
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

Oproep voor 
het delen van 
de mooiste foto’s 
en � lmpjes 
Bevrijdingsweek

Fotografe 
Reiny Bourgonje 
wint tweede editie
Vincent Van Gogh 
Photo Award

Cafetaria 
De Aardappeleters 
wil onderscheidend 
zijn
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Laat Nuenen
het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het 
nieuws wat u vindt dat 
Nuenen moet weten. 

Plaats GRATIS 
uw redactioneel artikel.

redactie@ronddelinde.nl
Duivendijk 7B, Nuenen
T 040 - 283 88 37 Wij doen alles voor uw auto.

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

Het grootste woonplein van het Zuiden

Beleef Meubelplein Ekkersrijt

GRATIS
INTERIEURADVIES

VOL = VOL

Gratis interieuradvies 
van pleinstyliste 

Marlou en 
2E MENU GRATIS bij 
Brasserie d’n Mert. 

Kijk voor meer info op

meubelpleinekkersrijt.nl/woonplein

Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl

Buurman & Buurman in het Kernkwartier
Op zaterdag 5 oktober krijgen we bezoek in Winkelcentrum Kernkwartier van 
Buurman & Buurman!! “A JE TO”. Tussen 12.30 en 16.00 uur is er een echte Meet & 
Greet en lopen ze het hele winkelcentrum door en om met jullie op de foto te 
gaan!! Dus kom allemaal op zaterdag 5 oktober langs in Winkelcentrum Kern-
kwartier in Nuenen!

Mededeling m.b.t. 
griepvaccinaties 
huisartspraktijk 

Boek:
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 
verzending van de uitnodigingen vernietigd. 
Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan 
kunt u dit voor 4 oktober doorgeven aan de 
assistente.

Feestelijk afscheid notaris Fokkema

Nu 20 jaar geleden vestigde hij zich als 
notaris in Nuenen. Hij kwam van boven 
de rivieren. De naam Fokkema laat wel 
raden dat zijn roots in Friesland liggen. 
Toch voelde hij zich in Nuenen snel 
thuis. In de passeerkamer van Tsjeard 
Fokkema stond een mooie klok, een 
zogenaamd Engels staand horloge. 
Deze werd vaak gezien als een Friese 
klok. Mede hierdoor kwam zijn ge-
boorteplaats nogal eens ter sprake. De 
tijd neemt sowieso een belangrijke 
plaats in bij de ondertekening van de 
akte, want de zin “Deze akte is opge-
maakt en door mij notaris, onderte-
kend te Nuenen op de datum als aan 
het begin van de akte vermeld om…..”, 
waarna de tijd werd genoteerd, heeft 
duizenden keren geklonken. Notaris 

Tsjeard Fokkema nam ook altijd de tijd. 
Een korte vraag werd door zijn enthou-
siasme al gauw een lang gesprek. Het 
vak was en is zijn passie.

In de praktijk van Notaris Fokkema 
konden cliënten terecht voor allerlei 
zaken op het gebied van bijvoorbeeld 
nalatenschappen en testamenten, 
waarbij het menselijk aspect heel be-
langrijk was voor hem, maar ook voor 
onroerend goed, ondernemersvragen 
en ga zo maar door. Vele stichtingen, 
die nu nog actief zijn in het dorp, zijn 
door notaris Fokkema opgericht. Door 
de brede kennis en aanbod op allerlei 
vlakken heeft notariskantoor Fokkema 
de tijd en dus ook de crisis in de hui-
zenmarkt goed doorstaan.

Notaris Tsjeard Fokkema wordt binnenkort 70 jaar en al vindt hij zijn vak 
nog zo leuk en interessant, langer doorwerken is dan wettelijk niet meer 
toegestaan. Hij mag van zijn welverdiende pensioen gaan genieten.

Een paar jaar geleden werd het toch 
langzaam tijd om aan zijn opvolging te 
denken en werd er in september 2014 
een samenwerkingsverband aange-
gaan met Marks Wachters Notarissen 
te Eindhoven. Daardoor werd met na-
me de specialisatie ondernemings-
recht versterkt. Waarneming van het 
kantoor uit Eindhoven was nu ook 
eenvoudiger te regelen. Niet veel later 
werd het kantoor in Nuenen versterkt 
met de komst van Anne van Uden-van 
Dijk, kandidaat-notaris en beoogd op-
volgster van Notaris Fokkema. Ook de 
naam van het kantoor werd gewijzigd 
naar Marks Wachters notarissen Nue-
nen. De Kloosterstraat werd onlangs 
verruild door het ruimere pand aan de 
Parkstraat 54. Het naderende pensioen 
en de opvolging ging zo stap voor 
stap.
Inmiddels hebben velen van u al ken-
nis kunnen maken met Anne van 
Uden. Het notariskantoor van Marks 
Wachters is bijzonder trots dat zij op 30 
september zal worden benoemd tot 
notaris.
Per 1 oktober neemt zij definitief het 
notariële stokje over van Tsjeard Fok-
kema.

Er valt dus veel te vieren aan de Park-
straat: een nieuw kantoor, een goedlo-
pende praktijk met een fijn team, pensi-
onado Tsjeard Fokkema en Anne van 
Uden, die notaris wordt. Vindt u het 
leuk om het nieuwe kantoor te bekij-
ken, Tsjeard een hand te geven en Anne 
te feliciteren en kennis met haar te ma-
ken, dan bent u van harte welkom aan 
de Parkstraat 54 bij de feestelijke recep-
tie op vrijdag 4 oktober tussen 17.00 
uur en 21.00 uur. Daarbuiten bent u na-
tuurlijk ook altijd welkom voor een kop 
koffie of een advies op maat. 

Inschrijving Hee Doede Mee
Op zaterdagavond 2 november vindt de zesde editie plaats van de Nuenense 
dorpsquiz Hee Doede Mee. Geen standaard quizvragen die je allemaal vanaf je 
stoel kunt beantwoorden, maar een evenement waarbij alle vaardigheden van je 
team op de proef worden gesteld. In de afgelopen edities hebben tientallen teams 
van familie, vrienden, collega’s en buurtwijken heel Nuenen op z’n kop gezet, en 
de organisatie zet alles op alles om er dit jaar weer zo’n succes van te maken. 

Inschrijven kan nog steeds! Wil jij met je team deelnemen, maar heb je je nog niet 
aangemeld? Ga dan naar de website heedoedemee.nl en schrijf je team in. De 
kosten zijn € 25,- per team en de quiz is gebaseerd op groepen van 20 tot 25 per-
sonen, maar meer of minder deelnemers is geen bezwaar. Wacht niet meer te 
lang met inschrijven, voordat je belangrijke informatie mist...



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

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

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

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.

VERGUNNINGEN     
PERIODE 16-09-2019 EN 23-09-2019
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Oude Dijk 17 Plaatsen dakkapellen en renoveren 
 hellend dak 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Frits Bakershof 17 Plaatsen dubbele houten poort 
Wettenseind 1 Plaatsen tijdelijke woonunit 
Van Maerlantstraat 15 Wijzigen dakkapel voorzijde woning 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Collse Hoefdijk 24 Grand Gala des Princes 26/27 oktober 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Lissevoort 6 Honkbaltoernooi HSCN 
Berg 32A Terrasvergunning Big Papa 
Berg 30 Terrasvergunning De Aardappeleters 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
19-09-2019 Soeter- Voorontwerp bestemmingsplan
 beekseweg 13 ‘Nederwetten, herziening Soeter-
  beekseweg 13’: sloop paarden-
  houderij, bouw en splitsing woning 
19-09-2019 Nuenen c.a. Beleidsregels Bijzondere bijstand 
  gemeente Nuenen 2019 
19-09-2019 Nuenen c.a. Beleidsregels bestuurlijke boete 
  Participatiewet, IOAW en IOAZ 
  gemeente Nuenen 2019 
19-09-2019 Nuenen c.a. Beleidsregels Re-integratie Participatie-
  wet gemeente Nuenen 2019 
18-09-2019 Laan ter  Verkeersbesluit parkeergelegenheid
 Catten /  opladen elektrische auto’s
 Korhoenhof  

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

We starten met het plaatsen van de bladkorven 
30 september.

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

E-WASTE RACE
Scholen verzamelen 
elektronische apparaten
Deze maand doen twee Nuenense 
basisscholen, De Dassenburcht en 
De Wentelwiek, mee met de E-Waste race van Blink. Ze zamelen 
zoveel mogelijk afgedankte elektrische apparaten in (e-waste ge-
noemd). Op vrijdag 4 oktober 2019 wordt de winnaar bekend ge-
maakt. In totaal nemen 10 basisscholen uit Oost Brabant deel. 
Buurtbewoners kunnen hun afgedankte elektrische apparaten, 
zoals stijltangen, haardrogers, dvd-spelers en dergelijke, aanmelden 
op www.ewasterace.nl .Scholieren halen deze dan aan huis op. 
Blink haalt het elektronische afval op bij de scholen en zorgt ervoor 
dat het bij gerenommeerde verwerkers terecht komt. In Nederland 
wordt 55% van de totale hoeveelheid elektronisch afval niet gerecy-
cled omdat het afval niet apart wordt aangeboden. Dit percentage 
kan echt lager. Helpt u mee? Verzamel uw afgedankte elektische 
apparaten en laat ze ophalen. De winnende groep gaat op school-
reis naar de Ontdekfabriek in Eindhoven. 

Kickoff e-wasterace

GRATIS DEMENTIESPELDJE
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.

Mensen met dementie schamen zich vaak en praten niet gemakkelijk 
over hun ziekte, wat vaak voor onbegrip zorgt en hun kwetsbaarheid 
vergroot. De stichting 2109 wil dat het taboe op dementie tot het 
verleden gaat behoren. 2109 staat voor 21 september en die datum 
is uitgeroepen 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 ge-
bracht 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.2109.nl of door te bellen met 06-51946084. Mensen woon-
achtig in de gemeente Nuenen kunnen het speldje tot eind 2020 
kosteloos aanvragen. 

NUENEN (BRAND)VEILIG
Gemeente Nuenen startte in 2013 het project ‘Nuenen (Brand)
Veilig’. Doel was het aantal brandslachtoffers te verlagen door het 
geven van voorlichting en het plaatsen van rookmelders. In de af-
gelopen jaren hebben door de brandweer opgeleide vrijwilligers 
bijna 3.500 rookmelders geplaatst in zowel huur- als koopwoningen 
in Nuenen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind. Deze vrijwilligers 
adviseerden daarnaast ook over de brandveiligheid, over het hebben 
van een vluchtplan en wat de juiste plekken zijn om melders te plaat-
sen. Eind 2018 is het project offi cieel beëindigd.

