
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

Themanummer 
Drijehornickels; 
75 jaar bevrijding 
Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten

Indiase Bollywood 
dansen in het Park 
in Nuenen. 
Doe je mee?

Vlooienmarkt 
Panta Rhei 
weer 
groot succes

Mededeling m.b.t. 
griepvaccinaties 

praktijk Rutten en 
van den Top:

Voor het verzenden van de uitnodigingen 
voor de griepvaccinaties maken we gebruik 
van een extern bureau.
Enkel uw naam- en adresgegevens worden 
hiervoor gebruikt, deze worden na de ver-
zending van de uitnodigingen vernietigd.
Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan 
kunt u dit voor 27 september doorgeven 
aan de assistente.
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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,-

Vaccinatie (incl. consult) €29,50! 
Volgende vaccinatie €20,- 

Bel voor een afspraak 
Voorwaarden in de kliniek

De dierenarts 
met aandacht

Kapperdoesweg 8 | 5674 AJ Nuenen | 040-7200862
In het Coppelmans Tuincentrum

UW REISGIDS BIJ DE 
KOOP OF VERKOOP 
VAN UW WONING?

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl

SeniorWeb Nuenen bestaat 20 jaar

• Klik & Tik
• Werken met de DigiD
• Windows 10 voor beginners 
• Windows 10 vervolgcursus 
• Orde op de PC
• Office programma’s 
• Fotoalbums maken
• Android smartphone- en tabletcur-
sussen zijn geheel vernieuwd
• iPad: beginners en gevorderden.

De helpdesk is er weer op maandag-
middag van 14.00 tot 16.00 uur en het 
computercafé start weer in oktober.
Het seizoen wordt traditioneel ge-
opend met een open dag, dit jaar op 
zaterdag 21 sept. van 10.00 tot 15.00 
uur in het cursuslokaal in de bieb (Jhr. 
Hugo van Berckellaan 18).
Naast de 10% korting op de cursusprij-
zen ontvangen inschrijvers op deze 
dag ook een heel leuk presentje.

Parachutes in Nuenen
In het kader van 75 jaar bevrijding, zijn afgelopen zondag  bij Het Klooster in 
Nuenen zes ‘parachutes’ geplaatst door het Oranjecomité. De parachutes 
zijn gemaakt door Meindert Mosterman. Ook is Nuenen voorzien van Ne-
derlandse vlaggen aan lantaarnpalen.

Het idee van de parachutes ontstond 
enkele jaren geleden bij de heer Leen-
ders van de Paulushoeve in Son, een 
klein Tweede Wereldoorlog museum. In 
Son staan ze al enkele jaren langs de 
route die de bevrijders aflegden. Het is 
een eerbetoon aan de parachutisten 
die in september 1944 daar landden als 
onderdeel van operatie market Garden, 
destijds goed zichtbaar vanuit Nuenen.

Opgelost
Vorige week plaatsten wij een oproep of de bestuurder die onze zoon had aangereden op 
de fietsoversteekplaats over de Gerwenseweg contact met ons op wilde nemen. We heb-
ben elkaar inmiddels gesproken. En we waarderen het enorm dat ze die stap heeft geno-
men. Het is goed voor de verwerking. Het gaat om een ouder iemand uit de gemeente 
Nuenen. Ze was zelf ook erg geschrokken en opgelucht dat onze zoon  er niets ernstigs aan 
over heeft gehouden. Dus alles komt goed. Bedankt!

Sander en Leonoor, de ouders van Waldemar

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

Ingezonden brieven

Aanvullingen Bevrijding week 37
Naar aanleiding van het artikel Nuenen op het randje, van Yvonne Henderson 
en Tonny van den Boomen, vorige week in Rond de Linde, kwam een waarde-
volle  aanvulling binnen van Martinus de Vries. Hij was erbij toen het vliegtuig 
neerstortte bij de Collse Hoeve op 31 januari 1944. Martinus herinnert zich:

hem er niet uit kunnen halen. Even 
later kwam er een zijspan met twee 
Duitsers aan, die gingen bellen waar-
na er een wagen kwam die het li-
chaam meenam.
Tegen de avond werden bij ons vier 
soldaten afgezet die de wacht moes-
ten houden. Zij namen bij ons de 
fiets, en zijn bij café Schafrat drank 
gaan halen. Die jongens waren de 
leeftijd van 17 à 18 jaar. Zij zaten bij 
ons aan de keukentafel te drinken en 
mijn vader en broers moesten ook 
mee doen, maar die hadden daar 
geen zin. Een van de jongens zat met 
het vuurwapen op z’n knie.’

Yvonne Henderson had nog een aan-
vulling op het verhaal over de joodse 
Elias Snuijf. Hij was niet ondergedo-
ken maar werkte bij Nico van Heijst. 
Daarna is hij in Drenthe op een boer-
derij gaan werken. Daar kreeg hij een 
oproep van de gemeente voor een 
werkkamp. Daar heeft hij zich netjes 
gemeld. Twee weken na zijn laatste 
brief is hij in Auschwitz vergast.

‘Ik en mijn broer zaten bij de bieten-
kuil de bieten schoon te maken, toen 
er opeens een luchtgevecht plaats 
vond. Je hoorde de kogels fluiten, en 
dat duurde wel even. Ik en mijn broer 
lagen tegen de bietenkuil en opeens 
was er een hoop lawaai. Wij kregen 
een hoop rotzooi over ons heen, 60 
meter voor ons viel er een toestel 
neer.
Mijn oudere broers hadden dat toe-
stel zien aankomen en kwamen kij-
ken of wij er nog waren. Wij stonden 
overeind en zijn mee naar het vlieg-
tuig gelopen. Mijn oudere broers 
trokken de piloot uit het toestel en 
legde hem op de kant van de weg. 
De man trok nog met zijn vingers op 
en neer, hij was met het vliegtuig bij 
Donkers met de vleugel door het dak 
gegaan en heeft bij ons drie dikke ei-
kenbomen als een lucifertje afgesne-
den. Hij is met zijn vleugel twee der-
de door de bietenkuil gegaan, waar 
wij tegen aan zaten. Vandaar die rot-
zooi. De cockpit stond nog niet in 
brand, anders hadden mijn broers 

Wat is er de afgelopen 20 jaar veel gebeurd op het gebied van computer, 
smartphone en tablet. In 1999 gebruikten we op de pc meestal Windows 98. 
We hadden toen niet kunnen vermoeden dat in de toekomst iedereen met 
eigen telefoon rond zou lopen. En dat er een tablet zou komen (vanaf 2010) 
waarop je ook heel gemakkelijk kunt internetten en mailen.

Voor sommigen gaat alles op digitaal 
gebied te snel en ja, er zitten voorde-
len, maar ook nadelen aan nieuwe ont-

wikkelingen. Toch is er bijna niet aan te 
ontkomen om hierin mee te gaan. Niet 
alleen de overheid laat mensen steeds 
minder keuze tussen digitaal of papier, 
ook verenigingen gaan er heel vaak 
van uit dat iedereen zich digitaal kan 
redden.
Gelukkig blijkt vaak dat mensen er ple-
zier in krijgen als ze beter overweg kun-
nen met hun pc, smartphone of tablet.
SeniorWeb Nuenen draagt hier al 20 
jaar een steentje aan bij. Ook komend 
seizoen kunt u weer een cursus kiezen 
over een onderwerp waar uw belang-
stelling naar uit gaat.
Werken met een Mac (Apple) is uitge-
breid en bestaat nu uit een Basiscursus 
en een Vervolgcursus (elk 5 lessen). Ui-
teraard blijven ook onze vertrouwde 
cursussen op het programma staan:

Puzzel mee 
Win een kadobon ter waarde van € 10,- 
van Albert Heijn Parkstraat. Zie de puzzel-
pagina in ons weekblad voor meer info.



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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Mensen met dementie schamen zich 
vaak en praten niet gemakkelijk over 
hun ziekte, wat vaak voor onbegrip 
zorgt en hun kwetsbaarheid ver-
groot. De stichting 2109 wil dat het 
taboe op dementie tot het verleden 
gaat behoren. 2109 staat voor 21 
september en die datum is uitgeroe-
pen tot Wereld Alzheimer dag.

Om dit te realiseren is een speldje met een uniek beeldmerk ontwor-
pen. Als mensen met dementie dit dragen dan kan de omgeving 
deze mensen herkennen. Ieder speldje is voorzien van een unieke 
(persoonlijke ) code die aan de achterzijde is gegraveerd en gekop-
peld aan een noodnummer dat op de voorkant staat. Op het mo-

ment dat de drager van het speldje ver-
dwaald is kan er hulp ingeschakeld worden 
door het noodnummer te bellen. De unieke 
code aan de achterzijde van het speldje zorgt 
ervoor dat er direct wordt geschakeld met 
de juiste contactpersoon. Hierdoor kan de 
spelddrager snel en veilig thuis gebracht 
worden.

De gemeente Nuenen draagt dit initiatief een warm hart toe. Wet-
houder Ralf Stultiëns is om die reden ambassadeur geworden van 
de stichting 2109. Het speldje kan eenvoudig worden besteld via 
www.2019.nl of door te bellen met 06-51946084. Mensen woon-
achtig in de gemeente Nuenen kunnen het speldje tot eind 2020 
kosteloos aanvragen. 

In Nuenen zet de werkgroep Nuenen Dementievriendelijke gemeen-
te zich in voor een gemeente waarin mensen met dementie worden 
geaccepteerd en zo lang mogelijk aansluiting blijven vinden in de 
samenleving. Daarvoor organiseert zij onder andere voorlichtings-
bijeenkomsten voor besturen van vrijwilligersorganisaties en onder-
nemers. Voor meer informatie over de werkzaamheden van deze 
werkgroep: Rene Hamers, gemeente Nuenen 040-2631631.

AVOND VAN HET WONEN 23 SEPTEMBER
Praat mee over ons nieuwe woonbeleid
De komende maanden stelt de gemeente Nuenen nieuw woonbeleid 
op. Dit doen we graag samen met u. Daarom organiseren we op 
maandag 23 september van 19.30 tot 21.30 uur de Avond van het 
Wonen in de Raadszaal in Het Klooster in Nuenen. Inloop is vanaf 
19.00 uur. We gaan deze avond met 
inwoners en dorps- en huurdersorga-
nisaties in gesprek over de opgaven en 
oplossingen voor de komende jaren. U 
bent van harte uitgenodigd!

Wat gaan we doen? 
We starten de avond met een presentatie waarin we de belangrijk-
ste trends op de woningmarkt in Nuenen weergeven. Vervolgens 
gaan we met elkaar in gesprek over wat er de komende jaren moet 
gebeuren om ervoor te zorgen dat iedereen in deze gemeente pret-
tig kan (blijven) wonen. Welke type woningen moeten we bouwen 
en voor wie? Hoe zorgen we voor voldoende betaalbare huur- en 
koopwoningen? Wat gaan we doen om onze woningen energiezui-
niger te maken? Wat moeten we doen zodat mensen met een zorg-
vraag langer zelfstandig kunnen wonen? 

Mede op basis van de input van die avond stellen we het nieuwe 
woonbeleid op. We formuleren kort maar krachtig onze lange ter-
mijnvisie en komen met concrete actiepunten voor de komende 
jaren. De opbrengst gebruiken we ook bij het opstellen van de Om-
gevingsvisie.

Meld u aan 
We stellen uw deelname erg op prijs! Wilt u aan ons doorgeven of 
u deelneemt aan de Avond van het Wonen? U kunt zich aanmelden 
via het secretariaat van de gemeente Nuenen (via afdelingssecreta-
resses@nuenen.nl of (040) 2631 631).

PLEEGZORGINFORMATIEAVOND   
26 SEPTEMBER
Wie zorgt er voor een kind als de ouders 
dat even niet kunnen? Opvang in een 
pleeggezin kan dan een welkome oplos-
sing bieden. Helaas zijn er nog steeds 
kinderen die wachten op een plekje in 
een pleeggezin. Want een kind past niet 
zomaar in ieder gezin. Nieuwe pleegou-
ders blijven daarom hard nodig. Zo ook 
voor Mark* (15). Voor Mark is Combi-
natie Jeugdzorg dringend op zoek naar 
een weekend-/vakantiepleeggezin in de 
regio Nuenen/ Helmond/ Deurne waar 
hij op kan groeien.

Informatieavond in Nuenen
Wij dragen pleegzorg een warm hart toe en willen graag helpen bij 
de zoektocht naar nieuwe pleegouders voor kinderen zoals Mark. 
Daarom organiseren wij samen met Combinatie Jeugdzorg een 
pleegzorginformatieavond op donderdag 26 september van 20.00 
tot 22.00 uur in het gemeentehuis in Nuenen, Jan van Schijnveltlaan 
2. Tijdens deze avond komt naast algemene informatie over pleeg-

zorg ook het (anonieme) profi el van Mark aan bod. Aanmelden voor 
deze informatieavond of opvragen informatiepakket kan via (040) 
245 19 45 of triangel@combinatiejeugdzorg.nl. 

Meer weten over pleegzorg?
Op www.supergewonemensengezocht.nl  en www.combinatie-
jeugdzorg.nl vind je meer informatie over pleegzorg inclusief fi lmpjes 
en ervaringsverhalen.
*Vanwege privacy is Mark niet zijn echte naam. Zijn verhaal is wel echt.

HOORZITTING BEZWAARSCHRIFTEN-
COMMISSIE ALGEMENE KAMER
Op maandag 30 september 2019 is er een hoorzitting van de alge-
mene kamer van de commissie voor de bezwaarschriften in het 
gemeentehuis. De volgende zaken komen aan de orde:
1. om 20.00 uur het bezwaarschrift ingediend namens A. Jansen 

B.V. tegen het besluit van 1 mei 2019 waarbij een last onder 
dwangsom is opgelegd.

2. om 20.30 uur de bezwaarschriften ingediend tegen het besluit van 
27 mei 2019 waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor 
het wijzigingen van het gebruik van het pand gelegen aan Kerkhoef 
6 te Nuenen voor het realiseren van een bed en breakfast.

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

DUURZAAMHEID
Website duurzaam (ver)bouwen
Bent u van plan om te (ver)bouwen? Tegenwoordig zijn er steeds 
meer mogelijkheden om dit duurzaam te doen. Dit is niet alleen 
goed voor mens en milieu, maar het kan er ook voor zorgen dat uw 
energierekening lager wordt. Sommige maatregelen verdienen zich 
hiermee zelfs terug! Daarnaast kunnen investeringen in het duurza-
mer maken van uw woning ook leiden tot een groener energielabel. 
Een groen energielabel kan een positief effect hebben op de waarde 
van uw woning. Tot slot leidt een goed geïsoleerde woning tot meer 
wooncomfort, want minder kans op koude voeten, vocht en tocht. 
Voor meer informatie over wat duurzaam (ver)bouwen is kunt u 
kijken op: www.nuenen.nl/duurzaamverbouwen

VERGUNNINGEN     
PERIODE 09-09-2019 EN 16-09-2019
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Bloemhoeve 14 Dakkapel voorzijde woning 
Venakker, Dorresbus, 
Panneveld Plaatsen geluidsscherm 
Weverstraat 63 Plaatsen erfafscheiding 
Luistruik, veld A Oprichten 25 woningen en bergingen
Luistruik, veld D Oprichten 25 appartementen 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Hoge Brake 72A Plaatsen unit huisartsenpraktijk 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Hoekstraat 1 Splitsen woning 
Collse Heide 62 Uitbreiden loods 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Gerwen Intocht Sint Gerwen 24 november 
Collse Hoefdijk 24 Tent, brandveilig/horeca 20 oktober 
Park Koningsnacht/-dag 26/27 april 
Vincent van Goghplein Eeuwfeest W.B.V. Helpt Elkander 
 20 december 
Park Blues’m Nuenen 31 mei 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Nuenen c.a. Bevrijdingsherdenking 20 september 
Nuenen c.a. LEV Groep Nationale Sportweek 
 21-28 september en 9 oktober

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
12-09-2019 De Huufkes 18 Melding Activiteitenbesluit milieu-
  beheer Esro Vlees, voor het veran-
  deren van een vleesverwerkend bedrijf

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

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

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

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

AFVALWEETJE

Woensdag 25 september is de laatste woensdag 
dat de milieustraat open is tot 20.00 uur.
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RAADSVERGADERING     
26 SEPTEMBER 2019
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering. Agenda en bijbe-
horende stukken staan op http://nuenen.raadsinformatie.nl en 
liggen ter inzage in het gemeentehuis. 
Raadsvergadering 26 september
Locatie: het Klooster, aanvang 19.30 uur

Onderwerpen o.a.
• Benoemen raadsleden en burgercommissieleden
• Initiatiefvoorstel Herziening verordening starterslening
• Vaststelling bestemmingsplan 'Hoekstraat 84 Nederwetten'
• Toegankelijkheid Gemeente Nuenen Obstakelplan 2019
Tijdens de raadsvergadering kunt u gebruikmaken van het inspreek-
recht.
Neem daarvoor contact op met de griffi e: tel: 040-2631679 of email 
griffi e@nuenen.nl

GAST VAN DE RAAD
Maak kennis met het werk van de gemeenteraad
De gemeenteraad neemt tijdens de raadsvergaderingen allerlei be-
sluiten die uw leefomgeving direct raken. Denk hierbij aan wonen, 
werk, zorg, wegen, onderwijs, groen en sport. Hoe gaat die besluit-
vorming in z’n werk en kunt u daar nog invloed op uitoefenen? Op 
deze en andere vragen geeft de gemeenteraad graag antwoord.

