed doel uitgeko-
zen dat ze via een actie willen sponso-
ren. Dit jaar hebben ze Stichting Leer-
geld uitgekozen en hebben ze geld bij 
elkaar gebracht door zelf ingekochte 
champagne te verkopen. En ze hebben 
dat met zoveel succes gedaan dat ze 
Leergeld blij hebben kunnen maken 
met dit grote bedrag.

Vlnr: Paul de Witte voorzitter Stichting Leefgeld, Geert Bons penningmeester 
Stichting Leefgeld en Joris Vughts voorzitter Ronde Tafel 187 Nuenen.

Mijn ervaring met berkenallergie 
Ik volg de discussie in de Nuenense bladen over de berkenbomen. Verder heb ik mij er nooit 
mee bemoeid. Ik wil het volgende vertellen, aangezien men niet schijnt te begrijpen wat 
een inpakt allergie voor berken kan hebben. 
Ik praat over 35-40 jaar geleden , woonde toen in de Vroente. Ik had o.a. zomerallergie. Ik 
redde het, met in het voorjaar wat allergiepillen. De wijk was nieuw, de bomen klein. Na 
een paar jaar werd mijn allergie erger (de bomen groter). Pillen hielpen niet meer. Iedere 
ochtend zat ik rond 5 uur beneden, erg benauwd, astmatische klachten. Ik kreeg jaren-
lang in het voorjaar een erg ongezonde injectie, wat me weer een maandje verder hielp. 
Soms waren twee injecties nodig.
Tot….. ik zat klaar met mijn pillen, maar ik had nauwelijks klachten. Ik ging nadenken, 
waarom geen klachten? Wat was er veranderd?
Er was één verandering. Buren (aardige mensen) een paar huizen verder, hadden een ber-
ken boom omgekapt, waarvan het stuifmeel tot mijn huis kwam. Eén boom. Had die 
boom daar niet gestaan, dan had ik jarenlang nauwelijks medicatie hoeven gebruiken. 
Na het omkappen van die éne boom was mijn zomerallergie nihil.
Ik vind bomen mooi.  Maar waarom persé berkenbomen in een woonwijk, er is zoveel keu-
ze. Ik vind de toon wat hard naar de mensen met een allergie.
Heus, allergie is geen fantasie. 

Josephine Dovens de Cock (66 jaar), Bloemhoefstraat 23, Nederwetten.

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

Door een blessure kon ik, Hans Pijs, vrijdag 26 oktober j.l. niet inspreken 
bij de provincie. In overleg met de griffie van de provincie is onderstaand 
bericht door gestuurd aan de leden van Provinciale Staten. 
Geachte griffie, 
Als gevolg van een klein ongeval lukt het me niet om heden aanwezig te zijn bij de in-
spreekbeurten over de gemeente Nuenen ca. waarvoor ik me namens de Vrienden van 
Eindhoven, heb opgegeven. In overleg met u en met hulp van de vrienden van Eindhoven, 
stuur ik u deze mail met het verzoek deze te verspreiden onder de Statenleden. 
 Aanleiding om in te spreken is de ervaring die ik heb opgedaan in al de jaren dat ik in de 
gemeenteraad van Nuenen heb gezeten, er sprake was van een gebrek aan transparantie 
en integriteit bij een groot deel van de leden van het college en de leden van de raad en 
daar is tot op dit moment nog weinig in veranderd. Dat was toen al de reden voor mij dat 
ik vond en nog steeds vind dat de gemeente Nuenen moest gaan fuseren met een (of 
meerdere) andere gemeente(n) teneinde deze impasse te doorbreken.
Het gebrek aan integriteit is er de oorzaak van dat nu nog steeds ego’s ( waarvan een aan-
tal hier insprekers zijn ) algemene belangen anders inschatten. Het waren toen, maar ook 
nu nog persoonlijke belangen, die onder het mom van democratie door de raad werden 
en nog steeds worden geloodst. Democratie is niet 50 +1 maar luisteren naar een minder-
heid om in goed overleg tot een consistente besluitvorming te komen. Hoe vreemd is dit 
gegaan bij het KAFI I en KAFI II rapport en vooral de afwerking daarvan. Wat te denken van 
de gang van zaken bij Eeneind West waar continue onwaarheden zijn verteld door de wet-
houder in de beantwoording van vragen over dit dossier. Woningcorporatie Helpt Elkan-
der ( het Sinti dossier incluis ) en het jarenlang soebatten over Het Klooster waar nu nog 
geen resultaat is. In al deze dossiers is het begrip integriteit sterk en negatief aanwezig. Het 
is volstrekt onbegrijpelijk dat de huidige burgemeester, die boven de partijen hoort te 
staan, dit alles over zijn kant laat gaan, niet ageert en het voor zijn eigen bestwil op zijn 
beloop laat. Dit is bepaald niet de bestuurskracht waar de Nuenense bevolking op zit te 
wachten en het zijn juiste conclusies van de commissie Huijbrechts en Demmers, maar 
ook Propper en Partners in het eerste rapport op hebben gewezen. De ARHI procedure is 
een juist middel dat is ingezet en nu maar hopen dat de gedeputeerde Spierings haar rug 
recht houdt en dat de kracht van besturen ook bij de provincie is waar te nemen.

Met vriendelijke groet, De Vrienden van Eindhoven.

Tweedeling markt      
ook bij recreatiewoningen 
 
Misschien bent u er in de herfstvakantie - gelokt door het mooie weer - nog 
even tussenuit gegaan? Ik hoorde van veel mensen dat zij in eigen land een 
weekje op een recreatiepark verbleven. Nu de herfst dan echt is aangebroken, 
zitten waarschijnlijk heel wat mensen te overwegen of zij dan toch die recreatie-
woning eens aan zullen schaffen. Het spaargeld op de bank rendeert immers 
nog steeds niet. 
Het afgelopen jaar steeg de markt van recreatiewoningen met 15% naar 4.330 
verkopen. In het spoor van de reguliere koopwoningmarkt zien we ook hier 
prijsstijgingen (6%) en krapte: het aanbod daalde voor het eerst in tien jaar tijd. 
Maar eveneens is sprake van grote regionale verschillen en een duidelijke twee-
deling van de markt. 
Natuurlijk liggen de oververhitte gebieden op andere plaatsen dan in de regulie-
re woningmarkt. Het zijn hier niet de grote steden die als magneet werken, maar 
de kustgebieden. Zeeland is krimpregio als het gaat om de gewone huis-, tuin- en 
keukenbewoners, maar voor de recreatiewoningen is deze provincie echt boo-
ming. De gemiddelde vraagprijs steeg in onze meest waterrijke provincie voor 
het tweede jaar op rij met 20% naar €428.471. Op de Waddeneilanden is het 
beeld vergelijkbaar. De gemiddelde transactieprijs kwam daar uit op €351.888, 
meer dan het dubbele van het landelijk gemiddelde (€148.450). Het hoog ge-
prijsde aanbod gaat behoorlijk snel van de hand, ook als investeringsobject. 

Aan de onderkant van de markt ziet het er vaak minder mooi ooit. 
Saneren of transformeren van verouderd aanbod is geboden. 

Veel provincies en gemeenten hebben hiermee inmiddels 
een begin gemaakt. Door de sterke druk op de reguliere 
woningmarkt vervullen recreatieparken vaker een func-
tie als tijdelijk of semipermanent woongebied. In Har-

derwijk zijn vier parken die al jaren semipermanent be-
woond werden nu ook formeel tot gewoon woongebied 
verklaard. Tegelijkertijd zijn er voorbeelden (vooral in 

onze eigen provincie) van verloedering waartegen wordt 
opgetreden. Zeker is dat belangstellenden zich - in welke 

provincie dan ook - goed op de hoogte moeten stellen van 
de plaatselijke omstandigheden en toekomstmogelijk-

heden. Want een garantie op rendement is er meestal 
niet, hoe mooi de weersomstandigheden ook zijn.

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

Woningmarkt in beweging

Tweedeling markt      

Woningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

de hoort. Wij vragen u een bijdrage in 
de kosten van € 30,- direct bij de in-
schrijving te voldoen. Indien u niet be-
sluit om direct in te schrijven dan is er 
een tweede mogelijkheid tot inschrij-
ven en wel op maandag 19 november 
in het parochiecentrum (Park 55) tus-
sen 19.00 en 19.30 uur.

Voor meer informatie kunt u terecht 
bij Han Waalen, telefoon 040-2839061 
of via de mail han.waalen@gmail.com.

 

Dinsdag 23 oktober ontving de Stichting Leergeld Nuenen een cheque van 
maar liefst €10.000 uit handen van Joris Vugts, voorzitter van Ronde Tafel 
187. Voorzitter Paul de Witte en penningmeester Geert Bons namen de che-
que dankbaar in ontvangst tijdens de bijeenkomst bij een van de leden Res-
taurant d’n Kleine Dommel.

om zal het geld besteed worden aan 
het betalen van de zwemlessen voor 
kinderen die door Leergeld worden 
ondersteund. De kosten van deze les-
sen zijn elk jaar fors hoger dan begroot 
en ook hoger dan de bijdrage die Leer-
geld hiervoor uit rijksgelden ontvangt. 
Heel veel dank aan de initiatiefnemers 
van Ronde Tafel 187 en vooral ook aan 
alle mensen die voor het goede doel 
champagne hebben gekocht. Want 
zonder al die mensen had Leergeld de-
ze gift nooit kunnen ontvangen. Na-
mens alle gezinnen en kinderen die 
hiermee geholpen kunnen worden 
nogmaals dank daarvoor.



● Het legen & vervangen van vetafscheiders
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VCA**
_

ISO
9001:2008

24-uurs service

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

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

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

Nu op alle 
sta-opstoelen 
tot wel 
25% korting

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

Superlekkere & botermalse BBQ-gerechten 
van hoge kwaliteit en voor een zeer vriende-
lijke prijs!

Houd jij van de smaak van op houtskool 
gegrilde vlees- of vis-gerechten? 
En het onweerstaanbare knapperige korstje 
gevormd door het vuur en de rook? 
Dan ben je bij parkstreet BBQ&Grill aan het 
enige juiste adres! 
Door onze unieke garingsmethode zijn onze 
steaks botermals!

www.parkstreetbbqgrill.nl
Parkstraat 25a - 5671 GD  Nuenen - 040 744 0270

Kerstmenu 2018
Shared bruunch

Geserveerd op grote houten planken

Kir van Prosecco bij binnenkomst vanaf:
11:30 tot 12:30

Ambachtelijk brood, boter, tapenade en aioli
Plank met diverse charcutterie of diverse vis.

o.a: carpaccio van huisgerookte picanha, charcutterie,  
of

Huisgerookte zalm, geschroeide tonijn, gerookte forel 
met gepofte quinoa salade

Trio van soepjes:
 Eendenbouillon, gepofte tomatensoepje, bospaddenstoelen truffelsoepje

Plank met o.a. Bavette, Tournedos, Varkenshaas en Eendenborst 
Of

Diverse gegrilde vissoorten: tonijn, zalm, gamba’s

Het hoofdgerecht wordt geserveerd met handgesneden frites, aardappelgratin, 
stoofpeertje, gegrilde groenten, salades.

Grand Kerst Dessert met koffie en thee

Prijs brunch: € 34,95
Kinderen tot 12 jaar: € 17,95

U kunt reserveren via onze website www.parkstreetbbqgrill.nl of 040 - 744 0270

Kerstmenu 2018
Shared bruunch

Geserveerd op grote houten planken

Kir van Prosecco bij binnenkomst vanaf:
11:30 tot 12:30

Ambachtelijk brood, boter, tapenade en aioli
Plank met diverse charcutterie of diverse vis.

o.a: carpaccio van huisgerookte picanha, charcutterie,  
of

Huisgerookte zalm, geschroeide tonijn, gerookte forel 
met gepofte quinoa salade

Trio van soepjes:
 Eendenbouillon, gepofte tomatensoepje, bospaddenstoelen truffelsoepje

Plank met o.a. Bavette, Tournedos, Varkenshaas en Eendenborst 
Of

Diverse gegrilde vissoorten: tonijn, zalm, gamba’s

Het hoofdgerecht wordt geserveerd met handgesneden frites, aardappelgratin, 
stoofpeertje, gegrilde groenten, salades.

Grand Kerst Dessert met koffie en thee

Prijs brunch: € 34,95
Kinderen tot 12 jaar: € 17,95

U kunt reserveren via onze website www.parkstreetbbqgrill.nl of 040 - 744 0270
Kerstmenu 2018

Shared dinner
Geserveerd op grote houten planken

Kir van Prosecco bij binnenkomst vanaf:
18:00 tot 19:00

Ambachtelijk brood, boter, tapenade en aioli
Plank met diverse charcutterie of diverse vis.

o.a: carpaccio van huisgerookte picanha, charcutterie,  
gerookte eendenborst 

of
Huisgerookte zalm, Graved lachs, geschroeide tonijn, gerookte forel en 

Hollandse garnalen met gepofte quinoa salade

Trio van soepjes:
 Eendenbouillon, gepofte tomatensoepje, bospaddenstoelen truffelsoepje

Plank met o.a. Bavette, Tournedos, Varkenshaas en Eendenborst 
Of

Diverse gegrilde vissoorten: tonijn, zalm, gamba’s en Tongrolletje

Het hoofdgerecht wordt geserveerd met handgesneden frites, aardappelgratin, 
stoofpeertje, gegrilde Asperges, gegrilde groenten, salades.