Heeft u om wat voor reden dan ook in het verleden niet deelgeno-
men aan het project of bent u later in Nuenen komen wonen? Voor 
onze (nieuwe) inwoners blijven wij de mogelijkheid bieden voor een 
huisbezoek inclusief het plaatsen van rookmelders en geven van 
brandveiligheidsadvies. Aanmelden kan via het online aanmeldfor-
mulier op onze website of via telefoonnummer 040-2631 631. Via 
dit telefoonnummer en het contactformulier op onze website kunt 
u ook storingen doorgeven aan rookmelders in uw koopwoning als 
deze eerder via het project Nuenen (Brand)Veilig zijn geplaatst.

   Lees meer op www.nuenen.nl/brandveilig

PLEEGZORGINFORMATIEAVOND   
26 SEPTEMBER
Wie zorgt er voor een kind als de ouders dat even niet kunnen? Op-
vang 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/ Helmond/ Deur-
ne waar hij op kan groeien.



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

Voor service en kwaliteit!!!

Hamlappen
........................................................500 gram 5,95
Herfst lapje
........................................................100 gram 1,95
100 gram Boterhamworst +
100 gram Snijworst ...................samen 2,75
Herfst Goulash
“Uit eigen keuken” ..........................500 gram 7,95
Ham Gehakt 
Wellington ....................per stuk 1,75
Brusselse Kipfi let
........................................................100 gram 1,25
Spek en Bonen
........................................................100 gram 1,45

KOOPJE

SPECIAL

NIEUW!!!

SPECIAL

ROERBAK!!!

BERG 30  |  5671 CC NUENEN  |  040-2831361
OPENINGSTIJDEN: (MAANDAG:GESLOTEN)

DINSDAG: 16:00 - 22:00 DONDERDAG: 12:00 - 22:00 ZATERDAG: 12:00 - 22:00
WOENSDAG: 12:00 - 22:00 VRIJDAG: 12:00 - 22:00 ZONDAG: 12:00 - 21:00

BESTEL ONLINE! WWW.DE-AARDAPPELETERS.NL
 OF VIA DE APP

DE AARDAPPELETERS
PROEVERIJ BIJ 
WOENSDAGMIDDAG 2 OKTOBER | 14.00 - 15.00 UUR

Op woensdagmiddag 2 oktober tussen 14.00 en 15.00 uur 
houdt De Aardappeleters een proeverij. Er zal dan een kraam 

voor de cafetaria staan, waar de lekkere verse frietjes 
en allerlei snacks gratis geproefd kunnen worden. 

Iedereen is van harte  welkom om te komen proeven.”

Shirley: 
“We willen nieuwe klanten kennis laten maken 

met onze producten, maar ook onze vaste klanten 
mogen een lekkere snack komen halen.

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

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

Voordelen van een sta-opstoel via Medipoint Thuisservice
  Persoonlijk advies aan huis

  Directe afstelling van de sta-opstoel

   Uitleg over het gebruik van uw  
sta-opstoel

Wilt u meer informatie?
Maak vrijblijvend een afspraak met onze Thuisservice. Dit kan via 088 - 10 20 100 (optie 3) 
of kijk op medipoint.nl/thuisadvies voor alle voorwaarden.

Nu op alle sta-opstoelen 
tot wel 25% korting en 
bespaar tot wel € 800.- 

   Onder begeleiding uw sta-opstoel uitproberen

  Zeer scherpe prijzen

   Diverse modellen, stofgroepen en kleuren 
verkrijgbaar

Maak nu direct een afspraak en ontvang  
één van deze accessoires:
• Gratis een luxe hoofdkussen
• Gratis stoelverwarming t.w.v. €249,-
• Een draaiplateau voor de helft van de prijs

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

*
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PUZZELHOEKWeek 39

Horizontaal: 1 Grieks eiland 6 Arabische titel 12 wreed heerser 13 vaststaand gegeven 
15 pl. in Amerika 18 een stortbad nemen 20 tuinhaag 21 muziekgenre 23 enzovoort 
24 koningin-regentes 26 verzamelband 28 tegen 29 geestdrift 31 grasland 
33 harde buitenkant 34 grijs gesteente 36 planeet 38 dun gesneden vlees 41 deel v.e. fles 
43 ongevuld 45 Europese voetbalbond 47 Spaanse uitroep 49 Chinees gerecht 51 heideplas 
52 hoofdstad van Kenia 55 Europeaan 58 betaaleenheid 59 taai stuk in vlees 60 dringend 
61 overlast.61 overlast.
Verticaal: Verticaal: 2 raadsel 3 droog (van wijn) 4 zoutachtig 5 deel v.e. naald 7 vliegende schotel 
8 aardig 9 zenuwtrek 10 Europese hoofdstad 11 doordringend van toon 14 flauwekul 8 aardig 9 zenuwtrek 10 Europese hoofdstad 11 doordringend van toon 14 flauwekul 
16 pers. vnw. 17 hoofdstad van Noorwegen 18 ochtendnevel 19 boomscheut 16 pers. vnw. 17 hoofdstad van Noorwegen 18 ochtendnevel 19 boomscheut 
22 Koninklijk Besluit 25 gebergte in Zuid-Amerika 26 buikflesje 27 humorloos 22 Koninklijk Besluit 25 gebergte in Zuid-Amerika 26 buikflesje 27 humorloos 
28 vaarwel (Frans) 30 elektrisch geladen deeltje 32 mager 35 riv. in Frankrijk 36 mooiprater 28 vaarwel (Frans) 30 elektrisch geladen deeltje 32 mager 35 riv. in Frankrijk 36 mooiprater 
37 half (in samenst.) 38 trots 39 ook 40 hemelbrood 42 op de wijze van 44 dit is 37 half (in samenst.) 38 trots 39 ook 40 hemelbrood 42 op de wijze van 44 dit is 
46 sprookjesfiguur 48 aardgeul 50 kleur 53 deel v.e. boek 54 betalingsbewijs 46 sprookjesfiguur 48 aardgeul 50 kleur 53 deel v.e. boek 54 betalingsbewijs 
56 oostzuidoost 57 honingdrank.56 oostzuidoost 57 honingdrank.

G E D R A G S C O D E

S A L V O A A F R I T

C A F K R A A N S E K

L U W K A A I M A N N N W

U N D D T B D S U I

B A R O N E S T A C T I E K

U R N E E N

C O M P O T E A B O N N E E

H E S R G D A O N L

E R G W O E D E N D S K I

F A O F L O R A P E A

L I N D E E A P R I L

N E D E R L A N D E R

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

Oplossingen wk 38
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

K L E I N K I N DK L E I N K I N D

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.

ASTROLOGIE
BINGO
BOTEN
BUREAUBLAD
EETHOEK
ENERGIE
EQUIPE
ERKER
FACET
FLYER
FUIKEN
GEHURKT
GLANS
HAPPIG
HARTELOOSHARTELOOS
HOLPASSERHOLPASSER
KETELKETEL
KIBBOETSKIBBOETS
LAWINELAWINE
LESSENAARLESSENAAR
LICHTSPOORLICHTSPOOR
LINTJE
LOVERTJELOVERTJE
MASOCHISMEMASOCHISME
OESTER
ONTROERENDONTROEREND
PANIEK
PIEPZAK
PLAAG
PRETENTIE
RAKEL
REPEL
RETURN
RIBES
SIKJE
SLANG
SPIER
STAGE
TERREUR
TETANUS
VERBOUWEN
WANBETALER

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

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

hierboven op en stuur het antwoord op:

Kruiswoord
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14

15 16 17 18 19

20 21 22 23

24 25 26 27 28

29 30 31 32

33 34

35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46

47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57

58 59

60 61

3
6 5 1 3

9 7 6
9 2 3 4
3 9 5 7

6 8 7 9
5 2 8

2 1 4 7
1

Sudoku

week 37, Mw. L. Smulders, Nuenen.
06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

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

Pasar Malam meets Country op WoensXL

Twee dagen in Oosterse sfeer 
én Amerikaanse Country! 
Ook dit jaar is er weer de reeds vele jaren bekende en gratis toegankelijke 
Pasar Malam op Winkelcentrum Woensel te Eindhoven. Deze Oosterse markt 
boordevol culinair, muzikaal en cultureel vermaak, is in het weekend van za-
terdag 28 en zondag 29 september. Lekker eten en snu� elen bij de kraam-
pjes. Maar Pasar Malem meets Country, dus net als vorig jaar is er ook een 
Amerikaanse hoek die met ‘Country & Western’ is ingericht. 

Het evenement is gratis toegankelijk 
en parkeren voor een hele dag kost 
slechts € 3,50. Zien we jou ook tijdens 
het laatste weekend van september?

Winkelcentrum Woensel is voortaan 
doordeweeks elke dag vanaf 10.00 uur 
open. Ook op maandag!!

In de middenpassage nabij Mc Do-
nalds staat het hoofdpodium en de 
vele food-kramen van de Pasar Malam. 
Het zuidelijke gedeelte van WoensXL 
(nabij grote busstation) staat geheel in 
het thema van Country & Western. Hier 
kun je genieten van countrymuziek, li-
ne-dancing en hebbedingetjes en na-
tuurlijk ook van heerlijk eten. 
Het evenement is op zaterdag van 
10.00-17.00 uur en op zondag van 
11.00- 17.00 uur.
Meer informatie over de bands en 
dansgroepen, lees je op onze website: 
www.woensxl.nl

Sam’s Kledingactie 
Doe mee met de kledinginzamelactie van Sam’s Kledingactie en biedt daar-
mee hulp aan de bevolking Jemen! Hebt u nog kleding ‘over’? Kleding die u 
niet meer draagt en die alleen maar ruimte in uw kast inneemt? Weet u dat 
die kleding veel waard is? Met al die overbodige kleding kunt u mensen hel-
pen. Mensen die het slachto� er zijn geworden van natuurrampen of oorlog, 
maar ook mensen die in armoede leven.

van dekens en kleding voor de winter-
periode en delen we hygiënepakket-
ten uit met daarin zeep, wasmiddel en 
damesverband. Zo worden ziektes zo-
als cholera beperkt. Tevens bieden ze 
deze kwetsbare mensen voedselbon-
nen en geld voor onderdak. 
Help daadwerkelijk mee deze kwets-
bare mensen tegen al die ellende te 
beschermen met uw oude textiel en 
doe mee met deze kledinginzame-
lingsaktie!
Sam’s Kledingaktie is hier blij mee.
Of het nu dames-, heren-, of kinderkle-
ding betreft, alles is welkom. Er wordt 
gevraagd naar goede en bruikbare kle-
ding, schoeisel, dekens en huis-
houdtextiel, liefst in gesloten plastic 
zakken.
De kleding inzamelingsactie wordt ge-
houden op:
Zaterdag 5 oktober van 10.00 uur 
tot 12.30 uur. 

