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

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Zaterdag 09.00 - 11.00 uur.

Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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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

‘Beleef 
Zin Zen en Zo’ 
in Nuenen 

 Eerste cheque 
Jan Linders 
Ouderendag 
Nuenen

Bekerwedstrijd:
EMK - 
Nederwetten 
11-1

Mededeling rondom 
de Griepvaccinatie:
Huisartsenpraktijk 

Laan ter Catten
De huisartsenpraktijk heeft een extern bu-
reau ingeschakeld voor de correspondentie 
van de griepvaccinatie. Uw naam en adres-
gegevens worden na verzending van de 
brieven vernietigd.Indien U hier bezwaar te-
gen heeft kunt U dit melden bij de assisten-
te.Om uw reactie tijdig te verwerken ont-
vangen wij graag deze week uw bezwaar.
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Duivendijk 7B, Nuenen
T 040 - 283 88 37 Wij doen alles voor uw auto.

Quik Service Nuenen
Sterk in elk merk.
APK slechts € 18,-

UW REISGIDS BIJ DE 
KOOP OF VERKOOP 
VAN UW WONING?

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

Open monumentendag 2019

Soeterbeek, van klooster tot buitenplaats

Soeterbeek is een Rijksmonument en 
het park is op deze Open Monumen-
tendag vrij toegankelijk. De gebou-
wen echter niet. Op de middag zelf 
worden er op het landgoed plezieri-
ge en passende activiteiten georga-
niseerd, zoals lezingen door het IVN 
over de broedvogels en de bomen op 
het landgoed, er is muziek van de 
Nuenense harpiste Inge van Grinsven 
en van de Brabantse volksmuziek-
groep Dikke Mik. Edwin Popken geeft 
een toelichting op de gebeurtenissen 
rond de bevrijding van Nuenen c.a. 
bij de Willem Hikspoorsbrug en er 
wordt o.a. Landgoedhoning ver-
kocht.

In 1468 werd Het Klooster Soeterbeeck 
gesticht op de plaats van het huidige 
landgoed. Toen de zusters Augustines-
sen na de Vrede van Münster Het Kloos-
ter moesten verlaten omdat de katho-
lieke godsdienst in deze regio werd 
verboden, werd op de grondvesten van 
het voormalig klooster een landhuis 
gebouwd, het ‘kasteel van Soeterbeek’.

Het landelijke thema van de OMD is dit 
jaar ‘Plekken van plezier’. Soeterbeek 
was dat in het verleden en misschien 
nog steeds? In Zuid-Nederland staat dit 
najaar tevens de 75 jarige herdenking 
van de bevrijding in de aandacht. Ook 
daarbij speelde Soeterbeek een rol.

WereldMarkt Nuenen:   
‘Delen is verbinden’ 
Zondag 22 september vindt voor de vijfde keer in het Park van 13.00-17.00 uur 
de WereldMarkt plaats. Vanuit het thema ‘Delen is verbinden’ wordt de verbin-
ding gezocht tussen mensen uit verschillende culturen, dichtbij en veraf. 

mensen in de kramen vertellen u graag 
over hun projecten en wat hen drijft 
om zich in te zetten voor de mede-
mens elders in de wereld. 
Om 13.00 uur wordt de markt feestelijk 
geopend met een verrassend optreden 
van Mohini N. Shah en andere Indiase 
Bollywood danseressen. Mohini krijgt 
hierbij hulp van Nuenense basisschool 
kinderen. Tijdens de markt zijn er door-
lopend optredens van muziek- en dans-
groepen. Wereldmuziekkoor Keskedee 
en jongerenkoor Jocanto uit Nuenen 
treden op. Ook kunt u naast het Indiase 
Bollywood dansen, de dansgroep Men-
tari met Indonesische dans bewonde-
ren. Alleen al de kostuums zijn schitte-
rend. De Angklung groep zal ook deze 
keer niet ontbreken. Met een vrolijk, 
spectaculair en opzwepend Djembe 
optreden van ‘Afrika Percussie’ wordt de 
markt weer afgesloten. 

Altijd al eens ‘Bollywood’ willen dan-
sen? Grijp uw kans tijdens de work-
shop van Mohini. Ook is er weer een 
wervelende modeshow van kleding 
uit veel verschillende landen.  Voor de 
kinderen zijn er speciale activiteiten 
georganiseerd. Zij kunnen zich heel 
mooi laten schminken. Over de markt 
lopen clowns en er worden reuzenbel-
len geblazen. Voor groot en klein zal 
Daniel Nabat goochelen. Bij diverse 
stands wordt een hapje en een drankje 
verkocht. Laat u verrassen door de vele 
exotische recepten. 
De wereldmarkt wordt georganiseerd 
door de Nuenense Kerken. De markt is 
niet commercieel; de hele opbrengst 
gaat naar de goede doelen. U komt 
toch ook? De toegang is gratis. Meer 
info: www.wereldmarkt-nuenen.nl 

De levendige markt biedt een podium 
aan dertig stichtingen uit Nuenen en 
omgeving die actief zijn betrokken bij 
ontwikkelingsprojecten in de wereld. 
Tijdens deze markt presenteren zij de 
projecten die door hen worden ge-
steund. U kunt er prachtig handwerk 
kopen en andere leuke spulletjes en le-
vensmiddelen uit verre landen. De 

14 & 15 september vlooienmarkt 
Super bedankt 
inwoners van 
Nuenen-Zuid! 
Tijdens de eerste ophaaldag van de 
grootste vlooienmarkt van Nuenen 
hebben we alweer heel veel spullen op 
ons terrein kunnen binnenrijden. 
Aanstaande zaterdag 7 september is 
de andere kant van Nuenen aan de 
beurt. Twee weken terug hebben wij 
middels een advertentie onze ophaal-
data aangekondigd. Hopelijk heeft u 
de advertentie bewaard zodat deze 
goed zichtbaar opgehangen kan wor-
den voor onze vrijwilligers. 
Natuurlijk zijn wij bij voorbaat heel blij 
met uw spullen maar helaas kunnen 
we niet meer alles mee nemen. Som-
mige spullen nemen te veel ruimte in 
beslag of kosten ons veel geld om na-
derhand af te voeren. Voor een com-
plete lijst kunt u de advertentie raad-
plegen of kijk op de website.
U vindt daar ook tips hoe u het onze 
vrijwilligers nog makkelijker kunt ma-
ken om te sorteren. Zou u wel eens 
zo’n vrijwilliger willen zijn en ons wil-
len helpen met bijvoorbeeld sorteren 
of verkopen van de spullen,  dan kunt u 
aanmelden via telefoonnummer: 06-
26968803 of via de mail: vlooienmarkt-
pantarhei@gmail.com En natuurlijk 
zien we u heel graag tijdens de ver-
koopdagen tussen 12.00 en 16.00 uur 
op de blokhut van Scouting Panta Rhei 
Nuenen aan de Pastoorsmast 12. Toe-
gang nog steeds gratis! 
www.scoutingpantarhei.nl

Super bedankt 

Nuenen-Zuid! 

Super bedankt 

Dorpsboerderij Weverkeshof  
is op zoek naar vrijwilligers
Door Elly van den Heuvel 

Om zo maar even in te koppen. Wat is een vrijwilliger eigenlijk? Daar heb 
ik van Dale maar eens voor geraadpleegd. Een vrijwilliger is iemand die 
vrijwilligerswerk doet. Nou, dat schiet lekker op. Wat is vrijwilligerswerk? 
Vrijwilligerswerk is werk dat onverplicht en onbetaald wordt verricht ten 
behoeve van anderen of (de kwaliteit van) de samenleving.

Oké. Dat is een hele mooie omschrij-
ving! Wat ik om mij heen zie, in een ge-
meenschap, zoals Nuenen, veel men-
sen die druk zijn met vrijwilligerswerk. 
Dus druk zijn met onbetaald werk ten 
behoeve van anderen. Mooi toch? 

De vrijwilliger in spe vindt het belang-
rijk om iets te doen wat bij hem of haar 
past. Sportverenigingen, zorginstellin-
gen, vrijetijdsbesteding, hobbyclubs, 
de kerk, scholen, speeltuin en de 
dorpsboerderij. Al deze verenigingen/
instanties draaien (deels) op hun vrij-
willigers. Keuze genoeg en overal zijn 
mensen genoeg nodig! Wil je vrijwilli-
ger worden? Geen probleem, vacatu-
res in overvloed!

In dit artikeltje wil ik een oproep doen 
voor Dorpsboerderij Weverkeshof. De 
mooiste plek in Nuenen om even te 
recreëren met of zonder (klein)kind. 
Weverkeshof staat bekend om haar 
ongedwongen en gastvrije omgeving 
midden in het groen. Een mooie en 
goed onderhouden dorpsboerderij 
met allerlei activiteiten het hele jaar 
door. 

Vacatures:
Wij zijn op dit moment dringend op 
zoek naar gastvrouwen/heren die het 
vooral leuk vinden om in de weekenden 
en de zomermaanden wat dagdelen te 
komen werken. Of als oproepkracht.
Daarnaast zoeken we iemand om het 
Boekenteam te versterken. Met als 
specifieke taak de grote boekenmarkt 

In het weekend van 14 en 15 september worden al weer voor de 33ste keer de 
Landelijke Open Monumentendagen (OMD) georganiseerd. In Nuenen orga-
niseert de gemeente samen met heemkundekring De Drijehornick deze OMD. 
Op zondagmiddag 15 september van 13.00 uur tot 17.00 uur is het Landgoed 
Soeterbeek opengesteld. Dit landgoed is gelegen in het beekdal aan de oost-
zijde van de Dommel in Nuenen. Het is onderdeel van de groene bu� er tussen 
Eindhoven en Helmond, en daarmee van groot belang voor de Brainportre-
gio. Het landgoed is eigendom van Dirck en Victoria Smits van Oyen.

te organiseren. Dit is een kort en druk 
evenement. 
Vind je het leuk om in de tuin te wer-
ken? We hebben een groente-tuin en 
een bloementuin. 
Verder hebben we een klussenploeg, 
niet te vergeten de dierenverzorging, 
het educatieteam en een evenementen 
team met als grootste project Sinter-
klaas. Binnen al deze teams kunnen we 
ook altijd nieuwe mensen gebruiken.
En als laatste; vind je het leuk om in een 
bestuur te stappen? Nieuwe bestuurs-
leden kunnen we ook gebruiken.

Denk je nu, ik ben die vrijwilliger in spe 
en het lijkt me erg leuk om me voor 
Weverkeshof in te zetten? Neem con-
tact met ons op via de website. Hier 
kun je ook veel informatie lezen over 
wat we zoal doen.  Tot zien op Wever-
keshof! www.weverkeshof.nl



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

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 
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HERINNERING INLOOPBIJEENKOMST 
NIEUWBOUW SPORTHAL DE HONGERMAN
De eerste ontwerpen voor de locatie van de nieuwe sporthal delen 
we graag met betrokkenen (denk aan omwonenden en initiatiefne-
mers in het gebied). We hebben daarom inloopbijeenkomsten ge-
pland. De volgende is op dinsdag 17 september waar we de voor-
keursvarianten presenteren. Direct omwonenden en andere betrok-
kenen zijn van harte welkom bij 
deze bijeenkomst. De inloopbij-
eenkomst is van 19.30 uur tot 
21.30 uur in sporthal de Honger-
man. U kunt op ieder gewenst 
tijdstip binnenlopen. 

FEESTELIJKE START ANWB AUTOMAATJE 
NUENEN OP VRIJDAG 6 SEPTEMBER
ANWB AutoMaatje Nuenen is een nieuw initiatief waarbij vrijwilligers 
met eigen auto minder mobiele dorpsgenoten helpen mobiel en ac-
tief te blijven. Seniorenverenigingen Senergiek en PVGE hebben het 

INZAMELACTIE TAXUS TAXI   
ZEER SUCCESVOL
De jaarlijkse inzamelactie van stich-
ting Taxus Taxi is zeer succesvol ver-
lopen. Dit jaar is in totaal ruim 
346.000 kilogram taxussnoeisel in-
gezameld, goed voor ruim 3.000 
chemotherapieën. Hiervan werd bijna 4.000 kilogram in de gemeen-
te Nuenen, Gerwen en Nederwetten ingezameld. “We zijn erg ver-
heugd met de opbrengst van dit jaar”, vertelt Werner Toonen van 
stichting Taxus Taxi. Kijk voor meer informatie op www.taxustaxi.nl 

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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•  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
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 calamiteitenzender op uw radio uit uw noodpakket.
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BLAUWALG
Nadat er al in de gemeentevijver blauwalg is geconstateerd heeft 
Waterschap De Dommel nu ook voor het eerst dit seizoen blauwalg 
geconstateerd bij de Beekse Waterloop bij Olen. Let op, vermijd 
contact met water.

HERINNERING GAST VAN DE RAAD
De gemeenteraad van Nue-
nen c.a. nodigt u uit voor 
‘Gast van de raad’. U bent 
dan onze speciale gast bij 
een gemeenteraadsverga-
dering en krijgt een inkijkje 
in het werk van de gemeenteraadsleden. De gemeenteraad neemt 
tijdens de raadsvergaderingen allerlei besluiten die uw leefomgeving 
direct raken. Denk hierbij aan wonen, werk, zorg, wegen, onderwijs, 
groen en sport. Namens u werken we aan een mooi en leefbaar 
Nuenen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind. 

Programma
We nodigen u daarom uit voor onze raadsvergaderingen. De eerst 
volgende vergadering is op 26 september 2019. Twee leden van een 
politieke partij uit de gemeenteraad zijn gastheer en ontvangen u 
om 18.00 uur, met een broodje. Hierna krijgt u uitleg over het raads-
werk. We horen hierbij ook graag uw vragen en opmerkingen. Aan-
sluitend ontvangt de burgemeester u in de raadzaal en kunt u van-
af 19.30 uur de raadsvergadering bijwonen. Een van de gastheren 
is tijdens de raadsvergadering uw aanspreekpunt zodat u uw vragen 
of opmerkingen ook tussendoor kunt stellen. Na afl oop is er gele-
genheid voor een drankje en kunnen we napraten. 
 
Bent u er bij op 26 september 2019?
Stuur dan een email naar griffi e@nuenen.nl of bel 040 - 2631 679. 
Hopelijk tot ziens in de raadzaal! Gemeenteraad Nuenen c.a.

OPENING FIETSPAD   
PAPENVOORTSEDIJK - MOLENVEN
Sinds mei dit jaar is het vernieuwde (f iets)pad aan de Papen-
voortsedijk - Molenven in gebruik. Het ‘vleermuisvriendelijke’ fi ets-
pad heeft een transformatie ondergaan: het pad is nu volledig ge-
asfalteerd en (bijna overal) 3 meter breed, zodat je er nu volop kan 
fi etsen, wandelen, skaten, rolschaatsen, steppen en hardlopen. 
Gemeenten Nuenen en Helmond hebben - mede dankzij een bij-
drage van de provincie - samengewerkt aan de verbetering van het 
fi etspad. 

Offi ciële opening woensdag 11 september
Het fi etspad is al volop in gebruik, maar beide gemeenten willen het 
pad graag nog offi cieel en feestelijk ‘openen’. Dat doen we op 
woensdagmiddag 11 september. Alle inwoners van Nuenen en Hel-
mond zijn van harte welkom. Voor de sportievelingen (iedereen die 
te voet of op de fi ets/step/skates komt) wacht een smakelijke belo-
ning. Om 15.00 uur start de offi ciële openingshandeling op het 
fi etspad ter hoogte van het meer ‘Molenven’.