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Maar het is 
ook mogelijk om als ‘Gast van de raad’ de raadsvergadering te be-
zoeken. Dit is een initiatief van de gemeenteraad om u kennis te 
laten maken met het werk van de raad.

Wat kunt u verwachten
Om 18.00 uur verwelkomt een aantal leden van een politieke partij 
uit de Nuenense gemeenteraad u in Het Klooster, Park 1. Onder het 
genot van een broodje en koffi e vertellen zij u meer over het gemeen-
tebestuur, het raadswerk en de manier waarop gemeentelijke be-
sluiten tot stand komen. Aansluitend ontvangt de burgemeester u 
in de raadzaal en kunt u vanaf 19.30 uur de raadsvergadering live 
volgen. Na afl oop is er gelegenheid voor een drankje en praat u nog 
even na met raadsleden. 
 
Bent u er bij op 26 september 2019?
Stuur dan een email naar griffi e@nuenen.nl of bel 040 - 2631 679. 
Liever een andere keer? Dat kan ook. We horen het graag.
Namens u werken we aan een mooi en leefbaar Nuenen, Gerwen, 
Nederwetten en Eeneind. 
Hopelijk tot ziens in de raadzaal! Gemeenteraad Nuenen c.a.

VIERING 75 JAAR BEVRIJDING
Deze week vieren we dat het 75 jaar geleden is dat de dorpen Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten zijn bevrijd. 
Er is een mooi programma gemaakt. Ook 
elders in de regio zijn er extra activiteiten 
vanwege het jubileumjaar: 75 jaar bevrij-
ding (1944- 2019). Meer informatie via 
www.nuenen.nl

Vlaggen 
Wij stellen het op prijs dat u vrijdag 20 september 
(Bevrijdingsviering) de vlag buiten hangt om te 
vieren dat Nuenen 75 jaar bevrijd is.

WERELD ALZHEIMER DAG 21 SEPTEMBER
Dementie raakt ons allemaal. Een op de vijf mensen krijgt dementie. 
Zeventig procent van de mensen met dementie woont gewoon thuis 
en willen dit zo lang mogelijk. Dat vraagt om zorg en ondersteuning.



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

  

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK 
keurslager

Ook voor de
Best Belegde Broodjes!!!

Kippendijen Filet
........................................................500 gram 5,95
100 gram Runder Rookvlees +
150 gram Eiersalade ............................3,95
Herfst Lapje
........................................................100 gram 1,95
Varkens Oesters
“Met gratis Champignon Roomsaus” ..4 stuks 6,95
Tok en Surf
“Kipfi let gevuld met Gamba’s en Spinazie”
........................................................100 gram 1,95
Huzaren Salade
“Met puur Rundvlees” ....................500 gram 3,75

KOOPJE

SPECIAL

KOOPJE

SPECIAL

TOPPER

Jhr. Hugo van Berckellaan 18 
www.seniorwebnuenen.nl 

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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Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

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

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

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

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

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

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

worden.

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

dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

info@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

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

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
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PUZZELHOEKWeek 38

Horizontaal: 1 voorgeschreven handelwijze 10 schotenreeks 11 afslag 13 circa 
14 hijswerktuig 17 Eerste Kamer 19 windvrij 20 soort krokodil 21 noordnoordwest 
22 United Nations 24 debet 25 buiten dienst 27 bolgewas 28 edelvrouw 31 wedstrijdplan 
34 aarden kruik 35 getal 36 vruchtenmoes 40 vaste lezer 44 hoc est 45 rijksgrens 
46 domina 47 namelijk 48 in hoge mate 49 zeer boos 51 sportartikel 52 muzieknoot 
54 plantenrijk 56 en andere 57 loofboom 60 grasmaand 63 Europeaan.

Verticaal: Verticaal: 1 bevel 2 soort fee 3 deo volente 4 schaakterm 5 kraaiachtige vogel 
6 land in Noord-Amerika 7 voegwoord 8 doctorandus 9 kippenproduct 10 Fins bad 6 land in Noord-Amerika 7 voegwoord 8 doctorandus 9 kippenproduct 10 Fins bad 
12 dienstkleding 13 vereniging 15 soldatenvoedsel 16 openbare functie 18 vloeibaar metaal 12 dienstkleding 13 vereniging 15 soldatenvoedsel 16 openbare functie 18 vloeibaar metaal 
23 landelijk 26 kortschrift 29 alcoholische drank 30 noordnoordoost 32 chief executive officer 23 landelijk 26 kortschrift 29 alcoholische drank 30 noordnoordoost 32 chief executive officer 
33 riv. in Oostenrijk 36 afdelingshoofd 37 Russisch gebergte 38 zegeteken 39 stekelig dier 33 riv. in Oostenrijk 36 afdelingshoofd 37 Russisch gebergte 38 zegeteken 39 stekelig dier 
40 bladnerf 41 langwerpige vrucht 42 deel v.d. voet 43 profeet 50 mikpunt 40 bladnerf 41 langwerpige vrucht 42 deel v.d. voet 43 profeet 50 mikpunt 
53 Engels telwoord 55 pluspunt 58 modern 59 de dato 61 per dag 62 ingenieur.53 Engels telwoord 55 pluspunt 58 modern 59 de dato 61 per dag 62 ingenieur.

M A L A G A K A T T I G

K D E K N A E G O M

A S L E E G N C R V Z A

J O B R E I S S O M N O N

A M O K N N A U V E T E

K B R E D A S P A L K N

U S A O

A P I P E T P A L E T H

L E U T V E R R D I N O

L O B T E R R E I N K O T

E S B E R G F A I R L E

E W E E E A P E T L

L E U N E N B E T U W E

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

Oplossingen wk 37
G R E W D E X A L E R P E R M

N E D N A T F I G A A M T E N

I M R A E E Z E L D E R S T S

D A A Z M A S E S I N N O V E

U I G A F R E I S K A R T S J

O S T E E L S I G K T I P S T

H K C P H C S I T E H T S E E

N O O H C S N E L L E T Y O N

I R U S U A N S A V N A C R N

P R P G R I M M I G I E H O I

S E U K S V M S T A M B O O M

M L R F E I D R E T T E L V A

O N E R E I T N A N I M O D A

O E T P E D A E G N A R O I R

R E L E R O M A A N D A G M T

P E R M I S S I EP E R M I S S I E

Woordzoeker
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in 
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep 
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

AFGUNST
ANIMO
BATON
CABARETESK
COMPRESSIE
EITJE
FABELBOEK
FIGUUR
GENEMUIDEN
GENOT
GEZET
HAGEN
HANDHAVING
HERSTEL
HORRORFILMHORRORFILM
INTIMUSINTIMUS
KANTWERKENKANTWERKEN
KEUKENBLADKEUKENBLAD
KLAUTERENKLAUTEREN
KNEEPKNEEP
KOESTKOEST
LOMPHEIDLOMPHEID
NATREKKENNATREKKEN
NOTEN
ONTDAAN
ONZIN
OPLADEN
PARDON
PIRANHA
PROOI
SFINX
SLAGGITAAR
SPEEN
STERIEL
TENANT
TONIC
TYPERING
VINDING
VRAAT
WAAROM
WANGEN
ZAIRE

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

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

2 5 3
7 6 1 4

1 6 5 7
3 8

6 8 9 4
6 7

9 7 2 5
5 6 1 2

5 4 9

Sudoku

week 36, Dhr. / Mw. Janssen, Nuenen.

Themanummer Drijehornickels

75 jaar bevrijding Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten 
De speciale uitgave van het cultuur-historisch tijdschrift Drijehornickels 
staat volledig in het teken van oorlog en bevrijding Nuenen, Gerwen en Ne-
derwetten, 1940-1945. 

mer het complete overzicht van oor-
logsslachtoffers uit Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten die tot op dit moment 
bekend zijn. 

Uitgave heemkundekring 
Het full-colour cultuurhistorisch ma-
gazine Drijehornickels wordt drie keer 
per jaar door heemkundekring De 
Drijehornick uitgegeven en wordt ge-
drukt bij Drukkerij Messerschmidt. 
Deze speciale uitgave heeft een grote-
re oplage dan normaal. Dankzij mede-
werking van Drukkerij Messerschmidt 
is het mogelijk het speciale bevrij-
dingsnummer voor twee euro aan te 
bieden. Daarnaast heeft de gemeente 
Nuenen c.a. gezorgd dat alle basis-
scholen voorzien kunnen worden van 
deze speciale uitgave.

De nieuwe Drijehornickels is te koop 
 op de vaste verkooppunten: Heemhuis 
van De Drijehornick, Papenvoort 15A, 
Jumbo Ton Grimberg, kantoorboek-
handel Risjamo Kernkwartier, Vincen-
tre aan de Berg en Bruna Parkstraat. Er 
zijn speciale verkooppunten bij Albert 
Heijn en Crooijmans Mannenmode in 

Zo is er aandacht voor de zware tank-
gevechten in het gebied tussen Son, 
Nederwetten, Nuenen en Eindhoven. 
Vanuit de positie bij Nederwetten be-
reidde de Duitse Panzerbrigade 107 
een aanval voor op de weg van Son 
naar Eindhoven. Daarnaast boden de 
Duitsers op 20 september 1944 op de 
Soeterbeekseweg in Nederwetten en 
bij het Boord en de huidige kruising 
Europalaan-Vallestap in Nuenen hevi-
ge weerstand tegen de optrekkende 
geallieerde troepen. Op welke wijze 
enkele Gerwenaren tijdens de bevrij-
ding zijn gevlucht, wordt duidelijk uit 
een interview met Tiny de Louw-Aarts, 
destijds 12 jaar oud.

In het artikel over het monument ‘We-
deropstanding is bevrijding’ is te lezen 
welke betekenis ontwerper Martijn 
Troost aan het bevrijdingsmonument 
gaf. Ook de herdenkingsroute vanaf 
het bevrijdingsmonument staat be-
schreven. Deze route leidt langs die 
plaatsen in Nuenen c.a. waar tijdens de 
bevrijding militairen zijn omgekomen. 
Nog steeds breidt de lijst van oorlogs-
slachtoffers zich uit. In dit themanum-

Kwiekroute   
in Nuenen
Op maandag 23 september wordt op 
initiatief van de LEV-groep de Kwiek-
route gelopen. De begeleiding is in 
handen van Fysiotherapie Nuenen.
Kent u de route nog niet of aarzelt u of 
het iets voor u is? Schroom niet en sluit 
u aan. Neem een maatje mee: de buur-
man, een vriendin, uw dochter of zo-
maar iemand.
We verzamelen om 10.00 bij 'de Ak-
kers'. Na afloop is er in de Akkers gele-
genheid om gezellig na te praten on-
der het genot van een kopje koffie. 

de Parkstraat, Supermarkt Jan Linders 
en I Fratelli Italiaanse specialiteiten in 
de Vincent van Goghstraat, de Wereld-
winkel en Fietstotaalzaak De Concur-
rent op de Berg, Het Klooster, in Neder-
wetten Brasserie-café De Kruik en ge-
meenschapshuis De Koppelaar en in 
Gerwen gemeenschapshuis D’n Heu-
vel en restaurant De Drie Gebroeders.

Verkooptentoonstelling   
Ad Snijders
Ad Snijders (1929 - 2010) was een Eindhovense kunstenaar, tekenaar, colla-
gist en beeldhouder. Op zijn twaalfde begon hij met tekenen en eigenlijk is 
hij daar nooit meer mee gestopt. Zijn stijl kan het best omschreven worden 
als expressionistische, � guratieve kunst.

taal. In 1964 maakt hij zijn voorlopig 
laatste schilderij en gaat zich bezig-
houden met collagetechnieken. Rond 
1970 keerde de geschilderde en gete-
kende werkelijkheid, de figuratie, te-
rug in zijn werk. 

Bij leven heeft Ad Snijders meerdere 
groeps- en solo exposities gehad in 
het Van Abbemuseum. Zoals curator 
Steven ten Thije zegt: “Snijders en het 
Van Abbemuseum zijn samen groot 
geworden”. Op dit moment blikt het 
museum voor het eerste postuum te-
rug met een expositie. Ad Snijders. Vrij 
schilderen is van 8 september 2019 tot 
en met 18 april 2020 te zien in het Van 
Abbemuseum.

Verkooptentoonstelling
In navolging van het Van Abbemu-
seum zal er werk van Ad Snijders geëx-
poseerd worden tijdens een verkoop-
tentoonstelling bij Art Dumay van za-
terdag 5 oktober tot en met zaterdag 
16 november. Deze tentoonstelling is 
dagelijks geopend van 11.00 tot 16.00 
uur (behalve op zondag).
 

Als kunstenaar is Ad Snijders auto di-
dact. Dit kwam met name, omdat hij na 
de lagere school direct aan het werk 
moest. Hij begon als leerling-zetter bij 
een drukkerij, maar bleef in zijn vrijetijd 
altijd tekenen. Dit zorgde ervoor dat hij 
in 1947 op achttienjarige leeftijd toe-
trad tot Kunstkring de Kempen, als een 
van de jongste leden. Op latere leeftijd 
kreeg hij alsnog de kans om te gaan 
studeren. Dankzij de Franse overheid 
ontvangt hij een beurs om in 1961 en 
1962 onderwijs te volgen aan de Aca-
démie de la Grande Chaumiére in Parijs.

Zowel Snijders thematiek als zijn ma-
nier van werken sloten aan op gebeur-
tenissen in de tijdsperiodes waarin hij 
werkte. Daarmee was zijn werk altijd 
actueel. Gedurende zijn carrière kende 
Snijders meerdere manieren van wer-
ken. Hij begon als tekenaar, maar 
maakte in 1955 zijn eerste olieverf-
schilderij. Het schilderen was meteen 
zelfsprekend voor hem. Tussen 1958 
en 1963 maakte Snijders regelmatig 
beelden van papier-maché en hout, 
maar ook fragiele constructies van me-

Tinkers, Drinkers, 
Dreamers    
bij Ons Tejater
Ons Tejater opent haar seizoen op zaterdag 28 sep-
tember om 20.30 uur met Ierse, Engelse & America-
na Folk door Tinkers, Drinker, Dreamers. Deze band 
heeft reeds een lange geschiedenis, in haar ruim 
twintigjarig bestaan hebben zij diverse festivals 
aangedaan oa Folkwoodsfestival, het Eire at the 
Top festival in Enkhuizen en het Keltisch festival in 
Goirle. 

Ook vele pubs, cafés en kleine intieme theaters zijn 
plekken waar Tinkers, Drinkers, Dreamers graag gezie-
ne gasten zijn. Daarnaast brachten zij diverse CD’s uit. 
De bandleden hebben een zeer uiteenlopende mu-
ziekachtergrond; van Rock, via Blues naar Americana. 
Zelfs Ragtime, Old time en Country invloeden zijn te 
bespeuren in de arrangementen van de traditionals die 
gespeeld worden. De geneugten van drank, verloren 
liefdes, mannen en hun overspelige vrouwen en zeerei-
zen zijn geliefde onderwerpen in deze liederen. Jigs, 
reels, polka’s en old time tunes met illustere namen 
hebben een vaste opbeurende plaats in het repertoire, 
met liefde en vaart gespeeld. Sinds oktober 2018 ma-
ken Guy Roelofs en Jenny van Diggelen deel uit van de 
vaste bezetting van de band. Zij hebben al jarenlang 
een goede naam in de Nederlandse en ook internatio-
nale folk wereld. Een optreden van Tinkers, Drinkers, 
Dreamers, neemt je mee in de veelzijdige wereld van 
de folkmuziek. 

Kaarten à € 11,00 (incl. 1 consumptie) zijn via internet te 
reserveren via: www.vierbinden.nl/theater/ons-tejater. 
Resterende toegangskaarten zijn vanaf 1 week voor de 
voorstelling te koop in het Dorpshuis te Lieshout tegen 
contante betaling.