U kunt dan met uw kleding terecht op 
het plein voor de H. Clemenskerk Park 
55 Nuenen.

De opbrengst van de ingezamelde kle-
ding gaat dit najaar naar hulp voor de 
bevolking in Jemen, ’n land dat al jaren 
in de diepste ellende verkeert.
Sinds het begin van het conflict in 2015 
in Jemen blijft de humanitaire crisis ver-
ergeren. De bevolking wordt gecon-
fronteerd met meerdere crises, waaron-
der gewapende conflicten, migratie, 
hongersnood en uitbraken van ziekten. 
Dit heeft geleid tot de grootste huma-
nitaire ramp in de wereld. Ongeveer 
80% van de bevolking - 24,1 miljoen 
mensen - heeft behoefte aan humani-
taire hulp, waaronder 14,3 miljoen 
mensen die in levensgevaar zijn. Sinds 
juni 2018 is dit aantal gestegen met 
drie miljoen. Kwetsbare bevolkings-
groepen in 230 van de 333 districten 
zijn blootgesteld aan hongersnood. 
Hier is noodhulp nodig om een grote 
dreigende catastrofe te voorkomen. 
Cordaid biedt de meest kwetsbare 
mensen, zoals kinderen zonder ou-
ders, of kinderen met alleen hun moe-
der, opa’s en oma’s met kleinkinderen 
en gezinnen met gehandicapte ge-
zinsleden levensreddende noodhulp. 
Voor hen dreigt de hongerdood het 
eerst. Momenteel zorgt Cordaid sa-
men met de lokale Yemini-partneror-
ganisatie Yamaan voor de distributie 

Openingstijden: 
Ma-Vr 8.30-17.00 uur, Za 8.30-12.00 uur

Lage Dijk 2A, 5705 BZ Helmond
T. 0492 - 33 00 39 | 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.

 Natuurspeelmiddag 
bij St. Vrienden   
van de Walhut
Stichting Vrienden van de Walhut wil 
kinderen de gelegenheid bieden om 
lekker buiten te spelen in de natuur. 
De locatie Heerendonk in Nederwet-
ten leent zich daar uitstekend voor. Af-
hankelijk van het seizoen is er het hele 
jaar door van alles te beleven. Woens-
dag 2 oktober gaan we iets doen met 
het thema herfst. Natuurlijk blijft er ge-
noeg tijd over om naar hartenlust te 
ravotten en buiten te spelen. 
Heb je zin om te komen? Geef je dan zo 
snel mogelijk op. 

Praktische zaken:
Datum: Woensdag 2 oktober. Tijd: Van 
14.00 tot 17.00 uur. Leeftijd: Ideaal 
voor kinderen van ongeveer 5 t/m 12 
jaar. Locatie: Imkerij de Walhut, Hee-
rendonk in Nederwetten. 
Prijs: Je kunt een knipkaart kopen. Dan 
mag je 5 keer meedoen voor € 30,-. Je 
kunt ook een los kaartje kopen voor 
€ 7,50. Begeleiders hoeven niet te be-
talen. Aanmelden: Stuur een mail naar 
info@imkerijdewalhut.nl en geef aan 
met hoeveel kinderen je komt en wat 
de leeftijd is. Groepsgrootte: Er kun-
nen maximaal 20 kinderen meedoen. 
Geef je snel op want vol is vol. 
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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:

Jacqueline & Ton:       
Van Goghs intimi….
Vincent van Gogh, in 1853 geboren in het Brabantse Zundert, was geen een-
zame zwervende man. Hij verbleef van 1883 tot 1885 hier in Nuenen en 
schilderde er vrolijk op los. Vincent stierf in 1890 in Frankrijk. De tentoon-
stelling ‘Van Goghs intimi’ in het Noordbrabantse museum gunt ons een an-
dere kijk op de wereldberoemde kunstschilder. Maak kennis met de mens 
achter de kunstenaar. 

treedt regelmatig naar buiten in zijn 
glansrol als Vincent. En wie vertolkt de 
rol van Margot Begemann? Dat is Jac-
queline Bekkers. Zij is om zich in te 
kunnen leven in deze belangrijke rol 
in het pand Nune Ville gaan wonen. 
Jacqueline en Ton kunnen gerust tot 
de hedendaagse intimi van Van Gogh 
gerekend worden….

 Jacqueline woont nu in Nune Ville. 
Vroeger woonde er het gezin Bege-
mann, de buren van de familie Van 
Gogh. Toen Vincents moeder in 1884 
herstellende was van een beenbreuk 
en hij haar thuis verzorgde, nam buur-
meisje Margot het naaikransje van 
moeder Van Gogh tijdelijk over. En ja-
wel, kunstschilder Vincent en Margot 
werden verliefd op elkaar. Zij dachten 
er serieus over na om met elkaar te 
trouwen. Maar de families werkten de 
verhouding tegen. En van een huwe-
lijk is het nooit meer gekomen. Meer 
over deze liefdesrelatie valt te lezen in 
de brieven van Vincent en komt aan 
bod bij ‘Van Goghs intimi’. 

‘Van Goghs intimi’ leert ons Vincent 
pas echt kennen. En dat door de ogen 
van zijn intimi: vrienden, familie en 
modellen. Van Vincent wordt vaak het 
beeld geschetst van een eenzame, bij 
leven niet erg gewaardeerde man. 
“Niets blijkt minder waar” aldus de 
makers van de tentoonstelling. Ont-
dek de mens achter de kunstenaar en 
ervaar hoe positief Vincent met zijn 
modellen en vriendinnen omging. En 
Vincent was ook een echte kinder-
vriend. 
Tussen de nieuwe foto’s buiten bij het 
Vincentre aan de Berg in Nuenen is 
Vincent van Gogh met zijn geliefd 
buurmeisje Margot Begemann te zien. 
Nabij de Gerwense windmolen De 
Roosdonck leest Margot voor, Vincent 
heeft zijn schetsboek bij de hand en 
zonnebloemen maken het lieflijk tafe-
reeltje compleet. Een duidelijk bewijs 
van een warme relatie….. 
En als ik de foto goed bekijk, dan zie ik 
wie er in de huid van Vincent van Gogh 
is gekropen. Inderdaad, dat moet de 
bekende Nuenenaar Ton Neijts zijn. Hij 

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees
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Jacqueline & Ton:       
Van Goghs intimi….

Cees van Keulen, Gerwen

CeesGratis dementiespeldjes  
voor inwoners Nuenen c.a.
Dementie raakt ons allemaal. Een op de vijf mensen krijgt dementie. Zeven-
tig procent van de mensen met dementie woont gewoon thuis en willen dit 
zo lang mogelijk. Dat vraagt om zorg en ondersteuning.

pen wij onze inwoners met dementie 
op een nog laagdrempeliger wijze deel 
te kunnen laten blijven nemen aan het 
dagelijkse leven in onze prachtige ge-
meente.” aldus wethouder Stultiëns.

Bestellen speldje
Het speldje kan eenvoudig worden be-
steld via www.2109.nl of door te bellen 
met 06-51946084. Mensen woonach-
tig in de gemeente Nuenen kunnen 
het speldje tot eind 2020 kosteloos 
aanvragen. 

In Nuenen zet de werkgroep Nuenen 
Dementievriendelijke gemeente zich in 
voor een gemeente waarin mensen met 
dementie worden geaccepteerd en zo 
lang mogelijk aansluiting blijven vinden 
in de samenleving. Daarvoor organi-
seert zij onder andere voorlichtingsbij-
eenkomsten voor besturen van vrijwilli-
gersorganisaties en ondernemers. Voor 
meer informatie over de werkzaamhe-
den van deze werkgroep: Rene Hamers, 
gemeente Nuenen 040-2631631.

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

Gratis dementiespeldje
Om dit te realiseren is een speldje met 
een uniek beeldmerk ontworpen. Als 
mensen met dementie dit dragen dan 
kan de omgeving deze mensen herken-
nen. Ieder speldje is voorzien van een 
unieke (persoonlijke ) code die aan de 
achterzijde is gegraveerd en gekoppeld 
aan een noodnummer dat op de voor-
kant staat. Op het moment dat de dra-
ger van het speldje verdwaald 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.

Ambassadeur
De gemeente Nuenen draagt dit initia-
tief een warm hart toe. Wethouder Ralf 
Stultiëns is om die reden ambassadeur 
geworden van de stichting 2109. “Men-
sen met dementie moeten zo goed als 
mogelijk kunnen blijven functioneren 
in onze Nuenense samenleving. Met het 
kosteloos beschikbaar stellen van de 
unieke speldjes van stichting 2109 ho-

Eenzaamheid en     
sociaal isolement
Je kunt eenzaam zijn in je eentje, maar evengoed in een groep mensen. Wat 
is eenzaamheid, wanneer ben je dat, wat doe je eraan?

Senergiek (voorheen KBO), is een se-
nioren vereniging voor ouderen in 
Nuenen en wil voor alle ouderen iets 
betekenen, ook al bent u geen lid. Spe-
cifiek richten wij ons dit najaar op het 
probleem van eenzaamheid onder ou-
deren en we willen met een serieuze 
aanpak proberen om hier iets aan te 
doen. Binnen Senergiek zijn vele vrij-
willigers met een divers specialisme 
om ouderen te helpen. Onze aanpak 
zal vooral bestaan uit praten en luiste-
ren om daarna samen met u te probe-
ren om uw isolement te doorbreken. 
Samen met u gaan winkelen, of een 
eindje wandelen, lijkt u dat wat? 

Senergiek heeft een groot aantal ont-
spanningsclubs, vast wel een die u 
aanspreekt, laten we daar samen eens 
een kijkje gaan nemen. Aanspraak 
hebt u zo, want u komt vast wel ie-
mand tegen die u nog kent van vroe-
ger. Wij willen samen met u die eerste 
stap zetten, u weer op weg helpen, 
vrijblijvend en kosteloos. Eenzaam-
heid opheffen, het isolement doorbre-
ken en een mens weer gelukkig ma-
ken, daar gaat het ons om, dat is ons 
sociale gevoel.

Wil u er over praten of meer weten? 
Mail uw naam en telefoonnummer 
naar ts@senergiek-nuenen.nl of bel op 
maandag/donderdagochtend naar 
Senergiek 040-2838487, dan hoort u 
van ons.