Benieuwd naar het vernieuwde, vleermuisvriendelijke ‘beleefpad’? Kom 
op de fi ets, trek je skates aan, neem je step mee of kom te voet naar de 
feestelijke opening op woensdagmiddag 11 september!

initiatief genomen om in Nuenen AutoMaatje op te starten. Ge-
meente Nuenen en de LEVgroep ondersteunen dit project. Auto-
Maatje Nuenen is er voor alle (tijdelijk) minder mobiele dorpsgeno-
ten voor wie geen redelijk alternatief voor vervoer beschikbaar is. 
Met een feestelijke eerste rit gaat op vrijdag 6 september ANWB 
AutoMaatje Nuenen offi cieel van start. Het offi ciële aftrapmoment 
is om 14.00 uur in Het Klooster. Geïnteresseerde inwoners zijn van 
harte welkom!

Meer weten? Vrijwilliger of deelnemer worden? Lees meer op www.
automaatjenuenen.nl

BLAUWE ZONE VANAF 1 SEPTEMBER
Vanaf 1 september 2019 is de blauwe zone 
van kracht, uitgezonderd de parkeerter-
reinen Parkhof / Walburg en de Smidse. 
Vanaf die datum moet u een parkeer-
schijf gebruiken van maandag tot en 
met zaterdag van 8.00 tot 19.00 uur, 
en op koopavond tot 21.00 uur. 
Met een parkeerschijf mag u twee 
uur parkeren op een parkeervak 
met blauwe markering. 

Meer informatie
Op onze website www.nuenen.nl/blauwezone kunt u meer lezen 
over de blauwe zone en het aanvragen van een ontheffi ng. Heeft u 
nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact 
Centrum, bereikbaar op telefoonnummer (040) 2631 631.
 

PR & COMMUNICATIE VRIJWILLIGER 
GEZOCHT
In 2021 bestaat de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten 200 
jaar. Dit willen we groots vieren, voor en door onze inwoners. Wij 
zoeken een creatieve vrijwillige duizendpoot die enthousiast mee-
helpt met de promotie en (online) communicatie.

Reageer snel
Ben je thuis in de wereld van de communicatie? Heb je een vlotte 
en duidelijke pen of voel je je als een vis in het water op sociale me-
dia? Kan je aan de slag met een camera of fototoestel? Kan je met 
je mobiel een fi lmpje maken? Of doe je graag redactiewerk voor de 
website? Wil je achter de schermen deel uitmaken van het team dat 
een onvergetelijk jubileumjaar tot stand brengt? Reageer dan snel 
naar de Stichting ‘Nuenen Gerwen Nederwetten 200 jaar’ want er 
is werk aan de winkel! Stuur een reactie naar info@ngn200.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

Gun uw goede spullen een tweede leven. 
Breng het naar de kringloop Het Goed. Gemeente Nuenen Vervolg op pagina 5

VERKEER
Onderhoud A50 nacht 26/27 september en 
weekenden: 20/23 september en 27/30 september 
Rijkswaterstaat gaat in september onderhoudswerkzaamheden 
uitvoeren aan de A50 tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Paal-
graven in de richting van Eindhoven en ’s-Hertogenbosch. Hierdoor 
is van donderdag 26 september 21.00 uur tot vrijdag 27 september 
06.00 uur de A50 tussen oprit (17) Ravenstein en knooppunt Paal-
graven afgesloten voor al het verkeer. Daarnaast zijn er weekend-
werkzaamheden aan de A50 tussen knooppunt Ewijk en knooppunt 
Paalgraven in de richting van Eindhoven en ’s-Hertogenbosch van 
vrijdag 20 september 21.00 uur tot maandag 23 september 06.00 
uur en van vrijdag 27 september 21.00 uur tot maandag 30 septem-
ber 06.00 uur. Weggebruikers dienen door omleidingen rekening te 
houden met extra reistijd die kan oplopen tot 30 minuten. Meer 
informatie via 0800-8002 (gratis).

Start werkzaamheden reconstructie Broekdijk
Maandag 2 september zijn de werkzaamheden gestart voor de re-
constructie van de wegen Broekdijk, Eikelkampen en Hooidonk. De 
gehele reconstructie duurt naar verwachting tot eind mei 2020. 
Tijdens de gehele periode zijn de Broekdijk, Eikelkampen en 
Hooidonk afgesloten voor doorgaand autoverkeer van Nuenen naar 
Breugel en vice versa. Omrijden kan via Eindhoven, over de Euro-
palaan, Kennedylaan en Eindhovenseweg. De omleidingsroute is 
met borden aangegeven. Voor fi etsers blijft de weg wel toegankelijk. 
Meer informatie leest u op onze website: www.nuenen.nl/broekdijk

SLOOP VAN BRUG (STEIGER) 
BRABANTRING
Op donderdag 5 september start de aannemer met de sloop van 
het bruggetje bij de Brabantring dat is gelegen daar waar het voet-
pad van het Kalvariepad over gaat in de Brabantring. Voetgangers 
kunnen bij de brug voorlopig gebruik maken van het fi etspad. Het 
voetpad wordt hierop aangepast. Bij een toekomstige reconstructie 
van de Brabantring richten we deze locatie opnieuw in en krijgt het 
voet- en fi etspad weer zijn defi nitieve vorm.

DUURZAAMHEID
Morgen Groene Energie: energie opwekken in je eigen buurt
Duurzame energie opwekken in je eigen omgeving en mee profi teren 
van het rendement. Morgen Groene Energie is een energiecoöpera-
tie die haar oorsprong heeft in Nuenen, maar inmiddels ook geves-
tigd is in Helmond en Geldrop-Mierlo. Morgen Groene Energie 
behartigt de belangen van haar leden zonder winstoogmerk. Het 
bestuur bestaat uit vrijwilligers. De coöperatie koopt gezamenlijke 
energie in tegen een scherpe prijs. De elektriciteit wordt duurzaam 
opgewekt en het gas wordt gecompenseerd met de aanleg van bos. 
Daarnaast helpt de coöperatie haar leden energie zelf te produceren, 
individueel of collectief in lokale zonneparken. Meer info of lid wor-
den? http://www.morgengroeneenergie.nl/index.php/over-ons/



  

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

De Tassen Actie voor het ‘Bijna Thuis Huis’ 
heeft €750,- opgebracht. Dank aan al onze klanten!

Shoarma pakket
.................. 500 gram vlees, 5 broodjes en saus 7,45
Avocadoos
“Kippendijen, parmaham, roomkaas,
Avocado en cranberries!!” ...............100 gram1,95
Gebraden Fricandeau
........................................................150 gram 2,95
Runder Minute Steaks
............................................................4 stuks 6,50
Gepaneerde Kipschnitzels
............................................................4 stuks 6,95
Gevulde Paprika
........................................................100 gram 1,15

KOOPJE

SPECIAL

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

Bekijk ook onze webshop
www.slijterijvanlieshout.nl

Erdinger of Paulaner
Weißbier 0,5lt. €1,20
Glen Talloch

Scotch whisky 1lt. €14,95
Gorter

Jonger Jenever 1lt. €11,50

Aroma
Chileense wijn à €6,95

Chardonnay of Carmenère
6 halen, 5 betalen

Acties geldig van 5 t/m 26 september

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

De enige echte slotenmaker 
en inbraakpreventie specia-
list van 
Nuenen en omgeving. 
Al 10 jaar ervaring!

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker 
en inbraakpreventie specia-

Nuenen en omgeving. 

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl Polit
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g.nlwww.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

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

Vincent v Goghplein 99
5671 DV Nuenen
040 - 284 03 33
info@neworiental.nl
www.neworiental.nl

OPENINGSTIJDEN
ma t/m vr : 16.00-21.30
za t/m zo : 13.00-22.00
feestdagen : 13.00-22.00

Chinees - 
Indisch 
specialiteiten 
restaurant

MAANDMENU SEPTEMBER

voor 2 personen 1895

# MINI LOEMPIA’S (6 stuks)

# SATÉ (2 STUKS)

# BABI PANGANG  
 MET PIKANTE SAUS

# TJAP TJOY 
 gewokte seizoensgroenten in lichte sherry-saus

# TAUSI KAI PIEN 
 maiskipfilet in zwarte bonensaus

# TONGSCHARFILET IN POMODORISAUS  
 gepaneerde tongscharfilet in een saus van pomodori

Gestoomde Jasmijn rijst, nasi of bami naar keuze
Mihoen een toeslag van 2,-

Hypotheken | Verzekeringen | Pensioenen 

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

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

Je bent welkom op Park 26 - 28 in Nuenen, 
óók zonder afspraak. Bel 040 - 26 35 900 of 
e-mail naar nuenen@veldsink.nl.

Rond de Linde 

Dé krant van Nuenen
iedere donderdag 

digitaal op www.ronddelinde.nl 

REGBAT HELMOND 
Lage Dijk 2A

5705 BZ Helmond  
Tel. 0492 - 33 00 39 

Openingstijden: 
Ma-Vr 8.30-17.00 uur

Za 8.30-12.00 uur
helmond@regbat.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.

WWW.KIKAEXTREME.NLWWW.KIKAEXTREME.NL

HA
LVE TRIATLONV

O
O R  K I K A

HA
LVLVL E TRIATLONV

O
O R K I K A

GO EXTREME FOR KIKA!

IRONMAN 70.3 BARCELONA - MEI 2020

IRONMAN 70.3 VICHY - AUG. 2020

Erdinger of Paulaner
Weißbier 0,5lt. €1,20
Glen Talloch

Scotch whisky 1lt. €14,95
Gorter

Jonger Jenever 1lt. €11,50

Aroma
Chileense wijn à €6,95

Chardonnay of Carmenère
6 halen, 5 betalen



Park 30, Nuenen  |   T. 040 2836436  |  www.oogwereld.nl

            DESIGN DAGEN
DONDERDAG 12 T/M ZATERDAG 14 SEPTEMBER 2019

Bij aankoop van een complete THEO bril 
ontvangt u een Belgisch cadeautje!

€150,- KORTING
op onze allerbeste multifocale glazen
en €75,- op onze allerbeste enkelvoudige glazen.*

* Vraag naar de mogelijkheden en voorwaarden in de winkel.
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Vacature 
Oproepkracht Verzekeringen bij VCN 
Jij vindt het leuk om georganiseerd en gestructureerd bezig te zijn met 
administratieve werkzaamheden en je bent op zoek naar een baan die
je goed kunt combineren met school, studie of andere bezigheden. 
Herken jij jezelf hierin? Dan kan deze mooie functie iets voor jou zijn!

Jouw job!
Als Oproepkracht Verzekeringen ga jij voornamelijk aan de slag met 
het inpakken en verzenden van polisdocumenten. Maar ook digitale 
administratieve taken kunnen tot je werkzaamheden gaan behoren.

Wie ben jij?
 • Je bent 16 jaar of ouder;
 • Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en gaat secuur te 
  werk;
 • Je bent regelmatig één of meerdere dagen of dagdelen per week 
  beschikbaar;
 • Je bent woonachtig in de omgeving van Nuenen.

Wat bieden wij?
 • Flexibiliteit. In overleg met je team werken wanneer het jou uitkomt;
 • Een afwisselende bijbaan;
 • Een leuk team en een informele werksfeer.

Wil jij onderdeel uitmaken van ons familiebedrijf? 
Dan zijn wij benieuwd naar je sollicitatie! Stuur je cv en eventueel je 
motivatiebrief naar onze recruiter Dirk Smulders via dsmulders@vcn.nl 
en we nemen contact met je op!

SPORTZOLEN • • • • STEUNZOLEN  CONFECTIESCHOENEN (SEMI) ORTHOPEDISCHE SCHOENEN  ADVIES

Tel: +31 (0)6 15 49 18 72 • www.demaatschoenmaker.com Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Zin in een bijbaantje!

Rond de Linde is op zoek 
naar bezorgers in Nuenen!
Meld je aan als kranten/folderbezorger en.....

• Ben je 13 jaar of ouder
• Verdien je eigen geld
• Bezorgen op: 
 woensdagmiddag of donderdag
Ben jij geïnteresseerd?
Bel of mail zo snel mogelijk!

040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

€ 20, - START BONUS

* bij goed bezorgen van 26 weken

*

Rond de Linde iedere donderdag digitaal op
www.ronddelinde.nl 
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  Donderdag 5 september 2019

VERGUNNINGEN      
PERIODE 26-08-2019 EN 02-09-2019
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten 
gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Van Maerlantstraat 15 Wijzigen vergunde dakkapel voorzijde woning
Goudhoeksland 63A Plaatsen erfafscheiding 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Mgr. Frenkenstraat 27 Uitbreiden van woning 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
28-08-2019 Kerkakkers 15 Activiteitenbesluit milieubeheer GS Staal-

werken, veranderen van inrichting 

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

Gemeente Nuenen 
Gemeente nieuws

vervolg van pagina 2

Gemeente Nuenen 

De Beekse Tuin 55, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Irma van Laarhoven 
en Leon Raaijmakers

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, eindredacteur. 
Edwin Coolen, Karin Aarts, Josine Janssen 
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.

© 2019 - “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
E-mail: admin@drukkerijmesserschmidt.nl

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

Volg ons ook op:

PvdA-inloop bij Schafrath 
Wij nodigen u van harte uit voor onze maandelijkse inloop op 6 september 
a.s. bij Schafrath. De vakantie is voorbij, we gaan weer aan de slag. Vooraf-
gaand aan de borrel om 21.00 uur heeft de PvdA Nuenen een algemene le-
denvergadering die om 20.00 uur begint. Met deze keer als belangrijkste 
agendapunt een bestuurswissel: onze voorzitter Wim Arts heeft aangege-
ven het stokje na 6 jaar voorzitterschap over te willen dragen aan zijn opvol-
ger. Er heeft zich al een kandidaat gemeld, maar tegenkandidaten zijn bin-
nen de PvdA mogelijk tot een dag vóór de vergadering. 

Voor vragen en problemen met in-
stanties waar u alleen niet uitkomt, is 
er het nuenen@pvda-ombudsteam.nl. 
Dit geldt voor leden en niet-leden. 
Gratis.
Op onze maandelijkse PvdA-inloop op 
de eerste vrijdag van de maand is van-
uit fractie, bestuur en ombudsteam 
steeds iemand aanwezig. Hebt u idee-
en, vragen of klachten, wij horen ze 
graag. 
Naast PvdA-leden zijn ook andere ge-
interesseerden van harte welkom. 
Breng gerust je familie en buren mee. 
Graag tot ziens op vrijdagavond 6 sep-
tember bij Café Schafrath. We zijn er 
deze keer dus al vanaf 20.00 uur.
 

Als tweede punt zal Jan Wesenbeek, 
fractievoorzitter, verslag doen van de 
afgelopen maanden in de fractie en 
een blik werpen op de onderwerpen 
van de komende raadsvergadering zo-
als de mede door de PvdA geïnitieerde 
Herziening starterslening, de langver-
wachte Monitor Sociaal Domein 2018 
en de resultaten van het onderzoek 
naar de toegankelijkheid van centrum 
en voorzieningen voor mensen met 
een fysieke beperking. 
De vergadering is openbaar, dus als u 
zo’n ALV eens mee wilt maken, u bent 
van harte welkom. Voor meer informa-
tie over de PvdA zie www.nuenen.
pvda.nl 
 

Nog Geen Eigen Huis
Het zogeheten ‘stikstofbesluit’ van de Raad van State gaat de woningmarkt verder 
verstikken. De bescherming van meer dan honderd natuurgebieden tegen de 
verwachte stikstofneerslag als gevolg van bouwactiviteit en extra verkeer veroor-
zaakt straks een regelrechte crisis in de woningbouw. Er gaat voorlopig een dikke 
streep door een groot aantal projecten in woning- en wegenbouw, omdat ver-
wacht wordt dat zij het milieu in de betreffende natuurgebieden ernstig gaat be-
dreigen. Het door de overheid ontwikkelde Programma Aanpak Stikstof (PAS) 
gaat daarmee niet leiden tot een flinke stap terug.