Tinkers, Drinkers en Dreamers in Dorpshuis Lieshout 
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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:

Inmiddels een traditie:     
het sponsortoernooi RKSV Nuenen
Afgelopen vrijdag, 13 september, werd het traditionele golftoernooi voor 
de sponsors van de Stichting Vrienden van de RKSV Nuenen weer afgewerkt. 
Ondanks de datum een schitterende dag! Sponsorgelden zijn voor de RKSV 
Nuenen een onmisbaar en groot deel van de inkomsten, zodat we de contri-
buties voor onze leden op een aanvaardbaar peil kunnen houden en toch 
een hoog niveau aan faciliteiten kunnen bieden aan zowel prestatieve als 
recreatieve voetballers, met de nadruk op eigen jeugd.

Plaats van handeling: 

de hoofdsponsor werd door Jan Veld-
sink zelf overhandigd aan een beduus-
de winnares. Een traditie, die voor vol-
gend jaar alweer op de kalender prijkt 
en waar meer (nieuwe) sponsors van 
harte welkom zijn!

 

Golf de Gulbergen
Jaarlijks neemt het aantal meespelen-
de sponsors toe en met 36 wedstrijd-
spelers en 15 ‘clinic’ deelnemers had-
den we weer een schitterend evene-
ment, onder prachtige weersomstan-
digheden. Op de twee lussen 
(Sprookjes- en Libellenbaan) werden 
negen holes gespeeld en ook de deel-
nemers aan de kennismakingsclinic 
werden in de gelegenheid gesteld op 
de ‘Old Course’ in de praktijk te ervaren 
hoe golf wordt beleefd. Na afloop wa-
ren er een gezellige borrel en een buf-
fet en werden mooie prijzen, door een 
aantal sponsors beschikbaar gesteld, 
uitgereikt. Een mooie hoofdprijs van 

Schuif even aan tafel bij...... 
Jaap Kroon
Op donderdag 26 september bijt Nuenens huisarts Jaap Kroon het spits af 
van alweer het zesde seizoen van de maandelijkse Senergiek-lezingen, die 
in 2014 van start gingen onder de titel: ‘Schuif even aan tafel bij.

meesterskamer met de lokale burger-
vader. Nu blijft het beperkt tot registra-
tie in het zogenaamde BIG-register.
Huisarts Kroon heeft een rijke ervaring 
in Nuenen opgebouwd. Mooie erva-
ringen die hij koestert, zoals vier gene-

Deze vaste presentaties zijn inmiddels 
zo ingeburgerd dat de roepnaam in-
middels kortweg Schuif-lezingen is 
geworden.
“Een huisarts weet weinig over veel, 
een specialist weet veel over weinig”, is 
zijn markante openingszin bij de voor-
bereiding van deze presentatie.
Jaap Kroon was van 1985 tot 2017 
huisarts in Nuenen. Na 32 jaar nam hij 
afscheid.
“De dokterspraktijk heeft door de tijd 
heen enorme veranderingen onder-
gaan”, vertelt hij. Draaide de dokter 
vroeger zijn praktijk alleen, enkel on-
dersteund door een assistente, op dit 
moment werken in zo’n praktijk al vlug 
8 tot 10 mensen. Moest vroeger de arts 
dag en nacht bereikbaar zijn, tegen-
woordig is voor de weekenddienst en 
de avond en de nacht de huisartsen-
post in het leven geroepen.
Ook de aard van het patiëntcontact is 
ingrijpend anders. Zo is het aantal pre-
ventieve vragen over gezondheid 
sterk toegenomen, waar voorheen de 
arts vooral acute ziektes bestreed.
Het begin van een nieuwe huisartsen-
praktijk starten lag in het verleden 
doorgaans bij de gemeente. Je vesti-
ging als arts werd dan ook voorafge-
gaan door een gesprek in de burge-

De zelfbewoningsplicht
Wie een woning koopt, moet er zelf in gaan wonen. De gemeente Eindhoven 
overweegt zo’n zelfbewoningsplicht in te voeren om het beleggers onmogelijk te 
maken een bestaande woning te kopen en die vervolgens te verhuren. Wethou-
der Torunoglu heeft in de gemeenteraad gezegd dat woningen steeds meer een 
‘beleggingsproduct’ worden en deze zelfbewoningsplicht zou ervoor zorgen dat 
particuliere kopers niet uit de markt worden gedrukt. Ook zou het prijsopdrijvend 
effect op deze manier worden tegengegaan. In enkele steden bestaat al zo’n 
plicht of wordt eraan gewerkt. Bij nieuwbouwprojecten wordt een dergelijke 
voorwaarde vaker gesteld, in combinatie met een anti-speculatiebeding.

Ik vind zo’n zelfbewoningsplicht voor bestaande woningen een slecht plan. Hier-
mee kiest de overheid dan weer voor reguleren in plaats van stimuleren. Bij het 
aankopen en doorverhuren van bestaande woningen gaat het in de meeste ge-
vallen om kleine beleggers die hun spaargeld beter willen laten renderen. Een be-
hoefte die alleen maar groter zal worden met de huidige renteontwikkeling. Je 
hoeft die kleine beleggers niet direct weg te zetten als op winst beluste huisjes-
melkers die starters op de woningmarkt uit de markt drukken. In verreweg de 
meeste gevallen komen deze woningen als middenhuurwoning beschikbaar, 
een categorie die de gemeente graag ziet groeien. En de hoogte van de huur 
wordt vastgesteld volgens een puntensysteem, dus het is ook niet zo dat eigena-
ren de huren ongebreideld kunnen opvoeren. De kwaliteit van de woning be-
paalt de hoogte van de huur.
 

Laat de overheid haar energie toch vooral steken in het aanja-
gen van de markt in plaats van extra regelgeving. Maak de 

bouw van voldoende betaalbare woningen voor starters 
mogelijk en laat de woningcorporaties hierin hun rol 
spelen. Stel voldoende bouwgrond beschikbaar, hou 
de procedures kort en formuleer niet te veel aanvullen-

de regels. Als straks het economisch tij weer tegenzit - 
de eerste signalen zijn er al - en de situatie op de wo-
ningmarkt daardoor verandert, moeten al die regels 

weer worden afgeschaft. 

Prijzen worden grotendeels bepaald door de markt. De 
huidige stijging van koopprijzen heeft te maken met 

een grote woningbehoefte en een zeer krap aanbod. 
Dat laatste is te beïnvloeden door te stimuleren. 

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

Nieuwe ledschermen
Sinds maandag hangen er twee gloednieuwe ledschermen op de Europa-
laan en de Smits van Oyenlaan. Na 10 jaar trouwe dienst is het nu tijd voor 
een nieuwe generatie. Met een betere kwaliteit en makkelijkere bediening. 

Aan de uitgangspunten is niets gewijzigd. Nuenense verenigingen, clubs, evene-
menten en gemeentelijke aankondigingen mogen gratis adverteren; bedrijven 
betalen. Zo staat deze week volop in het teken van 75 jaar bevrijding, een mooi 
voorbeeld van lokale samenwerking zonder kosten. Meer informatie en boeking 
op vgvn.nl/led-schermen

 

Fitter de nachtdienst door   
in Catharina Ziekenhuis
Het Catharina Ziekenhuis zoekt naar mogelijkheden om verpleegkundigen 
� tter de nachtdienst door te laten komen. Samen met de universiteit van Til-
burg doet het ziekenhuis onderzoek naar drie ‘interventies’ die de noodza-
kelijke nachtdiensten comfortabeler maken. Het ziekenhuis gaat als proef 
twee maanden speciale brillen, een speciaal bed voor een powernap en ge-
zond eten testen op drie afdelingen. 

Blauwe en rode glazen
Op de kinderafdeling wordt de bril uit-
geprobeerd. In deze bril kunnen blau-
we en rode glazen worden gezet. 
“Blauw licht houdt je wakker terwijl de 
rode glazen het tegenovergestelde ef-
fect hebben. Onze medewerkers ge-
bruiken de rode glazen net voordat ze 
naar bed gaan, het helpt ze beter insla-

“Nachtdiensten afschaffen, kunnen we 
niet. Ze horen er nu eenmaal bij. Maar 
we kunnen het onze verpleegkundi-
gen wel comfortabeler maken”, zegt 
Marieke van Schijndel, manager 
Spoedeisende Hulp van het Catharina 
Ziekenhuis. “De middelen die we inzet-
ten tijdens de proefperiode zijn niet 
nieuw. Maar we willen per onderdeel 
weten of en hoe goed het werkt. Dat 
maakt het voor ons mogelijk om later 
ziekenhuisbreed maatregelen te ne-
men.”

SEH-verpleegkundige Joris met speciale bril

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

op die datum? In 2020 zijn er opnieuw 
lesavonden. Informeer gerust naar de 
mogelijkheden.
Heeft u reeds een diploma reanimatie? 
Om dat geldig te houden kunt u deelne-
men aan de  herhalingscursus op woens-
dagavond 23 oktober. Ook dan starten 
we om 19.00 uur. De tweede mogelijk-
heid is op dinsdagavond 26 november. 
Laat uw diploma niet verlopen!

Prijzen: EHBO voor volwassenen € 150,- 
| EHBO aan kinderen € 100,- | Reanima-
tie € 40,- | Herhaling reanimatie € 30,-. 
Cursussen worden mogelijk (voor een 
deel) vergoed door uw zorgverzeke-
raar. Wij adviseren u dit na te vragen. 
Bovenstaande opleidingen worden 
gegeven in dorpshuis ‘De Koppelaar’ 
De Koppel 1 te Nederwetten. 

Wilt u meer informatie of inschrijven? 
Stuur een bericht naar: ehbo.nuenen@
onsnet.nu of kijk op de website:
www.ehbonuenen.nl

EHBO-cursus voor volwassenen (incl. 
reanimatie en bediening AED), leidt op 
voor het landelijk erkende diploma 
van het Oranje Kruis. Deze tiendelige 
cursus start op woensdagavond 13 no-
vember om 19.30 uur. Vervolgens elke 
woensdagavond t/m 18 maart 2020.
EHBO-cursus aan kinderen voor ie-
dereen die regelmatig in contact komt 
met kinderen. Dus oma’s en opa’s, pa-
pa’s en mama’s, maar ook professio-
nals. Deze vierdelige cursus start op 
donderdagavond 7 november om 
19.30 uur. Vervolgens elke donderdag-
avond t/m 28 november 2019.
Cursus Reanimatie en AED-bediening 
voor iedereen! Leer deze betrekkelijk 
eenvoudige vaardigheden in slechts 
één avond, met theorie maar vooral 
praktijk. U beheerst de reanimatie-
techniek en kunt met een gerust hart 
een AED van de muur halen én bedie-
nen. We starten op donderdagavond 
10 oktober om 19.00 uur. De training 
duurt tot 23.00 uur.  Bent u verhinderd 

raties van één familie die hij als patiënt 
had, maar ook diepe gesprekken met 
mensen die bijvoorbeeld hun kind ver-
liezen.
Hij kan er boeiend en menselijk over 
vertellen en wil zijn verhaal graag de-
len met mensen die daarin geïnteres-
seerd zijn.
Iedereen is van harte welkom. Entree is 
gratis. Koffie/thee tegen betaling.
Noteer de datum alvast in uw agenda.
26 september 09.30 uur in Het Klooster

pen”, legt Van Schijndel uit. Op de me-
dium care nuttigen medewerkers twee 
keer per nacht een gezonde maaltijd. 
“Kleine porties, eiwitrijk, niet te vet. En 
dat verdeeld over meerdere eetmo-
menten in de nacht. Dat zorgt voor 
meer balans. Er is goed gekeken naar 
wat het lichaam nodig heeft, hoe het 
lichaam voedsel verwerkt en wat de 
impact is voor het lichaam en daarmee 
het gevoel van de verpleegkundigen 
tijdens een nachtdienst”, verduidelijkt 
Van Schijndel. En op de Intensive Care 
staat een speciaal bed waar een po-
wernap van maximaal 24 minuten ge-
daan kan worden. Van Schijndel: “Dit 
bed geeft trillingen af en er kan geluis-
terd worden naar rustgevende mu-
ziek.” De Spoedeisende Hulp van het 
ziekenhuis mag alle drie de producten 
testen.

In januari 2020 moeten de eerste resul-
taten bekend zijn. Dan is duidelijk wel-
ke interventie het beste werkt. Het zie-
kenhuis zal vervolgens een plan uit-
werken om de nachtdienst voor alle 
verpleegkundigen aangenamer te la-
ten verlopen. 
www.catharinaziekenhuis.nl

 



Kies de MULTI
    die bij u past

Doe de 
test in de 

winkel

Solgar Vitamins • Finest natural supplements since 1947
Solgar Vitamins is sinds 1947 toonaangevend in het ontwikkelen en produceren van hoogwaardige voedingssupplementen. 

Een wetenschappelijk team van experts op het gebied van voeding en gezondheid vormt het hart van het bedrijf. Zij geven u
de garantie dat elk Solgar product uitgebreid is gecontroleerd op zuiverheid, werkzaamheid, stabiliteit en veiligheid.

Verkrijgbaar bij
Etos Nuenen &

Geldrop

Etos Nuenen Parkstraat 20 A B • 5671 GG Nuenen • Tel: 040 283 9714             Etos Geldrop Heuvel 42 • 5664 HM Geldrop • Tel: 040 285 0160

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

VOLOP VIOLENVOLOP VIOLEN
VELE SOORTEN EN

IN MEER DAN 50 KLEUREN

HEIDEPLANTEN - BLOEMBOLLEN
POTCHRYSANTEN enz.

GROOT ASSORTIMENT TUINPLANTEN

GRONDIG 
WERK

ILSE
LEVERT

WORD JIJ HAAR COLLEGA?

Je kunt aan de slag als  grond/- kabelwerker    distributiemonteur 
 elektra    distributiemonteur gas en water   

GA NAAR HURKMANSWERKT.NL

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

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!
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Cursus abstract 
schilderen bij 
Atelier Van Gogh 
Voor wie graag abstract wil leren schil-
deren of voor wie op zoek is naar nieu-
we inspiratie, is dit de ideale cursus. De 
docente Marjo van Meer van het Ate-
lier Van Gogh zegt dat voor deze cur-
sus abstractie het vertrekpunt is. Het is 
een vertrekpunt voor een ontdek-
kingsreis door denkbeeldige land-
schappen. En deze reis is niet gericht 
tegen een figuratieve werkwijze, inte-
gendeel, figuratie en gevoel is een in-
spiratiebron voor abstractie. 
In deze korte cursus wordt geëxperi-
menteerd met kleur en vorm. Je vindt 
jouw maat, jouw kleur en vormen die 
bij je passen. Iedere les leert een ande-
re manier van schilderen of een andere 
techniek. Op zoek naar wat past bij jou. 
Jouw manier van schilderen. Voor ie-
dereen die meer vrijheid wil verwerven 
in het zelf creëren. Dit kan met geen, 
weinig of veel ervaring. Het is een schil-
deravontuur en ontdekkingsreis. 
De cursus bestaat uit acht lessen op 
de maandagavond van 19.30 uur  tot 
22.00 uur. Gestart wordt op maandag 
30 september in Het Klooster te Nue-
nen. Docente van deze cursus is Marjo 
van Meer, Atelier Van Gogh. Voor meer 
info en inschrijven, zie de website:
www.ateliervangogh.nl 

Cursus 'Schilderen 
naar Thema' 
Op 26 september gaat de cursus 'Schil-
deren naar Thema' van start. Het doel 
van de cursus is om het werk van cur-
sisten naar een hoger niveau te bren-
gen. Deze cursus biedt de deelnemers 
nieuwe ‘input’ en bestaat uit een mix 
van ambachtelijkheid en vernieuwing. 
Er wordt steeds gewerkt naar aanlei-
ding van een onderwerp of thema. Ge-
durende de cursus komen ongeveer 
zes thema’s aan bod. Wil je aan je eigen 
onderwerp of je eigen idee werken, 
dan kan dat uiteraard ook. Of je realis-
tisch of abstract wilt werken, bepaal je 
ook zelf. Elke stijl is geoorloofd. Idee-
ontwikkeling is een belangrijk onder-
deel van deze cursus. Er is aandacht 
voor compositie, gebruik van fotogra-
fie/tablet en collage bij wijze van hulp-
middel, projectie, kleuren mengen en 
wijze van schilderen. Ook schilderen 
met ei-tempera is mogelijk. Maar de 
cursist bepaalt zelf waar hij/zij gebruik 
van wil maken. Een uitdagende cursus 
onder deskundige begeleiding van 
kunstenaar Jan de Koning. 
Er zijn nog enkele plaatsen beschik-
baar. De start is op donderdag 26 sep-
tember, van 09.15 uur tot 11.45 uur. De 
cursus bestaat uit twintig lessen, de lo-
catie is Atelier Van Gogh, Het Klooster 
te Nuenen. Meer informatie  en in-
schrijven: groetenuitnuenen@gmail.
com of kijk op de website:
www.ateliervangogh.nl 

Literatuur bij     
Cultuur Overdag
Op zondagmiddag 29 september geeft de bekende Nederlands-Iraanse 
schrijver Kader Abdolah een lezing in De Watermolen van Opwetten. Aan-
vang 14.30 uur.