 

 Je voelt je niet meer verbonden met 
de wereld om je heen.
Eenzaamheid zit vooral in jezelf. Je 
bent iets kwijt, je mist iets, maar het 
lukt niet om daar iets aan te doen. Je 
mist vooral je eigen vertrouwde ‘ik’, die 
ben je ergens kwijtgeraakt en wil je 
graag weer terug. Weer gelukkig zijn, 
lekker in je vel zitten, kunnen lachen 
en genieten. 

Jeff Foster schreef: “Als je je eenzaam 
voelt, is het niet de nabijheid van een 
ander mens die je mist, het is je eigen 
warme aanwezigheid. Op zoek naar 
een ander, ben je losgeraakt van jezelf, 
de allergrootste pijn.”

Eenzaamheid onder ouderen is een 
gevoel van leegte, verdriet, soms van 
angst, maar altijd een persoonlijke be-
leving. Je bent eenzaam als je het ont-
breken van relaties of contacten als ne-
gatief ervaart. Dat kun je alleen zelf 
voelen. Voorkomen is beter dan gene-
zen, zeker bij eenzaamheid en zonder 
hulp kom je moeilijk uit je sociale isole-
ment. Je zakt steeds verder weg, wordt 
steeds ongelukkiger, hebt geen inte-
resses meer, gaat er geestelijk aan on-
derdoor, ziet het ‘zinloze leven’ niet 
meer zitten. Hier moet echt iets ge-
beuren, maar wat? In plaats van probe-
ren om een betekenisvolle relatie te 
creëren worden er vaak medicijnen 
toegediend. “Het kan geen eenzaam-
heid zijn, want wij zijn er toch?”

Nuenen wordt Digisterker
In een volle zaal van Senergiek in Het Klooster vond donderdag 19 septem-
ber op initiatief van SeniorWeb Nuenen een presentatie plaats van het pro-
ject Nuenen Digisterker. Dit project is ontstaan door een samenwerking tus-
sen gemeente Nuenen, bibliotheek Dommeldal en SeniorWeb Nuenen.

gingen samen met lokale vrijwilligers 
cursussen op dit gebied, zoals de Klik & 
Tik-cursus en de cursus ‘Werken met 
de e-overheid’. In Nuenen gebeurt dit 
met/door SeniorWeb.
Na de koffiepauze laat SeniorWeb-do-
cent Wil Veugelers zien welke over-
heidswebsites er allemaal zijn en zet 
uiteen waar men wel of geen DigiD-
code voor nodig heeft.
SeniorWeb heeft al een viertal cursus-
sen ingepland op verschillende dagde-
len, waaronder ook een avondcursus.
De uiteenzetting van Wil Veugelers leidt 
tot een levendige serie vragen en er 
blijkt volop belangstelling te zijn om in 
te schrijven voor een van de cursussen: 
het resulteert meteen al in 25 inschrij-
vingen. Het nu 20-jarige SeniorWeb 
Nuenen moet dus weer flink aan de bak.

Nu de overheid steeds vaker van men-
sen verwacht dat ze vaardig zijn met 
de computer, moet er immers meer 
aandacht komen voor de senioren die 
daar nog moeite mee hebben.
Namens de beide ouderenbonden 
opent John Aben de bijeenkomst.
Hij is zeer verheugd dat door de sa-
menwerking van de drie organisaties 
de cursus ‘Werken met de e-overheid’ 
dit seizoen gratis aangeboden kan 
worden.
Wethouder Ralf Stultiëns is ook ver-
heugd met het initiatief en is blij dat de 
gemeente een steentje bij kan dragen 
aan het digitaal vaardig maken van de 
Nuenense burgers.
Stultiëns stelt wel heel duidelijk dat de 
gemeente, in ieder geval zolang hijzelf 
daar invloed op heeft, er voor zal blij-
ven zorgen dat alle gemeentelijke 
diensten en publicaties ook op papier 
en/of aan het loket voor iedereen toe-
gankelijk zullen blijven.
Op zijn vraag aan de zaal ‘Wie gebruikt 
er al smartphone en/of laptop’ gingen 
opvallend veel handen omhoog!
Jan Bekx van bibliotheek Dommeldal 
legt uit wat de huidige taken van de bi-
bliotheken zijn in tijden van verschui-
ving van papieren naar digitale infor-
matie. Bibliotheek Dommeldal ver-
zorgt op dit moment in al haar vesti-

WWW.KIKAEXTREME.NLWWW.KIKAEXTREME.NL

HA
LVE TRIATLONV

O
O R  K I K A

HHAA
LLVVLLVLL EE TTRRIIAATTLLOONNVV

OO
OO RR KK II KK AA

GO EXTREME FOR KIKA!

IRONMAN 70.3 BARCELONA - MEI 2020
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Burgemeestersspeech gaat over respect en fatsoen

Veel belangstelling voor 75 jaar Bevrijding
Door Caroline van Nes

Afgelopen vrijdag werd traditiegetrouw de herdenking van de bevrijding van Nuenen gevierd, 
dit jaar is het 75 jaar geleden. In het Park waren door basisschoolleerlingen honderden lichtjes 
geplaatst met zelfversierde vlaggetjes, rondom de vijver en de Bevrijdingsboom.

’s Avonds om 19.10 uur liepen de genodigden 
van de herdenkingsbijeenkomst in de Clemens-
kerk vanuit de kerk naar Het Klooster. De fakkel 
met het vuur werd vanuit de voorste auto van 
een kolonne historische voertuigen overgedra-
gen aan burgemeester Maarten Houben en 
jeugdburgemeester Luuk van den Nieuwenhuij-
zen. Hierna ontstaken zij gezamenlijk het bevrij-
dingsvuur. 
Oma Linders had het vuur opgehaald uit Eindho-
ven, zij is 93 jaar en heeft de oorlog en bevrijding 
in Nuenen meegemaakt als veertien- tot acht-
tienjarig meisje. Haar dochter en kleindochter 
begeleidden haar en waren zichtbaar geëmotio-
neerd. Daarna volgden de kransleggingen, on-
der andere door de scouting, het Oranjecomité 
en kinderen van De Dassenburcht. Na de laatste 
kranslegging volgde een minuut stilte en The 
Last Post.

Speech
Eerst nam de jeugdburgemeester het woord. 
Luuk heette de veteranen van harte welkom, zij 
hebben gevochten voor onze vrijheid en veilig-
heid. Hij vertelde dat hij met zijn opa over die tijd 
in Nuenen heeft gepraat, om zich beter voor te 
kunnen stellen hoe het was om kind te zijn in de 
oorlog. 
Burgemeester Houben begon zijn speech met 
dat we vieren dat we al 75 jaar in vrijheid mogen 
leven en dat we alle dappere mannen en vrou-
wen herdenken die deze herdenking en vrijheid 
mogelijk maken. Terecht spreken we met trots en 
waardering over die helden, geallieerden en 
dappere dorpsgenoten. Er wordt respect ge-
toond en dat doet hem goed. Maar Houben gaat 
verder: “Het laat me ergens ook in vertwijfeling 

achter en ik ga u uitleggen waarom. Waar we nu 
buigen voor de bevrijders van toen, worden in 
ditzelfde land hulpverleners belaagd, bedreigd 
en bespuugd.” 

Vernieling
Helaas gebeuren dergelijke dingen ook in Nue-
nen. Onlangs is er een prachtige speelplek aan 
de Pastoorsmast geopend, al snel na de opening 
werden er vernielingen aangericht. Houben: “Dat 
is op zich al heel verdrietig, meubilair werd in 
brand gestoken en er werden hakenkruizen ge-
krast in banken. Er volgde een zoektocht naar de 
daders. Tijdens deze opsporing werden de poli-
tie en gemeente ambtenaren tegengewerkt 
door ouders van kinderen die in beeld waren en 
niet op een bepaald vriendelijke manier”. De bur-
gemeester geeft nog een voorbeeld en bena-
drukt dat ouders toch een rolmodel moeten zijn 
als het gaat om tonen van respect. Vrijheid bete-
kent niet dat we maar kunnen doen wat we wil-
len, tegenover rechten staan ook plichten. 
Na het bedanken van iedereen die de herden-
king heeft mogelijk gemaakt sluit hij af met een 
oproep aan de ouders van de vernielers: “U bent 
maandag van harte welkom met uw zoon of 
dochter bij mij op kantoor. Toon uw fatsoen.” Een 
luid applaus volgt.

Een vertegenwoordiger van de Nuenense gilden 
bracht een vendelgroet, waarna het hele gezel-
schap op weg ging naar het oorlogsmonument 
op de hoek Parkstraat - Europalaan, om de kran-
sen neer te leggen. Op dat moment begonnen 
ook de ritten in de historische voertuigen. Wie 
wilde kon daarna nog verder de vrijheid vieren in 
Het Klooster.

Fotografen: Frank van Welie, Caroline van Nes, Josine Janssen en Edwin Coolen
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Zelfbewoningsplicht
Bij de column van Pieter van Santvoort (RdL 19 sept) moeten kanttekeningen wor-
den geplaatst. Omdat nieuwbouw al tientallen jaren lang achterblijft bij de woning-
behoefte zijn stimuleren en reguleren geen 1op1 uitwisselbare huisvesting beleids-
maatregelen. Als makelaar valt te begrijpen dat hij het niet fijn vindt  dat huizen 
door een zelfbewoningsplicht (tijdelijk) aan zijn handel onttrokken raken. Dat 
maakt die plicht echter niet minder noodzakelijk. Er bestaat een grote woningbe-
hoefte bij krap aanbod. De door krapte veroorzaakte prijsopdrijving biedt jongeren 
steeds minder kans op een eigen woning. Naast krapte hebben zowel de geldberg 
die de ECB ook over ons land uitstort als de lage rente een onevenredig prijsopdrij-
vend effect op de huizenmarkt. En daarmee ook op de huren bóven die van sociale 
huurwoningen. Dat door particuliere beleggers gekochte woningen vooral beschik-
baar komen als middenhuurwoning valt te betwijfelen. Nu ook door het stikstofbe-
sluit van de RvS nieuwbouw grote vertraging oploopt is zijn oproep tot stimulering 
een loos gebaar. Om beschikbaarheid én betaalbaarheid op de woningmarkt te be-
vorderen is een zelfbewoningsplicht van minimaal 3 tot 5 jaar een verstandige regu-
leringsmaatregel. Waarmee tevens bestaande woningen enigszins gelijk worden 
getrokken met de voorwaarden en het anti-speculatiebeding bij nieuwbouw.