Grand Kerst Dessert met koffie en thee

Prijs dinner: € 39,95
Kinderen tot 12 jaar: € 17,95

U kunt reserveren via onze website www.parkstreetbbqgrill.nl of 040 - 744 0270

Superlekkere & botermalse BBQ-gerechten 
van hoge kwaliteit en voor een zeer vriende-
lijke prijs!

Houd jij van de smaak van op houtskool 
gegrilde vlees- of vis-gerechten? 
En het onweerstaanbare knapperige korstje 
gevormd door het vuur en de rook? 
Dan ben je bij parkstreet BBQ&Grill aan het 
enige juiste adres! 
Door onze unieke garingsmethode zijn onze 
steaks botermals!

www.parkstreetbbqgrill.nl
Parkstraat 25a - 5671 GD  Nuenen - 040 744 0270

Podotherapie Daphne Hoebink

06  - 57774010

info@podotherapiestap.nl

www.podotherapiestap.nl

Pijlkruidhof 2 | 5672 BK Nuenen
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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

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl
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 Expositie  
Fotoclub Knipoog 
PVGE Nuenen
 
Het is al weer voor de 7e keer dat foto-
club Knipoog haar jaarlijkse expositie 
houdt. Dit keer in het weekend van 3 
en 4 november. De expositie is te bekij-
ken in het onderkomen van PVGE 
Nuenen ‘Het Kwetternest’, Mantel-
meeuwlaan 10, 5672 EA Nuenen, zo-
wel op zaterdag als op zondag van 
11.00-17.00 uur.
Dit jaar hebben we gekozen voor het 
thema WATER. Het is mooi om te zien 
hoe dit thema in allerlei variaties is uit-
gebeeld. Naast dit thema laat elk lid 
van de fotoclub een aantal vrije foto’ s 
zien. Ook kunt u een fotoketting bekij-
ken. In een aparte ruimte tonen wij u 
enkele fotoseries met muzikale onder-
steuning.
U bent van harte welkom om op 3 of 4 
november onze expositie te komen be-
kijken. De toegang is gratis.

EXPOSITIE 2018 FOTOCLUB KNIPOOG 
PVGE Nuenen 

 

 
  foto Isy Mikkers 

 
dit jaar is het thema WATER 

verder vrije fotografie, een fotoketting en  

fotobeelden met muziek 
 

locatie: het Kwetternest 
Mantelmeeuwlaan 10, 5672 EA Nuenen 

 
openingstijden: zaterdag 3 en zondag 4 november 2018 

van 11:00 – 17:00 uur 
 

de toegang is gratis 

 Lichtceremonie   
en Mediumdemonstratie 

Myrthe Bruinzeel 
tijdens Allerzielen

Terugblik lezing Palwasha Banai 

Palwasha Banai     
moest zichzelf leren lezen
Oorlog raakt een kinderziel tot in de diepste vezel. Rust, veiligheid en ver-
trouwen, onmisbare fundamenten voor de ontwikkeling van elk kind, raken 
vermorzeld onder geweld en onderdrukking.

En nu, jaren later, schrijft ze zelf een 
boek. “Want een boek schrijven helpt 
beter dan de psychiater”.
Na een vlucht vol ontbering, een bizar-
re tocht door allerlei landen en langs 
ontelbare bureaucratische instanties, 
belandt ze tenslotte in het vluchtelin-
gendetentiecentrum van Schiphol.
Na ruim 80 dagen opgesloten zitten 
doet zich tenslotte de kans voor in Ne-
derland een nieuwe start te maken.
Onmiskenbaar verdient deze dappere 
vrouw haar naam Palwasha, die in het 
Afghaans zonnestraal betekent, als 
geen ander.

Je oude vertrouwde thuis vernietigd, ge-
zinsleden komen om, een rokende ruïne 
is het enige dat rest als de bewoners in 
allerijl een goed heenkomen hebben ge-
zocht. Overal vluchtelingen op drift, 
ontworteling, ontreddering en angst.

De jonge Afghaanse vrouw Palwasha 
Banai (38) was donderdag tijdens haar 
Schuif lezing voor de Nuenense senio-
renvereniging Senergiek soms zicht-
baar aangedaan als ze de doorstane 
gruwelijkheden schetste. Ook haar tal-
rijk opgekomen publiek trof haar diep.
Toch was haar verhaal er geen van lou-
ter kommer en kwel. Integendeel, want 
het oorlogskind Palwasha heeft met 
een onvoorstelbare veerkracht die 
zwarte tijd weten te overleven. Met be-
wonderenswaardig doorzettingsver-
mogen heeft ze in deze regio een heel 
nieuw eigen bestaan opgebouwd en 
neemt ze volop deel aan het leven in 
Nuenen. Zo is ze elke vrijdag vrijwilli-
ge gastvrouw bij Vincentre.
Haar jonge meisjesleven begon in Af-
ghanistan even onbezorgd als van een 
doorsnee Nederlands kind. Met la-
chende vriendinnetjes in vrolijke korte 
rokjes naar school.
Jaren later zit het gevluchte meisje in 
burka verplicht thuis opgesloten, want 
meisjes mogen dan niet meer naar 
school. Met engelengeduld leert Pal-
washa zichzelf de taal en woordjes met 
behulp van een enkel in huis aange-
troffen boek, dat door vorige bewo-
ners daar was achtergelaten.

Fotograaf: Peter van Keppelen

Horror Village Nuenen wederom een spektakel voor het oog!

Deze zevende editie van 
Halloween in Ons Dorp 
wederom een succes
Al jaren staat er een grote groep vrijwilligers paraat om deelnemers de stui-
pen op het lijf te jagen. Ze zorgen niet alleen voor schrikmomenten maar 
zijn door hun uitdossingen ook een lust voor het oog. Er werd � ink uitge-
pakt, maar er werd ook � ink kou geleden door deze vrijwilligers.

te houden. In teams werd er tegen el-
kaar gestreden en de winnaars gingen 
er vandoor met een privébootcamp 
van Cardo Premium Fitness te Nue-
nen. Tijdens de gezellige after-party in 
café Ons Dorp werd ook tevens de best 
verkleedde groep bekend gemaakt en 
deze ontving een mooie prijs. 
 The Freaks willen iedereen van vrijwil-
ligers tot deelnemers bedanken voor 
een geweldige inzet en zeker tot vol-
gend jaar. Dus zet hem alvast in je 
agenda, traditiegetrouw de laatste za-
terdag van oktober!

Dit jaar stond de Halloween tocht in 
het teken van de dood van Margot Be-
gemann, de oud geliefde van Vincent 
van Gogh. Het was dit jaar niet alleen 
schrikken voor de deelnemers maar ze 
moesten ook veel raadsels, codes en 
vragen oplossen om de stemming erin 

- CAFÉ - 

Art Night, een 
lezing over design
Tijdens de Dutch Design Week zette 
Art Dumay haar allereerste stappen in 
de designwereld. Maar na 20 jaar kunst 
kunnen zij ook nog heel veel leren over 
design. Daarom besloten ze een paar 
echte kenners uit te nodigen. Niet op 
de koffie, maar op het podium. Op 
woensdag 14 november (Kunsthandel 
Art Dumay, Cockeveld 4 Nuenen)  ver-
tellen Aart van Asseldonk, Toon Lau-
wen en Future More Collective hun 
verhaal. Aanvang is om 20.00 uur en 
tickets (€ 5,- excl. service kosten) zijn 
te koop via www.artdumay.nl.

Aart van Asseldonk
Aart van Asseldonk is inmiddels een 
bekende naam in de Eindhovense de-
signwereld. Als moderne vakman com-
bineert hij zijn unieke kijk op design 
met het ontwikkelen van hoogwaardi-
ge producten. Daarin zit altijd een hint 
naar het verleden, zoals bijvoorbeeld 
bij ‘Allegorie van het Zuiden’. Aart ver-
telt deze avond zijn verhaal.

Toon Lauwen
Als iemand ons iets kan leren over de-
sign dan is het Toon Lauwen. Hij 
schreef 14 boeken over dit onderwerp 
en publiceert zijn eigen designmaga-
zine: WOTH. Daarnaast was hij als cu-
rator betrokken bij onder andere het 
Stedelijk Museum en MOTI. Van hem 
krijgen we een lesje Dutch Design.

Future More Studio
Het Future More Collective beleeft dit 
jaar hun debuutexpositie op de DDW 
samen met Art Dumay. Hoe kijken zij 
terug op hun allereerste expositie? En 
vooral: hoe kom je er uiteindelijk? 

 Een wonder in Orenburg - Rusland 
In Orenburg is sedert 2003 een Centrum waar kinderen met een handicap 
opgevangen worden en geholpen worden om zo optimaal mogelijk aan het 
‘gewone’ leven deel te kunnen nemen. De stichting Majak (Nuenen/Bladel) 
is vanaf 2008 daarbij betrokken en heeft mede namens velen mogelijk ge-
maakt dat er wonderen konden gebeuren door de werkenden in het Diaco-
nale Centrum te Orenburg. En u zou zoiets in Rusland niet verwachten!

De stichting Majak wil dit graag aan alle mensen laten zien. Misschien hebt u ook 
wel meegeholpen. Op donderdag 8 november zijn er drie presentaties (van een 
uur) in het Kerkelijk Centrum ‘de Regenboog’. Iedereen is van harte welkom! Jong 
en oud.
8 november 10.30 uur - 14.30 uur - 19.30 uur. De Regenboog, Sportlaan 5, te Nuenen. 
(in de jeugdruimte, zij-ingang links), info: Dieuwertje Kaper: d.kaper@onsnet.nu

Elke 1e woensdag   
van de maand,   
Heerendonk Nederwetten

Natuur-  
speelmiddag bij  
Stichting Vrienden  
van de Walhut
Stichting Vrienden van de Walhut wil 
kinderen de gelegenheid bieden om 
lekker buiten te spelen in de natuur. De 
locatie Heerendonk in Nederwetten 
leent zich daar uitstekend voor. Afhan-
kelijk van het seizoen en de weersom-
standigheden is er het hele jaar door 
van alles te beleven. Op woensdag 7 
november gaan we aan de slag met het 
maken van een herfstkunstwerk. We 
zoeken allerlei materialen bij elkaar en 
maken daarvan een mooi werkstuk. 
Uiteraard mag je die mee naar huis ne-
men. En natuurlijk is er ook genoeg 
tijd om nog lekker te ravotten. 
Dus heb je zin om te komen? Geef je 
dan zo snel mogelijk op. 

Praktische zaken:
Eerste speeldag is woensdag 7 novem-
ber van 14.00 tot 17.00 uur.
Ideaal voor kinderen van ongeveer 5 
t/m 12 jaar. De locatie is Imkerij de 
Walhut, Heerendonk in Nederwetten. 
Je kunt een knipkaart kopen. Dan mag 
je 5 keer meedoen voor € 30,-. Je kunt 
ook een los kaartje kopen voor € 7,50. 
Begeleiders hoeven niet te betalen.
 Aanmelden: Stuur een mail naar info@
imkerijdewalhut.nl en geef aan met 
hoeveel kinderen je komt en wat de 
leeftijd is. Wij sturen je dan een route-
beschrijving
Er kunnen maximaal 20 kinderen mee-
doen. Geef je snel op want vol is vol. 

Vanwege het grote enthousiasme 
vorig jaar, is er dit jaar op 2 novem-
ber - Allerzielen -, opnieuw een bij-
zondere lichtceremonie én een 
mediumdemonstratie van Myrthe 
Bruinzeel in het van Gogh kerkje in 
Nuenen. Myrthe maakt op deze bij-
zondere avond contact met dierba-
re overledenen.

Een medium werkt vanuit de weten-
schap dat het leven niet ophoudt bij de 
fysieke dood. De band van liefde blijft 
bestaan. Myrthe koos voor het Engels 
mediumschap, waarbij wordt uitge-
gaan van het leveren van bewijs over 
de overledene. Aan de hand van ka-
rakteristieke kenmerken omschrijft ze 
een overledene, om op deze manier 
herkenbaar te maken wie er commu-
niceert. Zodra het contact herkend is 
zal er ook een boodschap gegeven 
worden.

Myrthe volgde o.a. lessen aan het 
Arthur Findlay College in Stansted en 
is lid van de SNU.UK.
Reserveren: via een mailtje naar info@
besef.nu. 
Meld je aan als je zeker wilt zijn van 
een plekje in het prachtige kerkje! 
Datum : Vrijdag 2 november. Tijd : 
20.00-22.00 uur (geen pauze). Plaats : 
Van Gogh Kerkje, Papenvoort 2a, Nue-
nen. Bijdrage : € 15,-.
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Zicht op mantelzorg

De wethouder aan het woord
Door Nannie van den Eijnden

Zeven weken lang verschenen in deze krant de ervaringsverhalen van man-
telzorgers. Ralf Stultiëns, wethouder Sociaal Domein, wilde hen graag in het 
zonnetje zetten tijdens een feestelijke lunch bij Le Souris, maar had een af-
spraak in Den Bosch over de samenvoeging van Nuenen en Eindhoven. 