En de voortgang is toch al niet zo geweldig, blijkt uit recente cijfers. Het aantal 
verstrekte vergunningen voor nieuwbouwwoningen daalt alweer behoorlijk, 
nog zonder de invloed van het stikstofbesluit. Ik heb in deze column al vaak ge-
waarschuwd tegen tempoverlies door strakke regelgeving en stapeling van over-
heidsambities. En dat niet alleen in plaatsen rond de natuurgebieden waar het nu 
over gaat, in onze regio: Leenderbos/Groote Heide, Strabrechtse Heide/Beuven, 
Kampina/Oirschotse Vennen en Weerter/Budelerbergen.

Er is nu een sterke roep in de richting van de rijksoverheid om de regie te nemen, 
met noodwetgeving te komen of een nationaal woningbouwplan in het leven te 
roepen. En natuurlijk hoop ik ook op maatregelen die het tempo in de woning te-
rugbrengen om te voorkomen dat krapte op de woningmarkt verder toeneemt 
en langdurig blijft bestaan. Met als gevolg dat grote groepen woningzoekers - 
jonge starters, gezinnen met een laag inkomen, gezinnen met een middeninko-
men - aan de kant blijven staan. Aan de andere kant zie ik dat de overheden zelf 

aan de basis staan van ingewikkelde regelgeving en langdu-
rige procedures. Dat een ‘nationaal plan’ weer tot nieuwe 

bureaucratie en voorwaarden gaat leiden is zeker niet 
denkbeeldig.

Ik hoop wel eens dat mensen die al jaren op zoek zijn 
naar een woning hun krachten gaan bundelen en voor 
zichzelf en hun gemeenschappelijke recht op een goe-
de woning opkomen. Naast de Vereniging Eigen Huis 

zou je dan zomaar een Vereniging Nog Geen Eigen Huis 
kunnen hebben. Het bestaan van zo’n club - naast de na-

tuurbeschermers en omwonenden - zou tot wat meer 
evenwicht in de belangenafweging kunnen leiden. 
En tot meer snelheid in de nieuwbouw. 

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

Woningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Vinz en Robert: nieuwe 
inwoners in onze gemeente!
De geboorten van nieuwe inwoners in onze gemeente wordt soms opval-
lend aangekondigd. Dat levert kleurrijke openbaarmakingen op in tuinen 
en op woningen.

kleurrijk plaatje in die straat. Robert en 
Vinz, welkom in onze gemeente!

Hebt u ook een opvallende aankondi-
ging in de voortuin staan of een ‘geboor-
tekaartje’ op de raam, schiet dan een fo-
tootje en mail dat met toelichting naar 
de redactie. Of ziet u een opvallende ge-
boorteaankondiging, laat het de redac-
tie weten: redactie@ronddelinde.nl

Aan Wakkershof 8 (Acht) in Nuenen is 
zoon Vinz geboren en mama en papa 
hebben dat opvallend aangekondigd 
in de voortuin.

De geboorte van Robert aan De Doorn 
2 in Nuenen levert een traditionele 
kinderwagen op. Van hout gemaakt en 
mooi geschilderd. Niet dat Robert er 
mee vervoerd gaat worden, wel een 

Senergiek lezing 

Klaas de Graa�  criminoloog
De Senergiek geschiedenislezingen gaan per september het 2e seizoen in 
met op iedere eerste vrijdag van de maand een presentatie over uiteenlo-
pende historische thema’s.

doodstraf, al werd die na 1848 weinig 
meer uitgevoerd.
Er is tussen 1870 en de jaren zestig van 
de 20e eeuw, dus in ruim 150 jaar, veel 
veranderd. Aanvankelijk bestond de 
gevangenis uit zalen, waar de gedeti-
neerden konden slapen, als ze niet 
hoefden te werken in de werkzalen.
Dat veranderde na 1850 onder invloed 
van de Amerikaanse ideeën over straf-
stelsels.
Elke gevangene moest voortaan al-
léén in de cel verblijven en geen mon-
deling contact met medegedetineer-
den onderhouden. Voor velen onder 
hen veroorzaakte dat niet alleen een-
zaamheid, maar zelfs psychotische 
toestanden.
In 1909 drong Aletrino, een deskundi-
ge op verschillende terreinen, al aan 
om dat stelsel af te schaffen. Maar de 
politiek was hard en onbuigzaam. He-
laas moest het tot na de Tweede We-
reldoorlog duren voordat gedetineer-
den meer uit hun cel mochten.
De laatste ontwikkelingen laten zien 
dat tegenwoordig twee of meer gede-
tineerden in een celruimte vertoeven. 
Een nieuwe situatie waartegen gevan-
genisdirecteuren zich lang bleven ver-
zetten.

Op vrijdagmiddag 6 september vindt 
de eerste aflevering plaats in Het 
Klooster. Van 13.30 u tot circa 15.30 u. 
in de Trefpunt-zaal. De presentatie is 
zowel voor leden als voor niet-leden 
van Senergiek toegankelijk voor een 
entreeprijs van € 2,00, inclusief koffie/
thee tijdens de pauze.

Het Nederlandse gevangeniswezen 
door de eeuwen heen.
Op 6 september zal de spits worden af-
gebeten door de inmiddels zeer be-
kende Nuenenaar Klaas de Graaff: cri-
minoloog, publicist en dichter.
Klaas de Graaff heeft zelf tussen 1962 
en 1999 gewerkt achter de tralies, 
deels als directeur, deels als deskundig 
criminoloog. Van hem zijn er verschil-
lende artikelen over straftoepassing 
verschenen, zoals het boek ‘Twee hon-
derd jaar Leuvense Poort in ’s-Herto-
genbosch’. Met enige dia’s in een Po-
werPointpresentatie wordt de lezing 
verluchtigd.
Tot 1854 werden er naast de gevange-
nisstraffen ook schavotstraffen uitge-
deeld, waaronder geseling en brand-
merken. Tot 1870 bestond nog de 

Kienen in Lieshout 
Op vrijdag 6 september organiseert 
Carnavalsvereniging de Raopers een 
kienavond in het Dorpshuis aan het 
Grotenhof, in Lieshout. De avond be-
gint om 20.00 uur en de zaal is open 
om 19.00 uur.  Iedereen is welkom. 

Het gevangeniswezen is een onder-
werp dat boeit, met name omdat veel 
mensen over dit onderdeel van onze 
sociale geschiedenis uitgesproken op-
vattingen hebben.

Geïnteresseerd? Kom dan 6 september 
naar Senergiek voor de lezing van 
Klaas de Graaff.



BEN JIJ GEMOTIVEERD, 
WIL JIJ WERKEN EN GELD VERDIENEN?

Heb jij deze interesse? 
Neem snel contact met ons op. 
Wij nodigen je dan uit voor een 
gesprek.4 dagen werken

1 dag school
(Bouwcao)

           

-  Combinatie van Praktijk en Theorie

-  Baangarantie (duur opleiding ca. 2 jr)

-  Intensieve deskundige begeleiding

-  Gedegen vakopleiding

Wij vragen: 
interesse in 
de Wegenbouw

Tel. 0492-665505
info@bouwinframensen-mierlo.nl
www.bouwinframensen-mierlo.nl

Aankomend 
Straatmakers
Wegenbouw

Aankomend 
Vaklieden
Wegenbouw

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

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

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

www.rabobank.nl/regio-eindhoven

Lid van de raad van
commissarissen

Wordt u de Rabobank?

Rabobank Regio Eindhoven is een ondernemende,

coöperatieve bank met een toonaangevende positie in

de dynamische Brainport Regio.  Een bank met grote

ambities, die als financiële dienstverlener de klanten in

haar werkgebied helpt om hun ambities waar te

maken. 

Rabobank Regio Eindhoven is op zoek naar een nieuw

lid van de raad van commissarissen. Voelt u zich

betrokken bij ons werkgebied, wilt u bijdragen aan de

ontwikkeling van de bank en onderschrijft u onze

coöperatieve cultuur? Bekijk dan de vacature op

www.rabobank.nl/regio-eindhoven onder Nieuws.

WWW.RESTAURANTPEZZAZ.NL 
Beekstraat 2 Nuenen T 040 - 2912725

Openingstijden dinsdag t/m zaterdag vanaf 17.00 uur

4 GANGEN €32,50
Inclusief bruisend aperitief en koffie of thee na.

Kom je ook kijken en proeven?

Scampi ‘Exotic’
Ras el Hanout / quinoa / mango

Scampi ‘Exotic’
Ras el Hanout / quinoa / mango

Scampi ‘Exotic’

Heilbot ‘Tandoori’
geroosterde bloemkool / kokos / Vadouvan

Kalfssucade
zomergroenten / morillejus 

 Tomberry tomaat / stro frietjes
zomergroenten / morillejus 

 Tomberry tomaat / stro frietjes
zomergroenten / morillejus 

Ananas & Blauwe bes
limoncello parfait / rozemarijn

R E S T A U R A N T

Openingsmenu Pezzaz 2.0!
b

Openingsmenu Pezzaz 2.0!
b

Openingsmenu Pezzaz 2.0!

TREND
INTERMITTENT FASTING
reset je lichaam met

JOUW INSPIRATIE VOOR EEN GEZONDE SLIMMER LEEFSTIJL

SLIMMER en GEZONDE VOEDING
met persoonlijke begeleiding

VAKANTIEBUIKJE WEG
Met de futura Pro in twee weken

OZON THERAPIE
voor een strakkere huid

LEKKER WARM IN DE TFM CABINE
Afvallen- Ontspanning- 
Therapeutisch

ALL-INCLUSIVE PAKKET
Nu twee maanden voor €499,- ipv €699,-

IN 4 STAPPEN
 HELEMAAL 
IN BALANS

Vincent van Goghstraat 145. Nuenen. Tel: 040 3082988. info@afslankstudioslimmer.nl

● Het legen & vervangen van vetafscheiders
● Aanleg & Vernieuwing van afvoerleidingen

● Ontstopping & Reiniging
● Camera-inspectie 

Spegelt 26-28 - 5674 CD Nuenen - cor@coppelmans.com040-283 60 43 

VCA**
_

ISO
9001:2008

24-uurs service
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Jazz-moderne danslessen in Het Klooster

Altijd al een dancing queen willen zijn?
Dansdocente Carmelien de Haan-Houben gaat vanaf maandag 2 september 
weer van start in Het Klooster met jazz/moderne danslessen voor vrouwen 
vanaf 30/40 jaar.

dansvoorstellingen gemaakt voor 
scholen. Sinds 1988 geeft ze balletles-
sen bij balletgroep ‘Bloesem’ in Mierlo. 
Daarnaast gaf ze jazz/moderne dans-
lessen in Geldrop.
Met veel plezier geeft ze sinds drie jaar 
les aan een erg enthousiaste groep 
vrouwen in de balletzaal van Het 
Klooster.
Heb je zin om te ervaren hoe leuk het is 
om te dansen. Meldt je dan voor een 
vrijblijvende proefles.
De lessen zijn altijd op maandagavond 
van 20.00-21.00 uur in de balletzaal 
van Het Klooster, Park 1 in Nuenen. 
Aanmelden bij carmelienhouben@
icloud.com. Tel. 06-15006669.

 
Ze heeft haar opleiding gehad aan de 
Engelse RAD (Royal Academy of Dan-
cing) en de Rotterdamse dansacade-
mie. Daarna danste ze in musicals van 
Annie MG Schmidt en het ballet van 
Vlaanderen. Ze heeft met de dans en 
muziekgroep ‘Pandora’ educatieve 

Spraakmaker Lucenda Hilt uit Nuenen  deelt haar kennis

Slimmer gezond
Een Lezing over gezond leven en gezond afvallen, ook tijdens de overgang, 
dankzij een slimmer voedingspatroon. Op woensdag 25 september, 19.30-
21.00u in de bibliotheekvestiging in Nuenen aan de Jonkheer Hugo van Ber-
ckellaan 18 in Nuenen.

Lucenda’s professionele aanpak heeft 
al veel vrouwen geïnspireerd om hun 
streefgewicht te behalen en te behou-
den. Laat je daarom deze avond inspi-
reren om slimmer gezond te blijven.
Aanmelden voor deze avond kan via 
de website www.bibliotheekdommel-
dal.nl klik op de activiteit. Kaartjes kos-
ten € 5,00 en bibliotheekleden krijgen 
€ 2,00 korting.

SpraakMakers
Deze lezing is onderdeel van het con-
cept Spraakmakers. Heb jij ook een bij-
zondere passie of specifieke kennis op 
een bepaald gebied? En wil je dat 
graag delen met anderen? Word dan 
Spraakmaker in jouw Bibliotheek! 
Meer informatie is te lezen op 
www.bibliotheekdommeldal.nl

Lucenda Hilt,
Lucenda Hilt heeft meer dan 20 jaar er-
varing als voedingsdeskundige en af-
slankspecialist. Zij deelt deze avond 
haar uitgebreide kennis over gezonde 
voeding. Als bezoeker krijg je inzicht 
waarom je bepaalde voedingsmidde-
len beter niet kunt nemen en waarom 
sommige voedingsmiddelen juist wel. 
Je leert zo niet alleen een gezonde leef-
wijze maar ook een gezonde manier 
van afvallen. Aan het einde van deze 
inspiratie avond ben je je beter bewust 
van de valkuilen in je eigen voedings-
patroon en maak je voortaan slimmere 
keuzes als het gaat om voeding.

Speciale aandacht is er ook voor vrou-
wen die bezig zijn, of gaan, met de 
overgang. Hoe kan het dat je dan soms 
plotseling, zonder aanleiding, aan-
komt, terwijl dat nooit een probleem 
was? Je lichamelijke huishouding ver-
andert, hoe ga je hiermee om en voor-
al, hoe belangrijk is de factor voeding 
in deze fase? Wat is feit en wat is fabel? 
Hoe zit het met gezonde en ongezon-
de vetten? Dit komt allemaal aan de 
orde. En nog veel meer. Uiteraard is er 
voldoende ruimte voor vragen.

‘Beleef Zin Zen en Zo’    
in Nuenen 
De nieuwste editie van Zin Zen en Zo vindt plaats op een prachtige locatie: 
De Watermolen van Opwetten aan de Opwettenseweg. Op 15 september 
gaan van 10.30 uur 17.30 uur de poorten open, om een ieder welkom te he-
ten op het meest verrassende, interessante, zinderende, zingevende evene-
ment in Brabant.

ons thema Passion & Power. Zin Zen en 
Zo is trots op haar aanbod van gepassi-
oneerde standhouders, boeiende 
sprekers en grensverleggende work-
shops. 
Om onze visie te onderstrepen steu-
nen wij het goede doel van Dames van 
de zijden draad; pop-up naaiatelier. Zij 
geven hun opbrengsten aan het door 
hun gekozen goede doel. Wij geloven 
in mensen en verbinden! In enthou-
siasme, gezelligheid en oog voor el-
kaar ! 
Voor een volledig overzicht van het 
programma kijk op www.zinzenenzo.
nu óf Facebook zinzenenzo. 