Meer informatie over deze lezing is te 
vinden op www.cultuuroverdag.nl 
Toegangskaarten à € 15,00 zijn te 
koop via de ticketwebshop van Cul-
tuur Overdag, tot en met 27 septem-
ber op werkdagen tijdens kantoor-
uren aan de balie van Het Klooster en, 
indien niet uitverkocht, op 29 sep-
tember vanaf 14.00 uur bij De Water-
molen van Opwetten.

Kader Abdolah (1954) is het pseudo-
niem van Hossein Sadgadi Ghaemu-
raghami Farahani. Hij studeerde na-
tuurkunde aan de universiteit van Te-
heran. In 1985 vluchtte hij uit Iran en 
kwam in 1988 aan in Nederland.
In 1993 debuteerde hij met de verha-
lenbundel De Adelaars, die meteen 
bekroond werd met de belangrijke 
debutantenprijs Het Gouden Ezels-
oor. Veel aandacht kreeg Kader ook 
voor zijn boek De Boodschapper (een 
verhaal over het leven van de profeet 
Mohammed).
Naast het schrijven van vele boeken 
(meer dan 20!), schreef Kader van 
1996 tot 2011 een column in de Volks-
krant onder het pseudoniem Mirza en 
voor het tijdschrift Zin. 
Eind oktober verschijnt weer een 
nieuw boek: De farao van de Vliet.
Op eigen wijze, vol lyrische beschrij-
vingen en met humor, vertelt Kader 
Abdolah tijdens deze lezing over zijn 
bijzondere levensloop en het schrij-
verschap. Er zal volop gelegenheid 
zijn om vragen te stellen. Na afloop 
van de lezing is er de mogelijkheid 
om boeken te kopen en deze te laten 
signeren.

Spraakmakers lezing

Grenzen aangeven om meer bij jezelf  
te blijven; een Inspiratiebijeenkomst
Op 1 oktober vertelt Spraakmaker Nicole Prins-Janssen over welke moge-
lijkheden er zijn om je grenzen te ontdekken en aan te geven. Dat doet ze in 
de Bibliotheek in Nuenen,van 19.20 - 21.30 uur.

grens op een andere manier moest 
aangeven dan voorheen. Door haar ei-
gen bewustwordingsproces ging ze, 
stapje voor stapje, steeds beter voelen 
hoe haar lichaam signalen aangaf als 
iets niet OK voelde.
Sinds 2010 voert Nicole haar praktijk 
voor voetreflextherapie in Nuenen, 
Body in Balance. Hier heeft ze geleerd 
om te vertrouwen op haar intuïtie en 
zodoende beter grenzen aan te geven. 
Met behulp van voetreflextherapie 
ontdekte ze dat het voorbijgaan aan je 
eigen wensen, te maken heeft met be-
paalde reflexgebieden.

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

Nee zeggen hoeft niet altijd. Je hoeft 
niet altijd “nee” te zeggen om daarmee 
je grens aan te geven.
Dat kan ook op een andere manier. 
Daarvoor is het wel belangrijk om je 
meer bewust te worden van de kleine 
signalen die je lichaam afgeeft wan-
neer je over je grens heengaat.
Wat betekenen die signalen? Wat kun 
je dan doen? Hoe kun je jouw grens 
herkennen?
En hoe geef je op een nette manier 
jouw grens aan?

Inspiratiebijeenkomst 
Tijdens de inspiratiebijeenkomst van 1 
oktober leer je meer naar jezelf te luis-
teren. Aan de hand van voorbeelden 
laat Nicole Prins je de kleine en grote 
signalen van je lichaam herkennen en 
beter begrijpen. En wanneer je in staat 
bent om beter naar je lichaam te luiste-
ren, merk je ook dat je makkelijker je 
grenzen kunt aangeven en meer bij je-
zelf kunt blijven. Je hebt sneller door 
waar je blij van wordt en wat je energie 
kost.
En dan is het fijn als je weet hoe je die 
grenzen aangeeft zonder je authenti-
citeit kwijt te raken.
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.

Nicole Prins-Janssen
Nicole Prins-Janssen woonde op de 
grens van Nederland en België, aan de 
Belgische kant. Na de middelbare 
school werd ze piloot en vloog ze over 
landsgrenzen, taalgrenzen en cultuur-
grenzen heen. In 2003 stak zij de grens 
naar Nederland over om hier te komen 
wonen. Ze merkte toen dat ze haar 

 Proef het voedsel van de toekomst bij Jumbo Ton Grimberg 

De wereld van eetbare insecten 
Bu� alowormmeelpap als ontbijt - realiteit of toekomstmuziek? Kom het op 
vrijdag 20 en zaterdag 21 september zelf proeven bij Jumbo Ton Grimberg 
in Nuenen. Klanten (die durven) krijgen dan letterlijk een voorproe� e van 
het voedsel van de toekomst: insecten.

Onwennig
In Azië zijn insecten al een gangbare 
delicatesse, maar in Nederland blijft 
het idee van het eten van insecten nog 
wat onwennig. Om daar verandering 
in te brengen, organiseert Jumbo Ton 
Grimberg een insectenproeverij met 
producten van Goodlife. Ontdek de 
nootachtige smaak van losse insecten 
of proef hoe wormen in je doorde-
weekse wokgerecht passen. Boven-
dien kun je de insecten speciaal op 
deze dag met korting kopen om thuis 
uit te proberen.

Jumbo Ton Grimberg bevindt zich aan 
de Smidse 1 in Nuenen en is dagelijks 
geopend van 8.00 tot 20.00 en op vrij-
dag tot 21.00 uur. De insectenproeve-
rij is op vrijdag 20 en zaterdag 21 sep-
tember van 10.00 tot 17.00 uur.

Duurzaam
Er zijn op de wereld wel 1.400 verschil-
lende insecten die voor ons eetbaar zijn. 
Ze bevatten dezelfde goede voedings-
stoffen als vlees, zijn rijk aan eiwitten en 
vetten en bevatten weinig koolhydra-
ten. Omdat insecten zich ook nog eens 
snel kunnen vermenigvuldigen, vor-
men ze een duurzame, alternatieve voe-
dingsbron voor bijvoorbeeld vlees of 
zuivel. De productie van insecten is tot 
wel twintig keer milieuvriendelijker dan 
de productie van vlees. Insecten eten is 
dus goed voor jezelf en de wereld.

Het nieuwe boek van Samira van de Meulengraaf is verschenen 

Familiegeheimen in de  
tweede wereldoorlog 
Op vrijdag 6 september is het nieuwe boek ‘Wat moet 
ik zonder jou? - Familiegeheimen in de Tweede We-
reldoorlog’ van Samira van de Meulengraaf versche-
nen. Deze roman wordt uitgegeven door Uitgeverij 
Boekscout.

Over de auteur
Samira van de Meulengraaf (2000) is 
opgegroeid in het Brabantse dorp 
Nuenen. Als kind had zij een levendige 
fantasie en dit inspireerde haar om 
veel te gaan schrijven. Naast de ge-
dichten waar ze haar gevoelens in 
kwijt kon ontstonden zo ook de eerste 
verhalen, vaak spiritueel getint. Het 
werd haar droom om ooit een boek te 
mogen uitgeven. Op dertienjarige 
leeftijd begon ze met het schrijven 
van dit boek, wat meerdere keren her-
schreven is.

Op 12 oktober om 10.30 uur wordt 
haar boek gepresenteerd in Bio-kracht 
aan de Parkstraat 3F in Nuenen.

Boekgegevens
Titel: Wat moet ik zonder jou? - Fami-
liegeheimen in de Tweede Wereldoor-
log. Auteur: Samira van de Meulen-
graaf. Aantal pagina’s: 190. ISBN: 
9789463895200. Verkoopprijs: € 20,50.

Als kind opgroeien in oorlogstijd is 
heftig. Gebeurtenissen uit het verle-
den en daarnaast visioenen kunnen 
zien, maken het nog veel zwaarder. En 
ook de confrontatie met de waarheid 
over het leven van je ouders en het 
zwijgen over de Joden die zich bij je 
verschuilen, zijn geen makkelijke erva-
ringen. Door het onvermogen om als 
kind actie te kunnen nemen en het 
verbonden raken van het verleden, he-
den en toekomst ontstaat als het ware 
een innerlijke oorlog, waar maar één 
oplossing voor is...

‘En een bekende schok gaat van onder 
naar boven door mijn lichaam, als een 
rilling langs mijn ruggengraat. De 
lucht voor mijn ogen vormt een vreem-
de spiegeling, alsof een sluier wordt 
opgetild. Alles in mijn lijf is plotseling 
gespannen. De duisternis lijkt naar me 
te schreeuwen. Een ijzige wind slaat in 
mijn gezicht. Voor me doemt een ge-
stalte op. Ik onderdruk een gil.’

Nieuwe dirigent 
voor Keskedee
Op de Wereldmarkt in het Park te Nue-
nen op zondag 22 september presen-
teert het Nuenense wereldmuziekkoor 
Keskedee zijn nieuwe dirigent, Cindy 
Gregoor.
Cindy is enkele weken geleden met 
Keskedee begonnen en geeft op de 
Wereldmarkt haar eerste concert met 
dit koor. In twee gedeelten: om 14.00 
uur en om 15.20 uur.
Zij geeft het koor een nieuw elan en in 
een rap tempo is meteen ook de pro-
fessionalisering goed merkbaar.
Iedereen is uitgenodigd te komen luis-
teren en de nieuwe kwaliteit te erva-
ren. En uiteraard bezoekt u tegelijker-
tijd ook de rest van de Wereldmarkt.
 

KVL creabeurs
Beste hobbyisten van Laarbeek en om-
geving. Op zondag 3 november a.s. or-
ganiseren wij onze creabeurs in het 
dorpshuis te Lieshout. Deze creabeurs 
is bestemd voor mensen die hobbyma-
tig dingen maken, dit willen presente-
ren en eventueel willen verkopen.
De beurs begint om 11.00 uur en ein-
digt om 16.00 uur. Er zijn nog tafels te 
huur....misschien wel iets voor u.
Voor € 7,50 per tafel kunt u uw hobby 
aan een groot publiek laten zien...

Voor meer informatie kunt u bellen 
naar Sandra van der Aa 06-49855244, 
mailen mag natuurlijk ook, kvlieshout-
nb@gmail.com.  De toegang is gratis.

Lezing ‘Bomen over bomen’ 
Het belang van bomen in de natuur staat meestal niet zo centraal. Onze blik 
wordt eerder naar bloeiende planten getrokken dan naar de bloemen in onze bo-
men. Pas als er weer eens bomen gekapt zijn, valt ons de leegte van die plek op. 

Het eerste deel van de lezing wordt 
verzorgd door Tinus de Gouw en die 
gaat o.m. in op de soorten bomen in 
Nederland, op de groei van de boom 
(hoe meet je dat?) en op de samen-
hang met andere planten en dieren. 
Het tweede deel wordt verzorgd door 
Leo Schutter en die zal aan de hand 
van mooie foto’s van bomen, vertellen 
van die boom maar heeft ook bijzon-
dere verhalen over die boom.

Leo Schutter en Tinus de Gouw kregen 
tijdens hun gidsenwerk steeds meer 
belangstelling voor bomen. En omdat 
het IVN Geldrop nog geen werkgroep 
voor bomen had was het voor hen een 
uitdaging daar wat aan te gaan doen. 
Samen met Lucy van de Berg richtten 
zij eind 2017 de bomenwerkgroep op 
en die is inmiddels actief met organi-
seren van wandelingen, lezingen, 
overleg met de gemeente etc. 

Maandag 23 september. IVN ruimte in 
Het Klooster, Park 1 Nuenen. De toe-
gang is gratis doch de ruimte is be-
perkt tot 50 personen. Aanvangstijd: 
20.00 uur. Info: Kees Planken. 040-
2421423/0610566487.
Website: www.ivn.nl/nuenen

Echter, bomen zijn van levensbelang. 
In de klimaatdiscussie zouden ze best 
wat meer nadruk mogen hebben. Ze 
leveren ons de zuurstof die we alle-
maal nodig hebben en ze vangen CO2 
weg. Daarnaast is de temperatuur in 
gebieden waar voldoende bomen 
staan ook iets lager. En denk eens aan 
de steeds maar toenemende kap in 
onze regenwouden.
Bomen vormen met andere planten, 
insecten, schimmels, mossen en vo-
gels een groot samenhangend geheel, 
ze zijn afhankelijk van elkaar! Tijdens 
de lezing komt dit aan bod, evenals de 
bloei van bomen, hun vruchten en tal 
van volksverhalen over bomen.

Foto Leo Schutter
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Indiase Bollywood dansen in het Park in Nuenen

Doe je mee? 
Het Bollywood dansen is een vrolijke, swingende en dynamische happening 
en is gebaseerd op de traditionele Indiase dansen, waarbij gedanst wordt in 
kleurrijke kleding en veel versiersels zoals sjaals en sierraden, met veel mi-
miek en niet te vergeten altijd een glimlach. Bollywood dansen wordt steeds 
populairder. U en jij hebben de kans om dit te zien en iedereen mag 
meedoen!

spirituele klassieke Bharata Natyam en 
de swingende vrolijke Bollywood film-
dansen.

Dansschool Mohini geeft lessen aan 
kinderen en volwassenen in Eindho-
ven (Strijp) en treedt op in Nederland 
en in het buitenland. Er worden lessen 
gegeven in Bharata Natyam - Bolly-
wood - Yoga en Semi-klassieke dan-
sen en tevens privélessen.
Voor meer informatie kun je kijken op
facebook.com/IndiaseDansenYoga 
en www.mohini.nl 

Dansschool Mohini komt namelijk 22 
september naar Nuenen. Zij werkt 
mee aan de Wereldmarkt in het Park, 
waar zij een spectaculaire opening zal 
verzorgen om 13.00 uur. Bij de ope-
ning hebben we een leuke verrassing, 
hiervoor hebben we jou nodig! We vra-
gen alle kinderen om gezellig mee te 
komen dansen, samen met de enthou-
siaste en ervaren danseressen van Mo-
hini. Doe jij mee met onze Bollywood-
flashmop? Kom dan op 22 september 
naar het Park. We verzamelen om 
11.30 uur bij Het Klooster om nog heel 
even te oefenen. Je hoeft niet goed te 
kunnen dansen. Nog maar net op de 
basisschool of al in groep 8, jongen of 
meisjes, iedereen is welkom!

Om 13.45 uur geeft Mohini dansschool 
nog een workshop. Dat is uw kans om 
te ervaren hoe leuk het is. En als u toch 
in het Park bent, kunt u genieten van 
de leuke kraampjes op de Wereld-
markt met goede doelen, waar ook In-
dia een plaats heeft. Er zijn veel lekkere 
hapjes, optredens en kinderactivitei-
ten.
Dansschool Mohini verzorgd al ruim 
10 jaar optredens en workshops bij 
festivals, verjaardagen, bruiloften, 
goede doelen, bedrijven, personeels-
uitjes en jubileums met de energieke 

Seizoensluiting 
Speeltuin de Kievit 
We hebben weer een heel mooi speel-
seizoen in de Kievit achter de rug en 
zoals ieder jaar komt er weer een einde 
aan het speelseizoen. We gaan deze 
dag, zondag 29 september, afsluiten 
met de wel bekende kleedjesdag. Op 
kleedjesdag kunnen kinderen speel-
goed, wat ze niet meer leuk vinden, te 
oud voor zijn of gewoon weg willen 
doen, verkopen in de speeltuin. Het is 
vooral voor kinderen bedoeld (tot cir-
ca 12 jaar). Verkoop door ouderen is 
niet toegestaan, hooguit dat de ouder 
er is als begeleider. Uiteraard nemen 
de kinderen zelf hun kleedje en even-
tueel een klein stoeltje mee. De spulle-
tjes kunnen worden verkocht vanaf 
13.30 uur en om 16.30 uur dient alles 
weer te zijn opgeruimd. De niet ver-
kochte spulletjes neem je weer mee 
naar huis. En natuurlijk kan er op deze 
dag ook gewoon lekker gespeeld wor-
den. De entree is gratis! Wij zien jullie 
allemaal graag op de laatste dag van 
het seizoen. Tot speels. Alle vrijwilli-
gers bedankt en tot volgend jaar. 