LEVgroep directeur Jacqueline van de 
Ven reikte in zijn plaats een grote bos 
bloemen aan de mantelzorgers uit. Ze 
overhandigde hen ook de nieuwe 

‘Mantelzorgwijzer’, een boekje met 
belangrijke contactadressen voor ie-
dereen die voor een ander zorgt, 
waarin hun verhalen zijn opgenomen.

“Ik was aangenaam verrast door deze se-
rie verhalen” vertelt Ralf tijdens een in-
terview op het gemeentehuis, waarbij 
ook René Hamers aanwezig is (be-
leidsmedewerker WMO). “Ik ben hier blij 
mee en vind het fantastisch dat deze 
mantelzorgers naar buiten treden, ik heb 
verhalen gezien van mensen die ik ken. 
Mijn excuses dat ik niet bij de lunch aan-
wezig ben” zegt hij. “Ik voel me betrok-
ken bij mantelzorg en de raad eveneens, 
dit wordt breed gedragen. Mantelzor-
gers zijn onmisbaar in deze participatie-
samenleving” gaat hij verder. “Mensen 
worden ouder, wonen langer thuis en 
kinderen wonen niet meer om de hoek. 

De mantelzorgers worden zelf ook ou-
der. We hebben een steunpunt aan de 
Berg en reiken ieder jaar het mantelzorg-
compliment uit; een bedankbrief met 
een bedrag van € 50,-. Ik heb 550 hand-
tekeningen gezet, maar dat is maar het 
topje van de ijsberg. Er zijn veel meer 
mantelzorgers in Nuenen en we weten 
niet wie dat zijn. Vaak weten mensen zelf 
ook niet dat ze mantelzorger zijn, ze vin-
den het normaal dat ze voor een ander 
zorgen. Wij vinden het belangrijk om te 
voorkomen dat ze overbelast raken en 
omvallen. Daarom willen we deze 
mensen  met het compliment een 
steuntje in de rug geven en is er res-
pijtzorg met opvangmogelijkheden. 
Vrijwilligers kunnen de mantelzorger 
ontlasten, zodat hij even naar de kap-
per kan. De sociale cohesie in ons dorp 
is groot, met het grote aantal vrijwilli-
gers dat we hier hebben” besluit hij.

Beleidsplan ‘Ik ben mantelzorger’
René licht dit driejarenplan van de ge-
meente toe dat in 2017 door de raad is 
goedgekeurd, met drie belangrijke 
thema’s: er is aandacht voor de werken-
de mantelzorger, de groeiende groep 
jonge mantelzorgers en het aanboren 
van netwerken. “Er borrelt veel van on-
deraf op in de samenleving, zoals het 
initiatief in Gerwen waar een dagop-
vang of ‘huiskamer’ wordt gestart in ’t 
Huysven” vult Ralf aan. “We faciliteren 
daar waar mogelijk”.

De mantelzorgwijzer wordt deze week 
samen met Rond de Linde in Nuenen c.a. 
verspreid in aanloop naar de Dag van 
de Mantelzorg op 9 november. 
Mocht u geen boekje hebben ontvan-
gen is het af te halen bij Centrum voor 
Maatschappelijke Deelname (CMD) aan 
de Berg.

Staand v.l.n.r.: Carien Raaijmakers, Ger Sanders, Aline Perdaen, Nannie van den Eijnden, Jacqueline van de Ven. Links zit Denice Suiskens, 
rechts Ellen van Gils. Op de foto ontbreken Ingrid Rovers, Anine Linders, Rosita Schäfer, Inge Duijmelinck en Hila Karwal.

Week van de Pleegzorg start met wervingsacties bij sportverenigingen 

3500 Nieuwe pleegouders gezocht 

Activiteiten
In de Week van de Pleegzorg worden 
overal in Nederland activiteiten geor-
ganiseerd. Combinatie Jeugdzorg or-
ganiseert in de regio Zuidoost-Brabant 
diverse activiteiten, zoals wethouders 
die op de koffie gaan bij een pleeggezin 
in hun gemeente, pleeggezinnen die de 
wedstrijd FC Eindhoven - Telstar bij-
wonen (inclusief hapje en drankje), 
een massage voor 20 pleegmoeders 
aangeboden door het Summa College. 
Uiterlijke verzorging, gratis recreatief 
zwemmen bij een van de Laco  zwem-
baden in heel Nederland, 50% korting 
op een toegangskaartje bij KidsPlaza 
Helmond en nog veel meer. Op week-
vandepleegzorg.nl staat een overzicht 
van alle activiteiten in Nederland. 

Samenwerking gemeenten 
Op de campagnesite www.supergewo-
nemensengezocht.nl/3500-pleegou-
ders-gezocht/ staat een tool die laat 
zien hoeveel pleeggezinnen er per ge-
meente zijn. Met de interactieve kaart 
kunnen partijen in de gemeenten het 
gesprek aangaan. De Week van de 
Pleegzorg is onderdeel van de campag-
ne ‘Supergewone mensen gezocht’ die 
loopt tot eind 2018. De campagne is fi-
nancieel mogelijk gemaakt door Kin-
derpostzegels en het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Samenwerking sportverenigingen 
Met de actie ‘Doneer je sporthek’ 
werken alle pleegzorgorganisaties dit 
jaar samen met sportverenigingen 
voor de werving van nieuwe pleegou-
ders. Sportclubs kunnen op een sim-
pele manier een bijdrage leveren aan 
de zoektocht naar nieuwe pleegou-
ders door 220 cm van hun sporthek 
beschikbaar te stellen voor een span-
doek. 
Wil jouw sportvereniging hier ook aan 
meewerken? 
Ga dan naar www.doneerjesporthek.nl 
en vraag kosteloos een spandoek aan. 

Aftrap
De Week van de Pleegzorg start op 
woensdagochtend 31 oktober tijdens 
de Pleeggrootouderdag in De Glind. 
Dit om het belang van deze waarde-
volle groep pleegouders binnen 
pleegzorg te benadrukken; 16% van 
alle pleegouders zijn pleeggrootou-
der. In lijn met de sportieve insteek 
wordt de aftrap dit jaar verzorgd door 
de spelers van ‘Lucky Ajax’: Sjaak 
Swart, Simon Tahamata, John Bos-
man en Dick Schoenaker. Zij spelen 
een (mini)wedstrijd tegen een team 
van pleeggrootouders en pleegklein-
kinderen. 

WETEN OF PLEEGZORG IETS IS VOOR JOU?  

KOM NAAR EEN INFORMATIEAVOND OP 

• MAANDAG 12 NOVEMBER (GELDROP)

• MAANDAG 19 NOVEMBER (EINDHOVEN)

• DONDERDAG 13 DECEMBER (EINDHOVEN)

KIJK VOOR ACTIVITEITEN IN JOUW REGIO OP 

WWW.WEEKVANDEPLEEGZORG.NL

WEEK VAN 
DE PLEEGZORG

31 oktober t/m 7 november

AANMELDEN VIA 

WWW.COMBINATIEJEUGDZORG.NL/INFORMATIEAVONDEN-PLEEGZORG 

OF VIA DE QR-CODE

Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Collecte Nederlandse  
Brandwonden Stichting 

Een groot succes
In de week van 7 tot en met 13 oktober 
collecteerden in heel Nederland meer 
dan 50.000 vrijwilligers voor de Ne-
derlandse Brandwonden Stichting. 
Ook in Nuenen gingen de collectanten 
langs de deuren. En met succes! Geza-
menlijk werd een bedrag van € 3.869,29 
opgehaald. De opbrengsten van de col-
lecte stelt de Brandwonden Stichting 
in staat om haar werk voor mensen 
met brandwonden voort te zetten.

Ernstige brandwonden kunnen je hele 
leven op zijn kop zetten. Het medische 
traject, met tientallen operaties, duurt 
soms jaren. Daarnaast zijn er de ver-
werkingsproblemen van het vaak trau-
matische ongeluk. En tot slot zijn het 
vooral de ontsierende littekens die het 
leven van brandwondenslachtoffers 
moeilijk maken. Mensen met brand-
wonden worden vaak nagestaard, ge-
meden en soms niet voor vol aange-
zien. Daar moeten zij mee leren leven. 
De Brandwonden Stichting helpt hen 
daarbij.

Al meer dan 40 jaar voert de Neder-
landse Brandwonden Stichting haar 
strijd tegen deze littekens. Dit doet zij 
op drie fronten: het voorkomen van 
brandwonden, het verbeteren van de 
behandeling (door onderzoek) en het 
bevorderen van de psychosociale na-
zorg en begeleiding. Dankzij de collec-
te kan de Nederlandse Brandwonden 
Stichting haar activiteiten voortzetten. 
Namens de plaatselijke collecteorgani-
sator dankt de Brandwonden Stichting 
alle collectanten en gulle gevers in 
 Nuenen voor hun bijdrage aan ‘de 
strijd tegen de littekens’.

Wensbomen voor mantelzorgers 
bij St. Anna Zorggroep
De St. Anna Zorggroep wil weten wat de ervaringen en wensen van mantel-
zorgers zijn. Het St. Anna wil samen met mantelzorgers kijken hoe zij hen kan 
ondersteunen bij hun zorg aan anderen. De St. Anna Zorggroep heeft daar-
om op al haar locaties speciale wensbomen geplaatst. Mantelzorgers kun-
nen hier een wens inhangen die beschrijft hoe de mantelzorg nog beter of 
gemakkelijker gemaakt zou kunnen worden. Ook is een virtuele wensboom 
gelanceerd op www.st-anna.nl/wensboom en www.ananz.nl/wensboom. 
Mantelzorgers kunnen tot en met 2 november hun wensen indienen.

- 17.00 uur) of de avond (19.00 uur 
-21.30 uur). Aanmelden kan via wens-
boom@st-anna.nl onder vermelding 
van naam en voorkeur middag-/
avondprogramma.
 Aan het programma wordt gewerkt. 
Hou de site van www. ananz.nl of 
www.st-anna.nl in de gaten voor meer 
informatie.

De St. Anna Zorggroep is op zoek naar 
wensen die praktisch realiseerbaar zijn 
en ten goede komen aan (al) haar man-
telzorgers, patiënten en/of de bewo-
ners van onze woonzorgcentra 
(Ananz). Op de dag van de Mantelzorg 
(10 november aanstaande) wordt be-
kend welke wensen in vervulling gaan. 

De wensen die binnenkomen, geven de 
zorggroep een beter beeld van de be-
hoeften die mantelzorgers hebben en 
de mogelijke obstakels waar zij als 
mantelzorgers in de praktijk tegenaan 
lopen. Op deze wijze hoopt het St. An-
na de dienstverlening nog beter op hen 
en degenen voor wie zij zorgen af te 
kunnen stemmen.
Hoewel niet alle wensen kunnen wor-
den verwezenlijkt, wil de St. Anna 
Zorggroep wel laten blijken dat zij al 
hun mantelzorgers goud waard vinden. 
Vandaar dat voor alle mantelzorgers 
een feestelijke en tegelijkertijd infor-
matieve activiteit wordt georganiseerd. 
Mantelzorgers uit Geldrop en omge-
ving zijn hiervoor van harte uitgeno-
digd op donderdag 15 november in het 
personeelsrestaurant De Ontmoeting, 
locatie St. Anna Ziekenhuis Geldrop. 
Op deze dag vinden twee bijeenkom-
sten plaats. Deelnemers kunnen kie-
zen voor de middag (tijdstip: 14.30 uur 

Van 31 oktober t/m 7 november is het de Week van de Pleegzorg. Met de 
jaarlijkse actieweek vraagt Pleegzorg Nederland samen met alle aangeslo-
ten 28 pleegzorgorganisaties, waaronder Combinatie Jeugdzorg, aandacht 
voor het belang van pleegzorg. Op dit moment zijn er in Nederland ruim 
19.000 pleegkinderen. Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel 
hard nodig, voor de pleegkinderen van nu maar ook die van de toekomst. 
Want kinderen verdienen een kansrijke, veilige toekomst en dat is helaas 
niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Het doel is om 3500 nieuwe pleegou-
ders te werven. 

Nationaal Schoolontbijt viert 16e editie  

Een ontbijtfeestje voor iedereen
Ook dit jaar gaan een half miljoen kinderen gezond en gezellig ontbijten op 
basisscholen in het hele land. Zo ervaren ze hoe leuk en belangrijk het is om 
de dag gezond te starten. Met speciaal lesmateriaal leren ze er alles over. 
Deze zestiende editie van het Nationaal Schoolontbijt, van 5 t/m 9 novem-
ber, draagt het thema ‘Een feestje voor iedereen!’ 