‘Beleef Zin Zen en Zo’ is een initiatief 
van Monique van Laarhoven en Angé-
lique Verhees. Een samenwerkingsver-
band waarbij de ZIN van het leven on-
der de loep genomen wordt, om meer 
ZEN te creëren en ZO een positieve bij-
drage te leveren aan de goede dingen 
des levens. 
Wat begon als idee voor de start van 
een thema-cafeetje, is uitgegroeid tot 
een vernieuwend event, waarbij een-
ieder uitgedaagd wordt om bewust te 
genieten van het leven. Ervaar de we-
reld van Zin Zen en Zo en laat je inspi-
reren door: kunst, cultuur, welzijn, in 
de ruimste zin van het woord, binnen 

Senergiek geeft tips    
aan Nuenense ouderen

Hoe kun je je 
� nanciële positie 
verbeteren? 
Het is van belang hoeveel er aan inkom-
sten binnenkomt, maar belangrijk is ook 
hoe en waaraan het wordt uitgegeven. 
Als er niet zoveel binnenkomt zul je het 
zo optimaal mogelijk moeten besteden. 
Om een goed inzicht te krijgen waaraan 
u het uitgeeft en waar verbeteringen 
mogelijk zijn, is het bijhouden van en 
huishoudboekje een goed hulpmiddel. 
Een paar maanden echt alle uitgaven op-
schrijven en aan het eind van de maand 
een overzichtje maken in rubrieken. Wat 
is er aan eten en drinken besteed, hoe-
veel aan kleding, persoonlijke verzor-
ging, huishouden, energiekosten, wo-
nen, vervoer, zorg- en medische kosten, 
mediakosten (telefoon, internet, tv), 
abonnementen, roken, dieren, rente en 
aflossing schulden, verzekeringen, diver-
sen. Als u dat consequent een paar 
maanden hebt gedaan dan krijgt u een 
goed beeld waaraan u het uitgeeft. En 
wellicht kan dat best wel wat slimmer, 
wat creatiever, wat economischer kun-
nen. Koop bijvoorbeeld alleen aanbie-
dingen, andere energieleverancier, en-
zovoorts.
De Nuenense ouderenbonden Sener-
giek (KBO) en PVGE hebben samen een 
aantal vrijwilligers met kennis van zaken, 
die dat voor alle Nuenense ouderen 
graag en gratis willen uitzoeken. Stuur 
een e-mail met uw naam en telefoon-
nummer  naar ts@senergiek-nuenen.nl 
en wij nemen contact met u op.

Nooit meer jojo-en met mijn gewicht
In 2012 leefde ik het Bourgondische leven. Het ging me goed; een � jn gezin, 
een prima baan en een gezellig druk en sociaal leven. Het kon niet op. Tot-
dat ik op een morgen mijn adem moest inhouden omdat ik mijn schoenen 
niet meer aankreeg en ik me realiseerde dat er toch wel heel veel kilo’s aan 
waren blijven hangen. Ik besloot dat het zo niet langer kon en ik ben gaan 
afvallen. Met minder eten en � ink sporten was mijn lichaam snel terug op 
het gewicht van een aantal jaar daarvoor en ik was trots op mezelf! 

In 2016 kreeg ik echter een burn-out. 
Ik kwam thuis te zitten, stopte met 
sporten, had nergens zin in,  alleen in 
eten. Privé liepen de problemen zo 
hoog op dat er iets rigoureus moest 
gebeuren om mijn gezinsleven weer 
op de rit te krijgen. Een van die maatre-
gelen werd een opleiding Neuro Lin-
guïstisch Programmeren (NLP) waar ik 
wilde gaan stoeien met de vraag ‘wat 
wil ik later worden’. En ondertussen 
stoeide ik ook weer met mijn gewicht, 
want al dat emotie-eten zorgde dat ik 
weer terug was bij af. In de zomer van 
2018 woog ik maar liefst 108 kilo! Een 
gedragsverandering was nu wel heel 
noodzakelijk geworden en ik kon daar 
wel wat hulp bij gebruiken. Zo ben ik 
op zoek gegaan naar wat voor mij zou 
kunnen werken. Hoe ik naast sporten, 
zou kunnen afvallen, maar ook hoe ik 
daarna blijvend op gewicht zou kun-

Financiële rust

Kan ik een hypotheek krijgen 
als ik al gepensioneerd ben?
Het is een veelgehoord misverstand dat je geen hypotheek kunt krijgen na 
je pensioenleeftijd. Er is vaak meer mogelijk dan u denkt!

Een koophuis is een waardevol bezit 
en geeft een fijn gevoel, maar uw geld 
zit ‘vast in de stenen’ en u kunt het niet 
gebruiken om van te leven. Daardoor 
kunt u het gevoel hebben te worden 
beperkt in uw mogelijkheden. Wat als 
u toch extra geld nodig heeft? Bijvoor-
beeld om uw kind financieel te steu-
nen of uw huis te verduurzamen?
 
Wanneer u overwaarde heeft op uw ei-
gen woning, kunt u geld vrijmaken 
zonder uw huis te verkopen. Dat kan 
door een nieuwe hypotheek af te slui-
ten, zelfs als u al met pensioen bent. Zo 
kunt u geld ‘opnemen’ om financiële 
zorgen op te lossen of wensen te reali-
seren op latere leeftijd. U kunt deze zo-
genaamde ‘overwaardehypotheek’ 
ook benutten voor het verhogen van 
uw maandelijks inkomen of het aan-
passen van uw huis als u langer zelf-
standig wilt blijven wonen. 

Wat zijn de voordelen?
Met deze hypotheekvorm kunt u in uw 
koophuis blijven wonen en blijft het 
uw eigendom. De rente wordt bijge-
schreven bij de schuld, dus u heeft 
geen extra maandlasten. U kunt de hy-
potheek afsluiten naast uw bestaande 
hypotheek en het opgenomen bedrag 
vrij besteden. 

www.dokter-en-vanheuven.nl

Foto Zuiverfotografie

Nadelen
Deze hypotheek kent geen nadelen, er 
zijn wel risico’s en voorwaarden aan 
verbonden. Uw totale hypotheek-
schuld wordt hoger. De erfenis wordt 
lager, omdat u de overwaarde al heeft 
opgenomen. En mocht u ooit een klei-
ner huis willen kopen, dan kunt u min-
der overwaarde inbrengen in de nieu-
we hypotheek. 

Financieel advies op maat
Een man die zijn uitvaart al wilde vast-
leggen, nam de overwaarde op voor 
het reserveren van een plek op de na-
tuurbegraafplaats waar hij het liefst 
begraven wilde worden. Hij maakte 
eerst een afspraak met de financieel 
adviseur voor een onafhankelijk, ver-
antwoord hypotheekadvies.

Een hypotheek is mogelijk - ook als u 
met pensioen bent - voor het oplossen 
van uw geldzorgen en het realiseren 
van uw wensen. Uw financieel adviseur 
helpt u daarbij, met persoonlijk advies 
op maat. Dat geeft rust. Financiële rust.

nen blijven, zonder steeds te jojo-en. 
Ik ben opnieuw onder begeleiding 
gaan afvallen, maar wel met een door 
de NLP-opleiding ingegeven andere 
‘mind-set’. Hierdoor werd ik mij er veel 
bewuster van wat voeding met mij 
doet en… ik ben nu weer op mijn 
‘oude’ gewicht en voel me prima!
Ondertussen worstelde ik nog wel 
steeds met de vraag ‘wat wil ik later 
worden’ en ineens wist ik het. Als afval-
len onder begeleiding mij zo helpt, 
dan helpt dat ook anderen. En wie kan 
er beter begeleiden dan iemand die er 
zelf ervaring mee heeft? 
En zo geschiedde.. inmiddels heb ik 
mijn eigen praktijk, ‘Afvallen in Nue-
nen’, aan de Kloosterstraat (gebouw 
Zuidzorg) en begeleid ik mensen in 
hun strijd tegen de kilo’s. Ik maak ge-
bruik van het Cambridge Weight Plan, 
in combinatie met verschillende ‘mind-
set’ technieken. Het blijkt mijn roe-
ping, ik heb zoveel plezier in mijn werk! 
En mijn eigen gewicht? Dat blijft zoals 
het is, het was een kwestie van ‘de goe-
de mind-set’.
Als mijn verhaal je aanspreekt en je 
wilt ook van het jojo-en met je gewicht 
af, aarzel niet om contact op te nemen, 
want wie weet, het zou zomaar jouw 
oplossing kunnen zijn. En uiteraard 
ben je ook welkom als je alleen je ‘va-
kantiekilo’s’ kwijt wilt.

Erwin van Vegchel, Afvallen in Nuenen.
Kloosterstraat 15, 5671 GB Nuenen.
Tel. 06-38467589.

Start een gesprek 
met Arriva via 
WhatsApp
Reizigers in Brabant kunnen vanaf 2 sep-
tember  een gesprek starten met Arriva 
via WhatsApp. Door WhatsApp in te zet-
ten als contactmogelijkheid verwacht 
de vervoerder een wens van veel reizi-
gers in vervulling te laten gaan. Dage-
lijks worden er al heel wat vragen en op-
merkingen afgehandeld via Facebook 
en Twitter. Door WhatsApp als kanaal 
toe te voegen vindt er nog meer één-
op-één contact met de klant plaats.
Om een gesprek met Arriva te voeren 
kan het WhatsApp nummer +31 
629575686 toegevoegd worden aan 
de contactenlijst van de telefoon. 
Daarna kunnen reizigers eenvoudig 
een gesprek starten. Reizigers voeren 
het gesprek met het webcareteam van 
Arriva, de medewerkers die nu ook 
klanten helpen via Facebook en Twit-
ter. Dit betekent ruime openingstij-
den: maandag t/m vrijdag van 6.00 tot 
23.00 uur en in het weekend en op 
feestdagen van 7.00 tot 23.00 uur.
Op 2 september zijn er promotieteams 
aanwezig, op de busstations in Breda, 
’s-Hertogenbosch en Tilburg, om de 
start van Whatsapp als nieuwe contact-
mogelijkheid bekend te maken. 

Voorlichtingsavond 
Bevallen in het 
Catharina Ziekenhuis
Bent u zwanger en wilt u meer weten 
over bevallen in het Catharina Zieken-
huis? Kom dan op donderdag 12 sep-
tember naar de voorlichtingsavond 
‘Bevallen in het Catharina Ziekenhuis’. 
De avond begint om 19.00 uur en 
wordt gehouden in de congreszaal van 
het ziekenhuis.
Deze voorlichtingsavonden worden 
zes keer per jaar georganiseerd en zijn 
bedoeld voor aanstaande moeders en 
hun partners die in het ziekenhuis wil-
len bevallen. Aan de hand van onder 
meer twee films krijgt u informatie 
over vrijwel alle aspecten die betrek-
king hebben op de zwangerschap en 
de bevalling. Denk bijvoorbeeld aan 
de zwangerschapscontrole, de ge-
boorte of het verblijf in de kraamsuites 
van het ziekenhuis.
Aanmelden is noodzakelijk en kan via 
www.catharinaziekenhuis.nl/agenda 
www.catharinaziekenhuis.nl



( September special )

VERSE 
MOSSELEN

Mosselen met 
handgesneden frites 

en frisse salade. 

Smokey cocktailsaus, 
gepofte knoflooksaus 

en kerrie masala saus.

Met zelfgebakken 
knoflookbrood 

van de grill.
(18,95 p.p.)

WIJ HEBBEN VERBOUWD!

Komt u snel eens bij ons langs om onze 
vernieuwde winkel te bekijken?  

Bij aanschaf van een nieuwe bril ontvangt u:

€50,- KORTING 
op een enkelvoudige bril

€100,- KORTING 
op een multifocale bril

Tot ziens!

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

BeterKliniekBeterKliniek
Helze 27Helze 27
5662 JE Geldrop5662 JE Geldrop

Bent u zelf een van de of kent u mensen die niet goed in- of door kunnen slapen.

Goedbedoelde slaapadviezen hielpen niet: ‘Zorg dat u geen koffie en wijn drinkt ’s avonds, ga 
een rondje lopen voor het slapen, neem wat minder hooi op uw vork...’

Ook de voorgeschreven slaapmedicatie werkte niet of maar tijdelijk……
Uitgeput, concentratieproblemen, prikkelbaar, depressief, u door het leven moeten slepen

Slaapproblemen worden meestal veroorzaakt door een verstoring in de glutamaat (NMDA) 
receptoren. Oorzaken hiervan kunnen zijn (chronische) stress, fysiek en/ of psychisch trauma 
en/ of het niet kunnen afbreken van natuurlijke morfinen in bepaalde voeding. Gevolg is een te 
hoog histamine. Histamine regelt uw dag/ nacht ritme.

Herkenbaar! Laat ons u helpen. ……….

Dromen van Slapen

T: 040-7117337
E: info@beterkliniek.nl
I: www.beterkliniek.nl

Rond de Linde iedere donderdag digitaal op
www.ronddelinde.nl 
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Ezeltjesdag      
weer een zeer geslaagde dag
Zondag 1 september, was het weer zover. De 34ste Ezeltjesdag stond weer 
voor de deur. Om 12.00 uur vertrok de stoet met diverse ezels onder bege-
leiding van St. Antoniusschut en met de jeugdburgemeester met zijn 2 wet-
houders vanaf het Enode-gebouw naar het evenemententerrein op de Mu-
lakkers, om Ezeltjesdag o�  cieel te openen.

De horeca werd drukbezocht door de 
vele volwassen die hun kinderen za-
gen genieten op deze mooie zonnige 
dag. Ook was er een loterij met vele 
mooie prijzen, gesponsord door de 
Nuenense winkeliers en bedrijven. Een 
dag die zonder sponsoring en de vele 
vrijwilligers niet mogelijk zou zijn; 
onze dank daarvoor.
Omstreeks de klok van 16.30 uur liep 
Ezeltjesdag op zijn einde en kregen de 
aanwezige ezels nog een ezellunch 
aangeboden, waarbij veel kinderen de 
ezels uit de hand een wortel toereik-
ten. Kortom: een dag die weer de boe-
ken in gaat als zeer geslaagd.

Bedankt allemaal en 
tot 6 september 2020!

Bestuur stichting Ezeltjesdag

De opening werd met vele mooie 
woorden door de jeugdburgemeester 
en de koning van St. Antoniusschut in-
geluid, waarna groot en klein konden 
gaan genieten van vele leuke activitei-
ten. De kinderen konden middels een 
spelletjeskaart o.a. deelnemen aan 
muizenmeppen, stoepranden gooien, 
ezeltje prik, het grote toren van Pisa 
spel, maar er kon ook op het spring-
kussen gesprongen worden. De bal-
lonnenclown maakte weer mooie fi-
guurtjes en bij de schmink kraam had-
den ze de handen vol om weer vele 
mooie creaties op de kindergezichtjes 
te schminken. Dorst of trek gekregen 
van alle leuke spelletjes? Dan kon je 
een pannenkoek krijgen die je ook nog 
eens zelf mocht versieren met allerlei 
lekkers en bij het koe melken kreeg je 
een bekertje ranja. 

In de 4 kralen waar de ezels stonden 
kon je de ezels aaien en borstelen. Er 
was zelfs een veulentje van 3 maanden 
oud. Ruud met zijn muilezel Bella was 
ook weer aanwezig om vele kinderen 
via de ezeltaxi een ritje te bezorgen. De 
opbrengsten van de ezeltaxi gaan jaar-
lijks naar de ezelopvang ‘EzelsHoeve’

Weer veel belangstelling voor de Ezeltjestaxi 

Uitslag rikken 
om de Jan Elbers 
wisseltrofee 
Tijdens het prima geslaagde Wettes 
Dorpsfestijn werd in een overvolle rik 
tent, waar 16 fanatieke tafels de strijd 
aan gingen voor de mooie prijzen.