De speeltuin draait volledig op vrijwilli-
gers. We kunnen er best nog een aantal 
gebruiken zodat de speeltuin er vol-
gend jaar weer mooi bij ligt, dat ie-
dereen kan genieten van een hapje en 
een drankje en er voor de kinderen leu-
ke activiteiten kunnen  worden georga-
niseerd. Voor zowel het klusteam 
(woensdagavond en/of zaterdag), het 
winkelteam (één of enkele middagen 
per maand), het verhuurteam (enkele 
avonden thuis achter de pc per maand) 
en het activiteitenteam zijn er nog vrij-
willigers nodig. 
Aanmelden kan via info@speeltuin-de-
kievit.nl. 

Kleine hoogwaardige research pilot van start in Nuenen

TUe onderzoekt in Nuenen 
slechthorendheid en leven
Focus is op innovatieve (digtaal ondersteunde) technische oplossingen bij 
gehoorverlies. Het onderzoeksplan is op heel korte termijn tot stand geko-
men. Doel van het onderzoek is om een uitgebreider inzicht te krijgen in hoe 
levenskwaliteit van Nuenenaren met gehoorsproblemen te verbeteren is 
met slimme technische toepassingen, op een manier die echt prettig is en 
geen technische onzin. 

De betrokken master studenten zijn 
getraind om te denken in innovatieve 
mogelijkheden. Het is ons glasvezel 
netwerk en het relatief hoge technisch 
bewustzijn van Nuenenaren dat de 
warme aandacht van TUe en o.a. Eriks-
holm Research en Philips getrokken 
heeft. We zijn super blij dat Nuenen 
deze pilot krijgt (aandacht, gadgets). 
10 deelnemers worden in eerste in-
stantie gezocht.

Tot 19 september zullen studenten 
contact opnemen met de eerste deel-
nemers. Deelname nog mogelijk. Deze 
oproep is de eerste publicatie over dit 
onderzoek; er zijn op dit moment nog 
6 plaatsen beschikbaar.  Voor degenen 
die voldoen aan onderstaand profiel 
zal gelden: ‘wie eerst komt eerst maalt’. 
Niet zo elegant, maar vanwege het 
tempo het meest eerlijk.

Voor alle duidelijkheid dit betreft een 
wetenschappelijk onderzoek van de 
faculteit Industrial Design Tue (ass.
prof.dr.Yaliang Chueng). Studenten en 
deelnemers zullen als nodig kunnen 
beschikken over hoogwaardige pro-
dukten van o.a. Oticon (via het Eriks-
holm Research bureau) en Philips. 

Voor deelname nodig:
• slechthorendheid (matig of veel)
• kunnen emailen, internetten en 
basics op smartphone (whatsapp)
• bereid zijn om tot kerst een aantal 
keer studenten te woord te staan (ko-
men naar u toe) en een beperkt log-
boekje bij te houden.

Aanmelden: wil@effectiveart.nl
Willemijn Nieuwenhuis 
(burger Nuenen, ledenraadslid CONN, 
psycholoog). 

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

www.firstclassmodestiphout.nl

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

www.firstclassmodestiphout.nl

 

Combi sport 
van HV POLO

Sailing streep Pull

7/8 Marine vest 
met rode biezen

NOP POLO 
Compleet in Marine/Rood

met sublieme tricot rok

*iedere maandag vanaf 11.00 uur open

Zondag 22 september voor de 17de keer 

Ko� erbakverkoop in Gerwen
Spullen verkopen vanuit je ko� erbak... hoe werkt dat? In Engeland is de ‘car-
boot sale’ al jaren een begrip. De deelnemers rijden met hun eigen auto het 
terrein op. Je parkeert in lange rijen naast elkaar. Er wordt van alles te koop 
aangeboden tweedehands speelgoed, antiek, meubels, dvd’s, witgoed, � et-
sen te veel om op te noemen. Alles kan, spullen zó vanuit de ko� erbak van 
een auto of aanhanger of busje.

gelegenheid en parkeren is gratis. Op 
het terrein zijn toiletten aanwezig. U 
kunt er ook terecht voor een hapje of 
een drankje.

Waar? Op het gildeterrein van het Hei-
lig Kruisgilde, Lankveld 10 5674 PK 
Gerwen, Gemeente Nuenen c.a.
Kijk voor meer informatie op 
www.ko� erbakverkoop-gerwen.nl

Bezoekers kunnen naar hartenlust 
rondsnuffelen op zoek naar de beste 
koopjes. Er zijn hapjes en drankjes te 
krijgen. En ook voor kinderen zijn er 
activiteiten. Kortom, een gezellige 
markt waar iedereen op een leuke en 
ontspannen manier spullen kan kopen 
of verkopen. 
Het marktterrein is open voor het pu-
bliek tussen 08.30 en 15.30 uur. Entree 
€ 2,- per persoon (dit is inclusief een 
kop koffie of thee aan de bar op ver-
toon van uw entreebewijs), voor kin-
deren tot en met 12 jaar is het gratis 
toegang. Er is ruim voldoende parkeer-

   Pleeggezin gezocht voor Mark 
waar hij op kan groeien
Wie zorgt er voor een kind als de ouders dat even niet kunnen? Opvang in 
een pleeggezin kan dan een welkome oplossing bieden. Helaas zijn er nog 
steeds kinderen die wachten op een plekje in een pleeggezin. Want een kind 
past niet zomaar in ieder gezin. Nieuwe pleegouders blijven daarom hard 
nodig. Zo ook voor Mark* (15). Voor Mark is Combinatie Jeugdzorg dringend 
op zoek naar een weekend-/vakantiepleeggezin in de regio Nuenen/ Hel-
mond/ Deurne waar hij een keer in de maand een weekend mag logeren en 
in overleg tijdens de vakanties. 

laan 2. Tijdens deze avond komt naast 
algemene informatie over pleegzorg 
ook het anonieme profiel van Mark aan 
bod. Aanmelden voor deze informatie-
avond kan via (040) 245 19 45 of trian-
gel@combinatiejeugdzorg.nl. Ook kun 
je via dit nummer of e-mailadres een 
informatiepakket aanvragen.

Meer weten over pleegzorg?
Op www.pleegzorg.nl en www.combi-
natiejeugdzorg.nl vind je meer infor-
matie over pleegzorg inclusief filmpjes 
en ervaringsverhalen van voormalige 
pleegkinderen, pleegouders en ou-
ders. 

*Vanwege privacy is Mark niet zijn ech-
te naam en de foto niet zijn beeltenis. 
Zijn verhaal is wel echt.

Informatieavond in Nuenen
Gemeente Nuenen draagt pleegzorg 
een warm hart toe en wil helpen bij de 
zoektocht naar nieuwe pleegouders 
voor kinderen, zoals Mark. Daarom or-
ganiseren zij samen met Combinatie 
Jeugdzorg een pleegzorginformatie-
avond op donderdag 26 september 
van 20.00 tot 22.00 uur in het gemeen-
tehuis in Nuenen, Jan van Schijnvelt-

 Saron en Lyvia: nieuwe 
inwoners in onze gemeente!

De geboorten van nieuwe inwoners in 
onze gemeente wordt soms opvallend 
aangekondigd. Dat levert kleurrijke 
openbaarmakingen op in tuinen en op 
woningen. Aan Stationsweg 11 in Een-
eind is dochter Saron geboren en dat is 
opvallend aangekondigd met een 
ooievaar in de voortuin. 
De geboorte van Lyvia aan Huyakker 
10 in Gerwen levert een trapje op bij 
de voordeur. Saron en Lyvia, welkom in 
onze gemeente!

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

Foto’s Cees van Keulen

 

De Walburg Tuinen: 
Herfstdagen
Goede wijn behoeft geen krans, wordt 
gezegd. Maar een krans kan ook prach-
tig zijn. Stel dat we mooie kransen kun-
nen presenteren, gemaakt van de rijk-
dom aan plantaardige materialen 
rechtstreeks uit de tuinen? Doorlo-
pend zijn er dit weekeinde Workshops 
‘Herfstkransen maken’, waaraan ie-
dereen kan deelnemen, meer informa-
tie volgt. De theatrale schoonheid van 
de herfst staat dit weekeinde centraal. 
Op veel manieren willen we de bezoe-
ker laten zien hoe prachtig die herfst is. 
Laat je verrassen door het programma!
5 en 6 oktober 11.00-17.00 uur. 
De Walburgtuinen, Boord 64, Nuenen.

 Kienavond Lieshout
Vrijdag 20 september, organiseert de 
Seniorenvereniging KBO Lieshout weer 
de bekende en gezellige KBO kien-
avond in het Dorpshuis. Onze kien-
avonden zijn altijd vol verrassingen. 
Kom kienen en win een van de prachti-
ge prijzen. De zaal is open om 19.00 uur 
en om 20.00 uur beginnen we met kie-
nen. Na het kienen houden wij traditie-
getrouw de loterij met mooie prijzen. 
Wij nodigen iedereen uit om weer ’ns ’n 
avond gezellig te komen kienen bij ons 
in het Dorpshuis Grotenhof 2 Lieshout.
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Komend najaar start nieuwe kinderopvang in buitengebied Nuenen

Boerderij Krakenburg    
‘in blijde verwachting’
Kinderopvang in een landelijke omgeving met volop ruimte voor verzor-
ging, spel, creativiteit en interactie met de boerderijdieren. Dat biedt Boer-
derij Krakenburg vanaf dit najaar in het buitengebied tussen Nuenen, Son 
en Breugel en Lieshout.

Nuenen, ook een fietscafé. De jonge-
ren die op de Krakenburg dagbeste-
ding krijgen, helpen mee in de hore-
ca, verzorgen de dieren of doen aller-
hande klusjes. ‘De combinatie van de 
zorgtak, het terras én de kinderop-
vang past op deze boerderij en past 
bij ons als familie. Kortom, we zijn in 
blijde verwachting’, glimlacht boeren-
dochter Riene. 
Krakenburg heeft naast boerderijdie-
ren als eenden, geitjes en ezel Anto-
nia ook een kleinschalige veehoude-
rijtak. Met de komst van de kleinscha-
lige agrarische kinderopvang krijgt 
ook de huiskamer van de zorgcliënten 
een metamorfose. 
Meer informatie: krakenburg.nl 

 

Volgens Riene Huijbers kan ‘Kinderop-
vang Krakenburg’ door de kleinschali-
ge opzet veel persoonlijke aandacht 
bieden. Ze heeft ‘de waarden van het 
platteland’ hoog in het vaandel staan. 
‘Zoals veel buiten zijn, omringd door 
dieren, ook als het een beetje regent’, 
zegt Riene, die zelf is opgegroeid op 
Krakenburg. 

Creativiteit stimuleren
De kinderen, in de leeftijd van 0 tot 4 
jaar, komen op Krakenburg veel in 
aanraking met het dagelijks leven op 
de boerderij en de verschillende sei-
zoenen. ‘We sporen creativiteit aan en 
proberen op onze locatie zowel de 
motorische als sociaal-emotionele 
ontwikkeling van de kinderen te sti-
muleren’, weet Riene. 
Krakenburg is al ruim 12,5 jaar een 
zorgboerderij, opgestart door Rienes 
moeder Gerty Verhagen. Ook broer 
Kees werkt volop mee, naast een team 
vaste krachten. 
Op de zorgboerderij komen zowel 
jongeren als jongvolwassenen voor 
een dagbesteding. De meesten heb-
ben ADHD, een vorm van autisme of 
een verstandelijke beperking. ‘Hier 
bieden we rust, ruimte en structuur’, 
zegt Gerty. ‘Dat is de basis om terug te 
keren in het reguliere onderwijs of - 
zoals we dat hier noemen - in de Grote 
Mensenmaatschappij.’

Dieren verzorgen
Van april tot oktober herbergt de 
boerderij, gelegen aan de Olen 50 in 

 KINDEROPVANG 0 T/M 4 JAARVerwacht eind 2019

Vragen? 
Neem contact op met0499-477162 of kijk op

krakenburg.nl

Kinderopvang Krakenburg, Olen 50 Nuenen (tussen Son en Lieshout)

Opbouw expositie in volle gang

‘Door de ogen van Vincent van Gogh’
 
“Als Van Gogh hier nu met een camera 
rond zou lopen, wat zou hij dan vast-
leggen?” Die vraag was de inspiratie 
voor de fotowedstrijd Vincent van 
Gogh Photo Award. De eerste editie 
was twee  jaar geleden en was zo suc-
cesvol dat nu de expositie gaat plaats-
vinden van de tweede editie. Het the-
ma is deze keer ‘Faces of the world’. De 
50 genomineerde foto’s worden op 
grote panelen buiten tentoongesteld 
in het centrum van Nuenen. De op-
bouw van de expositie is inmiddels in 
volle gang. 20 september vindt de 
prijsuitreiking plaats bij Vincentre in 
besloten kring. Vanaf dan is de exposi-
tie te bezoeken tot 6 oktober. Het pu-
bliek kan ook nog stemmen via Face-
book om een publiekswinnaar te kie-
zen. Kijk op de website voor meer info.
www.vincentvangoghphotoaward.com
 

Music Kids 2019 
van start
Dinsdag 17 september is het nieuwe 
seizoen van Music Kids weer gestart. 
Met dit initiatief van Showkorps O&V 
maken kinderen uit groep 4, 5, en 6 
een jaar lang gratis kennis met muziek-
instrumenten, muziektermen en dans 
en beweging.

Zoals ieder jaar staat het eerste half 
jaar in het teken van algemene muzi-
kale vorming. De kinderen gaan spe-
lenderwijs aan de slag met thema’s als 
dynamiek, ritme en toonhoogte. In het 
tweede half jaar krijgen de kinderen in 
twee blokken van 5 weken les op een 
instrument naar keuze.

De Music Kids zijn ook het hele jaar 
welkom bij de verenigingsactiviteiten 
van het showkorps, zoals de jaarlijkse 
barbecue, de sinterklaasmiddag en de 
diverse feest- en spelavonden. Na af-
loop van het jaar kunnen kinderen kie-
zen om lid te worden van het show-
korps of op een andere manier verder 
te gaan met muziek.

Inschrijving: 
Momenteel zijn er nog enkele plekken 
beschikbaar voor dit seizoen. Inschrij-
ven kan via musickids@showkorpsov.
nl. Vermeldt bij de inschrijving de 
naam, de geboortedatum van uw kind 
en contactgegevens zoals een tele-
foonnummer.

Music Kids vindt wekelijks plaats op 
dinsdagavond van 18.30 tot 19.15 in 
basisschool De Mijlpaal.

Vlooienmarkt Panta Rhei   
weer groot succes
Door Caroline van Nes

Afgelopen weekend vond aan de Pastoorsmast de jaarlijkse vlooienmarkt 
van Scouting Panta Rhei plaats. Er waren weer enorm veel spullen opge-
haald en vooral zaterdag was het een drukte van belang. 

dra de poort openging. Gisteren kwa-
men de mensen voor de echte goeie 
spullen. Vandaag is het iets rustiger, op 
zondag komen traditiegetrouw meer 
koopjesjagers. Het is heerlijk weer, de 
sfeer is geweldig. Mijn dochter heeft 
gister geholpen, die wilde niet naar 
huis, zo leuk vond ze het.”

Scouting Panta Rhei kan wederom te-
rugkijken op een geslaagd weekend. 

Voor elk wat wils was er te vinden: on-
der andere tassen, keukengerei, fiet-
sen, bordspellen en ander speelgoed 
en binnen nog boeken en kleding. Er 
werden hamburgers  en ijsjes verkocht 
en uiteraard was er weer de veiling 
voor de grotere stukken. 

Bas van Loon verkoopt spellen en ver-
telt: “Zaterdag kwamen mensen om 12 
uur letterlijk het terrein op rennen, zo-

Vlooienmarkt Panta Rhei   

 Grote Clubactie 2019
Verenigingen uit Nuenen, Gerwen en Nederwetten rekenen op jullie steun 
tijdens deze actie! Vanaf 14 september nemen zij deel aan de Grote Clubac-
tie en gaan hun clubleden op pad om loten te verkopen voor hun club. Dit 
doen ze niet zonder reden! Deze extra � nanciën zijn vaak hard nodig, voor 
bijvoorbeeld de aanschaf van nieuwe materialen of de organisatie van een 
activiteit.

Vrienden, familie en betrokkenen uit 
de gemeente ondersteunen direct 
met deze actie een club én zij maken 
kans op één van de 32.000 prijzen uit 
de Grote Clubactie loterij, waaronder 
de hoofdprijs van € 100.000,-!
Dit jaar doen in gemeente Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten de volgende 
clubs mee: JUVENTUD, Voetbalvereni-
ging E.M.K., Volleybalvereniging Nuvo 
68, Zwem- en Polovereniging Aegir, 
Zwem- en Polovereniging Nuenen, 
Zwemver. De Watervrienden.