Rob Riedijk, Biezenstuck 9, 5673 KT Nuenen

Het gebeurde in Nuenen
Al op de eerste dag van de inval van Hitlers leger in Nederland, 10 mei 1940, kwam 
onze dorpsgenoot soldaat Adrianus van Stiphout om het leven bij gevechten rond 
Rotterdam; nu bijna tachtig jaar geleden. Hij was de eerste Nuenenaar die in de 
Tweede Wereldoorlog door oorlogsgeweld het leven verloor. In de jaren daarna zou 
nog vele Nuenenaren, zowel militairen als burgers, dat lot treffen. Zoals Eliad Snuijf 
die omkwam in concentratiekamp Auschwitz en Bertha Jansen-Kwappenberg die 
om het leven kwam bij het Sinterklaas-bombardement op 6 december 1942 op 
Eindhoven. In de oorlogsjaren kwamen, in en om Nuenen maar ook elders, niet 
minder dan 79 buitenlandse militairen en Nuenense militairen en burgers om het 
leven. 

De 79 namen van omgekomen militairen en burgers stonden op de aftiteling van 
de videopresentatie die op vrijdag 20 september door 550 basisschoolleerlingen 
werd bekeken in de theaterzaal van Het Klooster. Na de videopresentatie konden de 
scholieren hun meegebrachte led-lichtjes en vlaggetjes neerzetten in het Park bij de 
pas geplante vrijheidsboom of langs de rand van de vijver. Een glaasje fris en een 
grote donut stond klaar voor iedere leerling, maar ook voor iedere Nuenenaar die 
daar trek in had. De legervoertuigen die in het Park stonden opgesteld vormden 
daarna een mooie achtergrond voor de vele foto’s en selfies die geschoten werden. 

Op het eind van de middag vormde de officiële onthulling van de bevrijdingsboom 
door burgemeester Maarten Houben het begin van de herdenking van de oorlogs-
slachtoffers. In een tot de laatste plek bezette Clemenskerk werden de namen van 
alle 79 oorlogsslachtoffers voorgelezen om zodoende te laten zien dat geen van 
hen vergeten is en dat wij hen altijd in ere zullen houden. Met de samenzang van 
het Amerikaanse, het Engelse en het Nederlandse volkslied werd de waardige 
bijeenkomst in de Clemenskerk afgesloten. De gilden gingen daarna voorop in een 
stoet van de kerk naar Het Klooster, waar de herdenking werd voortgezet. De bur-
gemeester en de jeugdburgemeester spraken behartenswaardige woorden over de 
betekenis van de offers die in de oorlogstijd gebracht zijn en de waarde van vrede 
voor de huidige en toekomstige generaties. Met de kransleggingen kwam een eind 
aan de herdenking en kon de viering van de bevrijding echt beginnen. Voor de 
jeugd was dat een felbegeerde rondrit in de legervoertuigen van Wheels die langs 
historische plaatsen in Nuenen, Gerwen en Nederwetten voerde. 

De eindconclusie over de viering van 75 jaar bevrijding mag zijn dat Nuenen zich 
van haar beste zijde heeft laten zien bij de herdenking van onze herwonnen vrij-
heid. 

John Haan 

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

Spelen, bewegen en ontmoeten    
in Nuenen-Centrum/Noord
Zelf ben ik een echte Nuenense en mijn partner ook. Het was voor ons dan ook lo-
gisch dat wij met ons gezin in Nuenen zouden komen wonen. Wij hebben een hele 
fijne jeugd gehad met diverse speelvoorzieningen in de omgeving (Nuenen Zuid).

Nu onze kinderen groter worden merken we dat er in de omgeving van Nuenen-
Centrum/Noord weinig tot geen speelvoorzieningen zijn. Na rondvraag op school, 
bij vrienden en bekenden blijkt dat er grote behoefte is aan een plek in directe omge-
ving voor spelen, bewegen en ontmoeten.

De schaarse plekken die geschikt zouden zijn voor een grotere invulling hiervoor 
hebben als bestemming wonen (Emmastraat/Kloostertuin) of cultuur (Klooster-
tuin).
Op de voormalig schoollocatie aan de Emmastraat vindt nu een heroverweging 
plaats op de bouwplannen.
Zou de gemeente bij deze heroverweging ook naar iets anders kunnen kijken dan al-
leen maar woningen bouwen?

Een groene omgeving om te spelen, bewegen en ontmoeten zou een welkome toe-
voeging zijn voor de wijk!

Ilse Chatrou, Boordseweg 53

Bevrijding in Gerwen
Op 20 september 2019 heb ik een bos bloemen en een vlaggetje geplaatst bij het 
aandenken van de gesneuvelde soldaten. Ik ging een dag later om 11.30 uur kijken 
en de bloemen en het vlaggetje waren verdwenen. Ik was ervan ontdaan. Dit is voor 
mij geen kinderspel. 
Degene die dit op zijn geweten heeft en daarmee iemand anders gelukkig heeft ge-
maakt of misschien wel zichzelf, veel geluk ermee.
In ieder geval hebben we de foto’s nog.

Bastiaans, Ruiterweg 25, Nuenen. 

nuenen75jaarbevrijd@oranjecomite-nuenen.nl

Oproep voor het delen van de mooiste 
foto’s en � lmpjes Bevrijdingsweek
 
Afgelopen week herdacht Nuenen dat het op 22 september 1944 bevrijd 
werd. We beleefden met elkaar mooie momenten met warme en mooie 
herinneringen.

Terugkijkend op deze week hebben 
we al veel mooie foto’s en filmpjes 
voorbij zien komen. Namens het Oran-
je Comité willen we iedereen oproe-
pen en verzoeken om de mooiste fo-
to’s en bewerkte video’s te delen om 
zodoende tot een collage te komen. 
Als Oranje Comité gaan we met elkaar 
in overleg hoe en op welke wijze we er 
(mogelijk) een geheel van kunnen ma-
ken en om de mooiste foto te kiezen 
uit alle ontvangen inzendingen. 
Noot: Indien u uw foto deelt doet u af-
stand van enige vorm van foto- of por-
tretrecht of andere mogelijk geldende 
rechten en mogelijke (bijbehorende 
vergoedingen).

Nadat we de inzendingen ontvangen 
hebben gaan we met de gemeente in 
overleg op welke wijze we hier vervolg 
aan gaan geven. Via lokale media en via 
onze facebookpagina (www.facebook.
com\oranjecomitenuenen) wordt u ge-
informeerd over de voortgang.
 
Wij bedanken iedereen die afgelopen 
week aanwezig was en we hopen door 
middel van dit initiatief nog een extra-
tje achteraf te kunnen bieden als her-
innering aan deze fantastische week. 

Namens het Oranje Comité Nuenen, 
hartelijk dank.

Deze herinneringen willen we borgen 
en delen maar niet alleen met en on-
der Nuenenaren, maar ook met Natio-
naal Comité 4 en 5 mei. Jaarlijks or-
ganiseert het Nationaal Comité 4 en 5 
mei bijeenkomsten waarbij organisa-
toren van lokale bevrijdingsfeesten 
worden uitgenodigd.  Ook het Oranje 
Comité maakt hier deel van uit. Het Na-
tionaal Comité 4 en 5 mei heeft opge-
roepen om de mooiste foto in te sturen 
die (mogelijk) op De Dam in Amster-
dam op 4 mei op een groot scherm 
vertoond zal worden.

Geschiedenislezing:     
De Eerste Wereldoorlog
 “Wie de Eerste Wereldoorlog niet kent, snapt ook de tweede niet, net zomin 
als de recente ontwikkelingen in het moderne Europa.” Deze uitspraak 
wordt van harte ondersteund door de inleider van de eerstvolgende 2 ge-
schiedenislezingen van Senergiek: Jan van der Wielen.

Korte inhoud:
 Als Nederlanders praten over ‘de oor-
log’, dan hebben ze het over WO II. De 
andere landen van Europa bedoelen 
met ‘de Grote Oorlog’ de Eerste We-
reldoorlog. Wij Nederlanders hebben 
daar minder herinnering aan, omdat 
ons land tussen 1914 en 1918 neutraal 
wist te blijven.

Wat zijn de diepere oorzaken die, in de 
20e eeuw, tot dit wereldtreffen heb-
ben geleid?

De moord in Sarajevo, de julicrisis, het 
zogenaamde Schlieffenplan, de aanval 
van Duitsland op België, het waren al-
lemaal bouwstenen voor deze catas-
trofe.

Het rampzalig verloop van de oorlog 
met het vastlopen in de loopgraven en 
de oorlogsmoeheid die daarop volg-
de.

Uiteindelijk de Vrede van Versailles 
met de kiem die daar werd gelegd 
voor revolutiedreiging in Europa en de 
aanzet tot de opkomst van totalitaire 
stromingen als fascisme en commu-
nisme, maar ook de aanzet tot dekolo-
nisatie.

Jan van der Wielen: “WO I heeft, tot op 
de dag van vandaag, een enorme in-
vloed gehad op de ontwikkelingen in 
het Midden-Oosten.”
Geïnteresseerd in dit stukje moderne 
geschiedenis? Noteer dan de inleidin-
gen van 4 oktober en op 1 november 
in uw agenda.
 

Op vrijdagmiddag 4 oktober en ver-
volgens op vrijdagmiddag 1 novem-
ber zal Jan, hij studeerde geschiedenis 
in Tilburg, zijn presentatie, verdeeld 
over 2 middagen, verzorgen over de 
aanleiding en het verloop van WO I.

In het vorige seizoen gaf Jan al uiteen-
zettingen over de 80-jarige Oorlog en 
over de rol van Adolf Eichman. 
Zijn inleidingen worden ondersteund 
door een PowerPointpresentatie.
Beide middagen vinden plaats in de 
Trefpuntzaal van Het Klooster, van 
13.30 -15.30 uur.
Voor deelname vraagt Senergiek € 2,-- 
entree per lezing. Koffie/thee is inbe-
grepen.

Nieuwe 
informatiebordjes  
op oude 
monumenten
Vorige week is begonnen met de ver-
vanging van alle informatiebordjes op 
de monumenten. De oude borden wa-
ren door de ANWB aangebracht, maar 
nu heeft de gemeente Nuenen c.a. sa-
men met heemkundekring De Drije-
hornick het project in eigen beheer 
uitgevoerd. 

Het ontwerp is van Peter van Kemena-
de van 4PR realisation uit Nuenen. De 
tekst is aangeleverd door de heem-
kundekring. De nieuwe informatie-
bordjes sluiten aan bij het eerder door 
heemkundekring De Drijehornick ge-
realiseerde project Terugbeeld, infor-
matiepanelen op de plaats van ver-
dwenen belangrijke of markante ge-
bouwen. 