1e prijs: Jan van Lankveld   118 pt.
2e prijs: Louis Staals   80 pt. 
3e prijs: Jack vd Broek   79 pt. 
4e prijs: Wim Kuijpers   77 pt. 
5e prijs: Peter de Louw   66 pt. 
6e prijs: Harrie van Stiphout   65 pt. 
7e prijs: Francien vd Biggelaar   65 pt. 

Een speciaal dank aan Mark Elbers 
voor de uitreiking van de prijzen en 
zijn muzikale optreden samen met 
Louis Staals. 
Ook dank aan alle sponsoren die dit 
mede mogelijk gemaakt hebben.

Namens de stichting 
Wettes Dorpsfestijn 

Mark Elbers is de prijzen aan het uitreiken

Geslaagd 
Zomerfestival  
in Gerwen 
Als vervolg op eerdere edities van het 
Zomeravondfestival en het Nuenens 
Muziekfestival werd afgelopen zondag 
het Zomerfestival gehouden op het 
Heuvelplein in Gerwen.
Dit keer niet op zaterdagavond maar 
op zondagmiddag en dit keer werd de 
kiosk niet gebruikt als podium, maar 
vonden de zittende optredens plaats 
aan de andere kant van het plein met 
de oude kerk als achtergrond. Dat 
bleek een goede keuze. Het publiek 
was op deze manier meer betrokken 
bij de muziek.
Onder perfecte weersomstandighe-
den konden de vele toeschouwers ge-
nieten van zeer gevarieerde muziek 
van alle Nuenense muziekverenigin-
gen. De optredens van Brass Band 
Nuenen, het Gerwens Muziekkorps en 
De Gerwense Dorps Muzikanten en de 
shows van drumfanfare Jong Leven en 
Showkorps O&V werden erg gewaar-
deerd. 
Veel toevallige voorbijgangers pikten 
van de gezellige sfeer ook nog een 
graantje mee. Met het festival beves-
tigden de Nuenense muziekverenigin-
gen hun goede samenwerking. De or-
ganisatie kan terugkijken op een zeer 
geslaagd festival.

XL editie 80’s & 90’s feest   
in Het Klooster
 
Op zaterdag 28 september zal in hartje Nuenen voor de tweede maal een 
groots 80’s & 90’s feest plaats gaan vinden: 80’s & 90’s Reliving the Past XL 
Edition. Na een uitverkochte editie in 2017, gaan we dit jaar nog GROTER 
uitpakken. 

Alle zalen van Het Klooster zullen zijn 
gevuld met hun eigen thema. Een 80’s 
Area met een geweldige live band, een 
verrassende 90’s Area met prachtig 
licht en danseressen die de boel op-
zwepen en zelfs een Silent Disco Area 
waarin je beide decennia kunt horen, 
jij bepaalt de muziek. Kom jij de jaren 
’80 en ’90 herbeleven op de gekleurde 
dansvloeren? Iedereen is welkom.
Met de muziek en het licht uit deze de-
cennia en DJ’s waarbij je nog gewoon 
jouw favoriete nummer kunt aanvra-
gen, belooft het een spetterend feest 
te worden,  precies zoals het toen was. 
Stilstaan is geen optie.
De avond begint om 20.30 uur en duurt 
tot 02.00 uur. Kaarten à € 15,00 zijn te 
koop via www.relivingthepast.party of 
aan de kassa van Het Klooster. Op de 
avond zelf kosten de kaarten € 17,50.

Oktoberfest Nuenen 2019
Op 25 oktober barst het weer los, na het succes en de vele complimenten van 
vorig jaar hebben we besloten om ook dit jaar weer een grandioos oktober-
fest in elkaar te zetten wat we weer gaan houden op de parkeerplaats bij de 
RKSV Nuenen alwaar opnieuw een volledig versierde feesttent zal verrijzen.

Tafels reserveren voor de zaterdag is 
helaas niet meer mogelijk, wel zijn er 
nog staanplaatsen beschikbaar en wil 
je toch met een groep bij elkaar zitten 
dan zijn er nog enkele tafels op vrijdag 
en zondag te reserveren maar ben er 
op tijd bij want vol is echt vol.
Het Oktoberfest Nuenen vindt plaats 
op 25-26-27 oktober op het parkeer-
terrein bij RKSV Nuenen
Kijk voor het volledige programma en 
voor tickets op de website of op onze 
facebook pagina.
www.oktoberfestnuenen.nl

Ook dit jaar komen er verschillende 
bands en artiesten uit Nederland maar 
deze keer ook uit ons buurland Duits-
land waar het fenomeen oktoberfest 
vandaan komt en die weten echt wel 
hoe ze een tent op z’n kop moeten zet-
ten en ze hebben dan ook beloofd om 
niet te stoppen voordat dat ook het 
geval is.
Als je de tent binnenkomt, waan je je-
zelf meteen in oktoberfest sferen en 
dat zal ook de hele avond zo blijven, 
door de inrichting van de tent, door de 
muziek, de pullen bier, onze dirndls en 
bub’n die er voor zorgen dat niemand 
dorst lijdt, onze Deutsche freunde uit 
Oberbrombach die zich uitleven op de 
gril om iedereen, indien nodig, van 
eten te voorzien, kortom een oktober-
fest,  zoals het hoort te zijn en we ho-
pen dat iedereen weer net zo enthou-
siast zal zijn als het vorig jaar.

 Eerste cheque Jan Linders 
Ouderendag Nuenen
Afgelopen zaterdag 30 augustus werd het comité Nationale Ouderendag 
Nuenen verrast met een eerste bedrag van € 842,00. Opbrengsten van het 
eerste half jaar acties bij Jan Linders.

Daarmee kunnen we op Nationale Ou-
derendag Nuenen 4 oktober a.s. een 
paar mooie wensen vervullen. Boven-
dien wordt dit bedrag aan het eind van 
dit actiejaar (er volgen nog een paar 
acties) ook nog eens verdubbeld door 
het Jan Linders Fonds; ons eerste bud-
get voor 2020.

Ruim 50 wensen
Onder andere dankzij de grote inzet 
van een paar mensen van Ouderen-
fonds Nuenen, De Zonnebloem en Ar-
chipel, hebben veel oudere Nuenena-
ren ons weer weten te vinden.
Ruim 50 wensen betekent echter ook 
ruim 50 vrijwilligers. Heb je niks te 
doen 4 oktober? Meld je dan aan en 
kom met ons en vooral onze oudere 
dorpsgenoten mee genieten van een 
prachtige dag.

Sponsoren
Gelukkig hebben we altijd veel mede-
werking van lokale ondernemers, bij-
voorbeeld in de vorm van een gratis 
beautybehandeling, een lunch of 
heerlijk kopje koffie met iets lekkers. 
Maar met name voor de wensen bui-
ten Nuenen moeten we betalen. Daar-

om zijn we blij dat we Goed Doel 2019 
zijn en zo onze kas kunnen spekken. 
Het is echter nog niet genoeg. Heb je 
een bedrijf en interesse om een finan-
ciële bijdrage aan deze fantastische 
dag voor oudere Nuenenaren te doen 
of wil je een specifieke wens sponso-
ren? Neem dan contact met ons op 
via tel 06-39549132. Wij bespreken 
het graag met je.

Vrijwilligers
Wil je je aanmelden als vrijwilliger? Dat 
kan via https://www.nationaleoude-
rendag.nl/vervuleenwens. En houd 
vanaf nu onze Facebookpagina zeker 
in de gaten, want er volgen nog meer 
acties! https://www.facebook.com/
nationaleouderendagnuenen

Leren moet   
leuk zijn,   

maar leren   
moet ook kunnen
De scholen zijn weer begonnen, het 
sporten, de culturele activiteiten, mu-
zieklessen en danslessen zijn van start 
gegaan en toch kan niet iedereen 
meedoen. Nog altijd zijn er kinderen 
die niet deel kunnen nemen, omdat 
het geld hiervoor ontbreekt.
Ouders weet dan dat wij er zijn: Stich-
ting Leergeld Nuenen.
Om u te helpen het voor uw kinderen 
mogelijk te maken mee te doen met 
leeftijdgenoten en actief deel te ne-
men aan wat hoort bij hun ontwikke-
ling. Wacht niet, meedoen is heel be-
langrijk.
Stichting Leergeld Nuenen, Berg 22C, 
5671CC Nuenen. Tel. 06 252 865 45.
E-mail leergeld@onsnet.nu
www.leergeldnuenen.nl



LINDEBLAADJES

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

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

PUZZELHOEKWeek 36

Horizontaal: 1 bleekwater 6 professie 12 draagband 13 periode 15 een weinig 
16 lichte hoofdbuiging 18 schrijfgerei 19 onaangepast mens (jeugdtaal) 20 niet parkeren 
22 partij in een geding 25 junior 26 gerief 29 Europeaan 30 rommel 32 muze v.d. zangkunst 
34 reddingsboot 36 ondergrondse trein 37 slordig 39 alleen in zijn soort 41 deel v.e. trap 
43 langere route 45 wees gegroet 47 interest 49 per adres 50 kreek 52 hoofdcommissaris 
53 vlaktemaat 55 kort geleden 56 deel v.e. viool 58 tweetal 59 geraamte 
61 kindermeisje aan huis 63 bemoediging 64 verschillend.61 kindermeisje aan huis 63 bemoediging 64 verschillend.
Verticaal: Verticaal: 1 dun papier 2 bepaald lidwoord 3 luitenant 4 stommeling 5 vette vloeistof 
7 tafelgast 8 Europese rivier 9 of dergelijke 10 eerste vrouw 11 legitimatiebewijs 7 tafelgast 8 Europese rivier 9 of dergelijke 10 eerste vrouw 11 legitimatiebewijs 
12 loterijspel 14 lettergrootte 17 duizend gram 18 forse mep 21 compagnon 23 selenium 12 loterijspel 14 lettergrootte 17 duizend gram 18 forse mep 21 compagnon 23 selenium 
24 schuifbout 27 watervogel 28 niet overvloedig 30 inktpatroon 31 op elkaar 33 gesloten 24 schuifbout 27 watervogel 28 niet overvloedig 30 inktpatroon 31 op elkaar 33 gesloten 
35 vod 38 zojuist 40 rand 41 tropisch hardhout 42 toneelachtergrond 44 verkoopplaats 35 vod 38 zojuist 40 rand 41 tropisch hardhout 42 toneelachtergrond 44 verkoopplaats 
46 van het 48 in je woning 50 kleine hoeveelheid 51 hemellichaam 54 voordat 46 van het 48 in je woning 50 kleine hoeveelheid 51 hemellichaam 54 voordat 
55 nieuw (in samenst.) 57 inhoudsmaat 58 mannetjesbij 60 lichamelijke opvoeding 55 nieuw (in samenst.) 57 inhoudsmaat 58 mannetjesbij 60 lichamelijke opvoeding 
62 per expresse.

G O S P E L N A D R U K

B L P E R U E M O E U T

R O V E R P V V G I L D E

A B E L D I V A N N O D E

V E R K A N D O F G E L

O F R E L E A G A V E T

A B K A

S P L A N K P L I N T B

P A L B O A O O R E P E

O N A F S C H O L B E A T

E G G E N H O L C O R S O

D S R I T E S T U W E N

T E M P E L E Z E L I N

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

Oplossingen wk 35
O B P K J T O O N E G S I U H

T A B L E T S I N O F O X A S

P A Z O A E E E E E R R A C E

R A Y O N C G D E U O R H E S

E N D N D A E S M U G A N R N

K V S D W R T B W R A E D E I

E A L S E D A E O K I L E B R

N L E N I R N E C I E I T R P

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

P E E W D C U K K E T E I A G

P R A R O B L A N C O G L L A

O A O I I L Z P Z A L M S L A

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

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

R F S L A G E R N E O D T N O

O B J E C T I E FO B J E C T I E F

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.

AANBETALEN
ANKER
ANNUITEIT
APPELBOOM
BAREN
CAISSON
CARAVAN
CLAIM
FILMEN
FLEURIG
FLUITTOON
GEHUCHT
GENADESLAG
GIRAF
GREEPGREEP
GROENTEGROENTE
HERTOGHERTOG
INWERKENINWERKEN
JUDOKAJUDOKA
KRIEKKRIEK
KUNSTKRINGKUNSTKRING
LACHSALVOLACHSALVO
LATEX
MISSER
NATIONAALNATIONAAL
NIETIG
OEVERLOOS
OMVATTEN
OOGMERK
OPTATER
PENETRATIE
PIANIST
POLDER
ROUGE
SLAAF
SMAAK
TAALGEVOEL
TENUE
TOTEM
TRADITIE
VONDEL
VOORAAN

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

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

hierboven op en stuur het antwoord op:

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

12 13 14

15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

32 33 34 35

36 37

38 39 40 41 42

43 44 45 46 47 48

49 50 51 52

53 54 55 56 57 58

59 60 61 62

63 64

6 8 5
3 5 1 7

6
6 3 7 4

7 9 3 5 1 8
4 6 3 5

3
2 6 7 9
5 6 2

Sudoku

week 34, Dhr. / Mw. P. van Oosterwijk.

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 

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

Rond de Linde

Informatie 
bezorging:
040-2831200

admin@
ronddelinde.nl

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

REPARATIE van was-, 
droog- en koel-apparaten. 
Uw specialist AD IVITS 
tel. 06-14697792, email: 
informatie@ivits.nl

KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m. € 135,-
200 cm hoog p.m. € 145,-

Drie kleuren of combinaties.
Aluminium schutting, poorten.

Kunststof balken & palen.
Showroom op afspraak.

WWW.SBNBOUW.NL

Gepensioneerd?
Rond de Linde

vast bezorgen of 
op de wachtlijst

als oproepkracht!

Interesse?
Mail

admin@ronddelinde.nl
of bel 040-2831200 / 

06-51373272

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

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

ONTZORG DE MANTELZORGER!

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

De hulp wordt kosteloos geboden 
door vrijwilligers die hiervoor spe-
ciaal zijn opgeleid.

Voor aanmelding of nadere infor-
matie 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

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

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

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

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

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

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

MACHINALE ONDER-
STEUNING VOOR HOVE-
NIER EN PARTICULIER. 
Minigraver, miniloader, 
graszodesnijder, grond-
frees. Aan/afvoer grond/
straatzand. 06-19702668.

TE KOOP: natuurweide 
hooi in ronde balen. Tel. 06-
51879019 .

PEDICURE ALTA GRACE: 
Lekker makkelijk, ik kom 
ook bij u thuis! Voor diabe-
tes en reuma. Voor cadeau-
bonnen en informatie, bel 
06-50571183.

Bami, Nasi of Rijst

Kroepoek

Pisang Goreng 4 st.

Sate kip 2 st.

Foe Yong Hai

Babi Pangang

Kip Kerrie

18,50

QIGONG - TAI CHI elke 
maandag 18.45-19.45 uur 
Monseigneur Cuytenlaan 15 
Nuenen. Bij stress-gezond-
heidsproblematiek onder 
begeleiding van therapeut 
in de Chinese geneeskunde. 
€ 6,25 per les. Gratis proef-
les. Tel. 040-237 77 60, email 
eroemer@xs4all.nl

Toneelvereniging Mariahout speelt ‘De Wijze Kater’
Mariahout - Liefde, listigheid en macht. Ingrediënten voor een spannend verhaal. De leden van Toneelvereniging 
Mariahout (TVM) brengen dit jaar ‘De Wijze Kater’ op de ‘planken’. In Openluchttheater Mariahout laat de vereniging 
wederom zien waarin het goed is; Een mooi en boeiend schouwspel creëren. Een productie met oog voor detail. 