Meedoen kan nog steeds
Verenigingen halen met deze actie al 
snel een bedrag tussen de € 1.000,- en 
€ 15.000,- op. Wil jouw vereniging in (de 
omgeving van) gemeente Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten dit jaar ook mee-
doen? Dat kan nog! Voor meer info kijk 
op clubactie.nl of bel 013 - 455 28 25.

80% van de opbrengst gaat naar de 
club!
Van elk verkocht lot van €3,- gaat 
maar liefst € 2,40 (80%) direct naar de 
clubkas. Dit geld wordt besteed aan 
uiteenlopende clubdoelen, zoals de 
aanschaf van nieuwe tenues of voor 
het opknappen van het clubhuis. Lo-
tenverkoop gaat veelal via verkoop-
boekjes met eenmalige machtigin-
gen. Voor alle verenigingen breidt de 
Grote Clubactie dit jaar uit met nieu-
we verkoop- en communicatiemid-
delen zoals het niet-thuiskaartje. 
Hierop staat een QR-code waarmee 
online loten gekocht kunnen wor-
den. Online wordt steeds gebruiks-
vriendelijker, makkelijker en sneller. 
Hiermee spelen zij in op de huidige 
tijd: meer online, minder inzet van 
vrijwilligers en ontzorgen van het ver-
enigingsleven.

Scouting Panta Rhei: 
“Iedereen bedankt”
Voor Scouting Panta Rhei is de opbrengst van de  52e vlooienmarkt, gehouden in 
het afgelopen weekend, heel erg belangrijk. Het onderhoud van het gebouw en 
het buitenterrein, gas water en licht maar ook grote aankopen als tenten of pio-
nierhout wordt onder andere hiermee betaald. De contributie die de leden beta-
len wordt daardoor volledig aan het spel besteed. We zijn alle bezoekers en de 
mensen die het hele jaar hun spullen bewaren dan ook heel erg dankbaar. Maar 
onze grootste dank gaat zoals ieder jaar uit naar de talloze vrijwilligers van jong 
tot oud die helpen met het ophalen, sorteren, inrichten, verkopen en opruimen 
van de spullen. De spullen die we niet hebben verkocht gaan allemaal weg om-
dat we niet de mogelijkheid hebben om dit op te slaan. De spullen die door ande-
re organisaties te gebruiken zijn worden daar zoveel mogelijk aan geschonken. 
En alles wat te recyclen valt zoals plastic, ijzer, papier en kleding wordt apart afge-
voerd. Want het zou wel raar zijn als we na 14 dagen inzamelen en uitsorteren al-
les op 1 grote hoop weg zouden doen. 
Wil je meer info over de vlooienmarkt van 2020, houd dan onze site in de gaten. 
Hier vind je ook alle informatie over onze groep. www.scoutingpantarhei.nl

 

Kinderboekenweek,      
2 t/m 13 oktober 

Reis Mee!
 
Met Muziek, voor je baby dreumes 
of peuter
Kom op vrijdag 11 oktober van 11.00-
12.00 uur, in de Kinderboekenweek 
naar de Bibliotheek in Nuenen. Kom 
samen met je baby, dreumes of peuter. 
Want we gaan zingen, bewegen en 
dansen op muziek en samen muziek 
maken in de workshop Muziek op 
Schoot. Het thema is natuurlijk ‘Reis 
Mee’, in de bibliotheek! We gaan op 
een muzikale reis in de bus, trein of 
boot. Deelname aan deze workshop is 
gratis na aanmelding. Maar er is een 
beperkt aantal plaatsen beschikbaar, 
dus vol=vol=jammer.
Kijk voor meer informatie en voor  de 
aanmelding op: 
www.bibliotheekdommeldal.nl
 

Met Robots, voor kinderen van 4-12 
jaar
Met Robots kun je niet vroeg genoeg 
beginnen. En toevallig reizen in de Kin-
derboekenweek ook Botje Bij, Dash & 
Dot en Matatalab, door de vijf vestigin-
gen van Bibliotheek Dommeldal. Van 8 
tot en met 12 oktober zijn ze te zien en 
te besturen, in de bieb in Nuenen aan 
de Jhr. Hugo van Berckellaan 18. Ie-
dereen is welkom tijdens de service-
uren van de bieb. 
Maar natuurlijk staat de Bibliotheek 
ook na de Kinderboekenweek nog vol 
met kinderboeken. Want van boeken 
krijg je nooit genoeg.

Jongeren in beweging
Het jongerenwerk heeft samen met vier enthousiaste jongeren, een sportieve 
sportmiddag georganiseerd. Waar acht teams, op vijf verschillende onderdelen 
de strijd met elkaar aangaan. Er komt 1 winnaar uit. 
Door Floor, Jana, Fink en Hamza van basisschool de Wentelwiek is er een fantasti-
sche sportmiddag in elkaar gezet. De jongeren zijn erg enthousiast en daardoor 
zijn verschillende leuke activiteiten bedacht. Wat we gaan doen blijft een verassing 
tot op de sportdag zelf. Wel weten we zeker dat je de sportdag niet wilt missen! Wil 
je meedoen en kom je uit groep 7 of 8? Zet dan woensdagmiddag 9 oktober, 13.45 
uur in je agenda! Geef je snel op want vol = vol! Je kunt jezelf inschrijven door je aan 
te melden via de inschrijflijst die hangt op jouw basisschool!
Oproep: Voor de sportmiddag zijn we nog op zoek naar enkele begeleiders van de 
spellen die de jongeren willen begeleiden bij de uitvoering van de spellen. Voelt u 
zich geroepen? Dat kan! Meld je aan via: tim.donkers@levgroep.nl. Dan neem ik zo 
spoedig mogelijk contact met u op!

 



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.

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

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

zwoele
   zomer

weken

De

z
   

A A N B I E D I N G E N*

ONAFHANKELIJK SLAAPADVIES  
VOOR DE BESTE NACHTRUSTB E D D E N S P E C I A A L Z A A K

Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

Maandag t/m zaterdag geopend

Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

uw WONINGINRICHTER

Pullman Premier 90x200    € 699,-- 
uit voorraad leverbaar

Pullman: Al 4 jaar de best geteste pocketveer

Pullman express matras: 
van € 599,-- voor € 449,--

Pullman Express Compleet: 
Boxspringset incl. poten, matrassen, 
comforttopper en hoofdbord 
nu € 2.499,-- (vast)
nu € 3.499,-- (verstelbaar)

KASTEN   MATRASSEN   BEDBODEMS   LEDIKANTEN   BOXSPRINGS   SLAAPKAMERS

VACATURE:
Adviseur 

Meubelen & Slapen

*vraag naar de voorwaarden

2e Tempur artikel 50% korting

Tempur actie laatste week:

Tempur:
2e Tempur artikel 50% korting

Boxspring 
Raikkinen 
compleet:

vast vanaf  
€ 1.695,--

elektr. 
verstelbaar 
vanaf  
€ 2.595,--

Inloopkasten, 
schuifdeurkasten 
en draaideurkasten 
op maat

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.

GEZOCHT: massagetafel. 
Tel. 06-38839719.

WERKT GEZOCHT: full-
time / parttime. Tel. 06-
86116090.

MAIS TE KOOP 2,2 ha. 
snijmais aan de Nieuwe 
Dijk te Nuenen. Ras Pa-
pageno, geschikt voor 
zowel silomais als ccm. 
Perceel deels beregend. 
Vraagprijs € 3.000,-. Tel. 
06-20575540.

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

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

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

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

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

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

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

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

ZONDAG 29 SEPT. 
SPIRITUELE BEURS. 
11.00-17.00 uur, 4 gratis 
lezingen, 1e om 11.30 uur, 
M. Huisman e.a. Den Tref 
Alexanderhof 7 Hapert. 
Entree € 5,-. kortingsbon 
www.stichting-deva.nl
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XL PRINTEN

MULTI
PRINTEN

ONTWERPENONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

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

*

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.
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Ach, het leven gaat door
Onlangs werd ik aangesproken door een mevrouw. Ze zei: “Jij begeleidt toch 
mensen die rouwen? Dan wil ik je eens iets vragen. Mijn moeder is twee 
maanden geleden overleden. Sindsdien is mijn vader heel stil. Hij praat er 
niet over. Het liefste ontwijkt hij het onderwerp. Als ik hem vraag hoe het 
met hem gaat, dan zegt hij steevast: ‘Ach, het leven gaat door’. En daar blijft 
het dan bij. Zo kan hij zijn verlies toch nooit verwerken? Ik maak me zorgen 
om hem. Kun jij iets voor hem doen?”

Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column 
verschillende aspecten van verlies op het leven van mensen

derouwcoach.nl
Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column 

Ik gaf haar het volgende antwoord: “Als 
mensen ogenschijnlijk niet willen pra-
ten is dat op zich niet vreemd. Door er 
over te praten komen alle ellendige 
gevoelens weer ineens heel dichtbij. 
Het kan goed zijn dat dat zo kort na 
het verlies te confronterend is. Mis-
schien weet je vader wel dat hij dan 
gaat huilen en dat willen een heleboel 
mensen liever niet in het bijzijn van an-
deren. Een kort ontwijkend antwoord 
is dan het gevolg. Bovendien wordt de 
vraag ‘Hoe gaat het met je’ waarschijn-
lijk meerdere malen per dag aan hem 
gesteld. Soms is het dan ook wel fijn 
om geen antwoord te geven. 

Misverstand
Daarnaast is het een groot misver-
stand te veronderstellen dat mensen 
die niet praten over hun gevoel niet 
rouwen. Misschien ligt je vader wel ’s 
avonds stilletjes alleen in bed te hui-
len. Misschien luistert  hij wel naar de 
muziek die hem verbindt met je moe-
der of bekijkt hij oude fotoalbums. 
Misschien zoekt hij wel veel afleiding 
buitenshuis. Ook dat zijn allemaal ma-
nieren die bijdragen aan het verwer-
kingsproces. Pas wanneer dit soort an-

dere manieren van verwerken ook ont-
breken, kan er op termijn wel een pro-
bleem ontstaan.

Iedere ouder wil in de basis zijn kind 
beschermen. Je vader weet ook wel 
dat jij met je eigen verdriet zit om je 
moeder. Wellicht praat hij er niet met 
jou over omdat hij je niet wil belasten 
met zijn pijn.
Bij een buitenstaander die de juiste vra-
gen stelt en de juiste sfeer van veilig-
heid en vertrouwen creëert, kan het zo-
maar zijn dat hij wel kan praten over het 
verlies. Maar dat werkt alleen maar als 
je vader dat zelf wil. Gun je vader vooral 
zijn eigen manier van verwerken.”

Ed biedt als rouwcoach psychosociale 
therapie bij verlies. Naast individuele be-
geleiding verzorgt hij lezingen, work-
shops en trainingen over verliesverwer-
king en is hij als docent verliesverwerking 
verbonden aan de Academie voor Inte-
grale Menswetenschappen. 

T. 06-81468679 / www.derouwcoach.nl

Senergiek geeft tips    
aan Nuenense ouderen
Hoe kun je   
je � nanciële positie 
verbeteren? 
Als je weinig inkomsten hebt, moet je 
zorgen dat je optimaal gebruik maakt 
van alle ondersteunende mogelijkhe-
den die worden geboden door over-
heid, gemeente en belastingdienst. 

Jaarlijks blijft er veel geld liggen waar 
mensen recht op hebben maar het 
niet opvragen. Doet u dat wel? De 
Nuenense ouderenbonden Senergiek 
(KBO) en PVGE hebben samen een 
aantal mensen met kennis van zaken, 
die dat voor alle Nuenense ouderen 
graag en gratis willen uitzoeken. Stuur 
een e-mail naar ts@senergiek-nuenen.
nl met uw naam en telefoonnummer 
en wij nemen contact met u op.
 
Bespaartips
Die oude koelkast in de berging is vast 
een energieslurper. Zet hem alleen aan 
als dat echt nodig is.
Als er iets moet worden aangeschaft, 
kijk dan ook eens rond bij een kring-
loopwinkel. Daar koop je spullen voor 
een fractie van de originele prijs. 
Kijk ook eens op Marktplaats. Je kunt 
daar ook spullen verkopen.
Haal die NEE - NEE sticker van de brie-
venbus en ontvang weer de folders van 
de supermarkten vol met aanbiedin-
gen. Koop alleen de aanbiedingen, dat 
scheelt enorm. Bij 2 halen en 1 betalen, 
eet u de volgende keer voor niets!
Direct aan het begin van een jaar hoge 
medische kosten dan wordt u direct 
opgescheept met € 385,- eigen risico. 
Maar er zijn ook mogelijkheden om 
dat over het jaar uit te smeren, zodat 
het bijvoorbeeld € 35,- per maand 
wordt in plaats van direct € 385,-.

 Bevrijdingsmonument in Mariahout

In vrijheid samen herdenken 
In vrijheid mogen vieren
Dit is tekst die te lezen is op het nieuwe Bevrijdingsmonument in Mariahout. 
Deze vrijheid is het best te herdenken en te vieren als er verhalen verteld 
blijven worden. Dat is dan ook het thema dat ver. Zorg om het Dorp en te-
vens dorpsraad Mariahout tijdens deze septembermaand ter ere van 75-jaar 
Bevrijding promoot. Verhalen die nu nog verteld kunnen worden door 
dorpsgenoten om ons heen, zijn vooral verhalen over de jaren uit hun jeugd. 
Ervaringen hoe zij de oorlog als jonge personen beleefden en hoe zij de 
overgang van bezetting naar bevrijding in 1944 zich nu nog herinneren.

Wandeling of � etstocht 
in het kader van herdenken
Brengt een fietstocht (Death Valley 
e.a.) u naar Mariahout dan is het zeker 
de moeite waard om bij de Lourdes-
kerk af te stappen. Er starten ook diver-
se wandelroutes. Een ervan is de Pel-
grimsroute; het vrije onderdeel van 
deze route begint tussen de Lourdes-
grot en de Lourdeskerk en gaat het 
park in. U kunt er op uw gemak rondlo-
pen. In het Processiepark vindt u niet 
alleen religieuze beelden van Maria, 
maar ook de twee oorlogsgraven van 
de Britse soldaat Crompton en luite-
nant Stride. Zij zijn op 23 september 
1944, nabij de Zuid-Willemsvaart neer-
geschoten en achter de kerk, naast het 
kerkhof, in Mariahout begraven. Bij de 
uitgang van het park ter hoogte van 
het Oranjeplein vindt u het nieuw ge-
plaatste bevrijdingsmonument. Breng 
een bezoek en laat dit u inspireren om 
verhalen met elkaar en vooral met kin-
deren te delen. Verhalen die verteld 
moeten blijven worden!

Zo´n persoonlijke herinnering is in 
1994, 50 jaar na de bevrijding, opge-
nomen in het boek ´Lieshout buiten 
schot´ dat toentertijd door Heemkun-
dekring ´t Hof van Liessent is uitgege-
ven. Het is juist deze eenvoudige erva-
ring, vol kinderlijke verwondering uit-
gesproken door de toen 12-jarige Ad 
(Adri) Vogels, die is te lezen op de Be-
vrijdingsplaquette, welke is onthuld 
op 8 september. U allen kunt dit monu-
ment aanschouwen bij de ingang/uit-
gang van het Processieperk en de in-
gang van Openluchttheater van Ma-
riahout. 

Tekst:
‘Op maandag 18 september, tegen het 
middaguur, sta ik aan de Ginderdoorse-
weg …

Uit de richting Mariahout komt een 
vreemd militair open autootje aanrij-
den; we zagen de eerste jeep! …

De bevrijder zwaait als hij langs rijdt’

Jongerenkoor 
Jocanto 
 Aanstaande zondag, 22 september, 
zingt Jongerenkoor Jocanto over de 
verbindende kracht van vrede tijdens 
de vredesdienst in de H. Clemenskerk 
in Nuenen. De dienst begint om 10.30 
uur. Daarna zet Jocanto deze verbin-
ding over grenzen door met een op-
treden op de Wereldmarkt in het Park 
om 13.15 uur. U bent allen van harte 
welkom.

Open Monumentendag landgoed 
Soeterbeek groot succes
De openstelling van het landgoed Soeterbeek in het kader van Open Monu-
mentendag 2019 was een groot succes. Afgelopen zondag bezochten zo’n 
duizend belangstellenden het landgoed Soeterbeek dat voor de gelegen-
heid van de landelijke Open Monumentendag voor één keer te bezichtigen 
was. De OMD wordt door de gemeente Nuenen c.a. samen met heemkunde-
kring De Drijehornick georganiseerd. 

Multi(f )vocaal. Edwin Popken deed 
zijn verhaal over de Willem Hikspoors-
brug. Een stralende zon gaf extra ca-
chet aan het evenement. 