In totaal zullen 32 informatiebordjes 
worden aangebracht op zowel rijks-
monumenten als gemeentelijke mo-
numenten in Nuenen, Gerwen, Neder-
wetten en op ’t Eeneind. Alle ANWB-
bordjes worden vervangen en er ko-
men ook nieuwe op monumenten die 
tot nu toe nog geen informatiebordje 
hadden. De nieuwe bordjes zijn voor-
zien van een QR code.

Het nieuwe monumentenbordje aan de 
gevel van restaurant Ratatouille en café 
Van Gogh geeft informatie over bierbrou-
werij De Kroon, die eens in het pand geves-
tigd was…
(foto: Roland van Pareren)

LOG IN; ouders nemen een kijkje 
in het digitale leven van jongeren

Sexting, vloggen, 
gamen en chatten
Het dagelijks posten en de continue 
online interactie hebben invloed op 
het zelfbeeld van jongeren. Bij het le-
ren omgaan met digitale media spelen 
ouders een grotere rol dan vaak ge-
dacht, blijkt uit recent onderzoek. Hoe 
houd je pubers op sociale media in de 
gaten? Welke afspraken zijn reëel over 
computer- en telefoongebruik? 

Log In geeft ouders inzicht in hoe ze 
internetgebruik en sociale media een 
plek kunnen geven in de dagelijkse 
opvoeding.

Datum: Dinsdag 8 oktober. Inloop: 
19.15 uur. Voorstelling: 19.45-21.15 
uur. Locatie: ‘t Klooster (Park 1) Nue-
nen. Voor wie: ouders van kinderen in 
groep 7 - 8, kinderen op het voortge-
zet onderwijs en professionals.
Aanmelden: www.ggdbzo.nl

Datum: Dinsdag 8 oktober

Inloop: 19.15 uur
Voorstelling: 19.45-21.15 uur

Locatie: ‘t Klooster (Park 1)  
Nuenen

Voor wie: ouders van 
kinderen in groep 7 – 8, op 
het voortgezet onderwijs 
en professionals

Aanmelden: www.ggdbzo.nl

Ouderavond Log In

Gratis

Sexting, vloggen, gamen en
chatten: tijdens Log In nemen
ouders een kijkje in het
digitale leven van jongeren.

Het dagelijks posten en de continueonline interactie hebben invloed ophet zelfbeeld van jongeren. Bij hetleren omgaan met digitale mediaspelen ouders een grotere rol danvaak gedacht, blijkt uit recentonderzoek. Hoe houd je pubers opsociale media in de gaten? Welkeafspraken zijn reëel over computer-en telefoongebruik? Log In geeftouders inzicht in hoe zeinternetgebruik en sociale media eenplek kunnen geven in de dagelijkseopvoeding.
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Van Heijstlaan 17 Nuenen
Moderne en royale twee-onder-een-kap-woning voorzien van een royale 
woonkamer met open keuken, een luxe badkamer, een drietal ruime slaapkamers 
met mogelijkheid voor nog 2 slaapkamers op de zolder, een aparte praktijkruimte 
en een privacybiedende achtertuin. De woning is gelegen aan de rand van een 
kindvriendelijke jonge wijk met de uitvalswegen naar Helmond en Eindhoven. 

• Inhoud: 525 m3
• Woonopp: 137 m2
• Bouwjaar: 2012
• Vraagprijs: € 509.000,-  k.k.

Heikampen 151 Nuenen
Instapklare tussenwoning met veel privacy gelegen in een groene omgeving. 
De woning ligt aan een doodlopende straat beschikt over een doorzon 
woonkamer met sfeervolle open haard, moderne keuken, 4 slaapkamers en een 
privacy biedende achtertuin voorzien van vijver met kleine waterval. De woning 
is verder gelegen nabij diverse voorzieningen, basisschool en winkelcentrum.

• Inhoud: 385 m3
• Woonopp: 128  m2
• Bouwjaar: 1977
• Vraagprijs: € 299.000,-  k.k.

Driebladhof 4 Nuenen
Ruime tweekapper met garage gelegen aan een rustige straat in het 
populaire Nuenen Zuid, voorzien van 5 ruime slaapkamers. 
De basisscholen, winkelcentrum Het Kernkwartier en het gezellige 
centrum van Nuenen bevinden zich op loopafstand.

• Inhoud: 511 m3
• Woonopp: 152 m2
• Bouwperiode: 1971 - 1980
• Vraagprijs: € 375.000,-  k.k.

Willem Sengershof 8 Nuenen
Moderne, goed onderhouden twee-onder-een kapwoning voorzien van een 
L-vormige woonkamer, een aan de achterzijde gelegen dichte keuken met 
zicht op de achtertuin, ruime bijkeuken, 3 slaapkamers, inpandige garage 
en een privacybiedende en zonnige achtertuin. De woning is gelegen aan 
een rustige straat in Nederwetten nabij sportgelegenheid en groengebied. 

• Inhoud: 445 m3
• Woonopp: 136 m2
• Bouwjaar: 1996
• Vraagprijs: € 325.000,-  k.k.

Sleedoornlaan 7 Nuenen
Ruime uitgebouwde tweekapper gelegen in Nuenen Zuid in de directe 
nabijheid van winkels, sportvoorzieningen en scholen. Deze tweekapper 
is gelegen aan een doodlopende straat met een privacy biedende 
achtertuin op het zonnige zuiden. Koper dient rekening te houden met 
moderniseringskosten.

• Inhoud: 520 m3
• Woonopp: 150 m2
• Bouwjaar: 1973
• Vraagprijs: € 375.000,-  k.k. 

Papenvoortse Heide 2 Nuenen
Te midden van de bossen, op steenworp afstand van Eindhoven en Helmond, 
bieden wij u deze unieke locatie met vrijstaand landhuis ‘ ’t Vossenhol’ aan. De 
woning incl. ruime vrijstaande garage met bovenliggend 3-kamer appartement, 
zelfstandige keuken + badkamer biedt u mogelijkheden voor een praktijkruimte
of kantoor aan huis. Het geheel ligt op een ruim bemeten perceel van ca. 9.250m.

• Inhoud: 735 m3
• Woonopp: 241 m2
• Bouwjaar: 1951
• Vraagprijs: € 959.000,-  k.k.

Willem van de Laarhof 1 Nuenen
In woonwijk “de Esrand” Nederwetten gelegen tussenwoning met 
moderne keuken, woonkamer met toegang tot de achtertuin, moderne 
toilet en badkamer, 3 slaapkamers en een op het westen gelegen zonnige 
achtertuin met aluminium overkapping en berging. De woning is tevens 
gelegen nabij een basisschool en op enkele autominuten van Eindhoven.

• Inhoud: 300 m3
• Woonopp:  90 m2
• Bouwjaar: 2011
• Vraagprijs: € 265.000,-  k.k.

Jhr Marcus v Gerwenlaan 10 Nuenen
Een solide gebouwde vrijstaande woning met 4 slaapkamers, een 
werkkamer op de begane grond en een vrijstaande garage. De woning 
is gelegen in de gewilde wijk Papenvoort met vrij uitzicht over de 
gemeentevijver richting kinderboerderij “Weverkeshof” en nabij het 
gezellige centrum van Nuenen.

• Inhoud: 641 m3
• Woonopp: 162 m2
• Bouwjaar: 1969
• Vraagprijs: € 695.000,-  k.k.

Lisvoort 3 Helmond
In Brandevoort, in een kindvriendelijke leefomgeving, gelegen 
uitgebouwde twee-onder-een kapwoning met garage en zeer royale 
oprit voorzien van 3 eigen parkeerplaatsen. De woning is voorzien van 
een leefkeuken, sfeervolle woonkamer, 5 slaapkamers en een zonnige 
achtertuin op het zuidwesten.

• Inhoud: 516 m3
• Woonopp: 152 m2
• Bouwjaar: 2001
• Vraagprijs: € 399.000,-  k.k.

Willem van de Laarhof 4 Nuenen
In woonwijk “de Esrand” in Nederwetten gelegen tussenwoning met 
moderne keuken, woonkamer met toegang tot de achtertuin, modern 
toilet en badkamer, 3 slaapkamers en een op het oosten gelegen 
zonnige achtertuin met berging. De woning is tevens gelegen nabij een 
basisschool en op enkele autominuten van Eindhoven.

• Inhoud: 300 m3
• Woonopp: 90 m2
• Bouwjaar: 2011
• Vraagprijs: € 265.000,-  k.k.
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Bourgondische bockbiermiddag 
bij Café Ons Dorp met LIVE muziek
Op zondag 6 oktober vind alweer voor de achtste keer het Ons Dorp Bock-
bierfestival plaats. Georganiseerd door Café Ons Dorp in samenwerking 
met Hans Walravens van HetBiermoment.nl. Een gezellige bourgondische 
middag waar proeven, beleven en genieten centraal staat.

In tegenstelling tot de meeste andere 
‘bockbierfestivals’ is het bij Café Ons 
Dorp vrije toegang en kan men per 
glas bestellen. Er zullen weer formulie-
ren met toelichting klaarliggen en de 
enthousiastelingen kunnen ieder 
bockbier zelf beoordelen.
U bent dus van harte welkom op zon-
dag 6 oktober vanaf 14.00 uur aan de 
Parkstraat 1 te Nuenen in Café Ons 
Dorp

Tien bockbieren van tap verkrijgbaar
Ook dit jaar zijn er gelijk aan vorig jaar 
maar liefst 10, uiteenlopende, bock-
bieren te proeven op deze middag. Zo 
is er onder andere verkrijgbaar Brand 
Dubbelbock, Texels Stormbock en La 
Trappe Bock. Die laatste is het enige 
trappisten bockbier ter wereld.

Ondertussen worden de overige boc-
ken nog bij elkaar gezocht voor een af-
wisselend proefpalet. Maar u kunt ge-
nieten van onder meer brouwerij Bro-
thers in Law, De Kat, De School en Poe-
siat en Kater.

2 unieke bockbieren verkrijgbaar; 
OP=OP
8 bocken zullen vanaf 14.00 uur ver-
krijgbaar zijn en 2 bocken, die zeer be-
perkt verkrijgbaar zijn, zullen op afge-
sproken tijdstip worden aangeslagen.

Vanaf 14.00 uur is er een bockbier ver-
krijgbaar wat ten tijden van dit schrij-
ven nog niet geheel bevestigd is, dus 
dat blijft nog een kleine verrassing.