Zelf tuinkers kweken
Het ontbijtpakket van het Nationaal 
Schoolontbijt is verder uitgebreid. Het 
bestaat uit volkorenbrood, volkoren- en 
tarwebolletjes, krentenbollen, halvari-
ne, aardbeienjam, 30+ kaas, fruit- en 
groentespread, halfvolle yoghurt, crues-
li, honing, halfvolle melk en vruchten-
thee. Voor kinderen met een glu-
tenovergevoeligheid zitten er gluten-
vrije crackers in het pakket. De tuinkers 

bij het ontbijt krijgen de scholen eerder 
toegestuurd om kinderen die zelf te la-
ten kweken. De kinderen vinden ook 
vrolijke placemats en een leuk doeboek-
je voor thuis in het pakket. Het boekje 
staat vol met spelletjes, tips, weetjes en 
recepten voor gezonde traktaties: zoete 
en hartige broodlolly’s. Compleet met 
grappige stickers om de gezonde lolly’s 
extra persoonlijk en feestelijk te maken. 
www.schoolontbijt.nl
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Carnaval
Vecteezy.comVecteezy.com

Woningcorporatie en   
gemeente vragen Laarbeekse 
 jongeren om advies

Praat mee over jouw 
woonbehoeften!
Woningcorporatie woCom en ge-
meente Laarbeek zetten samen een 
adviesgroep op om de behoeften te 
peilen onder jongeren op het gebied 
van wonen en hun leefomgeving. 

 In deze adviesraad bespreken we on-
der andere woonbehoeften en zaken 
waar jongeren tegenaan lopen op de 
huidige woningmarkt. Onderwerpen 
die aan bod zullen komen zijn: hoe kijk 
je aan tegen de woonsituatie in Laar-
beek? hoe zie je de toekomst? Wat zijn 
je kansen als starter? Wat vind je van 
de koop- en huurmarkt? Hoe kunnen 
we jou als jongere het beste bereiken? 
De jongerenadviesraad wordt samen-
gesteld uit jongeren uit Laarbeek die 
ouder zijn dan 18 jaar. Afkomst, ach-
tergrond en huidige woonsituatie zijn 
hierbij niet relevant. Ben jij geïnteres-
seerd en denk je graag mee? Meld je 
dan aan via gemeente@laarbeek.nl met 
als onderwerp: jongerenadviesraad. 
Aanmelden graag vóór 1 december.

Monika Slaets, portefeuillehouder inwoner-
participatie gemeente Laarbeek en Marika 
Berghuis, manager Wonen bij woCom

Vrijwilligers gezocht   
voor uitbreiding buurtbus
HERMES zal met ingang van 10 december buurtbuslijn 260 tussen het NS- sta-
tion in Best en het busstation in Nuenen verlengen naar het St. Annaziekenhuis 
in Geldrop. Dit betekent ook dat er vanaf december 2018 met twee buurtbussen 
gereden wordt tussen Best en Geldrop. 
Vanwege de uitbreiding van de lijn met een tweede bus is de buurtbusvereniging 
dringend op zoek naar ruim tien extra vrijwilligers/chauffeurs uit Geldrop-Mierlo, 
Nuenen c.a., Son en Breugel en Best. 

Interesse?
Elke chauffeur wordt periodiek getest op gezondheid en rijvaardigheid, rijbewijs 
B is voldoende. Iedereen krijgt een vaste plek in een rooster, zodat altijd van te vo-
ren bekend is wanneer je moet rijden. Een dienst duurt ongeveer 3½ - 4 uur. Men 
rijdt naar eigen keuze eenmaal per week of eenmaal per 14 dagen van circa 7.30-
11.15 uur, 11.15-14.45 uur of 14.45-18.30 uur en alleen op werkdagen. 

Als personen willen rijden op een van de mooiste routes door Brabant en een 
glimlach en dankjewel van de passagiers belangrijker vinden dan een geldelijke 
beloning, dan kan men vrijblijvend informeren bij de coördinator via telefoon 06-
10739797 of een e-mail sturen naar buurtbus260@gmail.com. 
 

Na diefstal     
op de vogelshow in 2017

Bijna 500 vogels 
op vogeltentoon-
stelling in Nuenen
Nadat in 2017 de agglomeratie ten-
toonstelling in Nuenen geen doorgang 
kon vinden na een diefstal van meer 
dan 200 vogels, zal in het eerste week-
end van november weer de tentoon-
stelling plaatsvindt. Met bijna 500 vo-
gels is de show weer groter dan de ja-
ren ervoor. Dit als teken dat de 
vogelliefhebbers zich niet laten af-
schrikken. Natuurlijk is er dit jaar, en 
komende jaren, 24-uurs bewaking op 
de show. Zoals de laatste jaren ge-
woonte is geworden zal de zaal weer, 
met steun van Intratuin, worden aan-
gekleed met het nodige groen. Tevens 
leggen we al jaren meer en meer de na-
druk op het welzijn van de vogels en 
hun verzorging. Dit is dan ook te zien 
in de natuur volières.
Met deze show zal de Nuenense-vo-
gelvereniging laten zien dat deze hob-
by nog altijd een sterke fundatie heeft 
in Nuenen.  Onze leden nodigen u dan 
ook graag uit voor een bezoek aan on-
ze show.
Deze wordt gehouden in de kantine 
van de honk- en softbalclub aan de Lis-
sevoort 6 te Nuenen.

Openingstijden:
• Vrijdag 2 november 
 van 20.00 tot 22.00 uur
• Zaterdag 3 november 
 van 10.00 tot 20.00 uur
• Zondag 4 november 
 van 10.00 tot 16.00 uur

 Wie wordt de  
nieuwe prins   
of prinses van de  
Raod van Zatterdag?  
Het gonst in Nuenen al van de geruch-
ten over de nieuwe carnavaleske hoog-
heden. Wie gaat tijdens carnaval 2019 
de scepter zwaaien over ons prachtige 
dorp? De PKC van de Raod van Zatter-
dag heeft weer drie nieuwe aanwijzin-
gen losgelaten:  
4.  8 is een brug te ver.
5.  Ruud Lubbers kwam er wekelijks 

op bezoek!
6.  Dit jaar wordt er met carnaval 

geen bakzeil gehaald!  
Heb je al een idee? Of ben je zojuist op 
een verkeerd spoor gezet? Kom op zon-
dag 11 november om 15.11 naar onze 
nieuwe residentie Parkhotel Auberge 
Vincent. Na het afscheid van Prinses Faya 
en haar adjudanten zal onze nieuwe 
kartrekker op spectaculaire wijze ont-
huld worden. Houd onze facebookpagina 
en de Raoden Maor pagina in de gaten!

 

nieuwe prins   

Tukkers op Brabants zand

Je zou t niet zeggn, maar t is zoo
Er blijken heel wat mensen met een Twentse achtergrond in Nuenen en om-
streken te wonen. Voelen zich hier thuis. Logisch wel want er zit veel gelijke-
nis in de cultuur en historie van beide streken. Vanzelf.

een optreden van bekende cabaretière 
en Tukker Nathalie Baartman in het 
Twents volgt. Dan ga je ontdekken hoe 
lang geleden het was dat je op de TU 
Twente zat of op die basisschool in 
Hengel.

Woensdag 28 november dus aan t 
Boord in Nuenen met Tukkers onder 
elkaar een hele avond met een goed 
glas. Midwinterhoornbloazers oet Aar-
le Rixtel zullen u 28 november verwel-
komen. Ga naar twentseavond.nl (of 
zandbergen.jaap@gmail.com), daarop 
is het programma van de avond te zien.
Dus aait vêdan of heij roep’n op moos?

Zandgronden, textiel, metaal, slimme 
hoogwaardige maakindustrie, mooie 
verenigingen en Naboarschap en ‘buur-
ten’.

Woensdag 28 november organiseren 
we daarom met een paar Twentse Bra-
banders een avond onder elkaar. Er 
zijn een 60tal kaartjes te koop voor ie-
der die een Twents heimwee koestert. 
Bekende en onbekende Tukkers uit de 
regio zullen er zijn (er zitten er nogal 
wat bij ASML en de Tue, wat niet ver-
bazingwekkend is). Wim Daniels zal 
de avond met een exposé over Twents 
en Brabants dialect openen. Waarna 

Tukkers op Brabants zand 

 CV De Dwèrsklippels zoekt vrijwilligers
CV De Dwèrsklippels is een prachtige en grote vereniging die zich inzet voor 
carnaval binnen Nuenen. Vele vrijwilligers zijn werkzaam op allerlei terrei-
nen: � nanciën, social media, marketing, communicatie, het carnavalsmaga-
zine, de website, merchandising, de tienertent, enz. Daarnaast organiseren 
en bedenken zij vele evenementen voor scholieren van de lagere school, voor 
oudere jeugd en voor volwassenen in alle leeftijdscategorieën. Dwèrsklippel-
gat is duidelijk in ontwikkeling. Ron van der Voort, voormalig voorzitter van 
De Dwèrsklippels, spreekt over de kansen voor leuk vrijwilligerswerk.

schets gemaakt van de toekomstige 
voorzitter: verbinder, motivator, inte-
ger, strategisch, bestuurlijke ervaring 
en affiniteit met carnaval in Nuenen. 
De voorzitter heeft geen actieve rol op 
de voorgrond maar is meer bestuurlijk 
bezig op de achtergrond. Daarnaast is 
het bestuur op zoek naar een secreta-
ris, die gestructureerd dient te zijn met 
affiniteit met de werkzaamheden en 
bijbehorende software.

Wil je zelf een bepaalde rol gaan vervul-
len, heb je gewoon wat vragen of ideeën 
of ken je iemand die zou willen helpen? 
Meld je dan zo snel mogelijk via mail 
dwersklippels.secretaris@gmail.com.

Ron: “CV De Dwèrsklippels heeft als 
doel, om voor alles en iedereen binnen 
Nuenen een zo mooi mogelijke carna-
val te organiseren. Maatschappelijk ge-
zien heeft carnaval een belangrijke ver-
bindende factor die enorm verbroe-
dert. Om dit te bewerkstelligen zijn er 
al zo’n 250 vrijwilligers actief in meer 
dan 20 verschillende commissies.” De 
afgelopen jaren is er achter de scher-
men hard gewerkt aan vernieuwing. 
Duidelijk zichtbaar is de vlag met de 
3-kleur blauw-geel-rood van Dwèrs-
klippelgat, oftewel Nuenen in carna-
valstijd. Deze kleuren zullen steeds 
meer zichtbaar worden tijdens en rond-
om carnaval in Nuenen in kleding en 
versiering. Tevens hebben we de Prin-
seRôd als vervanging van de voormali-
ge Raad van 11. De symboliek hiervan 
is eenheid en plezier. Wat ook lang-
zaam zichtbaar begint te worden, zijn 
de veranderingen en verbeteringen tij-
dens evenementen. Met een carnava-
leske knipoog zegt Ron: “Nuenen zou 
zo maar eens opgenomen kunnen wor-
den door Eindhoven. Maar waar we wél 
invloed op hebben, is dat Dwèrsklippel-
gat het Lampegat gaat overstijgen. Het 
blauw-geel-rood zal vele malen meer 
zichtbaar worden dan het blauw-oranje 
van Eindhoven.”

Ron vervolgt: “Om actief mee te helpen 
aan het organiseren van uiteenlopende 
dingen is het niet persé noodzakelijk 
om lid te zijn van de vereniging. In de 
praktijk wordt men echter veelal wél 
lid, wat slechts 11,11 euro per jaar kost. 
Iedereen kan desgewenst, door een 
passende rol, iets betekenen binnen de 
organisatie. Daarnaast zoeken we een 
nieuwe voorzitter en secretaris.” On-
langs nam Ron van der Voort tijdens de 
Algemene ledenvergadering afscheid 
als voorzitter, maar hij blijft achter de 
schermen nauw betrokken bij de orga-
nisatie. Het bestuur heeft een profiel-

De Dwèrsklippels, spreekt over de kansen voor leuk vrijwilligerswerk.

 Hints   
Dwèrsdebuut
Vorige week zijn de eerste hints bekend 
gemaakt. Wie o wie wordt de nieuwe 
prins of prinses van Dwèrsklippelgat? 
Niet alleen in de lokale bladen zijn de 
aanwijzingen te lezen, ook worden ze op 
de facebookpagina van de Dwèrsklip-
pels geplaatst. Tijdens het Dwèrsdebuut 
op zaterdag 17 november in Het Kloos-
ter worden alle aanwijzingen duidelijk. 

Hint 4: Blijft niet op 1 plek staan maar 
probeert verder te komen door te be-
wegen. 
Hint 5: Het wordt ge-
geten als bijzaak en in 
bepaalde kringen zet 
het een erg belangrijke 
toon in het geheel.
Hint 6: Of toch nie?

 CarnavalsNieuwjaar     
in Café Ons Dorp
Vrijdag 9 november organiseert Café Ons Dorp, zoals de afgelopen jaren, de 
opening van het carnavalsseizoen. Onder de noemer CarnavalsNieuwjaar is 
het om 0.00 uur nog precies 111 dagen tot carnaval 2019. 

weg aan het timmeren en zal zorgen 
dat het spreekwoordelijke dak er af 
gaat. Een avond die je als carnavals-
vierder niet wilt missen, de toegang is 
uiteraard gratis en verkleed in carna-
valsstijl komen, wordt op prijs gesteld. 
Alaaf!