Over de geschiedenis van Soeterbeek, 
van klooster tot landgoed, is een boek-
je samengesteld. Dat is verkrijgbaar bij 
heemkundekring De Drijehornick op 
dinsdagmorgen en woensdagavond 
tijdens de inloop in het Heemhuis aan 
de Papenvoort 15A.

Vele nieuwsgierigen wilden heel graag 
een kijkje nemen op het verscholen, 
magische landgoed, waar een ketting 
de toegang tot de oprijlaan immers al-
tijd verhindert. Jaren geleden was het 
landgoed wel eens tijdens de open 
monumentendag opengesteld, maar 
als onderdeel van een fietsroute. Nu 
waren er, binnen de oase van rust die 
Soeterbeek is, muziekoptredens van 
harpiste Inge van Grinsven, volksmu-
ziekgroep Dikke Mik en zanggroep 

Het landhuis Soeterbeek dat in 1938 werd gebouwd op de grondvesten van het ‘kasteel’, 
wordt momenteel grondig gerestaureerd zo bleek tijdens de open monumentendag 
Foto: Herman Bulle

Open ontmoetings-
avond Ruilkring   
LETS-Nuenen 
Nuenen kent een actieve, florerende 
LETS-kring; het is een ruilnetwerk met 
leden, die onderling diensten en/of 
goederen uitwisselen. Geld komt er 
niet aan te pas. Het idee is heel simpel: 
je doet iets voor een ander of je laat 
iets door een ander voor jou doen bij-
voorbeeld je ramen wassen. Heb je in-
teresse, lees dan even verder….
LETS staat voor de afkorting ‘Local Ex-
change Trading Systeem’. Lets is we-
reldwijd verspreid en in Nederland zijn 
er ongeveer 100 van zulk soort ruilkrin-
gen. Het is een systeem waarbij dien-
sten en soms ook producten worden 
geruild binnen een groep van inge-
schreven leden. Er wordt gebruik ge-
maakt van een fictief betaalmiddel. In 
Nuenen is dit betaalmiddel @ (apen-
staartje). LETS is geen stichting of vere-
niging maar een groep van gere-
gistreerde leden 
Een voorbeeld: Henk helpt Anke met 
haar tuin, Anke doet boodschappen 
voor Jan, Jan repareert een fiets voor 
Inge, Inge geeft een voetmassage aan 
Jolanda, enzovoort. Het aanbod aan 
diensten is rijk en gevarieerd dus er is 
keuze volop om elkaar een ‘dienst te 
bewijzen’.
Tijdens de maandelijkse bijeenkomst 
komen de leden bij elkaar om het rui-
len van diensten te bevorderen, om el-
kaar weer te ontmoeten, om ervarin-
gen uit te wisselen en om nieuwe le-
den te introduceren. 
Wil je zo’n avond een keertje bijwonen 
om te kijken of LETS-Nuenen iets voor 
je is? Kom dan donderdag 19 septem-
ber rond 19.30 uur naar  De Weverkes-
hof, Jhr. Hugo van Berckellaan 5, 5671 
CH Nuenen. Als je eerst wat meer infor-
matie wil, kijk dan op de website:
www.letsnuenen.nl

Lions Vredesposter
Leden van Lions Club Nuenen hebben Nuenense basisscholen bezocht om 
te vertellen hoe het is om als kind op te groeien in een oorlog en wat het be-
tekent om nu in vrijheid te mogen leven.

opgepakt om in Duitsland te moeten 
gaan werken. En kinderen werden niet 
gearresteerd.
Van de kelders werden schuilkelders ge-
maakt. Als de sirene, die je iedere eerste 
maandag van de maand nog hoort, af-
ging, dan moest je als een haas de schuil-
kelder in. En dan nam je je kussen mee en 
je kon in de verte buiten de bommen ho-
ren vallen. 
Toen bij de bevrijding de Amerikanen 
kwamen, was het een groot feest! Ie-
dereen mocht gewoon weer naar buiten, 
en dan begrijp je als kind pas hoe erg de 
situatie eigenlijk was. 
Hans at voor het eerst een stukje chocola 
en kauwgom. Ongelooflijk, ze hadden 
heel veel eten in blik. 

Er kwamen ook vragen vanuit de klas:
Had het huis van Hans ook een schuil-
kelder en kent hij mensen bij wie de 
huizen zijn ingestort? Op alle vragen 
had hij een antwoord. 
Er zijn in die tijd heel veel zaken ge-
beurd die niet pluis waren. Maar er 
komt ook een tijd dat je na de oorlog 
ook gewoon weer verder moet, en dan 
moet je het gewoon vergeven, maar je 
mag het nooit vergeten!

https://www.facebook.com/pg/Lions-
Nuenen/posts/
https://www.lionsclubs.org/en/start-
our-approach/youth/peace-poster 

Het is een onderdeel van de actie ‘Vre-
desposter’, die jaarlijks vanuit Lions In-
ternational over de hele wereld gehou-
den wordt en waarbij leerlingen van 
groep 8 in tekeningen weergeven wat 
het voor hen betekent om in vrede te 
leven. De wedstrijd krijgt dit jaar bij-
zondere aandacht tijdens de Nuenense 
viering van 75 jaar leven in vrijheid.
De posters van de deelnemers worden 
vanaf 16 september opgehangen in 
Het Klooster en een jury van kunste-
naars en de jeugdburgemeester van 
Nuenen zal ze jureren. De winnende 
posters worden opgestuurd naar Was-
vhington

Lion Hans Dautzenberg vertelde erg 
tot de verbeelding sprekende, heel 
persoonlijke verhalen over hoe hij als 
kleine jongen in Zuid Limburg de oor-
log heeft meegemaakt. Hij wist zich 
daarbij goed te verplaatsen in de bele-
vingswereld van kinderen tussen de 
11 - 12 jaar, die gebiologeerd naar hem 
zaten te luisteren.

Er was een tekort aan brandstof, en 
daarom kapte je bomen in het bos. Zijn 
ouders hadden een winkel, maar aan al-
les was tekort, men kon alleen met bon-
netjes nog maar wat kopen, en zo werd 
alles zo eerlijk mogelijk verdeeld. De boe-
ren hadden nog wel kippen en eieren. 
Soms kon er een varken geslacht wor-
den, maar dan wel stilletjes, want als het 
varken daarbij geluid maakte, dan hoor-
den de Duitsers dat en was het bonje. 
Kinderen deden in die tijd echt heel veel. 
Bijvoorbeeld alle boodschappen. Je kon 
maar beter niet je vader of je grote broer 
iets laten doen, want die konden worden 

Provincie Noord-Brabant nu aan zet
De provinciale verkiezingen zijn inmiddels een half jaar achter de rug. Forum voor 
Democratie heeft de verkiezingsoverwinning niet om kunnen zetten in deelna-
me aan een coalitie. Het CDA daarentegen is na een oppositie periode weer terug 
aan de bestuurstafel samen met de VVD, GroenLinks, PvdA en D66.
Drie CDA-afdelingen: Eindhoven, Son en Breugel en Nuenen c.a. hebben de frac-
tievoorzitter van het CDA-Brabant, gedeputeerde Marianne van der Sloot uitge-
nodigd om een toelichting te geven op het coalitieakkoord, met name hoe de sa-
menwerking met D66 op het dossier landbouw gestalte is gegeven. Daarnaast is 
het zeker interessant inzicht te krijgen hoe de Brabantse Provinciale Staten bij 
gaan dragen aan een verdere ontwikkeling van de Brainportregio. 
Dit Politiek Café van het CDA, deze keer in Son en Breugel, is openbaar; eenieder 
is dus van harte welkom. Er is ruimschoots gelegenheid om vragen te stellen. 
Een goede kans om beter te begrijpen wat de provincie voor onze regio kan 
doen! Datum: woensdag 25 september, 20.00 uur. Plaats: café/restaurant De Zwaan. 
Markt 9, 5691 AR Son en Breugel
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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

Maandag 23 september
15.30-17.00 uur knutselen met ijsstokjes 

voor kinderen van 6 tot 10 jaar. 
In de Heuvel in Gerwen. Aanmelden: 

werkgroepleefbaarheidgerwen@gmail.com

Dinsdag 24 september
13.30 uur KBO Film: ‘Intouchables’

Dorpshuis Lieshout

Woensdag 25 september
14.00-16.00 uur Nat. Sportweek: Voetbal-
toernooi bs.leerlingen. Veld De Hongerman

19.30 uur Slimmer gezond lezing 
over voeding. Bibliotheek Nuenen

Donderdag 26 september
09.30 uur Senergiek lezing Jaap Kroon

Klooster Nuenen
20.00-22.00 uur Pleegzorg-infoavond. Gem. 
Nuenen & Com. Jeugdzorg. Gemeentehuis

Zondag 22 september
14.00-16.30 uur Jazzy Vibes 

Weverkeshof Nuenen
14.30 uur Toneelvereniging Mariahout speelt 
‘De Wijze Kater’. Openluchttheater Mariahout

Zondag 22 september
15.00 uur tot 17.00 uur Bevrijdingsconcert

Gerwens Muziekkorps, Het Nuenens 
Mannenkoor, Zanggroep Midòre en 

William Kersten. Het Klooster

Zondag 22 september
20.30 uur Voorstelling ‘Het Atelier’

van de Lindespelers
Het Klooster

Maandag 23 september
10.00 uur Kwiekroute (LEV-groep en Fysio-
therapie Nuenen). Verzamelen bij De akkers

20.00 uur Lezing ‘bomen over bomen’
IVN ruimte Klooster Nuenen

Zaterdag 21 september
10.00-15.00 uur Open Dag 
Seniorweb Nuenen 20 jaar

Bibliotheek Dommeldal, 
Jhr. Hugo van Berckellaan 18 Nuenen

Zaterdag 21 september t/m 
zondag 6 oktober

Expositie tweede editie Vincent van Gogh 
Photo Award Nuenen
Centrum van Nuenen

Zaterdag 21 september
20.00 uur “aber ich kann nicht anders”

muzikale vertelling over Van Rijckevorsel, 
burgemeester in oorlogstijd 

door Brass Band Nuenen. Het Klooster

Zondag 22 september
08.30-15.30 17e Kofferbakverkoop

Lankveld 10 Gerwen
13.00-17.00 uur Wereldmarkt 

Park Nuenen

Donderdag 19 september
10.30 uur Presentatie Nuenen Digisterker

zaal Trefpunt-Senergiek in Het Klooster
19.30 uur Lets Ruilkring. Weverkeshof, 
Jhr. Hugo van Berckellaan 5 Nuenen

Vrijdag 20 september
10.00 uur tot 22.00 uur Bevrijdingsherden-
king in en om het Park Nuenen. 15.00 uur 
Onthulling door jeugdburgemeester Luuk 
bordje Bevrijdingsplein, bij het monument. 

Vrijdag 20 september
17.00-20.00 uur Prijsuitreiking en opening 

Vincent van Gogh Photo Award. Het Vincentre.
20.00 uur Kienavond Lieshout

Dorpshuis Grotenhof 2 Lieshout

Zaterdag 21 september
10.00-12.00 uur Nationale Sportweek: 

Calisthenics park activiteit
calisthenicsterrein aan Pastoorsmast

 t/m 22 sept: Kubra Art vernissage 
‘Ontmoeting in Kleur. 29 sept- 25 okt: expo 

‘Vertrouwen en Verleiding’ + expo ‘ Lucky 7’
Open woe. en zon. 13-17 uur, vrij. 13-20 uur.

SHE Art Gallery, De Huufkes 34, Nuenen.

t/m 30 september
Expositie werk cursisten Atelier Van Gogh

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

 t/m 21 september
Collecte Nierstichting

  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.n

Weekenddiensten
Zaterdag 21 september 18.30 uur: stil-
teviering, voorganger pastor J. Vosse-
naar.
Zondag 22 september 10.30 uur: Oe-
cumenische viering, jongerenkoor Jo-
canto, voorgangers pastoraal werker 
mw. R. van Eck en dominee mw. M. 
Schultz. 

Misintenties 
Zaterdag 21 september 18.30 uur: Ma-
rie Kuijten - van Kuijk; Henk Rooswin-
kel; Diek Latijnhouwers.
Zondag 22 september 09.30 uur: Wou-
da Swinkels - Meeuws; Joost van der 
Graaf en Ineke Hilberink; Simon en 
Frieda van Gennip - van de Water; 
Frans Daams, vanwege verjaardag; Ou-
ders Van der Heijden; Ouders Daams 
en familie; Alle overleden buurtgeno-
ten van Stichting Buurtschap Boord. 

Mededelingen
In onze parochie is gedoopt Daan Mar-
tens, Nassaustraat 3. Wij wensen de fa-
milie van harte proficiat en veel geluk.

In onze parochie zijn getrouwd Michel-
le Rebeiro en Praveen Chandran. Wij 
wensen ze van harte proficiat en veel 
geluk.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 22 september: 11.00 uur vie-
ring, volkszang, voorganger pastor S. 
Kuijpers.

Misintenties
Mien van Hoof - Brugmans, vanwege 
trouwdag.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 22 september 09.30 uur  vie-
ring, volkszang, voorganger pastoraal 
werker J. Deckers.

Misintenties 
Maria van der Pol - Renders; Gertje de 
Brouwer - Sanders.

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

Zondag 22 september, vredeszondag, 
zal da. Marlies Schulz samen met de RK 
pastores om 10.30 uur voorgaan in de 
H. Clemenskerk. De collecte is deze 
keer voor de eigen gemeente. U bent 
van harte welkom om deze kerkdienst 
met ons mee te vieren.
 
Donderdag 19 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 
ontmoeten, een praatje te maken of 
gewoon gezellig bij elkaar te zijn.

Tevens donderdag 19 september is er 
om 20.00 uur Theoscoop met deze 
keer: Three Billboards outside Ebbing, 
Missouri.
Voor meer info zie website en 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 19 september. 17.30 uur 
Lof; 18.30 uur H. Mis, H. Januarius, bis-
schop, en zijn gezellen, martelaren.
Vrijdag 20 september. Quatertemper-
dag. 07.15 uur H. Mis, gedachtenis van 
H. Eustachius en gezellen, martelaren.
Zaterdag 21 september. Quatertem-
perdag. 09.00 uur H. Mis, H. Mattheus, 
apostel en evangelist. 10.30 uur Gods-
dienstlessen.
Zondag 22 september. Vijftiende zon-
dag na Pinksteren. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis. 
Maandag 23 september. 18.30 uur H. 
Mis, H. Linus, paus en martelaar; ge-
dachtenis van H. Thecla, maagd en 
martelares.
Dinsdag 24 september. 18.30 H. Mis, 
gedachtenis van Onze Lieve Vrouw tot 
vrijkoping van de slaven. 
Woensdag 25 september. 07.15 uur H. 
Mis.
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Bekijk 
Kerken in Peelland ook op Facebook 
('Kerken in Peelland') en op YouTube 
('Kerken in Peelland Gerwen WMV').

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
• Even weken: 10.00-12.00 uur Werkcafé Nuenen. CMD-gebouw, Aardappeleterssteegje 3
www.werkcafenuenen.nl

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

Nooit meer hier, maar altijd bij ons 

Onze geliefde (klein)dochter, (schoon)zus en tante 
is het zicht op de toekomst kwijt geraakt.

Intens verdrietig en met veel vragen blijven wij achter.
Wij koesteren de goede, mooie en bijzondere 

herinneringen aan haar leven.

Karlijn de Vries
Zij overleed in de leeftijd van 29 jaar.

Jan en Mary

Imke en Roy, Tijmen, 

Richard en Sanne, Lucas, Julian

Oma Riet, Oma Sjan

Eindhoven, 15 september 2019
Correspondentieadres: Akeleihof 3, 5672 BC Nuenen

De crematieplechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden.