Om 17.00 uur wordt Bockski van de 
Muifelbrouwerij aangesloten, een 
bockbier wat is gebrouwen met turf-
gerookte (peated) whiskymout. De 
subtiele turfrook smaak geeft een 
heerlijke whiskybeleving aan dit bij-
zondere bockbier van 10,6%

Live music - Pim To The Max
Uiteraard is er ook muzikaal entertain-
ment aanwezig deze middag. Dit jaar 
het duo Pim To The Max.
Deze twee heren begeleiden zichzelf 
op gitaar en spelen zowel warme en 
rustige nummers als wat stevige rock. 
Kortom net als de bocken voor ieders 
wat wils.

- CAFÉ - 

Vincent Van Gogh Photo Award

Fotografe Reiny Bourgonje 
wint tweede editie
Reiny Bourgonje heeft de tweede editie van de Vincent Van Gogh Photo 
Award gewonnen. Tijdens de opening van de expositie in het Vincentre in 
Nuenen werd vrijdag 20 september de winnaar bekend gemaakt van deze 
internationale fotowedstrijd. De winnende foto is een bijzonder portret 
van een jong meisje in een maisveld. De intrigerende oogopslag geeft de 
toeschouwer een mix van gevoelens. Een portret waar je naar blijft kijken. 
Milou Halbesma van het Van Gogh Museum in Amsterdam maakte de win-
naar bekend. De winnende foto is te bewonderen tijdens de openlucht ex-
positie van de 50 beste foto’s. Deze expositie wordt gehouden van 21 sep-
tember t/m 6 oktober in het centrum van Nuenen en is vrij toegankelijk.

Jury rapport Vincent Van Gogh Photo Award 2019

1e plaats: ‘Black Pearl’ van Reiny Bourgonje

Een bijzonder portret van een jong meisje. De intrige-
rende oogopslag geeft de toeschouwer een mix van 
gevoelens. Wil ze iets vertellen? En wat wil ze vertel-
len? Of is ze betrapt in het moment? Is ze op de vlucht 
en heeft ze een boodschap? Een pakkend portret van 
een jong donker meisje dat in een maisveld staat. 
Daarom is deze foto ‘Black Pearl’ van Reiny Bourgonje 
de winnaar van de 2e Vincent van Gogh Photo Award, 
Faces of the World..

2e plaats: ‘kind van de rekening’ 
van Marjan Bogers

Deze foto heeft een duidelijke bood-
schap voor onze kinderen. Het gezicht 
geeft de toekomst aan als het gaat om 
onze leefbare omgeving en de intensie-
ve industrie en 
de uitstoot die 
deze produceert. 

Een compilatie van beelden, uitgevoerd in een duide-
lijk confronterend verhaal. Iets waar kinderen geen in-
vloed op hebben, maar nu en vooral later mee moe-
ten leven.

3e plaats: ‘Farried’ van Carola Kayen-Mouthaan
Deze foto is fine art, zoals de fotografe zelf omschrijft. 
Een duidelijk zorgvuldig geselecteerd model die twee 
gezichten heeft. Donker en licht in één, als een stille-
ven uitgevoerd waar je naar blijft kijken. 

Bourgondische bockbiermiddag 
bij Café Ons Dorp met LIVE muziek
Op zondag 6 oktober vind alweer voor de achtste keer het Ons Dorp Bock-
bierfestival plaats. Georganiseerd door Café Ons Dorp in samenwerking 
met Hans Walravens van HetBiermoment.nl. Een gezellige bourgondische 
middag waar proeven, beleven en genieten centraal staat.

Tien bockbieren van tap verkrijgbaar
Ook dit jaar zijn er gelijk aan vorig jaar 
maar liefst 10, uiteenlopende, bock-
bieren te proeven op deze middag. Zo 

Reiny Bourgonje heeft de tweede editie van de Vincent Van Gogh Photo 
Award gewonnen. Tijdens de opening van de expositie in het Vincentre in 
Nuenen werd vrijdag 20 september de winnaar bekend gemaakt van deze 
internationale fotowedstrijd. De winnende foto is een bijzonder portret 
van een jong meisje in een maisveld. De intrigerende oogopslag geeft de 
toeschouwer een mix van gevoelens. Een portret waar je naar blijft kijken. 
Milou Halbesma van het Van Gogh Museum in Amsterdam maakte de win-

“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 georganiseerd 
door Rotary Nuenen. De eerste editie 
was 2 jaar geleden en was vanwege 
het grote succes de opmaat naar deze 
tweede editie.
Het thema was deze keer ‘Faces of the 
world’. Een thema met veel creatieve 
mogelijkheden en vrijheid voor de fo-
tografen. Wie of wat is het gezicht van 
deze wereld? Is dit daadwerkelijk een 
gezicht van een persoon of iets heel 
anders? Of is dit een streek, land-
schap of een bijzondere plek op de 
wereld, die jij met je camera hebt 
vastgelegd? 
Uit de ruim 600 foto’s heeft de jury 3 
winnende foto’s gekozen. Achter Reiny 
Bourgonje won Marjan Bogers de twee-
de prijs en Carola Kayen-Mouthaan ein-
digde eervol als derde.

Nu is het publiek aan zet. Uit de overi-
ge 47 foto’s mag het publiek zijn eigen 
favoriet gaan kiezen. Door te stemmen 
via facebook bepalen zij wie de pu-
blieksprijs gaat krijgen. Iedereen kan 
dus meedoen ! 

Kijk op de site voor meer info www.
vincentvangoghphotoaward.com

 BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

en klachten. Bel 040 - 283 1200 
of mail admin@ronddelinde.nl
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Verse friet afhalen, maar ook een gezellig restaurant

Cafetaria De Aardappeleters 
wil onderscheidend zijn
Door Caroline van Nes

Nieuwe eigenaars Shirley en He Li hebben � ink geïnvesteerd toen ze vorig 
jaar De Aardappeleters aan de Berg overnamen. Er zijn twee nieuwe bak-
wanden geplaatst, er is een nieuwe softijsmachine aangeschaft en de keu-
ken is helemaal aangepast. Dit was pas het begin, want Shirley zit boorde-
vol plannen voor verandering. 

ben ik bezig met het uitbreiden van de 
lunchkaart. Ik wil er nieuwe broodjes 
aan toevoegen, zoals bijvoorbeeld car-
paccio en zalm. Mensen kunnen hier 
gezellig komen lunchen en met mooi 
weer op het terras zitten.”

“De zaak bestaat al heel wat jaren en 
loopt heel goed, maar ik wil er graag 
mijn eigen draai aan geven”, vertelt 
Shirley. “Nu we de zaak in Eindhoven 
niet meer hebben en Li ook hier is ko-
men werken, heb ik tijd om mijn idee-
en uit te gaan werken. 

Nieuwe lunchkaart
We zijn een tijdje geleden begonnen 
met het bakken van verse friet. Dat 
smaakt echt anders dan kant en klare 
friet uit de fabriek. We hebben ook ge-
haktballen, hamburgers, stoofvlees en 
satésaus uit eigen keuken, allemaal 
vers gemaakt. Veel klanten kunnen dat 
waarderen. Bijzonder is ook het step-
pegras, superdunne frietjes die heer-
lijk knapperig zijn. Omdat ze zo dun 
zijn, worden ze te snel koud om af te 
halen. Maar we hebben hier een mooi 
restaurant, met bediening aan tafel. 
Om dat overdag meer te benutten, 

DE AARDAPPELETERS Vijfde Wereldmarkt groot succes!
Zondagmiddag 22 september vond in het Park te Nuenen in het kader van 
de Vredesweek een hartverwarmend feest plaats. ´Vrede verbindt over 
grenzen´, was het motto. De organisatie was in handen van de werkgroepen 
voor ontwikkelingssamenwerking van de Nuenense kerken (Ambassade 
van Vrede Nuenen). In 27 kramen presenteerden zich evenveel projecten 
-gericht op vrede en ontwikkelingssamenwerking- vanuit Nuenen en direc-
te omgeving. Het evenement trok veel publiek. Er heerste een zeer gemoe-
delijke sfeer met een prachtige multiculturele tint. 

Om 10.30 uur startte deze dag met een 
oecumenische vredesviering, opge-
luisterd door het jongerenkoor. 
Vanaf 13.00 uur was er een wervelend 
programma met vele optredens: Indo-
nesische dansgroep Mentari, een An-
klung optreden, een percussiegroep 
en de opening was in Indiase Bolly-
wood sfeer. Zij zetten ook het publiek 
aan het werk met een workshop. Ook 
traden jongerenkoor Jocanto en we-
reldkoor Keskedee op. Een show van 
traditionele kleding uit verschillende 
landen maakte het wereldwijde karak-
ter compleet. 
Voor de kinderen was er ook van alles 
te beleven: reuze bellenblazen, pan-
nenkoeken carrousel, schminken en 
goochelen. 
Het is wel duidelijk: iedereen kijkt te-
rug op een zeer geslaagde zonnige 
middag vol vrede op wereldniveau en 
dat allemaal in Nuenen. 
Kijk voor meer foto’s later deze week op 
de site www.wereldmarkt-nuenen.nl 

Hobbycentrum de Dorpswerkplaats   
wil via Rabo Clubsupport      
een AED aanscha� en. Helpt u mee?
Met de landelijke actie Rabo Clubsupport investeert de Rabobank een deel 
van de winst in lokale clubs, verenigingen en stichtingen. Rabobank Regio 
Eindhoven (de Rabobank in Nuenen valt hier onder) stelt dit jaar € 400.000 
beschikbaar. Bent u lid van de Rabobank? Dan vragen wij u ook dit jaar weer 
om 2 stemmen (het maximum) uit te brengen op ons Nuenense Hobbycen-
trum de Dorpswerkplaats.

draagbare apparaat is speciaal ontwik-
keld voor gebruik door leken en werkt 
grotendeels automatisch.

Een AED is onmisbaar in een druk-
bezocht hobbycentrum.
Het bestuur van ons Nuenense hobby-
centrum vindt het buitengewoon  be-
langrijk dat we zo’n ding in huis heb-
ben. Je weet maar nooit.
Met de opbrengst van deze Rabobank 
actie is er waarschijnlijk al een flinke 
stap gezet naar deze dure investering 
die, hoe dan ook, gedaan zal worden. 
In het belang van iedereen die actief is 
in ons hobbycentrum op Park 63b. 
Loop er maar eens binnen.

Het bestuur van Hobbycentrum de 
Dorpswerkplaats dankt u bij voorbaat 
hartelijk voor uw medewerking, na-
mens de 463 deelnemers die nu bij ons 
hun hobby beoefenen.

Voor meer informatie over het hobby-
centrum van Nuenen: 
www.dorpswerkplaatsnuenen.nl

De actie gaat komende week van start. 
Ieder Rabobank-lid mag 5 stemmen 
uitbrengen en daarvan maximaal 2 
stemmen schenken aan ons hobby-
centrum. Hoe meer stemmen, hoe 
meer geld we ontvangen voor het rea-
liseren van ons doel.