Traditie
Het is voor velen inmiddels een tradi-
tie om deze feestavond bij te wonen. 
Zo ook voor alle Prinsen en Prinses-
sen, het is de laatste keer dat ze in vol 
ornaat onofficieel samen zijn om het 
glas te heffen. Zaterdag de 10e zal im-
mers in Nederwetten de eerste nieuwe 
kartrekker bekend worden gemaakt 
voor komend carnavalsseizoen.

De Foute Vinylshow
Om de avond feestelijk en carnavalesk 
aan te kleden, zullen de heren van De 
Foute Vinylshow zorgen voor passen-
de muziek. Bekend van eerdere legen-
darische optredens op verschillende 
festivals, zoals bijvoorbeeld de Zwarte 
Cross, hebben zij hun sporen verdiend. 
Uitgerust met vele foute, maar stiekem 
wel hele leuke, platen, zullen zij zorgen 
voor een feest ter herkenning. Meezin-
gen mag dan ook uit volle borst en stil 
blijven staan is geen optie.

Verder zal niemand minder dan Bart 
de Rooij deze avond een optreden ver-
zorgen met o.a. de hit sensatie van dit 
moment ‘Jij bent het beste’. Deze lokale 
(feest)zanger is hard aan de muzikale 

 CV de Narre-Kappen (3)
 Narregat jubileert…  
Nieuwe hoogheid   
is er klaar voor!
  
Na vier aanwijzingen krijgt de Prinsen-
keuze Commissie van CV de Narre-Kap-
pen het vuur af en toe na aan de schenen 
gelegd. Omdat er dit jaar bij de vereni-
ging een jubileum te vieren valt zijn er 
zeker veel verschillende opties mogelijk. 
Een oude rot in het vak zou hiervoor na-
tuurlijk ideaal zijn. Maar na de groene 
blaadjes van vorig jaar zijn velen er zeker 
van dat ook dit jaar weer een jong gezel-
schap het podium zal gaan sieren. 
De vraag is echter zijn er dus nog meer aan-
wijzingen nodig zijn om echt bij de juiste 
persoon uit te komen? Uiteraard zij dit er 
volgens de traditie 11, maar er is wat voor-
zichtigheid geboden en één aanwijzing lijkt 
ons deze week daarom voldoende.   
Vandaag is rood… en geel!  
Wie het echt zal zijn komen jullie te we-
ten op het prinsenbal van de CV de Nar-
re-Kappen op 24 november. Tot dan!

Narregat jubileert…  

 Prinselijke jeugdfeestmiddag  
Achter de schermen zijn de voorbereidingen voor het nieuwe carnavalssei-
zoen al weer in volle gang! De nieuwe prins(es) met zijn/haar gevolg is druk 
in de weer met het thema, de onderscheidingen en hun kleding en het nieu-
we jeugdcarnavalsteam is alweer samengesteld. Dit jaar bestaat de Jeugd-
Prinsenrôd uit maar liefst dertien jongens en meiden en net als de dansgardes 
hebben ze prachtige nieuwe kleding. 

Om in de stemming te komen zijn hier 
wel alvast een paar hints voor de nieuwe 
prins(es). Misschien weet jij al om wie 
het gaat of van welke school ze komen?
1)  Ik sla graag een balletje
2)  Altijd de lolbroek
3)  Tekenen doe ik liever dan rekenen
4)  Wij slaan de handen voor carna-

val ineen 
Let de komende weken op de berichten 
in de krant en houd ook de facebook pa-
gina van de Dwèrse Jeugd in de gaten.
Dus, zaterdagmiddag 17 november 
vanaf 14.30 uur in Het Klooster!

Op zaterdagmiddag 17 november wordt 
in Het Klooster bekend gemaakt wie 
voorop gaan tijdens de jeugdcarnaval 
2019 in Nuenen. Natuurlijk wordt dan 
eerst afscheid genomen van Prinses Es-
mee en Prins Nick. Dit dwèrse duo heeft 
ervoor gezorgd dat carnaval 2018 dwèrser 
dan dwèrs en een fantastisch feest is ge-
weest! Tijdens deze zinderende feestmid-
dag spelen alle kinderen in de zaal een ge-
weldig spel. Dus nodig al je vrienden en 
vriendinnen uit, het wordt sowieso een 
geweldig feest. Het is nog geen carnaval, 
dus je hoeft niet verkleed te komen.

Achter de schermen zijn de voorbereidingen voor het nieuwe carnavalssei-

Vrijwilligers gezocht   

- CAFÉ - 



LINDEBLAADJES

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

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

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

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

PUZZELHOEKWeek 44

Horizontaal: 1 schone jongeling 6 doorschijnend marmer 12 vrij 14 geestdrift 16 in orde 
18 volksziekte 21 Japanse gordel 23 afstamming 25 een zekere 26 kledingstuk 
28 land in het Midden-Oosten 29 uitgestrekt 31 levenslucht 32 selenium 33 effectief 
34 dat is 35 projectieplaatje 36 voorzetsel 37 dierengeluid 38 lidwoord 39 onzes inziens 
40 Europees land 42 ad interim 44 afwas 46 muggenlarve 47 hoofd van een moskee 
49 Zuidamerikaans gebergte 51 ik 52 kerklied 53 onheilsgodin 54 plaats in Italië
5757 groet 58groet 58 lor 60 sieraad 62 deftig 63 voorgerecht

Verticaal: Verticaal: 22 Russisch volksparlement 3Russisch volksparlement 3 voorzetsel 4 familielid 5 rivier in Oostenrijk 
7 steensoort 8steensoort 8 witte vlek 9witte vlek 9 ad acta 10 misdadig 11 touwmateriaal 13 katoenen stof 
15 cadans 17 aansteller 19aansteller 19 participant 20 sieraad 22 handwerkpen 24 muziekterm 
27 reptiel 29 grasland 30grasland 30 natie 39 eirond 41 schrijflijn 43 altijd 45 volgeling 
48 sterrenbeeld 50 steun 52steun 52 niveau 55 sprookjesfiguur 56 brandgang 59 rondhout 
61 achter

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

E N L O
R I T U E E L B Y D R A G E
E E R R O E A S E A A L
E L A N S N A A K A N T I
B U D I A G R A M L X
O M A A N A S E T E E
K W A R T E T S T E I G E R

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

Oplossingen wk 43
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

I N R U I L P R E M I EI N R U I L P R E M I E

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.

AFFUIT
AFGOD
ANKER
ASIEL
FACET
FAMILIE
GARDE
GELAAT
GOEDERENRUIL
HAKMES
HINDERLAAG
IMAGO
KAPEL
KLAUWIER
KNIEZENKNIEZEN
KRIBBIGKRIBBIG
LACHGASLACHGAS
LAYOUTLAYOUT
MODELMODEL
MOTORMOTOR
MOZAIEKMOZAIEK
NEVEL
OMEGA
OPTIEKOERSOPTIEKOERS
OVEREENSTEMMINGOVEREENSTEMMING
PAKKING
PANEL
PARAPLU
PATIO
PERSONEELSAVONDPERSONEELSAVOND
PRECAIR
PREEK
PROBAAT
PROEF
PROFESSOR
RAMMEIEN
TREDE
TRUCK
TSAAR
VINDING
VLUCHT
VRACHT

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

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

hierboven op en stuur het antwoord op:

Kruiswoord
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27

28 29 30 31

32 33 34

35 36 37 38

39 40 41 42 43

44 45 46 47 48

49 50 51 52

53 54 55 56 57

58 59 60 61

62 63

7 8 9
3 2

9 1 4 8
6 3 7 4

8 2 6 7
1 6 5 4

8 9
9 4 8

Sudoku

week 42, Dhr. J. van Kessel, Eindhoven.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ONTZORG DE MANTELZORGER!

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

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

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

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

040 283 1675

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

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
30 JAAR
ERVARING

Tijdelijke opslag?

Lieshout

06-1880 8690
www.abonne.nl

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

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

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

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

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

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

VACATURES 
Wij zoeken vlotte jonge 

mensen voor in de bediening 
en om af te wassen in de 
keuken. Flexibele uren, 
vaak in het weekend, 

vanaf 17.00 - 23.00 uur. 
Interesse? Bel 040-2988913

GEVRAAGD: huishoude-
lijk hulp voor plm. 3 à 4 uur 
per week. Voor info: 06-
22225016.

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

Kip Knoflook Speciaal
***

Babi Pangang
***

Tjap Tjoy
***

Indisch RundvleesIndisch Rundvlees
***

Chun Kun Loempia 6 st.
***

Bami, Nasi of Rijst
***
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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.

Vrijdag 2 november
19.00 uur Allerzielenviering te Gerwen

 St. Clemenskerk te Gerwen

Vrijdag 2 november 
20.00-22.00 uur Lichtceremonie 

en Mediumdemonstratie 
Van Goghkerkje, Papenvoort 2a, Nuenen

Vrijdag 2 - 16 - 23 - 30 november
20.00 uur Rikken bij de supportersclub 

RKSV Nuenen
Clublokaal, Pastoorsmast 14

Donderdag 1 november
09.30 uur Computercafé LastPass: 

wachtwoorden opslaan
Bibliotheek Dommeldal, 

Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Zaterdag 3 november
09.00 uur Wilgen knotten

 Natuurwerkdag IVN Nuenen
Wolvendijk 25 Nuenen

Vrijdag 2 november
20.00-22.00 uur 

show Nuenense-vogelvereniging
kantine van de honk- en softbalclub 

aan de Lissevoort 6 te Nuenen

Zaterdag 3 november
10.00-20.00 uur 

show Nuenense-vogelvereniging
kantine van de honk -en softbalclub 

aan de Lissevoort 6 te Nuenen

Vrijdag 2 november
10.30 uur Uitleg ‘Spiqle Agenda’ 

Gasterij in de Jo van Dijkhof 
aan de Vinkenlaan

Zaterdag 3 en zondag 4 november 
11.00-17.00 uur Expositie 

Fotoclub Knipoog PVGE Nuenen
‘Het Kwetternest’, 

Mantelmeeuwlaan 10, Nuenen

Vrijdag 2 november
12.00-01.00 uur Galadiner 

show John de Bever
Hotel restaurant de Collse Hoeve

Collse Hoefdijk 24

Zaterdag 3 november
20.00 uur Allerzielenconcert

H. Clemenskerk Nuenen

Zondag 4 november
10.00-16.00 uur show Nuenense-vogel-
vereniging. Kantine HSCN Lissevoort 6

19.30 uur Taizévesper
Van Goghkerkje aan de Papenvoort, Nuenen

 Zondag 4 november
11.00 uur Kerkdienst na afl oop receptie 

Hans Vossenaar. 12,5 jaar pastoor 
in Nuenen c.a. en 40 jaar Franciscaan

 Heilige Clemenskerk Nuenen

Zondag 4 november
13.00 uur Concertmiddag Seniorenorkest

Het Klooster
14.00 uur Iers Sessie Festival

Rondom het Park

Maandag 5 november
20.00 uur Dubbelconcert

Het Klooster

Maandag 5 t/m zaterdag 10 november
Collecteweek Alzheimer Nederland

Dinsdag 6 november
20.00 uur Kienavond VrouwenVereniging 

Nuenen-Gerwen
wijkcentrum Scarabee, 
Mantelmeeuwlaan 10

Woensdag 7 november 
20.00 uur Lezing ‘De plundertochten van 
Maarten van Rossum op het Brabantse 

Platteland’. Door Sander Wassing
Zaal De Koekoek, Lieshout

Woensdag 7 november
14.00 uur Natuurspeeldag

Imkerij De Walhut Nederwetten

Donderdag 8 november
09.30 uur Computercafé iCloud: 

wat kan je er mee?
Bibliotheek Dommeldal, 

Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Vrijdag 9 november
10.00-15.30 uur LEVgroep 

Dag van de Mantelzorg 2018. Het Klooster
20.00 uur Rikken bij Piet Renders paviljoen 

RKVV Nederwetten

Zaterdag 10 november
14.00-01.00 uur Feestavond t.b.v. 

prijsuitreiking dorpsquiz Heedoedemee
terrein achter De Collse Hoeve 

aan de Collse Hoefdijk 24

������������������

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

Het afscheid
in vertrouwde 
handen.

Een fijne gedachte: 

Het verdrietige bericht van het overlijden, op 62-jarige leeftijd, 
van onze vrijwilliger, mevrouw

Diny Jansen-van Bussel

heeft diepe indruk gemaakt bij Archipel Akkers en Jo van Dijkhof. 
Diny was sinds februari 2011 vrijwilliger bij Archipel Akkers bij de 
kiengroep en bij de knutselclub in de  Gasterij van Jo van Dijkhof. 

Diny was een graag geziene persoon bij collega’s en cliënten. 
Zij stond altijd klaar om een ander te ondersteunen. Haar hart voor 

de cliënten en haar betrokkenheid maakten van haar een fi jne collega. 