Beleef de Lichtjesroute met de Wheelstour 
Vanaf 18 september is de jaarlijkse Lichtjesroute in Eindhoven weer te zien. Tot en met zondag 13 oktober kunt 
u weer elke avond genieten van dit gratis familie-evenement. Wilt u dit eerbetoon aan de bevrijders op een 
unieke manier beleven? Ga dan op dinsdag 24 september of 1 oktober mee met de speciale Wheelstour. Met 
een authentiek legervoertuig rijdt u dan de Lichtjesroute. Met uw deelname steunt u ook nog eens de vrijwil-
ligers die elk jaar deze route weer uitzetten en verzorgen.

spelplezier het doel om de toeschou-
wers bij hun plezier in het maken van 
theater te betrekken. Ook nu is alles 
uit de kast gehaald om het hoogge-
eerde publiek een prettige middag 
of avond te bezorgen. Het stuk ‘De 
Wijze Kater’ heeft alles in zich waar 
jong en oud zich mee kunnen identi-
ficeren. Kijkplezier voor de jongsten 
en misschien een kleine boodschap 
voor degene die hier open voor staat.

Een listige, wijze kater
Vanuit een hopeloze situatie komt 
Jonathan erachter dat zijn kater kan 
praten. Het dier is wel eigenzinnig, 
zoals katten wel zijn, maar besluit 
zijn baas, die altijd goed voor hem 
geweest is, te helpen. Jonathan is ho-
peloos verliefd op Yfke, de dochter 
van de bakker, maar geldproblemen 
staan deze liefde in de weg. De pra-
tende kater kan zijn baas wel vooruit 
helpen en zo komen ze bij de koning 
terecht die te kampen heeft met een 
gigantische rattenplaag. De als mens 

Beperkt plaats
De Wheelstour heeft maar een be-
perkt aantal plaatsen beschikbaar. Er 
kunnen per avond maximaal 50 deel-
nemers mee. De tour start om 20.15 
uur bij het clubgebouw van de Licht-
jesroute aan de Pastoriestraat 108, 
5623 AT Eindhoven. De Wheelstour 
wordt daar tussen 22.00 en 23.00 uur 
afgesloten met een hapje en drankje. 
Aanmelden vooraf is verplicht en kan 
via e-mail: wheelstour@vriendenvan-
delichtjesroute.nl. Op de website 
vindt u meer info over de Wheelstour. 
www.vriendenvandelichtjesroute.nl

vermomde kat weet wel hoe hij de 
rattenplaag moet oplossen, maar of 
dit de enige plaag is die in het huis 
van de koning heerst? Gaat het goed 
aflopen met Jonathan en met zijn ka-
ter? Vinden zij het geluk waar ze naar 
op zoek zijn? Komt dat zien in OLT 
Mariahout.

Zaterdag 7 en 14 september om 
20.00 uur en zondag 22 september 
om 14.30 uur.

 

Het publiek laten genieten
Herinner je je ‘De Zwarte Ruiter’ nog? 
Met dit spektakelstuk wist toneel-
vereniging Mariahout jong en oud te 
betoveren. Afgelopen zomer trok de 
jeugdproductie nog met ‘Hans en 
Grietje’ door heel Nederland en dui-
zenden mensen genoten van het 
prachtige spel en de prachtige af-
werking van decor en kostuums. De 
leden van TVM nemen toneelspelen 
serieus en hebben naast hun eigen 

Unieke ervaring
De Wheelstour is een unieke ervaring 
voor jong & oud. De leden van 
Wheels (een vereniging van liefheb-
bers van oude legervoertuigen) stel-
len hun voertuigen tegen kostprijs 
ter beschikking om langs de Lichtjes-
route te rijden. Daardoor kost deel-
name aan de tour slechts 25 euro per 
persoon. Voor kinderen van 3 tot 12 
jaar is de prijs slechts 12,50 per per-
soon. Bij de prijs is een hapje en 
drankje inbegrepen. De opbrengst 
van de Wheelstour komt geheel ten 
goede aan de Lichtjesroute. 
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M.m.v. Koperblazers Fanfare de Vooruitgang Helmond 

  Herfstconcert     
Vocaal Ensemble Marcando 
Na het drukbezochte Bachconcert van het Vocaal Ensemble Marcando in de-
cember in de Regenboog te Nuenen, geeft het kamerkoor nu een sfeervol 
herfstconcert. Dit najaarsconcert wordt in Bergeijk en Helmond uitgevoerd. 

Vocaal Ensemble Marcando 
Het Vocaal Ensemble Marcando, opge-
richt in 1990, staat sinds kort onder lei-
ding van Paul Gieles. De 25 leden zijn 
afkomstig uit de regio Nuenen-Hel-
mond-Eindhoven. Het koor heeft een 
klassiek repertoire van geestelijke en 
wereldlijke muziek. Marcando treedt 
regelmatig op in bekende concertcycli 
in de regio en viert in 2020 zijn 30-jarig 
bestaan. 

Dirigent Paul Gieles kreeg zijn muzika-
le basis met vioolspel en zang in Ber-
gen op Zoom, o.a. als lid van Hortus 
Musicus Religiosus o.l.v. Hans Smout. 
Tijdens zijn natuurkundestudie aan de 
TU/e was hij voorzitter van het Eind-
hovens Studenten Muziekgezelschap 
en lid van het Nederlands Studenten 
Orkest. Na de SNK amateur-dirigen-
tenopleiding en dirigentschap bij Vo-
caal Ensemble ‘Hoighe Donce’ (1991-
1998) studeerde hij koordirectie aan 
het Conservatorium in Tilburg bij Mar-
tien van Woerkum en Louis Buskens en 
dirigeerde van 2001-2004 het Strijps 
Kamerkoor. 

Marcando bezingt in dit herfstprogram-
ma de schoonheden van het herfstsei-
zoen, waarbij elke herfstmaand zijn ei-
gen sfeer heeft. Er klinkt koorzang over 
september met de vallende bladeren en 
de oogst, oktober met vrolijke (drink)
liederen over de wijnoogst en de jacht 
en tot slot november als de maand van 
afscheid en bezinning. Het concert be-
vat ook enkele geliefde zangstukken, 
zoals ‘Abendlied’ van Rheinberger en 
‘The long day closes’ van Arthur Sulli-
van. Tijdens de muziek zullen natuur-
beelden worden geprojecteerd. 
Een koperblazersensemble van Fanfa-
re De Vooruitgang Stiphout (hoorns, 
trompet, tuba en trombone) verzorgt 
de muzikale begeleiding en intermez-
zi. De blazers maken deel uit van Fan-
fare De Vooruitgang, die al bijna 100 
jaar bestaat en in de hoogste regionen 
van de amateur-muziekwereld musi-
ceert. De fanfare hecht ook grote waar-
de aan de opleiding van nieuwe musi-
ci, die na een lesperiode en een speel-
traject in het zogeheten opleidingsor-
kest uiteindelijk in de Fanfare kunnen 
meespelen. 

Nieuwe 
dichtbundel
Na de succesvolle bundel ‘Zwijgen in 
alle talen: gedichten opgedragen aan 
mijn moeder die in vijf talen kon zwij-
gen’, is nu een nieuwe dichtbundel ver-
schenen van Joke van Overbruggen.
Het boekje bevat 23 gedichten met fo-
to’s en is voor €10,- te bestellen via het 
emailadres: jokeover@kpnmail.nl. emailadres: jokeover@kpnmail.nl. 

 Frietgangers:     
hedendaagse aardappeleters.… 
Geen walmende olielamp, geen kopje ko�  e bij de aardappels, wel vijf men-
sen rond een tafel met frietjes in plaats van aardappels. De kunstschilder 
heet Dirk Bal en zijn inspiratiebron voor dit werk is Vincent van Gogh. FRIET-
GANGERS is de titel van dit hedendaagse schilderstuk met in beeld alle-
daagse mensen. Gaat dat zien, gaat dat zien! En er is nog veel meer te 
beleven... 

De Frietgangers zijn met z’n vijven en 
Vincent van Gogh schilderde ook vijf 
aardappeleters. Dirk Bal benaderde 
de donkerbruine tinten van de aard-
appeleters van Vincent door sober 
gebruik van kleuren. Zo is de fles ket-
chup op tafel in herkenbaar rood uit-
gevoerd en de pot mayo in wit. De 
Frietgangers hebben niet op het veld 
gewerkt, niet met hun handen zelf de 
aarde omgespit, het zijn geen boe-
ren. De friet komt uit de rekken van 
de supermarkt en de ketchup en 
mayo ook. De aardappeleters dateren 
uit 1885 en de frietgangers zijn anno 
nu geschilderd door Dirk Bal uit Sint 
Geertruid. Een verschil van ruim 130 
jaar. 

Ga gerust kijken bij Bonnard (open van 
donderdag t/m zondag van 11.00 tot 
18.00 uur). Bent u er nog nooit ge-
weest? Dan is deze expositie een pri-
ma aanleiding om eens op bezoek te 
gaan bij Bonnard. En laat de gastvrije 
galeriehouders David en René weten 
wat je van de hedendaagse aardappel-
eters vindt. 

Geïnspireerd door Vincent van Gogh 
zijn dertig hedendaagse kunstenaars 
aan de slag gegaan. De resultaten zijn 
tot en met zondag 6 oktober te zien in 
galerie Bonnard aan de Berg 9 in Nue-
nen. Toegang gratis en soms loop je ook 
nog een van die hedendaagse kunste-
naars tegen het lijf. Vincent van Gogh 
tref je er niet aan. Vincent schilderde in 
Nuenen van 1883 tot 1885 en stierf op 
37-jarige leeftijd in 1890 in Frankrijk. 

Vincent van Gogh heeft de aardappel-
eters zo geschilderd dat de kijker denkt 
dat die lieden, die bij hun olielamp hun 
aardappels eten met die handen, die 
zij in de schotel steken, zelf de aarde 
hebben omgespit. Het schilderij han-
delt over handenarbeid. De mensen 
rond die tafel hebben hun eten eerlijk 
verdiend. Vincent voelt zich thuis tus-
sen de boeren en hij vindt zich een 
boerenschilder. 
Letterlijk schrijft Vincent: “Door op alle 
uren van den dag voortdurend het 
boerenleven te zien, ben ik er zoo in-
geraakt dat werkelijk ik aan niets an-
ders haast ooit denk”. 

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees
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 Frietgangers:     
hedendaagse aardappeleters.… 

Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Pastta? Avondvullende theatervoorstelling in het Dorpshuis Lieshout

Duo Vreemd en Brassta!: 
Pastta? Ja . . . dat past 
Een bijzondere samenwerking tussen leden van Brassta! (Budel/Soerendon-
ck), Duo Vreemd (Nuenen/Eindhoven) en twee man muzikale versterking. 

spelers dezelfde kant op. Een voorkeur 
merk je niet. Of het nu gaat om klez-
mer, rock, funck, jazz of een bijna 
smartlap: met steeds dezelfde gedre-
venheid wordt het stuk gebracht. 

Met het aangaan van de samenwer-
king tussen Brassta! en Duo Vreemd 
hebben deze enthousiaste ‘amateurs’? 
hun grenzen verlegd. Nu is de toe-
schouwer aan de beurt de show te be-
leven, ervan te genieten en eventueel 
te bepalen of deze samenwerking een 
geslaagde is. 

En wat de ‘Pasttianen’ betreft, zij hopen 
deze voorstelling nog vaak te mogen 
spelen op verschillende plaatsen, met 
een voorkeur voor het ‘kleine’ theater. 

Pastta!? bestaat uit de spelende, acte-
rende, musicerende Pasttianen: 
Fred ten Hoor: Zang, melodica Ronald 
Vermijs: Zang, gitaren, toetsen Bart 
Drent: Zang, accordeon, toetsen, trom-
bone, sousafoon Eric Smeets: Zang, 
trompetten, trombone Stefan Ras: 
Zang, trompetten Jos Prinsen: Zang, 
bas, tuba Frank v.d. Broek: Zang, 
drums, speeldoos 

Tickets te verkrijgen via: https://www.
ticketview.nl/shop/vierbinden?event 
ID=834 of aan de deur!
Voorstelling begint om 20.30 uur in 
het Dorpshuis te Lieshout.

Na elkaar aan het werk gezien te heb-
ben en meer van elkaar gehoord te 
hebben, ontstond na een nadere ken-
nismaking al snel het gevoel samen 
iets te willen realiseren. 

Beide groepen werken op verschillen-
de terreinen, maar ze hebben één ge-
zamenlijke grote gemeenschappelijke 
deler: muziek! Duo Vreemd gebruikt 
muziek als kapstok om komisch te 
kunnen acteren. Bij Brassta is muziek 
de grote troef, op een karakteristieke 
manier gebracht. Door deze twee ken-
merken te mixen, ontstaat er een ge-
varieerd muziekrepertoire, smeuïg aan 
elkaar geregen door acterende muzi-
kanten die niet alleen klanken maar 
ook hun uitstraling gebruiken om bij 
het publiek de soms gevoelige, en dan 
weer de komische snaar te raken. Bij 
Pastta!? komen muzikale stukken 
voorbij waarbij de sfeer leidend is en 
daarnaast worden er stukken gespeeld 
waarbij een typetje of een persiflage 
de muzikale inhoud bepaalt. 

Deze verschillende benaderingen cre-
eren en bieden veel afwisseling en va-
riatie voor de toeschouwer. Je beleeft 
het als een verademing dat de muzi-
kanten een aantal keren wisselen van 
instrument. Het geeft Pastta!? een 
luchtigheid waardoor je het gevoel 
zou kunnen krijgen dat het allemaal zo 
‘makkelijk’ lijkt te gaan. Bij ‘bijna’ elk 
muziekstuk staan de neuzen van de 

Zaterdag 19 oktober: 

NightCats BigBand     
ft. Johnny Rosenberg
Het eerste lustrum van de Theaterconcerten van de NightCats BigBand staat 
voor de deur! Ook voor deze editie heeft de band haar repertoire weer uit-
gebreid, vernieuwd en verfrist. De ontspannen werksfeer tijdens de weke-
lijkse repetities en de repetitieweekenden zorgt voor een kwalitatieve groei 
waarbij iedereen zich kennelijk ‘als een vis in het water’ voelt. 

songs van Michael Bublé te vertolken 
roept verbazing op. En met het, inmid-
dels traditionele, NightCats Theater-
Concert op 19 oktober zal de Night-
Cats BigBand onder de titel ‘A One 
Night Stand with Johnny Rosenberg’ 
exclusief de rol van de ondersteunen-
de big band vertolken.
Zaterdag 19 oktober 2019, noteer al-
vast in uw agenda!  
In de voorverkoop € 15,- bij de Muzen-
val, bij de leden van de band of reser-
veren bij bestuur@nightcats.nl en on-
line via de website van De Muzenval.
We verwachten een geweldige ‘run’ op 
de toegangsbewijzen, dus wees er bij-
tijds bij, op is op.

In de voorgaande jaren maakte dit or-
kest met haar concerten al diepe in-
druk. Het palmares van de succesvolle, 
en voortijdig uitverkochte, concerten 
met jazzgrootheden als Greetje Kauf-
feld, Ronald Douglas, Frits Landesber-
gen en Hermine Deurloo hebben aan-
getoond dat deze Eerselse muzikanten 
samen gestalte kunnen geven aan bij-
zondere muzikale projecten die kwali-
tatief niet onderdoen voor de concer-
ten in de Nederlandse ‘grote’ zalen zo-
als Concertgebouw, Paradiso of wel-
licht zelfs wel de ZiggoDome.