Ave Maria in Brabant en daarbuiten

zoon als er iets gedaan moet worden. 
Bij ziektes, bij examens, bij noem maar 
op!” 
 Inleider Eric Kolen gaat ook in op ach-
tergronden van het fenomeen ‘Maria’; 
waar komt die verering vandaan, waar-
om werd Maria ingezet als tool in het 
kader van de Contrareformatie, waar-
om is Maria zo verbonden met won-
derverhalen? Uit Lourdes, Fatima en 
Oirschot, maar ook uit Ommel, Handel 
en Den Bosch. 
Tussendoor wordt de voordracht on-
derbroken door powerpoint-presenta-
ties met beelden van Maria ‘all over the 

Eric Kolen zelf schrijft over zijn mid-
dagprogramma, dat al met groot suc-
ces op héél veel plaatsen in Brabant is 
geweest, het volgende: “Ave Maria in 
Brabant én daarbuiten! Hoe komt het 
toch? In het Brabantse met zijn bede-
vaarten en processies zijn mei en okto-
ber dé Mariamaanden. In menige wo-
ning staat een Mariabeeld in de huis-
kamer, dikwijls met een ‘koarske’ of 
met een vaasje met ‘gevlocht’ en mei-
zoentjes erbij. Weet je nog? Desalniet-
temin is Maria voor de meeste gelovi-
gen van weleer vooral de Middelares, 
die een goed woordje doet bij haar 

“Een informatieve én ontroerende voordracht”, zo noemt Eric Kolen de mid-
dag die hij op dinsdag 8 oktober voor KBO Lieshout verzorgt. Eric Kolen is 
een bekende programmamaker van Omroep Brabant, van o.a. ’ ’t Brabants 
Uurke’ en ‘Brabant leeft’. We prijzen ons gelukkig dat hij naar Lieshout komt 
en we hopen op een grote belangstelling voor deze bijzondere voordracht. 

world’ en 
voor een 
Maria - Sing 
- Along met 
het publiek. 
Ben erbij en 
onderga een 
authentieke 
beleving 
van dat zo
typische Ave Maria - gevoel. In Brabant 
en daarbuiten.  De middag begint om 
14.00 uur in de Grote Zaal van het 
Dorpshuis en is toegankelijk voor ie-
dereen. De entreeprijs inclusief ’n kop-
je koffie is € 5,-. U kunt kaarten kopen 
bij de Inloop. U kunt ook via een mail 
naar kbolieshout@gmail.com. Betalen 
op rekening NL34RABO0128932619. 
Het kaartje wordt op de middag van 
de voordracht voor u klaargelegd.
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SPORT
Programma

Voetbal

VOETBAL 
EMK NUENEN
Vrijdag 20 september 
ZVV Eindhoven 2 - EMK 1 (zaal) 20.10
Zaterdag 21 september
EMK VE1 - Nederwetten VE1  . . 15.30
Zondag 22 september 
EMK 1 - HVV Helmond 1  . . . . . . 14.30
Tivoli 2 - EMK 2  . . . . . . . . . . . . . . . 12.15
RKSV Heeze 4 - EMK 3  . . . . . . . . . 12.00
EMK 4 - Wodan 7  . . . . . . . . . . . . . 11.00
EMK 5 - SBC 13  . . . . . . . . . . . . . . . 11.00
FC Eindh. AV VR3 - EMK VR1  . . . 10.15

Jeugd BCL begint moeizaam 
bij de HBB
Het eerste jeugdteam van Badminton Club Lieshout is de nieuwe competitie 
begonnen met twee verliespartijen. Voor het eerst speelt die jeugd bij de 
Helmondse Badminton Bond en daar moesten ze meteen de D-jeugd van 
BCL-2 (1-7) en BCV’73 (0-8) voor laten gaan. Ondanks veel inzet en hard wer-
ken hebben ze het, in de D-klasse, nog niet helemaal kunnen aanhaken. 

waarmee ze meteen het enige punt bin-
nenhaalde. Ook in de mix en dubbel-
partijen was de jeugd goed aan elkaar 
gewaagd. BCL-D2 trok echter steeds 
aan het langste eind, waardoor de eind-
stand van 1-7 op het bord kwam. 

BCL-D1 - BVC’73-D1: 0-8
In de wedstrijd tegen de D-klasse-leef-
tijdsgenoten van BVC’73 (uit Valkens-
waard) had de Lieshoutse jeugd toch 
écht wel wat in te brengen. Niels van 
Velthooven haalde samen met Imke 
Steegs bijna het eerste punt. Tegen 
Mika Biljard en Sophie Rensink verloren 
zij met het kleinst mogelijke verschil: 
29-30. In de singlepartij was het van 
hetzelfde laken en pak en verloor Nils 
met 29-30, weer van Mika Biljard. Ten-
slotte haalde Nils, samen met Thijs van 
Sinten ook nog eens 27 punten tegen 
Ravy van de Moosdijk en, weer, Mika 
Biljard. De uitslagen lagen dus soms 
dicht bijeen, maar helaas viel de uitslag 
steeds uit in het voordeel van de Val-
kenswaardse jeugd. Thijs van Sinten, 
Ilse Dekkers en Imke Steegs konden dat 
dus niet nadoen. Toch haalden zij in 
hun singlepartijen nog 10 tot 18 pun-
ten en dus hebben ze best mee kunnen 
spelen. 

Plezier
Terugkijkend op de allereerste wed-
strijddag bij de HBB had de Lieshoutse 
jeugd, ondanks de verliespartijen wél 
een goed gevoel. Ze hebben veel inzet 
getoond, hard gewerkt en vooral “lekker 
gebadmintond” en daar is het immers 
om te doen. Plezier hoort bij het spel. 

 

BCL-D1 - BCL-D2: 1-7
In de allereerste wedstrijd van een team 
van Badminton Club Lieshout in de 
competitie georganiseerd door de HBB 
stonden meteen twéé teams van de 
Lieshoutse vereniging op het veld. Het 
eerste jeugdteam speelde in de D-klas-
se tegen het tweede jeugdteam. On-
danks dat de uitslag anders doet ver-
moeden was het een mooie, soms gelijk 
opgaande, strijd. Zo wist Thijs van Sin-
ten in de singlepartijen nipt (via 13-15 
naar 27-30) van Wessel van Hoof te win-
nen. Ilse Deckers maakte een groter ver-
schil tegen de tóch sterke Jools van den 
Acker (via 7-15 naar 13-30). Nils van Velt-
hooven had zijn handen méér dan vol 
aan Jop van den Baar (via 13-15 naar 29-
30) en Imke Steegs wist zelfs te winnen 
van Maud Steegs (via 15-13 naar 30-23) 

BCL-D1 met Niels van Velthooven, Ilse 
Dekkers, Imke Steegs en Thijs van Sinten.

 Opnieuw puntenverlies, UDI’19 - RKSV Nuenen 2-0

Drie gespeeld, 0 punten!
Het tactische strijdplan dat Jan Poortvliet samen met de spelers voor ogen 
had; de eerste tien minuten druk zetten, het verloop van de wedstrijd scan-
nen en dan mogelijk vanuit de organisatie voetballen. Natuurlijk is dit plan 
ingegeven door de twee eerdere verliespartijen dit seizoen en door de perso-
nele problemen. RKSV Nuenen kan nog steeds niet op volle oorlogssterkte 
aantreden door blessureleed, schorsingen en vakanties van selectiespelers.

Philippart en Jordi Wapenaar krijgt 
Maikel Fecunda in de 44e minuut nog 
een kans, geheel vrij voor de keeper. 
We gaan rusten. Van echte rust is ech-
ter geen sprake als Jan Poortvliet in de 
kleedkamer nog eens een aantal zaken 
op een rijtje zet en de spelers herinnert 
aan de vooraf gemaakte afspraken. Er 
zal een schepje bovenop moeten in de 
tweede helft en het team van RKSV 
Nuenen zal van een club ideale 
schoonzonen moeten veranderen in 
mental beasts om in deze wedstrijd 
punten te gaan pakken. Jasper de Jon-
ge en Tim Ketelaars worden vervangen 
door Amir Al Anany en Billy de Jong en 
we starten aan het tweede bedrijf.

Deze start gaat niet geheel vlekkeloos 
want de verdediging wordt een aantal 
malen zoek gespeeld en Jeroen Keeris 
moet zijn team verschillende malen 
redden. De hamstringblessure van de 
scheidsrechter, die niet geheel fit aan de 
wedstrijd begon, bracht enige verade-
ming. Nadat de scheidsrechter verzorgd 
werd door de verzorgster van UDI’19 

Zoals eerder dit seizoen, met een rede-
lijke start voor RKSV Nuenen. Nadat in 
de eerste minuut van de wedstrijd Sam 
Strijbosch van de scheidsrechter al uit 
de box moest omdat zijn slidingbroek 
het verkeerde kleurtje had, kregen 
Sem van de Broek en Patrick Philippart 
al redelijke doelkansen en had RKSV 
Nuenen al een penalty kunnen krijgen 
omdat Maiky Fecunda onderuit ge-
haald werd in het strafschopgebied. 
Sam Strijbosch schoot bovendien een 
vrije trap binnen de zestien in het zij-
net. In de 23e minuut hield Jeroen Kee-
ris, de keeper, met zijn linkerbeen ge-
strekt, het doel schoon. Dit luidde 
evenwel een mindere periode in voor 
RKSV Nuenen en schoot UDI’19 snoei-
hard op de paal.

In de 28e minuut was het toch raak 
voor UDI’19 en stond de 1-0 op het 
high tech scorebord! RKSV Nuenen is 
aangeslagen en UDI’19 komt regelma-
tig goed door over de rechterflank 
waarbij we nog goed wegkomen. Na 
een paar kleine kansen voor Patrick 

Ferrie Biesters ingeboond   
bij St. Antoniusschut
Vrijdag 6 september werd Ferrie Biesters na een jaar aspirant lid te zijn ge-
weest ingeboond. Dit was nadat er in de vergadering was aangekondigd dat 
er in de volgende vergadering weer geboond gaat worden. Er volgde de ver-
heugende mededeling dat er zich weer enige nieuwe aspirant leden hebben 
aangemeld. Dus de groei blijft er voorlopig mogelijk wel in. 

het probleem is dat er meer dan 100 
bomen aangetast zijn door dit onge-
dierte. En de bomen gerooid zullen 
moeten worden. Daar kunnen we de 
hulp van nieuwe leden natuurlijk wel 
bij gebruiken!

 Ferrie was de afgelopen jaren regel-
matig aanwezig om zaterdag een 
kaartje te komen leggen. Later werd 
hij lid van de biljartclub en zodoende 
dacht hij erover een poging te doen 
om schutsbroeder te worden. Na zijn 
proefperiode van 1 jaar werd Ferrie 
Biesters door de hoofdman na vol-
doende witte bonen geïnstalleerd als 
lid van de Sint Antoniusschut. Na de 
vele felicitaties werd er nog lang na 
vergaderd hoe het verder moet met 
de grote groei. Er werd zelfs al over 
uitbreiding van onze accommodatie 
gesproken. Mogelijk helpt de letter-
zetter mee om plaats te maken want 

Ferrie Biesters (r) legde de eed af en werd daarna de sjerp omgehangen door Hoofdman 
Dré Bemelmans.

Harry Vermeltfoort   
nieuwe koning Heilig Kruisgilde
Vol goede moed trok een bijna volledig H Kruisgilde zaterdag 14 september 
traditiegetrouw 3x rond de schutsboom om verzekerd te zijn van een boom 
zonder onheil erop. Toch was er iets met de papagaai boven op de boom die 
eraf geschoten moest worden om koning van het gilde te kunnen zijn. Mis-
schien een vogel die te vroeg uit het hoge noorden vertrokken is naar het 
warme zuiden om daar te overwinteren en wilde hij in Gerwen op die mooie 
Schutsboom even rusten.

ger. In navolging van zijn oom Martien, 
die jarenlang als kapitein voor het gil-
de liep, heeft Roland vd Berk het stokje 
overgenomen van René. Wij wensen 
hem heel veel succes en veel plezier 
met het vervullen van deze functie. Na 
een bezoek aan de horeca en na een 
korte rondgang door het dorp, om te 
laten zien dat we een nieuwe koning 
hadden, ging het gilde terug naar de 
Schutsherd om daar te genieten van 
de traditionele warme maaltijd. Na de 
soep trokken tamboers en bazuinbla-
zers 3x door de Schutsherd om aan te 
kondigen dat het halve maaltijd was, 
een traditie van het gilde.

Zondag 15 september
De nieuwe koning en de twee jubilaris-
sen werden opgehaald om gezamen-
lijk naar de kerk te gaan. Jammer dat 
gilde heer Hans Vossenaar ziek was, zo-
doende kon de Missa Fraternica niet 
helemaal volgens traditie uitgevoerd 
worden. Het gilde wenst de gilde heer 
van harte beterschap.
In de Schutsherd werden de gilde-
broeders en zusters en de genodigden 
voorzien van heerlijke gesmeerde 
broodjes en koffie of thee, zodat nie-

Maar daar waren juist een 15-tal gilde-
broeders en een -zuster die om het ko-
ningschap gingen schieten en zo’n 
mooie vogel wilde iedereen wel naar 
beneden halen. Na 30 rake schoten be-
gon men vol goede moed aan de derde 
ronde en was Harry Vermeltfoort de ge-
lukkige die na 38 schoten voor een jaar 
koning van het aloude gilde mag zijn.

Na een mooie Teerdag, die begon met 
een goed gedekte koffietafel, was er 
gelegenheid voor de huldiging van 
enkele gildebroeders en een -zuster 
die zich afgelopen jaar bijzonder ver-
dienstelijk hadden gemaakt voor de 
Kring Gildedag, namelijk de leden van 
Stichting Kring Gildedag Gerwen. Ver-
der waren er twee aftredende Over-
heidsleden die voor hun verdiensten 
voor het gilde tot Ere Deken benoemd 
werden.

Voorafgaand aan het koningsschieten 
werd de nieuwe kapitein van het H 
Kruisgilde geïnstalleerd. René vd Wes-
telaken heeft een aantal jaren met veel 
plezier voor ons prachtige gilde gelo-
pen, hij houdt er ook niet helemaal 
mee op, hij neemt plaats als zilverdra-

De oude en nieuwe kapitein

 EMK - PSV 0-6
Er was zondagmiddag op het sport-
park Wettenseind sprake van een een-
zijdige wedstrijd. PSV was vanaf het 
beginsignaal de bovenliggende partij. 
Het speelde het betere voetbal en EMK 
kon daar niet voldoende tegenover-
stellen. De 0-2 ruststand was een juiste 
afspiegeling van de verhoudingen op 
het veld. Mocht EMK nog intenties 
hebben om de wedstrijd te laten kan-
telen, maakte PSV direct na rust een 
einde aan die illusie met de derde tref-
fer (0-3). Hierna liep PSV nog uit naar 
een regelmatige- en verdiende over-
winning (0-6).
Volgende week start de competitie in de 
4e klasse F met een thuiswedstrijd tegen 
HVV Helmond (aanvang 14.30 uur).

mand honger hoefde te lijden. Om 
14.30 uur stond de receptietafel klaar 
waaraan de twee jubilarissen, Frans 
Bunthof 40 jaar en Piet v/d Berk 60 jaar, 
gehuldigd werden door de hoofdman 
en de voorzitter van Kring Kempen-
land. Ook de nieuwe koning nam 
plaats aan de receptietafel om de vele 
handen te schudden. Afgesproken 
was dat op de tafel een mandje zou 
staan waarin een geldelijke gift ge-
daan kon worden. Vol trots kon Piet 
v/d Berk aankondigen (een groot fan 
van Zuster Bonnie) dat het mandje 
€ 625.00 opgebracht had. Na de recep-
tie gingen de muziekboxen op vol vo-
lume en werden deze twee dagen af-
gesloten.

 

 

kon de wedstrijd weer door. (Achteraf 
verklaarde hij dat hij zich wendde, in na-
volging van de reglementen, tot de ver-
zorgster van de thuisclub).
In minuut 68 moest Maiky Fecunda 
vervangen worden door Dylan Gielis. 
Een hardnekkige hamstringblessure 
speelt iedere keer weer op bij Maiky. In 
de volgende periode redt Jeroen nog 
tweemaal fraai en ziet RKSV Nuenen 
dat verschillende spelers van UDI’19 
krampverschijnselen vertonen. RKSV 
Nuenen ruikt nu haar kans en gaat vol 
in de aanval. Echter, daarin kan men 
geen potten breken en na, opnieuw 
een prachtige redding van Jeroen Kee-
ris, schiet UDI’19 in de 96e minuut de 
2-0 binnen. Een verdiende overwin-
ning van UDI’19 maar toch ook enige 
progressie bij RKSV Nuenen. UDI ’19 
had de wedstrijd al verschillende ma-
len op slot kunnen/moeten gooien 
maar RKSV Nuenen kreeg toch meer 
kansen dan dat het in voorgaande 
wedstrijden kreeg. Volgende week 
krijgt RKSV Nuenen titelkandidaat Hal-
steren op bezoek en kan het de borst 
opnieuw nat maken!



2e menu gratis • 2
e menu gratis • 2

e menu gratis • 2
e menu gratis • 2

e menu gratis

Je hebt nog t/m dinsdag 24 september de kans om je 
spaarkaart(en) vol te krijgen. Daarna stopt de uitgifte van 
Hallo Hapweken spaarzegels, maar... wegens succes is de 
inlevertermijn verlengd t/m zondag 20 oktober! Reserveer 
snel ’n tafel bij jouw favoriete restaurant voor een #VRRKKS 
voordelig etentje (het tweede 3-gangen actiemenu gratis). 
Je maakt bovendien kans op één van de 7 dinercheques ter 
waarde van € 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

#VRRKKs VooRdelig uit eten
met jumbo ton gRimbeRg

wegens succes verlengd!reserveren t/m 20 oktober
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