Diny laat binnen Archipel Akkers en Jo van Dijkhof veel mooie herinneringen 
achter. Wij zijn blij dat wij haar hebben leren kennen en met haar hebben 
mogen werken. We zullen haar missen.

Wij wensen haar echtgenoot Toon, Rianne, Monique en Chiara veel sterkte 
om dit grote verlies te verwerken.

Namens alle medewerkers, vrijwilligers en cliënten van Archipel Akkers en 
Jo van Dijkhof.

Lisette Burnett, Raad van Bestuur 
Jaap de Vos, Voorzitter Vrijwilligersraad Archipel

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
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.
Zaterdag 3 november 18.30 uur: Geen 
viering in verband met een concert in 
de kerk.
Zondag 4 november 11.00 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorganger pastor 
J. Vossenaar.

Misintenties 
Allerheiligen donderdag 1 november 
19.00 uur: Cor Vermeulen. Door Kort-
stee - Ramaaker; Antonia Ramaaker - 
Hansman; Wilhelmina Kortstee - Nij-
enhuis.
Allerzielen vrijdag 2 november 19.00 
uur: Riek Sanders en Miet Sanders en 
overleden ouders Sanders - de Greef.
Zondag 4 november 11.00 uur: Jan en 
Drieka de Louw - van Happen; Geert 
Haex; Theo Saris; Gerry Siebers - Pas-
sier (vanwege sterfdag); Berry Cup-
pers; Willy en Mieke Spaanjaars - 
Vossen; Riet van Wijk - Verhallen; Co-
bie Stachuletz - Dokman; Jet van 
Kroonenburg - Smulders; Jan de Haas; 
Adrianus Schenkels; Jo Jegerings; Lot-
te van Rooij en Leo van Hevelingen; 
Henk Rooswinkel; overleden ouders 
Tiny van Grotel en Lies van Grotel - 
Verberne; Jos de Bar; Tinus van Gils; 
overleden ouders Teunissen - Rooij-
akkers; Marcella van de Ven en Johan 
de Rooij; Harrij van der Velden; Ma-
rietje de Vries - Klomp (vanwege 
trouwdag); Antonius en Francisca de 
Groof; Martinus de Groof; Jos Braks; 
Jac Hamers.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Gusta 
van der Burgt - Elbers, Margot Bege-
manstraat 49, en Marie-Anne Koster - 

Schulten, Papenvoort 20. Wij wensen 
de families en vrienden veel troost en 
sterkte bij het verwerken van dit verlies.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Allerzielen, vrijdag 2 november 19.00 
uur: gebedsviering, parochiekoor, voor-
ganger pastoraal werker M. Feuth.
Zondag 4 november: Er is géén viering 
in Gerwen vanwege de jubileumvie-
ring van pastor J. Vossenaar in de H. 
Clemenskerk te Nuenen.

Misintenties 
Overleden familie Piet v.d. Hurk - 
Hoeks. 

Mededelingen
Na afloop van de Allerzielenviering is 
er een tocht met kaarsen naar het kerk-
hof alwaar deze worden geplaatst bij 
het graf of urn-nis van dierbare overle-
denen. U bent van harte welkom.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Allerzielen, vrijdag 2 november 19.00 
uur: gebedsviering, Avondwakekoor, 
voorganger dhr. T. v. d. Tillaart en Nel 
Bussink.
Zondag 4 november: Er is géén viering 
in Nederwetten vanwege de jubileum-
viering van pastor J. Vossenaar in de H. 
Clemenskerk te Nuenen.

Misintentie
Cissy Rooijackers.

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

Zondag 4 november zal in de dienst 
voorgaan Karin Seijdel. U bent van 
harte welkom om deze dienst met ons 

mee te vieren! Er is een  kinderneven-
dienst voor kinderen van de basis-
school. De collecte is voor Najaarszen-
dingsweek. Voor meer informatie: zie 
onze website en op Facebook.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens decreet 
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 1 november. Allerheiligen. 
18.30 uur Hoogmis. 
Vrijdag 2 november. Allerzielen. 10.30 
uur Mis van Requiem (2); aansluitend 
Requiem (3); 18.30 uur gezongen H. 
Mis van Requiem (1). 
Zaterdag 3 november. Eerste zaterdag 
van de maand. 8.30 uur H. Mis, votief-
mis van het Onbevlekt Hart van Ma-
ria; gedachtenis van H. Hubertus, bis-
schop en belijder; na de Mis zegening 
van het Hubertusbrood. Daarna uit-
stelling tot 12.30 uur. 
Zondag 4 november. 24ste Zondag na 
Pinksteren. 10.30 uur Hoogmis; kin-
derzegen. 
Maandag 5 november. 18.30 uur H. Mis. 
Dinsdag 6 november. 18.30 uur H. Mis. 
Woensdag 7 november. 7.15 H. Mis, H. 
Willibrordus, patroon van Nederland. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw staat 
op www.kerkenindepeel.nl. Bekijk Ker-
ken in Peelland ook op Facebook ('Ker-
ken in Peelland') en op YouTube ('Ker-
ken in Peelland Gerwen WMV').

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

Elke zaterdag
13.30-16.30 uur Elk half uur rondleiding 

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

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 november
WSV-wandeling
Zondag 9.00 uur 

ingang van het EMK terrein 
aan het Wettenseind.

 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. 9.30-12.30. Woe. 19.30-21.30

Foto expositie historische boereninterieurs
het Heemhuis van De Drijehornick, 

Papenvoort 15A

Heel Nuenen rakt
Eindeloze rijen auto’s bezetten de straten
Een of twee exemplaren per wooneenheid
Bijna niemand kan het rijden nog laten
Dat is een vaststaand feit
Ook het fietsverkeer neemt schrikbarende 
vormen aan
Scootmobielen worden bestuurd door 
vrouwen en mannen
Nauwelijks durf ik meer de straat op te 
gaan
Want zij racen over het troittor, soms met 
krukken dan weer met kannen
Hoe kunnen wij deze chaos in juiste banen 
leiden
Zonder dat de fietser wordt geplet
Ongelukken zijn helaas niet te vermijden
Zeker wanneer je alleen maar op je smart-
phone  let

Joke van Overbruggen, Nuenen©

Lezing ‘Maarten van Rossums 
plundertochten in Brabant’ 
Sander Wassing uit Alphen aan de Rijn zal op woensdag 7 november om 20.00 uur 
voor Heemkundekring ’t Hof van Liessent een lezing houden. Deze lezing vindt 
plaats in Zaal De Koekoek aan de Dorpsstraat in Lieshout en heeft als onderwerp: 
 ‘De plundertochten van Maarten van Rossum op het Brabantse Platteland’. 

De Gelderse krijgsheer Maarten van 
Rossum (ca. 1478 - 1555) en zijn solda-
ten waren meedogenloos. Zij teister-
den de Brabantse boeren met het stich-
ten van branden en met guerrilla-over-
vallen. Hun komst werd aangekondigd 
door luidende kerkklokken en grote 
rookkolommen aan de horizon. Van 
Rossum stond in de zestiende eeuw be-
kend als de ‘gesel van de boeren.’ 
Decennialang hield Van Rossum de 
Nederlanden in zijn greep door ter-
reur en oorlogvoering. Ook Lieshout 
werd niet gespaard. 

Sander Wassing (1987) studeerde ge-
schiedenis aan de Universiteit van Lei-
den. Tijdens zijn studie specialiseerde 
hij zich in de geschiedenis van de Ne-
derlanden gedurende de zestiende en 
zeventiende eeuw. Zijn scriptie schreef 
hij over de beeldenstorm. In zijn lezing 
spitst hij het onderwerp toe op de lo-
kale en regionale geschiedenis. Het be-
looft een boeiende lezing te worden. 
U bent allen van harte welkom. Ook 
als u geen lid bent van de heemkunde-
kring. De lezing begint om 20.00 uur 
en is voor iedereen gratis toegankelijk.
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Explorers van scouting 
Rudyard kipling maken friet
Deze week hebben de Explorers van scouting Rudyard Kipling zich bezig ge-
houden met een hele aparte manier van verse frietjes  maken.

vlogen. Resultaat aan de andere kant 
was vers gesneden frietjes.
Na een rondje voorbakken en daarna 
afbakken van de frietjes kon er ge-
smuld worden.
www.rudyardkipling.nl

Er werd een aardappelkanon gebouwd 
waarmee de aardappelen met hoge 
snelheid afgeschoten konden worden. 
Vlak bij de uitgang van het kanon was 
een stuk kippengaas gespannen waar 
de aardappelen met gemak doorheen 

   VACATUREBANK VRIJWILLIGERS week 44
INSTELLING OMSCHRIJVING BENODIGDE TIJD / MEER INFO  ________________________________________________________________________________________________________________________
St. Vrijwilligerszorg Thuis vrijw. voor aanwezigheidshulp en praktische ondersteuning aan mantelzorgers i.o. 1 à 2 dagdelen/wk. 
 info@vrijwilligerszorgthuis.nl________________________________________________________________________________________________________________________
De Akkers & Jo van Dijkhof  diverse vrijwilligers gevraagd voor activiteiten voor en met senioren archipelzorggroep.nl/vrijwilligerswerk________________________________________________________________________________________________________________________
St. Walburg tuinen  tuinmannen/tuinvrouwen gevraagd voor het vrijwilligersteam v.d. Walburg-tuinen.  diverse tijden mogelijk, afh. v. seizoen________________________________________________________________________________________________________________________
Vluchtelingenwerk - LEVgroep Maatschappelijke begeleiders gevraagd ter ondersteuning van vluchtelingen.  Tijden in overleg
 Taalcoaches gevraagd en tevens handige klussenman.________________________________________________________________________________________________________________________
Dorpsboerderij Weverkeshof bestuurslid (portefeuille in overleg samen te stellen)
 begeleiding voor kinderfeestjes (3-7 jr)  in overleg een middag (op afroep)
 Tuinmannen/Tuinvrouwen voor maandagochtend en/of donderdagochtend www.weverkeshof.nl ________________________________________________________________________________________________________________________
Lokale Omroep Nuenen redacteuren en video-cameramensen  tijden in overleg
 medew. huish. dienst studioruimte (o.a. schoonm., onderh., bestellingen) 1-2 x p. wk een ochtend in overleg
 PR/marketing medewerker (met kennis hiervan) In overleg________________________________________________________________________________________________________________________
St. Kinderspeelzalen Nuenen bestuursleden gevraagd. Affi niteit met peuterspeelzaalwerk in overleg. Schoolvakanties vrij
 vrijw. Peuterspeelzaalleidsters gevraagd (diploma niet vereist)  dagdelen in overleg. Schoolvak. vrij________________________________________________________________________________________________________________________
Werkgroep      
Missie Ontwikkeling & Vrede secretaris gevraagd voor de werkgroep + werkgroepleden en projectvrijwilligers tijden in overleg________________________________________________________________________________________________________________________
Heilig Kruis Gilde een instructeur bazuinblazen (repetitieavond dinsdag 19.30-20.30 u.) reacties: info@heiligkruisgilde.nl ________________________________________________________________________________________________________________________
St. Meedoen Nuenen vrijwilligers gevraagd voor organiseren van workshops voor kinderen/jongeren  1x p. mnd,.
 met een beperking Meer info: www.meedoennuenen.nl ________________________________________________________________________________________________________________________
EHBO-vereniging Nuenen secretaris gevraagd voor het bestuur. O.a. correspondentie, verslagen etc. meer info: www.ehbonuenen.nl________________________________________________________________________________________________________________________
Nationaal Ouderenfonds Nuenen begeleiding voor de breigroep ‘Samen breien’
 (gezellige ontmoeting en breien voor het goede doel) donderdag 13.30-15.30 u.________________________________________________________________________________________________________________________
Buurtbusvereniging vrijwillige chauffeurs lijn 260 
 (Best, Son, Nuenen, Geldrop v.v.), i.b.v. rijbewijs BE. Diensten volgens rooster Info: 06-10739797________________________________________________________________________________________________________________________
Dorpsboerderij Weverkeshof Coördinator Sinterklaasactiviteiten + Pieten gevraagd. 
 Tijden in overleg, t/m 6 dec. Zie www.weverkeshof.nl  Meer info: 06-36502272________________________________________________________________________________________________________________________
Huiskamerproject v. senioren Chauffeurs met auto om gasten te halen en te brengen 
 op maandag- en/of woensdagochtend Meer info: LEVgroep: 040-2831675________________________________________________________________________________________________________________________
Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het CMD - LEVgroep op Berg 22 in Nuenen (op werkdagen 
geopend van 8.30 - 12.30 uur of volgens afspraak. Tel. 040-2831675). U kunt ook de digitale vacaturebank bezoeken op: www.levgroep.nl. Nieuwe vacatures (of 
wijzigingen) kunt u aanleveren via ismene.borger@levgroep.nl.

‘t Boekels Kwartierke
Ons Tejater heeft weer een ouderwetse avond met Brabantse muziek op 
haar programma. U bent uitgenodigd om weer even terug te dromen naar 
vroeger tijden in dialect en nostalgie. Dat kan niemand beter verzorgen 
voor u dan ’t Boekels Kwartierke! 