Op 19 oktober is Johnny Rosenberg te 
gast. Deze telg uit de beroemde en 
zeer muzikale gipsy familie Rosenberg 
(van o.a. The Rosenberg Trio) heeft 
voor heel wat beroering gezorgd in 
o.a. The Voice of Holland. 
Maar deze getalenteerde zanger heeft 
veel meer in zijn mars. Met sprankelen-
de, swingende jazzy en feel-good pop 
nummers zorgt hij ervoor dat de tijden 
van Dean Martin, Frank Sinatra, Nat King 
Cole en Tony Bennett weer herleven.
Maar zeker ook zijn manier om de 

Succesvolle projecten 
Sinds 2006 heeft Paul Gieles met zijn ei-
gen Projectkoor inmiddels elf succes-
volle muziekprojecten gepresenteerd. 
Tot juni 2012 was hij dirigent van ‘Zin-
gen-voor-je-leven Eindhoven’, een koor 
voor (ex)-kankerpatienten en hun fami-
lieleden. Ook valt hij regelmatig in bij 
andere koren in de regio. Van 2014 tot 
2018 was hij als lid van de programma-
commissie en bestuurslid actief bij ‘Mu-
ziek in de Cathrien’ in Eindhoven. Sinds 
augustus 2018 is Paul Gieles dirigent 
van het Vocaal Ensemble Marcando. 

De herfstconcerten van Marcando 
o.l.v. Paul Gieles zijn op:  zondag 29 
september om 15.00 uur: in de Hof-
kerk aan de Markt in Bergeijk. Vrije 
toegang met vrijwillige bijdrage na af-
loop. Zondag 6 oktober om 20.00 uur 
Elkerliekkapel, Wesselmanlaan 25 te 
Helmond. (10 euro, jongeren 6 euro) 
Voor meer info: www.marcando.nl 

 KVL creabeurs
Beste hobbyisten van Laarbeek en omgeving. Op zondag 11 november organise-
ren wij onze creabeurs in het dorpshuis te Lieshout. Deze creabeurs is bestemd 
voor mensen die hobbymatig dingen maken, dit willen presenteren en eventueel 
willen verkopen. De beurs begint om 11.00 uur en eindigt om 16.00 uur. Er zijn 
nog tafels te huur....misschien wel iets voor u. Voor € 7,50 per tafel kunt u uw hob-
by aan een groot publiek laten zien.
Voor meer informatie kunt u bellen naar Sandra van der Aa 06-49855244, mailen 
mag natuurlijk ook, kvlieshoutnb@gmail.com. En wilt u niet op onze creabeurs als 
standhouder, bent u als bezoeker natuurlijk van harte welkom! De toegang is gratis.

Zoektocht naar het 
Lekkerste Brabantse 
Worstenbroodje 
geopend
Omroep Brabant gaat voor de 24e keer 
op zoek naar Het Lekkerste Brabantse 
Worstenbroodje. Voor deze wedstrijd 
kunnen bakkers, slagers, leerlingen en 
thuisbakkers zich aanmelden.
 
Inschrijven kan vanaf nu tot en met 28 
september 2019 voor ambachtelijke 
bakkers en slagers (categorie A). En 
tot en met 25 januari 2020 voor thuis-
bakkers en leerlingen (categorieën B, 
C en D) via: omroepbrabant.nl/wor-
stenbroodje. Daar is  ook het wed-
strijdreglement te vinden.
 
De voorronde van de strijd voor thuis-
bakkers en leerlingen is op 11 februari 
2020 bij De Rooi Pannen in Eindhoven. 
Het finale bakken is op 16 maart 2020, 
eveneens bij De Rooi Pannen in Eind-
hoven.
 
De datum en plaats voor de bekend-
making van Het Lekkerste Brabantse 
Worstenbroodje 2020 worden later be-
kend gemaakt. Omroep Brabant zal 
uitgebreid verslag doen. Ook in de 
aanloop naar de finalestrijd zal Om-
roep Brabant ruim aandacht besteden 
aan de strijd om Het Lekkerste Bra-
bantse Worstenbroodje 2020.
 
Mystery Shopper
De uiteindelijke winnaar in de catego-
rie bakkers en slagers wordt driemaal 
bezocht door de Mystery Shopper. 
Hierdoor tellen ook de worstenbrood-
jes mee die elke dag in de winkel wor-
den verkocht.
 
De wedstrijd is een samenwerking van 
scholengemeenschap De Rooi Pan-
nen, Summa College (beiden in Eind-
hoven), Cingel College (Curio) in Bre-
da, Markland College in Oudenbosch, 
de Nederlandse Brood- en banketbak-
kers Ondernemers Vereniging en Om-
roep Brabant.
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Elke vrijdag ACTIVITEITENAGENDA

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

De activiteitenagenda wordt gesponsord door:

autoverhuurnuenen.nlheesbeen.nl

Kerkberichten

15 september t/m 21 september
Collecte Nierstichting

Zondag 15 september
10.30 uur Zin Zen en Zo bij de Watermolen 
van Opwetten, Opwettenseweg 203 Nuenen
13.30-17.00 uur Optreden oldtimer orkest 

Het Klooster

Zondag 15 september
14.00-16.00 uur De Parkblaozers

Kiosk in het Park Nuenen

Dinsdag 17 september 
Bevrijdingsactiviteiten 75 jaar. Herdenkingsrit 

‘Market Garden’ en Liberation Task Force. 
Stiphoutseweg, Smits v. Oyenln. en Europaln. 
richting Eindhoven en Park t.h.v. Het Klooster

t/m zondag 6 oktober 
Frietgangers: hedendaagse aardappeleters...

Geïnspireerd door Vincent van Gogh zijn 
30 hedendaagse kunstenaars aan de slag 
gegaan. Galerie Bonnard, Berg 9 Nuenen

Zaterdag 7 september
10.00-16.00 uur Open Dag Najaarstuin 

Plantwerk, Eeneind 32 Nuenen.

Zaterdag 14 september
20.00 uur Toneelvereniging Mariahout 

speelt ‘De Wijze Kater’
Openluchttheater Mariahout

  Afscheid nemen begint bij vasthouden wat je lief is. begint bij vasthouden wat je lief is.
V.l.n.r. Belinda Vermeltfoort-GruijtersV.l.n.r. Belinda Vermeltfoort-Gruijters
Thijs van den Biggelaar RU
Monique van Heesch-Toirkens RUMonique van Heesch-Toirkens RU
Wijnand Stuart RU
uitvaartverzorgers

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

In samenwerking met Yarden

Een fijne gedachte: 
het afscheid in 
vertrouwde 
handen.

Dag en nacht bereikbaar 040 84 48 630

Van Veldekestraat 28 Nuenen - Oranjelaan 54 Beek en Donk
info@degroofuitvaart.nl  www.degroofuitvaart.nl  www.crematoriumtlaar.nl

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 7 september 18.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastoraal 
werker R. van Eck.
Zondag 8 september 09.30 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorgangers pas-
tor J. Vossenaar en pastoraal werker R. 
van Eck.

Misintenties
Zaterdag 7 september 18.30 uur: Eef 
van Brakel;
Zondag 8  september 09.30 uur: Riet 
Vroomen - Beutener; Annie van Keme-
nade ( vanwege sterfdag); Leo van He-
velingen en Lotte van Rooij; Jeanne 
Straathof - Scholtens; Alle overledenen 
van de familie IJzermans - van den Eijn-
den; Tinus Lijten; Sien Lijten - de Brou-
wer; Theo Lijten; Jan Lijten; Kees en 
Constant van Dongen; Jos Janssen; Jos 
de Bar;

Mededelingen
De extra collecte voor de MIVA heeft in 
Nuenen € 162,80 opgebracht. Hartelijk 
dank daarvoor.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 8 september: 11.00 uur viering, 
parochiekoor, leden van de werkgroep.

Misintenties
Bert Coolen, vanwege sterfdag; Tonny 
Coppes - Verstraten; Wim de Groot; 
Toos van Lierop - Wouters; Sjef en Lena 
Saris - Swinkels. 

Mededeling
De extra collecte voor de MIVA heeft in 
Gerwen € 96,45 opgebracht. Hartelijk 
dank daarvoor.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 8 september 9.30 uur viering, 
volkszang, voorgangers leden van de 
werkgroep

Misintenties 
Lie Tien Loan Hoeks; Jan van der Loo.

Mededeling
De extra collecte voor de MIVA heeft in 
Nederwetten € 98,40 opgebracht. Har-
telijk dank daarvoor.

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

Zondag 8 september zullen zowel da. 
Marlies Schulz als onze kerkelijk wer-
ker Pieter Flach om 10.00 uur voorgaan 
in de startzondag. Dit is de start van 
het nieuwe kerkelijke seizoen na de zo-
mervakantie, waarbij als locatie de 
pastorietuin gebruikt zal worden. De 
collecte is deze keer voor Missionair 
startzondag.
U bent van harte welkom om deze 
kerkdienst met ons mee te vieren.
 
Donderdag 5 september is er van 
10.00-12.00 weer Open Huis. Onder 
het genot van een kopje koffie of thee 

is er de mogelijkheid elkaar te ont-
moeten, een praatje te maken of ge-
woon gezellig bij elkaar te zijn.
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 de-
creet Summorum Pontificum van paus 
Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 5 september. 17.30 uur 
Lof; 18.30 uur H. Mis, H. Laurentius Jus-
titianus, bisschop en belijder.
Vrijdag 6 september. Eerste vrijdag van 
de maand. 17.30 uur Lof; 18.30 uur H. 
Mis, votiefmis van het H. Hart van Jezus.
Zaterdag 7 sept. 07.30 uur H. Mis, votief-
mis van het Onbevlekte Hart van Maria; 
aansluitend Lof met rozenhoedje.
Zondag 8 september. Feest H. Pius X, 
paus en patroon van onze Priester-
broederschap. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis; gedachtenis van de dertien-
de zondag na Pinksteren. 
Maandag 9 sept. 18.30 uur H. Mis, ge-
dachtenis van H. Gorgonius, martelaar.
Dinsdag 10 september. 18.30 uur H. 
Mis, gedachtenis van H. Nicolaas van 
Tolentijn.
Woensdag 11 september. 07.15 uur H. 
Mis, gedachtenis van H. Protius en Hy-
acinthus, martelaren.
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Bekijk 
Kerken in Peelland ook op Facebook en 
op YouTube.

8 t/m 14 september 
Collecteweek voor het Prinses

Beatrix Spierfonds.

Donderdag 12 september
10.30 uur Cultuur Overdag Film 

What will people say
Klooster Nuenen

Zaterdag 14 en zondag 15 september
12.00-16.00 uur Vlooienmarkt 

Scouting Panta Rhei
Pastoorsmast 12 Nuenen

Zaterdag 14 september
13.00 uur Nuenen op zijn kop

Stichting Dani & de strijd tegen Duchenne
Pastoorsmast 14, kantine van RKSV Nuenen

Vrijdag 6 t/m zondag 8 september 
American Car Weekend 2019

 Backstage Chevy Club
 Laco Strandbad, Enodedreef 3 Nuenen

Vrijdag 6 t/m zondag 8 september 
Trouvailles Festival bij Art Dumay

Cockeveld 4, Nuenen

Zaterdag 7 september
10.00-12.30 uur Open dag Bevers Rudyard 

Kipling. Papenvoortse Heide 5b Nuenen
20.00 uur Toneelvereniging Mariahout speelt 
‘De Wijze Kater’. Openluchttheater Mariahout

Zondag 8 september
14.00 uur Ierse Muziek

Dorpsboerderij Weverkeshof
Jhr. v. Berckellaan 5, Nuenen

Donderdag 5 september
10.00 uur Opening Kringloopwarenhuis 

Het Goed. De Pinckart 12
13.00 uur IVN wandeling Gulbergen

Start Klooster Nuenen

Vrijdag 6 september
13.30 uur Senergiek lezing 
Klaas de Graaff criminoloog

in de Trefpunt-zaal van Het Klooster

 t/m 8 september 
Lissevoort Watermolen van Opwetten 35+ 

en 55+ dubbel tennistoernooi 
TV Lissevoort

1 t/m 22 sept: 
Kubra Art vernissage ‘Ontmoeting in Kleur’

Open woe en zondag 13-17 uur, vrijdag 13-
20 uur.

SHE Art Gallery, De Huufkes 34, Nuenen. 

1 t/m 7 september
70e KWF-collecteweek

Maand september
Elke zondag:
• 09.00 uur WSV-wandeling. ingang van de tennisvelden op Sportpark De Lissevoort
• Elke tweede zondag v.d. maand. 14.00-17.00 uur Ierse sessies. Dorpsboerderij Weverkeshof, 
Jhr. Hugo van Berckellaan 5 Nuenen.
• 15.00 uur ‘In de voetsporen van Vincent’: wandelen met gids. Vincentre Nuenen (er is geen 
reservering nodig) t/m september 
• Eerste zondag van de maand: 19.30 uur Taizé-vesper, Van Goghkerkje, Papenvoort Nuenen

Elke dinsdag:
• 13.00 uur Beweegroute in groepsverband Fysiotherapie Kwiek, Vincent van Goghstraat 139, 
Nuenen.
• 13.30-15.00 uur Taalcafé, Goudvinkhof 12a Nuenen

Elke woensdag:
• 15.00 uur ‘In de voetsporen van Vincent’: wandelen met gids. Vincentre Nuenen (er is geen 
reservering nodig) t/m september
• 19.00 uur WSV-wandeling. ingang van de tennisvelden op Sportpark De Lissevoort

Elke donderdag:
• 09.30-11.30 uur Nederlandse taalles, Goudvinkhof 12a Nuenen

Elke vrijdag:
• Eerste vrijdag van de maand: 09.00-11.00 uur Open Coffee Dommeldal, Watermolen van 
Opwetten, Opwettenseweg 203, Nuenen.
• 20.00 uur Kienen in Lieshout. Dorpshuis Grotenhof 2 Lieshout

Elke zaterdag: 
• 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur. Rondleidingen Salon Nune Ville, www.salonnuneville.nl
Berg 24 Nuenen.

 Nieuwe expositie in galerie Bonnard

Inspiratiebron: Vincent van Gogh
In Galerie Bonnard in Nuenen is een nieuwe expositie ingericht. Een dertig-
tal kunstenaars van deze galerie heeft zich laten inspireren door kunstschil-
der Vincent van Gogh. De moderne realistische schilders en beeldhouwers 
geven een eigen interpretatie aan het onderwerp ‘Van Gogh’. 

Zondagmiddag 1 september opende 
wethouder Ralf Stultiëns de tentoon-
stelling en de Nuenense groep Tip Jar 
omlijstte deze middag muzikaal. 
De expositie is te zien tot en met zon-
dag 6 oktober in Galerie Bonnard, Berg 
9. Openingstijden 11.00-18.00 uur, don-
derdag t/m zondag, de toegang is vrij. 

De groep Tip Jar omlijstte de opening van de expositie muzikaal….(foto’s Cees van Keulen) Alles komt terug
Mijn leven sleept zich naar een toekomst
Waarin dromen en herinneringen samen-
vloeien
Na talloze lentes, zomers, herfsten en winters
Vervaagt het verleden en wordt de toekomst 
korter
Het geheugen verliest zijn scherpe contouren
Maar de huizen waarin ik woonde hadden 
houten vloeren
De toekomst komt niet vanzelf naar me toe
Het verleden loopt niet vanzelf van me weg 
Soms word ik achtervolgd door pech
Want onlangs brak ik mijn linkervoet in Lech
Herinneringen worden dromen
Dromen worden herinneringen.