´t Boekels Kwartierke komt voort uit 
het jongerenkoor Boekel. Het begon 
allemaal in 1979 toen tijdens een kof-
fieconcert een Brabants kwartierke 
werd ingelast. Dat viel in de smaak. 
Vandaag de dag is ´t Boekels Kwartier-
ke een begrip in de hele provincie 
Noord Brabant en daarbuiten. Overal 
waar ze komen is het feest. 
´t Boekels Kwartierke maakt een lek-
ker stukske muziek met een humoris-
tische kijk op de samenleving van van-
daag en gisteren. Inmiddels heeft ´t 
Boekels Kwartierke een behoorlijk re-
pertoire met zelfgeschreven teksten in 
het dialect gezongen en grotendeels 
ook met eigen geschreven melodieën. 
De geschetste tafereeltjes zijn goed 
herkenbaar en bestemd voor iedereen 
die van Brabantse gezelligheid houdt. 

Al vele jaren bestaat 't Boekels Kwar-
tierke uit vijf leden: André Tielemans 
zingt en speelt gitaar, Jan van den El-
zen zingt en speelt gitaar en diverse 
ritme-instrumenten, Mieke de Rijck-
van Rooij zingt en speelt dwarsfluit en 
diverse ritme-instrumenten, Rianne 
Rooijakkers-van Rooij zingt en speelt 
basaccordeon en Thea Verbruggen 
zingt en speelt accordeon. U gaat ge-
nieten! 
 
Zaterdag 10 november om 20.30 uur 
in het Dorpshuis in Lieshout. De en-
tree is €7,50 en natuurlijk is de eerste 
consumptie voor Ons Tejater. Reserve-
ren op www.vierbinden.nl/onstejater 
U kunt ook kaartjes tegen contante be-
taling ophalen in het Dorpshuis in 
Lieshout. 

Concertmiddag in ’t Klooster
Op zondagmiddag 4 november organiseert het Seniorenorkest The Old-ti-
mers voor de 22e maal een concertmiddag in ’t Klooster in Nuenen. Sinds de 
oprichting in 1996 organiseren The Old-timers elk jaar zo’n concertmiddag 
waar u naar gezellige live muziek kunt luisteren.

Old-timers.  The Old-timers is welis-
waar een Nuenens orkest, maar de 
muzikanten komen niet alleen uit 
Nuenen maar ook uit een aantal om-
liggende plaatsen. Overigens zoekt dit 
orkest nog een klarinet speler en een 
bariton speler.
Hebt u interesse, neem dan gerust 
contact op met de dirigent Willie van 
Bakel of een van de leden. Dat kan via 
https://www.the-old-timers.nl of per-
soonlijk natuurlijk tijdens deze con-
certmiddag. Er wordt gerepeteerd op 
donderdagmiddag.
U bent van harte welkom op zondag-
middag 4 november in ’t Klooster in 
Nuenen. De concertmiddag begint om 
13.00 uur en de toegang is gratis.

Willie van Bakel, de oprichter en diri-
gent van The Old-timers, heeft het or-
ganiseren van zo’n middag direct op-
gepakt met zijn orkest, en veel orkes-
ten uit de regio zijn al eens te gast 
geweest op deze middag om hun mu-
ziek ten gehore te brengen. De middag 
is altijd goed bezocht, er kan gerust ge-
steld worden dat zo’n middag in een 
behoefte voorziet. En voor de deelne-
mende orkesten is het altijd fijn om te 
kunnen optreden.
Naast The Old-timers zelf treedt deze 
middag ook op het Seniorenorkest 
Dommelvolk uit Sint Oedenrode. Dit 
orkest, dat onder leiding staat van Pe-
ter Willems, is voor de eerste keer te 
gast op deze concertmiddag van The 

Het Nuenens Mannenkoor en 4Tune Entertainment: 

Een verrassende combinatie 
Afgelopen zaterdag vond weer het traditionele Pieter Fitters Jaarconcert 
van Het Nuenens Mannenkoor (NMK) plaats, op de voor hen vertrouwde lo-
catie, Het Klooster in Nuenen. Voor het eerst niet meer onder de leiding van 
Paul Hotterbeekx, van wie het NMK met een mooi feest in juli jl. afscheid 
heeft genomen in zijn jarenlange rol als dirigent. De voorzitter verwees daar 
nog naar in zijn openingstoespraak waarop Paul nogmaals door het publiek 
op een klaterend applaus werd getrakteerd. Paul is als dirigent opgevolgd 
door Ton van de Weem, die zich op dit concert voor het eerst aan het in gro-
te getale opgekomen publiek presenteerde. 

dirigentschap van Paul Hotterbeekx, 
een mooie selectie te presenteren van 
nummers die de afgelopen 21 jaar op 
het repertoire hebben gestaan. Begon-
nen werd met een aantal a capella 
nummers. Enerzijds uit het romanti-
sche repertoire waaronder het beken-
de ‘Der Lindenbaum’ van Franz Schu-

Het was niet alleen hierom een bijzon-
der concert, maar ook omdat het NMK 
een gastkoor had uitgenodigd: het be-
kende Eindhovense muziekgezelschap 
4Tune Entertainment onder leiding van 
de - zoals in het programmaboekje staat 
- ‘muzikale duizendpoot’ Dan Loredan. 
Twee verschillende koren met geheel 
verschillende muziekstijlen, program-
mering en wijze van uitvoeren, wat als 
mooi contrast een verrassende combi-
natie opleverde. 

NMK
Vóór de pauze was het de beurt aan het 
NMK. Dit koor had er deze keer voor 
gekozen om bij wijze van ‘memory la-
ne’, mede als hommage aan het lange 

Uniek dubbelconcert
Op maandagavond 5 november ko-
men Popkoor Prestige Eindhoven en a 
capella koor Primavera samen voor 
een uniek dubbelconcert. In de prach-
tige theaterzaal van Het Klooster in 
Nuenen worden de nieuwste hits afge-
wisseld met ballads en musicalliedjes, 
onder leiding van dirigente Marij van 
Heijster. Het dubbelconcert begint om 
20.00 uur en tickets zijn € 12.50 inclu-
sief drankje.
Popkoor Prestige is een 80 personen 
tellend koor dat de nieuwste Top40 
hits zingt. Prachtige ballads en swin-
gende nummers worden 5-stemmig 
gezongen, onder begeleiding van een 
live band. Gemengd Koor Primavera 
zingt al 25 jaar met overtuiging a ca-
pella. Het gezelschap ontstond als 
voortvloeisel van jongerenkoor De 
Halmen.

Ga voor tickets voor het optreden van 
maandag 5 november naar: https://
www.popkoorprestige.nl/publiekstic-
kets-dubbelconcert-prestige-eindho-
ven-op-maandag-5-nov-2018/. 
Informatie over Popkoor Prestige 
vindt u op: www.popkoorprestige.nl. 
Informatie over de groep vindt u op 
https://www.facebook.com/primaver-
alieshout/.

bert. En daarop volgend een paar 
prachtige nummers uit de Slavische li-
turgie. Waarna dit blokje werd afgeslo-
ten met twee mooie negro spirituals. 
Het viel op hoe het NMK onder leiding 
van Ton van de Weem met geconcen-
treerd zingen een mooie dynamiek in 
de uitvoering wist te leggen, van stevig 
sonoor tot fluisterzacht. Vervolgens 
werden onder de vertrouwde begelei-
ding door Arno ter Burg op de vleugel 
nog twee operakoren ten gehore ge-
bracht en een drietal Engelstalige 
songs. 

4Tune Entertainment
Na de pauze vulde 4Tune Entertain-
ment het podium. Een groot aantal in 
smaakvolle witte outfit gestoken man-
nen en vrouwen lieten een spetterende 
show van zang en beweging zien, met 
een enthousiaste uitstraling waar het 
plezier in zingen van afspatte. Ze 
brachten een dertiental prachtige door 
hun dirigent Dan Loredan zelf gear-
rangeerde songs. De meerderheid En-
gelstalig maar ook enkele bekende Ne-
derlandse nummers. Alle enthousiast 
en vakkundig gebracht, maar de vol-
gende verdienen in het bijzonder ver-
melding: een medley van de popgroep 
Queen van Freddy Mercury, Pastorale 
van Ramses Shaffy en Liesbeth List, de 
‘evergreen’ Route 66, en het bekende 
Rhythm of Life van Sammy Davis jr. 
Met een warm en lang applaus werd 
4Tune door het publiek bedankt. Daar-
na was er als vanouds de tombola op 
het Rabobankplein in Het Klooster 
waar een aantal bezoekers met mooie 
prijzen naar huis ging. In een drukte 
van belang met oude en nieuwe vrien-
den en bekenden bleef het nog lang ge-
zellig. 

www.rudyardkipling.nl

Cascade in Rosso 
Op zaterdagavond 10 november om 20.00 uur geeft Zanggroep Cascade uit 
Eindhoven weer een spetterend, avondvullend concert in theater Het Kloos-
ter in Nuenen.

Drie jaar geleden ging het dak eraf bij 
hun 30-jarig jubileumconcert ‘Cele-
bration’ en dit jaar brengt het koor 
‘Cascade in Rosso’, geïnspireerd door 
de symfonicaconcerten van Marco 
Borsato.
Het wordt een gevarieerde avond vol 
moderne liedjes van onder andere 
Bløf, Armin van Buuren, Adele, Metal-
lica en natuurlijk Marco zelf. Speciaal 
voor dit concert wordt het vaste com-
bo uitgebreid met een 5-tal blazers.
De leden van Zanggroep Cascade heb-
ben hard gewerkt om er een spectacu-
laire avond van te maken, die u niet mag 
missen! Kaarten kosten € 10,- (inclusief 
consumptie, exclusief € 0,50 adminis-
tratiekosten) en zijn te verkrijgen via de 
site: www.zanggroepcascade.nl
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SPORT
Programma

Voetbal
Een prima reactie na het onnodig puntverlies vorige week.

Nieuw Woensel - EMK 0-7
 
Door John de Jong 
 
Voorafgaand aan de wedstrijd tegen ‘buurman’ Nieuw Woensel had EMK en-
kele tactische aanpassingen gedaan, anticiperend op de aanwezige indivi-
duele klasse bij Nieuw Woensel versus het collectief van EMK. 

Goudhoek 1 Kampioen 
Het eerste mix-team van TV de Goudhoek is in de derde klasse van de najaars-
competitie ongeslagen kampioen geworden. Vanaf de eerste speeldag heeft 
Goudhoek 1 de koppositie op de ranglijst aan weten te voeren. Na een 2-2 gelijk-
spel tegen rivaal Carolus op speeldag zes, en met één punt voorsprong op zak 
moest er de laatste speeldag worden gewonnen van Shaile om de titel zeker te 
stellen. Met een fraaie 3-1 overwinning keerde de formatie huiswaarts richting de 
Polder in Gerwen om daar de felicitaties in ontvangst te mogen nemen en het 
kampioenschap te vieren. 

Rikken bij de RKSV Nuenen

Willy van den Heuvel wint 
derde wedstrijd met lage score
Door Antoon Hurkmans

Ondanks de concurrentie van het Oktober Fest op de grote parkeerplaats bij 
het sportpark was er toch nog een goede opkomst bij het rikken. Op de to-
nen van de muziek uit de tent werd er weer volop strijd geleverd voor de ve-
le mooie prijzen.

Het naar hartenlust combineren en 
het elkaar gunnen bij EMK was bij vla-
gen een lust voor het oog. Ondanks 
het feit dat de wedstrijd al gelopen 
was, viel er voor de supporters die de 
eerste vleug van de winter hadden ge-
trotseerd genoeg te genieten. Door 
doelpunten van Kevin Aarts, Rick van 
den Bogaard, Bas Verberne en Rick 
Slaats noteerde EMK een ruime over-
winning, die niet eens geflatteerd ge-
noemd mocht worden.

ze nog kon bedreigen en kon de orga-
nisatie weer een goede winnaar toe-
voegen op de erelijst.
De hoofdprijs bij de loterij was deze 
week een prooi voor Wil Marquenie.

Uitslag rikken 26 oktober
1 Willy van den Heuvel  73 punten
2 Rinus van Hoof  68 punten
3 Hans van de Reek  64 punten
4 Bennie de Louw  59 punten
5 Gerard van Orsouw 53 punten
6 Bernard de Louw 46 punten
7 Toine Raaijmakers 40 punten
8 Mia Marquenie  37 punten
9 Antoon Hurkmans  32 punten
10 Hennie Noyen  32 punten

Vrijdag 2 november is weer de volgen-
de 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 
leden, ervaren of onervaren, alle rik-
kers zijn van harte welkom.
Locatie ‘Oude Landen’ Pastoorsmast 
14 Nuenen. Voor informatie bellen 
naar 06 10289797 of 06 52696828.

Toch was het EMK dat vanaf het be-
ginsignaal het overwicht had en geen 
moment in gevaar kwam. Na de ope-
ningstreffer van Ruud Boerema (0-1) 
na 20 minuten, werd de wedstrijd voor 
rust feitelijk al beslist door twee indivi-
duele acties van Rick van den Bogaard, 
resulterend in een 0-3 ruststand.

Ook na de rust werd de wedstrijd geen 
wedstrijd meer, maar was het EMK dat 
een prima wedstrijd op de mat legde. 

Na een lange periode niet meer op het 
ere schavot te hebben gestaan was het 
Willy van den Heuvel eindelijk weer 
eens gelukt om deze avond met de ze-
ge aan de haal te gaan. Al in de eerste 
ronde voor de pauze nam hij de leiding 
met 73 punten en werd kort op zijn 
hielen gezeten door Rinus van Hoof 
met 68 punten. Na de pauze en nieuwe 
indeling was er niemand meer die de 
nummer een en twee van voor de pau-

V.l.n.r.: Ronald Wouters, Stefan Verhallen, Bertine de Louw, Pascal Engelen, Miranda Wou-
ters, Marieke Liebregts (niet op de foto)

Wijziging startplaats 
bij WSV Nuenen
 
De startlocatie voor de zondagmor-
genwandeling bij de Nuenense wan-
delsportverenging WSV is in de maand 
november de ingang van het EMK ter-
rein aan het Wettenseind.
Op zondagmorgen om 9.00 uur ver-
trekken twee groepen, ieder in een ei-
gen tempo, voor een sportieve wande-
ling van maximaal twee uur door de 
mooie Nuenense omgeving. Iedereen 
is welkom om ook eens vrijblijvend 
mee te wandelen.Vooraanmelden daar-
voor is niet nodig, men kan zich mel-
den op de startlocatie.
Voor nadere info: www.wsvnuenen.nl. 
Ook kunt u mailen naar het secreta-
riaat, secretariaat-wsv@outlook.com.

VOETBAL 
RKSV NUENEN
Zaterdag 3 november
Nuenen VE1 - Wilh.Boys VE2  . . . 16.15
Nuenen VE2 - EFC VE1  . . . . . . . . 16.15
Zondag 4 november
Alphense Boys - Nuenen 1  . . . . 14.00
Nuenen VR1 - Eldenia VR2 . . . . . 14.30
Dongen 2 - Nuenen 2 . . . . . . . . . 12.00
Nuenen VR2 - VOW VR1  . . . . . . . 12.00
Nuenen 3 - Unitas’59 3  . . . . . . . . 12.00
Nuenen VR3 - Acht VR1  . . . . . . . 10.00
LSV 2 - Nuenen 4  . . . . . . . . . . . . . 12.00
Nuenen 5 - Geldrop 5  . . . . . . . . . 10.00
Nuenen 9 - SBC 13  . . . . . . . . . . . . 14.30
RKSV Heeze 7 - Nuenen 10  . . . . 12.00 

RKGSV GERWEN
Zondag 4 november
RKGSV 1 -SJVV 1  . . . . . . . . . . . . . . 14.30
DVS 3 - RKGSV 2  . . . . . . . . . . . . . . 12.00
RKGSV 3 - HSE 4  . . . . . . . . . . . . . . 11.00
Tivoli 5 - RKGSV 4  . . . . . . . . . . . . . 10.00
RKGSV VR1 - EFC VR1  . . . . . . . . . . 11.00

EMK
Vrijdag 2 november 
FC Bergeijk 2 - EMK 1 (zaal)  . . . . 19.30
TOB 5 - EMK 2 (zaal)  . . . . . . . . . . . 22.00
Zaterdag 3 november 
Tivoli VE1 - EMK VE1  . . . . . . . . . . . 15.30
TGG G2G - EMK G1G  . . . . . . . . . . 11.30
Zondag 4 november 
EMK 1 - De Raven 1  . . . . . . . . . . . 14.30
EMK 2 - Boxtel 2  . . . . . . . . . . . . . . 11.00
EMK 3 - Best Vooruit 3  . . . . . . . . . 11.00
EMK 4 - Dommelen 4  . . . . . . . . . 11.00
EMK 5 - Maarheeze 6  . . . . . . . . . 12.45
SBC 12 - EMK 7  . . . . . . . . . . . . . . . 12.00
Waspik VR1 - EMK VR1 . . . . . . . . . 10.00

RKVV NEDERWETTEN
Vrijdag 2 november
Ned. VR30+ - ST. RKVVO VR30+ 19.30
Zaterdag 3 november
Nederwetten VE - RPC VE  . . . . . 16.30
Zondag 4 november 
Nederwetten 1 - FC de Rakt 1  . 14.30
Nederwetten 2 - Acht 8  . . . . . . . 10.00
Nederw. 3 - Braakhuizen 8 . . . . . 11.00
De Valk 6 - Nederwetten 4  . . . . 10.00
RPC VR1 - Nederwetten VR1  . . . 12.00
Pusphaira VR2 - Nederw. VR2  . . 10.00

Drie kampioenen op podium bij microfonist Jan Peeters 

Wereldkampioen Harrie 
Lavreysen bij Wielercafé
Drie kampioenen uit deze regio: baanwielrenner Harrie Lavreysen is wereld-
kampioen teamsprint en Job Vissers en Geert Oosterbosch zijn beiden Ne-
derlands kampioen op de weg. Zij zijn de gasten bij het Wielercafé in de 
Stam in Gerwen. Dinsdagavond 13 november is dit derde Wielercafé van de 
Nuenense Wielervrienden met als gespreksleider de bekende microfonist 
Jan Peeters. Er is plaats voor zo’n tachtig liefhebbers. 

RKGSV wint moeizame pot in Ommel 

Olympia Boys - RKGSV 0-1
Afgelopen zondag mocht ons vaandelteam aantreden in Ommel. De afgelo-
pen weken mocht Gerwen spelen tegen hoogvliegers RKPVV en koploper 
Milheezer Boys. Deze keer stond er een laagvlieger op het programma, na-
melijk Olympia Boys. Een oude bekende uit de vijfde klasse die net als 
RKGSV wist te promoveren via de nacompetitie. Deze tegenstander heeft 
veel kwaliteit moeten inleveren en dat is ook terug te zien aan de ranglijst. 
Ze staan slechts met één punt onderaan. Toch moet je in deze wedstrijden 
waken voor onderschatting. 

Nuenense WielerVrienden
Het wielercafé is een activiteit van 
Nuenense Wielervrienden (NWV) en 
wordt gehouden in café De Stam in 
Gerwen op dinsdag 13 november, aan-
vang acht uur. Dit wielercafé in een ge-
zellige ambiance levert meestal mooie 
verhalen op. Publiek is van harte wel-
kom en de toegang is gratis.

bij de Ommelnaren. Vrijwel elke beslis-
sende pass kwam niet aan, waardoor 
RKGSV gemakkelijk overeind bleef. 
Rond de 75e minuut probeerden de 
blauw-zwarten het eens van afstand, 
waardoor ze Remy Hendrikx in de ver-
leiding brachten om een heuse wereld-
redding te maken. Net voor tijd be-
sloot Olympia Boys met opportunis-
tisch voetbal de lange bal te gaan 
hanteren. In een van deze lange ballen 
kwam er een tegenstander ongelukkig 
terecht op het been van aanvoerder 
Rainer van Bergen, die het direct uit-
schreeuwde van de pijn. Hij kon de 
wedstrijd niet voortzetten en moest 
zelfs na de wedstrijd direct door naar 
het ziekenhuis. Komende week wordt 
duidelijk wat hij precies heeft, wat we 
wel al kunnen concluderen is dat het 
hier om een zware blessure gaat. Een 
triest einde van een mooie zondag 
voor RKGSV. Clubmens Rainer van 
Bergen zal gemist worden de komende 
weken. Het team zal zich nog meer uit 
de naad werken voor haar aanvoerder. 
Te beginnen komende zondag thuis te-
gen SJVV uit Sint-Jozefparochie. 

De 21-jarige baanwielrenner Harrie 
Lavreysen uit Luyksgestel behoort nu 
al tot de wereldtop. Hij werd in dit 
voorjaar wereldkampioen bij het on-
derdeel teamsprint. Hij maakt deel uit 
van de KNWU-selectie voor wereld-
bekerwedstrijden. Harrie mikt op een 
plaats in de Olympische wielerploeg 
voor Tokio 2020.
Job Vissers (1984, Erp) stond twee keer 
op het podium in de Ronde van Ger-
wen, won de Omloop der Kempen, 
werd in 2008 Nederlands kampioen op 
de weg bij de Elite zonder contract en 
won als profrenner bij Skil-Shimano 
de Ronde van Overijssel.
Geert Oosterbosch (1951, Eindhoven) 
startte als aspirant met wielrennen en 
reed tot zijn 30ste als amateur. Hij 
werd na zijn 50ste weer actief als wiel-
renner en rijdt nog steeds wedstrijden 
als veteraan. In 2012 veroverde hij de 
Nederlandse titel bij de categorie 
60-plus. 
Deze drie Brabantse sportmannen 
worden door microfonist Jan Peeters 
aan de tand gevoeld in het NWV-wie-
lercafé. 

In een bijzonder rustige eerste helft 
was het voornamelijk RKGSV dat het 
spel maakte. De Gerwenaren kwamen 
op een moeizaam bespeelbaar veld 
toch tot enkele kansen. In de 32e mi-
nuut was het Tom van de Berk die 
werd neergelegd in het strafschopge-
bied, waar ook een penalty voor werd 
toegekend. Rico Hendrikx kende geen 
twijfel en schoot de bal geplaatst in het 
doel. Een verdiende voorsprong voor 
de groen-witten. Net voor rust werd er 
een kopbal van Sander de Waal van de 
doellijn gehaald en ook in de rebound 
konden Rainer van Bergen en de eer-
dergenoemde de Waal de bal niet langs 
de keeper krijgen. 0-1 was daardoor 
ook de ruststand. 

In de tweede helft zagen we hetzelfde 
spelbeeld. RKGSV dat aandrong, een 
handjevol kansen kreeg, maar deze 
niet wist te benutten. De prille voor-
sprong bleef dus op het scorebord 
staan. Dat gaf Olympia Boys de aanlei-
ding om nog meer pressie te geven op 
de goal van Remy Hendrikx, maar het 
ontbrak aan scherpte en concentratie 

Bedankt! 
Op vrijdagavond zijn er 3 auto's met 
jongens gestopt die onze moeder za-
gen vallen tijdens een wandeling vlak-
bij EMK. Zij hebben haar zonder twij-
fel meegenomen en naar TV Wet-
tenseind gebracht. Daar wachten haar 
dochters op haar en zijn met haar naar 
het ziekenhuis gegaan. Helaas heeft ze 
een gebroken enkel en een zwaar ge-
kneusde arm, maar wij zijn erg dank-
baar dat deze lieve jongens haar met-
een hebben geholpen. We weten niet 
wie jullie zijn, maar hopen dat dit be-
richt jullie via deze weg bereikt. Ont-
zettend bedankt namens ons allemaal!

Annie, Karin & Ingrid

v.l.n.r. Microfonist Jan Peeters met de kampioenen Job Vissers en Geert Oosterbosch….
(foto’s Cees van Keulen)

Wereldkampioen Harrie Lavreysen komt op 
het podium bij het Wielercafé in Gerwen

Wielersport

Singlecafé Brandevoort 
Singles in Brandevoort en omgeving 
organiseren regelmatig bijeenkomsten 
in het Brandpunt aan de Biezenlaan 29 
in Brandevoort. De eerst volgende 
avond is op vrijdag 16 november aan-
vang 20.30 uur.
De entree is vrij. Deze avond is dan 
voor iedereen toegankelijk.Voor meer 
informatie kunt u terecht bij: Jan van 
der Sanden, telefoon 06-1072 03 31.

Rikken

Tennis

De Goudhoek

TENNISVERENIGING

Kienavond
Dinsdag 6 november is er weer een kie-
navond, georganiseerd door de Vrou-
wenVereniging Nuenen-Gerwen, in 
wijkcentrum Scarabee Mantelmeeuw-
laan 10. Aanvang: 20.00 uur. Ook niet 
leden zijn van harte welkom.

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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



Het voordeel van het zuiden.

Jan Linders Nuenen 
Vincent van Goghstraat 37
(040) 290 64 21
janlinders.nl/nuenen

Openingstijden
Maandag t/m zaterdag 8.00 - 21.00 uur
Zondag 10.00 - 20.00 uur blijf altijd op de hoogte!

Meer informatie over deze spaaractie  
vind je op janlinders.nl/nuenen

Spaar nu exclusief bij
Jan Linders Nuenen  
voor een boodschappen-
pakket t.w.v. 50 euro!

2,95
gratis verse jus / water / melk bij een broodje

elke dag van 11.30 tot 14.00 uur

lunchtimE pizzaterdag
Elke zaterdag

prijs
HALVE
2  PIZZA

nieuw!
bij jan linders

nuenen
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alle vloerbroden

EXTRA
OPENINGSACTIE!

0,99
2,09-2,99

per stuk

extra openingsacties!
in nuenen

Spaar voor  
gratis pakket 
t.w.v. 50 euro!
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