Joke van Overbruggen

 

De Gerarduskalender: 
Ook dit jaar weer in Nuenen te koop
De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender 
met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, on-
der het motto: 'elke dag een beetje spirit!'. Op de achterkant staan afwisselend 
moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende 
onderwerpen. De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De 
spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant ge-
ven u aan het begin van de dag een positief gevoel.
De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebrei-
de redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De opbrengst 
van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem 
worden georganiseerd (zie ook op internet: www.kloosterwittem.nl).
De prijs van de kalender is dit jaar € 7,40. Bij u in de buurt is de kalender verkrijg-
baar bij: Joke Swinkels, Spotvogelstraat 4, tel. 040-2835673.
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SPORT
Programma

Voetbal

VOETBAL
RKVV NEDERWETTEN
Vrijdag 6 september 
Dommel VR30+ - Ned. VR30+  . 19.30
Zaterdag 7 september 
RPC VE - Nederwetten VE  . . . . . 16.15
Zondag 8 september 
Nederwetten 1 - PSV AV 1  . . . . . 14.30
Nederwetten 2 - Pusphaira 7  . . 10.00
Nuenen 11 - Nederwetten 3  . . 14.00
BMC VR1 - Nederwetten VR1  . . 09.45 

 NKV KORFBAL
Zaterdag 7 september
Stip 3 - NKV 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.30
Zondag 8 september
NKV 3 - SDO 4  . . . . . . . . . . . . . . . . 11.30
NKV 2 - SDO 3  . . . . . . . . . . . . . . . . 13.00
NKV 1 - Aurora 1  . . . . . . . . . . . . . . 14.30

Zondag 15 september

Elfde Vincentwandeling WSV 
Dit jaar starten we vanaf het clubgebouw van Tennisvereniging ‘de Goud-
hoek’ aan de Polder in het mooie Gerwen. Start vanaf 07.30 uur, inschrijf-
geld slechts € 3,- en voor wandelbondsleden € 2,-. De routes voeren dit jaar 
o.a. door of langs natuurgebieden, zoals de ‘Ruweeuwsels’ ingeklemd tus-
sen het Wilhelminakanaal en de Molenheide maar ook de ‘Mosbulten’ op 
Olen op de grens van Nuenen en Son-Breugel, langs vele vennen, door bos-
sen en langs weilanden, ofwel gevarieerd.

der de aandacht van de mensen in 
onze eigen regio brengen. U komt op 
plaatsen waarvan u zult denken: “Ik 
wist niet dat we zoveel mooie plekken 
rondom Nuenen hebben”.

Lekker er even tussenuit, frisse lucht 
opsnuiven en na afloop……………
Geniet met volle teugen van de ont-
moetingen met andere wandelaars 
onderweg. Maak een ontspannen hap-
pening van deze wandeling die door 
kenners is uitgezet waardoor u verze-
kerd bent van een prachtige natuur-
wandeling, zodat u met een voldaan 
gevoel naar huis gaat. Voor informatie 
over de Vincentwandeling zie onze 
website of bel 06 - 55343830.

Kunt u niet deelnemen aan deze Vin-
centwandeling maar houdt u wel van 
wandelen? Loop dan gerust een keer 
mee met onze wekelijkse wandelin-
gen op zondagmorgen vanaf 9.00 uur. 
Zie de Rond de Linde voor de startlo-
caties.
wsvnuenen.nl

De te lopen afstanden zijn van 8 tot 32 
km en alle routes zijn beschreven en 
uitgepijld. Ze zijn ook geschikt voor 
Nordic Walkers en gaan hoofdzakelijk 
over onverharde paden. Ook is er een 
wandeling door Nuenen die langs ver-
schillende bezienswaardigheden rond-
om Vincent van Gogh gaat. Deze route 
is goed beschreven maar niet uitge-
pijld. Alle routes zijn zo samengesteld 
dat ze lussen vormen om Gerwen. Het 
clubgebouw van de Tennisvereniging 
dient dus zowel als start- en als rust-
plaats. Onderweg is door ons een pau-
zeplaats ingericht en kan de zorgboer-
derij ‘Krakenburg’ ook als pauzeplaats 
dienen. Uiteraard zorgen wij er voor 
dat u tegen schappelijke prijzen diver-
se versnaperingen kunt kopen.

Steeds meer mensen krijgen de smaak 
van het wandelen te pakken. Daar 
hoort natuurlijk het ontdekken van de 
natuur in en rond Nuenen bij. Dit jaar-
lijks terugkerende sportieve evene-
ment met deelnemers vanuit binnen- 
en buitenland willen wij graag ook on-

Jeugd BCL gaat verder in de 
Helmondse Badminton Bond 
Omdat Badminton Club Lieshout steeds het allerbeste voor haar leden wil 
doen heeft de vereniging besloten zich niet bij één, maar bij twéé badmin-
tonbonden aan te sluiten. Naast de o�  ciële Badminton Nederland is de vere-
niging inmiddels ook aangesloten bij de Helmondse Badminton Bond om zo 
voor de jeugd aan de meest passende competitie deel te kunnen nemen. 

reden heeft de vereniging nu besloten 
de jeugd, bij wijze van proef, mee te la-
ten spelen in de competitie van een 
andere bond: de Helmondse Badmin-
ton Bond (HBB). Bij deze bond wordt 
immers de gemiddelde leeftijd van de 
teamleden als uitgangspunt geno-
men, waardoor de kans op een meer 
evenwichtige competitie groter lijkt. 
Het meespelen bij die bond is voorlo-
pig op basis van een ‘proefjaar’, waarin 
ervaren moet worden of de jeugd van 
Badminton Club Lieshout hier met 
meer plezier aan de competitie zal 
deelnemen. Inmiddels heeft de bond 
de teams ingedeeld in de D-klasse:

Ook voor de niet ingedeelde spelers 
wordt nog een oplossing gezocht, 
door een combinatieteam met een an-
dere vereniging te maken. Ook dat lijkt 
een mooi voordeel van de Helmondse 
Badminton Bond te zijn.

Al jaren heeft de jeugd van Badminton 
Club Lieshout het moeilijk in de dis-
trictscompetitie van Badminton Ne-
derland. Deze competitie bij die bond 
is opgebouwd in leeftijdsklassen, 
waarbij de leeftijd van het oudste 
teamlid telt. Door deze regeling zijn di-
verse teams de laatste jaren in té sterke 
klassen terecht gekomen, waardoor in 
de wedstrijden grote speelsterkte-ver-
schillen ontstonden en er dus met 
minder plezier wedstrijden gespeeld 
werden. Wedstrijden zijn immers voor-
al leuk als er “een kans op winnen” is, en 
dus de speelsterkte enigszins gelijk is. 
Aan deze moeizame situatie wil de ve-
reniging een einde maken.

Badminton Club Lieshout heeft de af-
gelopen jaren, onder andere, via diver-
se dispensatie verzoeken en overleg-
gen met BNL het niet voor elkaar ge-
kregen om de teams in beter passende 
klassen ingedeeld te krijgen. Om die 

Passende én leuke wedstrijden spelen staat voorop bij BCL

Nationale Sportweek 

"Wat doet sport 
met jou?" 
Wisten jullie dat er heel veel leuke din-
gen te doen zijn in Nuenen? Naast heel 
veel enthousiaste (sport)verenigingen 
kun je ook veel buiten op straat bewe-
gen. Zo hebben we bijvoorbeeld de 
Kwiek route door het dorp lopen, maar 
ook een prachtig Calisthenics park! 
Tijdens de Nationale Sportweek orga-
niseren wij als combinatiefunctionaris-
sen gratis clinic’s en workshops voor 
jong en oud. Wil jij weten wat we alle-
maal gaan doen? Houd dan onze Insta-
gram pagina: LEVNUENEN en de krant 
in de gaten hoe je mee kunt doen. De 
Nationale Sportweek is van 20 t/m 29 
september. 

Bekerwedstrijd

EMK - Nederwetten 11-1 
Door Jacques Ribot

EMK begon sterk aan de lokale derby en kwam al in de tweede minuut op 
voorsprong met een strak schot van Christian Messerschmidt. Na 10 minu-
ten, was het opnieuw Christian Messerschmidt die de voorsprong voor EMK 
verdubbelde (2-0). Kort hierna kwam Nederwetten terug in de wedstrijd 
met een mooi doelpunt. 

fraai schot van Eric Ribot (3-1). Nog 
voor de rust was de wedstrijd ge-
speeld met een kopbal van Dillon van 

Gedurende enkele momenten had 
EMK moeite met de druk van Neder-
wetten, maar kwam weer los met een 

Doelpunt door EMK-er Da an van de Ven

 Fietsgroep WLG gezegend op pad
De Werkgroep Leefbaarheid Gerwen (WLG) organiseert jaarlijks een drie-
daagse � etstocht voor senioren. Woensdag 28 augustus vertrokken 22 � et-
sers vanaf dorpshuis Den Heuvel in Gerwen naar Made. Voor het vertrek 
werden de deelnemende � etsers en hun � etsen gezegend door pater Koen-
raad Huysegems van de priesterbroederschap St. Pius X uit de oude St. Cle-
menskerk in Gerwen. 

pontje. Er werd overnacht in een hotel 
in Made. Eenmaal per jaar is er een 
driedaagse fietstocht en WLG regelt 
ook wekelijks een fietstocht vanuit 
Gerwen. Het vertrek voor deze toch-
ten is steeds op vrijdagmorgen om 
half tien.

Vrijdag 30 augustus keerden de 22 
fietsers weer gezond en wel terug in 
Gerwen met in totaal ruim tweehon-
derd afgelegde kilometers op de tel-
ler. Donderdag werd er een mooie 
tocht gefietst in De Biesbosch met een 
paar keer een overtocht met een veer-

Pater Koenraad Huysegems zegent de fietsers en de fietsen en wordt daarbij geassisteerd 
door Harrie Janssen….(foto Cees van Keulen) 

BCL: méér dan alleen sporten 

maar leuk. Buiten badmintonnen bleek 
immers prima te gaan, mede dankzij 
de zeer aanvaardbare weersomstan-
digheden. Op 7 en 8 september wordt 
in Tilburg zelfs een heus badmintonfes-
tival gehouden, in de buitenlucht (zie 
www.badmintonfestival.nl).
Dankzij de inzet van enkele vrijwilli-
gers van BCL hebben enkele jeugd-
groepen van de Kindervakantieweek 
nu kennis kunnen maken met de sport 
badminton en daardoor een extra leu-
ke sportdag gehad.

Ook de ouderen in Lieshout krijgen de 
aandacht die nodig is. Net als vorig jaar, 
toen de vrijwilligers van BCL met een 
groep bewoners van het Franciscushof 
naar het nieuw aangelegde park bij de 
Mariagrot in Mariahout is geweest, zijn 
ze dit jaar met een groep bewoners 
naar Beek en Donk op pad geweest. Op 
een warme zondagmiddag zijn ze met 
de Polderexpres naar een concert in de 

Eén van de activiteiten dit jaar was een 
‘kennismaking met sport’. Uiteraard 
heeft BCL hier een invulling aan gege-
ven. De vereniging vindt dit soort acti-
viteiten immers belangrijk en staat dus 
steeds klaar om organisatoren te hel-
pen. Deze keer hebben ze dat middels 
een gezellige clinic gedaan op het ter-
rein van de ‘kindervakantieweek’. Dat 
dat buiten was en badminton eigenlijk 
een binnensport is was eigenlijk alleen 

Vrijwilligers van BCL zijn met een groep bewo-
ners van het Franciscushof naar een uitvoe-
ring in de muziektuin in Beek en Donk geweest

Badminton

de Poel (4-1) en een actie van Daan 
van de Ven (5-1). Onmiddellijk na de 
rustpauze ging EMK verder met een 
banaanschot van Kevin Aarts dat niet 
te stoppen was (6-1). Nederwetten 
probeerde nog naar voren te komen, 
maar werd overlopen en incasseerde 
nog 5 doelpunten gemaakt door 
Christian Messerschmidt (4 maal) en 
de razendsnelle Daan van de Ven. Voor 
scheidsrechter Paul van Summeren 
was het een sportieve wedstrijd met 
hooguit een paar overtredingen. Voor 
EMK-trainer Ronnie Jansen was het 
spelbeeld van zijn team zonder meer 
positief, maar hij weet nog niet hoe 
sterk EMK is. De volgende tegenstan-
der in de bekercompetitie is WODAN 
(uitwedstrijd op zondag 8 september 
aanstaande). 

Naast sporten heeft Badminton Club Lieshout nóg een taak: een maatschap-
pelijke taak. Deze zomer heeft de sportvereniging deze taak ingevuld door 
de ‘kindervakantieweek’ te ondersteunen door clinics te verzorgen op de 
sportdag en ook zijn de badmintonners met een groep bewoners van het 
Franciscushof naar een concert in de muziektuin geweest.

muziektuin in Beek en Donk geweest. 
Vanwege de beperkte mobiliteit van 
de deelnemers waren er deze keer wat 
extra vrijwilligers nodig. Na afloop van 
het concert is de groep door de Polder-
expres weer keurig naar huis gebracht. 
Dankzij de goede samenwerking met 
Franciscushof is dit uitje ook prima 
voor elkaar gekomen.

Badminton
Naast deze maatschappelijke activitei-
ten onderneemt BCL natuurlijk ook 
badminton. Heb jij ook zin om te zien 
of badminton een leuke sport voor je 
is? Kom dan naar een van de komende 
speelavonden van BCL: daar kun je 
dan direct meedoen. De jongste jeugd 
van BCL begint om 18.30 uur: dan be-
ginnen de aspiranten-1 (ca. 7-12 jaar). 
Zij spelen tot 19.30 uur. Gelijktijdig be-
ginnen om 19.00 uur de aspiranten-2 
groep, die doorspelen tot 20.00 uur, De 
junioren en senioren starten rond 
20.00 uur met een gezamenlijke trai-
ning. De senioren die niet trainen spe-
len vanaf 20.30 uur vrij. Kom op een 
van de komende woensdagavonden 
om 18.30 (of 20.00) uur naar ‘Sporthal 
De Klumper’ aan de Papenhoef in Lies-
hout. Als je je sportkleding meebrengt 
kun je meteen meedoen en ervaren 
hoe leuk badminton kan zijn. 



#VRRKKs VooRdelig uit eten
met jumbo ton gRimbeRg

2e menu gratis • 2
e menu gratis • 2

e menu gratis • 2
e menu gratis • 2

e menu gratis

Spaar t/m dinsdag 24 september tijdens de Hallo Hapweken 
bij Jumbo Ton Grimberg voor een heerlijk en #VRRKKS 
voordelig etentje! Tegen inlevering van een volle spaarkaart 
krijg je in de hele maand september het tweede 3-gangen 
actiemenu gratis bij de deelnemende restaurants. 
Je maakt daarnaast ook nog eens kans op één van de zeven 
dinercheques t.w.v. € 100 of 1 minuut gratis winkelen. Auberge Vincent, Nuenen

Lunchcafé Janssen, Nuenen

Rest. De 3 Gebroeders, Gerwen

Parkstreet BBQ & Grill, Nuenen

Restaurant Olio, Gerwen

The Yellow Rabbit, Nuenen

Brasserie De Kruik, Nederwetten

Spaarkaarten zijn verkrijgbaar in onze winkel. Bekijk alle informatie 
over de deelnemende restaurants en de volledige actievoorwaarden 
op: jumbotongrimberg.com

MENU 
€ 49,50

MENU 
€ 35,00

MENU 
€ 49,50

MENU 
€ 21,50

MENU 
€ 24,95

MENU 
€ 37,50

MENU 
€ 27,50
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