Ons doel voor dit jaar: een AED.
Hobbycentrum de Dorpswerkplaats 
wil, nog dit jaar, een AED aanschaffen. 
Een AED is van levensbelang bij ernsti-
ge hartcalamiteiten. Het apparaat 
meet of iemand een afwijkend hartrit-
me of een hartstilstand heeft en kan, 
als dat nodig is, een elektrische schok 
afgeven. De schok ‘reset’ het hart, met 
als doel het daarna weer in een nor-
maal ritme te laten kloppen. Het 

Hobbycentrum de Dorpswerkplaats   
wil via Rabo Clubsupport      
een AED aanscha� en. Helpt u mee?

Rabo  
ClubSupport:  
stem op   
DOEN!
DOEN! KPJ Nederwetten doet ook dit 
jaar weer mee met de Rabo ClubSup-
port Campagne. Vanaf vrijdag 27 sep-
tember tot en met 12 oktober kunnen 
leden van de Rabobank stemmen op 
onze vereniging. Hoe meer stemmen 
we krijgen, hoe meer geld we in kun-
nen verdienen!
Onze jeugdcommissie is ondertussen 
versterkt met 3 enthousiaste commis-
sieleden. Samen met onze, bijna 50 
jeugdleden, gaan ze er weer een actief, 
sportief en gezellig seizoen van maken!
Het te verdienen geld, zullen we dan 
ook voornamelijk in zetten om vernieu-
wende sportieve activiteiten te kunnen 
blijven organiseren.
Maar we zitten niet stil: de eerste plan-
nen voor een nieuwe Wèttegij’t Quiz 
zijn ook al gemaakt! Afhankelijk van 
het te verdienen bedrag, zullen we dit 
ook in gaan zetten voor een leuke en 
spannende Wèttegij’t Quiz; zodat alle 
dorpsgenoten weer 2 super gezellige 
avonden kunnen beleven!

ClubSupport:  

Stem op Drumfanfare      
Jong Leven! 
Bent u lid van de Rabobank? Het zou fantastisch zijn als u en uw familie, 
vrienden en kennissen hun stem geven aan Drumfanfare Jong Leven. Dit 
jaar doen wij namelijk weer mee met  Rabo Clubsupport 2019. Met deze ac-
tie kunnen we extra geld verdienen voor onze vereniging. Zo kunnen wij on-
der andere instrumenten onderhouden en aanscha� en, nieuwe uniformen 
aanpassen voor onze jongste leden en ervoor zorgen dat we nieuwe leden 
een gedegen muziekopleiding kunnen bieden. 

Stem op Drumfanfare      Stem op Drumfanfare      Stem op Drumfanfare      

Rabo Club Support en    
heemkundekring De Drijehornick
Ook dit jaar steunt de Rabobank lokale clubs. De landelijke actie van de Ra-
bo onder de naam ‘Rabo Club Support’, kan ook ons een extra inkomen be-
zorgen. De Ledenrekeninghouders van de Rabobank bepalen naar wie het 
geld gaat. Zij krijgen een schrijven in hun mailbox, waarin een codenum-
mer vermeld staat. Deze code kan gebruikt worden om stemmen uit te 
brengen op verenigingen die zij een goed hart toedragen. Ieder lid van de 
bank heeft recht om zijn of haar stem uit te brengen op vijf clubs. Maximaal 
twee van de vijf stemmen mogen op dezelfde vereniging of stichting uitge-
bracht worden.

Proeverij
Op woensdagmiddag 2 oktober tussen 
14.00 uur en 15.00 uur houdt De Aard-
appeleters een proeverij. Er zal dan een 
kraam voor de cafetaria staan, waar de 
lekkere verse frietjes en allerlei  snacks 
gratis geproefd kunnen worden. 
Shirley: “We willen nieuwe klanten ken-
nis laten maken met onze producten, 
maar ook onze vaste klanten mogen 
een lekkere snack komen halen. Ie-
dereen is woensdag 2 oktober van har-
te welkom om te komen proeven.” 

Wanneer u weinig tijd hebt, is het ook 
mogelijk om online te bestellen, met 
iDEAL te betalen en daarna snel af te 
halen, via www.de-aardappeleters.nl

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

 

GROOT 
MODE WEEKEND

ZONDAG 29 SEPTEMBER
open 12.00 - 17.00 uur

Event met 
Mode Flitsen

SPECIALE MANNEQUINS
showen de mooiste collecties

van 13.00 tot 16.00 uur

*iedere maandag vanaf 11.00 uur open

Daarvoor hebben we wel uw hulp no-
dig! Stem tussen 27 september en 11 
oktober op onze club en spek onze 
clubkas. U ontvangt een unieke code 
van de Rabobank waarmee u in deze 
periode uw stem uit kunt brengen via 
www.rabo-clubsupport.nl. Hoe meer 
stemmen, hoe meer geld voor de vere-
niging en dit jaar stelt Rabobank Regio 
Eindhoven maar liefst € 400.000 be-
schikbaar. Je mag vijf stemmen verde-
len over verschillende verenigingen 

(max. 2 per vereniging). Om de Nue-
nense muziekverenigingen zoveel 
mogelijk te ondersteunen, vragen wij 
u om zoveel mogelijk te stemmen op 
Drumfanfare Jong Leven en onze mu-
zikale collega’s.

Stemmen kan via clubkascampagne.nl

Bekijk ook tevens 
onze komende optredens! 
Alvast hartelijk dank voor uw stem. 
   

heemkundekring De Drijehornick

De stemperiode is van 27 september 
tot 11 oktober. 
Daarom vragen wij u, indien u door de 
Rabobank wordt uitgenodigd, deel te 
nemen aan hun actie  en aan uw heem-
kundekring te denken en minimaal 1 
punt, maar liefst natuurlijk 2 punten 
toe te kennen. Uw punten spekken 
onze kas, zodat we weer meer voor u 
kunnen doen. Misschien zijn er ook fa-

milieleden of vrienden onder u die 
langs deze weg onze Heemkunde-
kring willen steunen? Eind oktober 
wordt het resultaat bekendgemaakt. 
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Gemeentelijke Onderscheiding 
voor Vincent Speranza
Op vrijdag 20 september reikte burgemeester Maarten Houben een ge-
meentelijke onderscheiding uit in de raadzaal van Het Klooster aan de heer 
Vincent Speranza. Dat is een veteraan die hier al 10 jaar komt uit Amerika.

is laying a wreath on behalf of them for 
all their fallen brothers of the 101st 
and he will continue to do that as long 
as he can.
 
Vince made a tandem jump on Eerde 
last Tuesday on the same dropzone at 
the same time his comrades of the 501 
75 years ago.

 

Vince zal samen met Major Talley van 
de 101st Airborne de bloemen leggen 
namens de Men of Easy Company van 
de 101 st Airborne.
 
Vincent Speranza background:
Vince came back to Europe 10 years 
ago. He never came back after the war. 
He didn’t have good memories. When 
he met a Belgian lady who told about 
the gratitude of the European people 
towards the allied troops and that Eu-
rope was now a beautiful and peaceful 
place. He went back with his daughter 
to Bastogne, the town were he fought. 
Vince joined the 501 of the 101st Air-
borne Division in November 1943. He 
came to Europe in November 1944 
and came in action in the Battle of the 
Bulge and fought till the end of the war 
all up the Berchtesgaden. He unit also 
liberated one of the subcamps from 
Dachau.
After he came back 10 years ago he is 
going to all the commorations of D 
Day Market Garden and the Battle of 
the Bulge every year. Vince is a perso-
nal friend of the veterans of Easy Com-
pany who have put a commemoration 
plaque in Nuenen in 2005. Since the 
veterans of the 506 easy company are 
not able to come over anymore Vince 

De heer Speranza met zijn Gemeentelijke 
Onderscheiding in de raadszaal 
(foto Nuenen Centraal)

Gemeentelijke Onderscheiding 
voor Van Ballegooijen en Heerings
De heren Evert van Ballegooijen en Willem Heerings van Wheels ontvingen voor 
hun inzet van de Nuenense bevrijdingsherdenking al 25 jaar een Gemeentelijke 
Onderscheiding.
Die vond plaats afgelopen vrijdag in de raadszaal van Het Klooster nadat zij hun 
bevrijdingsritten beëindigd hadden.

Een dankwoord van Willem Heerings,  een van de vrijwilligers van Wheels. 
(foto Nuenen Centraal)

“Aber ich kann nicht anders” 
kan niet anders!
Door Meindert, Anine, Rick en andere toehoorders

 Met het organiseren van themaconcerten, zoals het meeslepende Passion 
Nuenen heeft Brass Band Nuenen al eerder zijn nek uitgestoken. Een intiem 
en gevoelig thema over onze burgemeester in oorlogstijd opvoeren is zeker 
niet minder spannend. Op zaterdag 21 september overtrof de muzikale ver-
telling van Brass Band Nuenen ieders verwachting. Sowieso was het lastig om 
verwachtingen te hebben van deze productie, geen toneelstuk, geen concert, 
geen lezing, geen � lmmuziek, maar een unieke combinatie van dit alles. 

hielden is ook een compliment waard 
aan het zo oprecht geïnteresseerde pu-
bliek uit Nuenen en ver daarbuiten. Dat 
hield ruim twee uur de adem in.

Kern
Een gouden greep bleek vooral de keu-
ze voor verteller Hans vervuurt, oud-do-
cent en begeleider bij uitvaarten. Hij 
vertolkte een postuum eerbetoon, zon-
der de gehemelde persoon op te heme-
len. Dit is iets waar duidelijk de kracht 
ligt van Vervuurt. Als tekstschrijver en 
verteller bleef hij dicht bij de kern: het 
feitenrelaas van historicus Louis Bres-
sers. Het gesprek dat de verteller voerde 
met zichzelf -in de persoon van wijlen 
burgemeester Van Rijckevorsel- voelde 
ongemakkelijk aan, zeker in het begin. 
Dat was kennelijk ook wat Vervuurt en 
Brass Band Nuenen voor ogen hadden: 
mensen confronteren met dilemma’s. 
Niemand weet immers wat hij of zij ge-
daan zou hebben in de oorlog. Bordjes 
ophangen ‘Voor Joden verboden’, of 
mannen sturen om de kust te bescher-

Emoties
Een zelf-geproduceerde voorstelling 
over burgemeesters in oorlogstijd, wat 
een uitdaging is dat geweest voor Brass 
Band Nuenen. Het vraagt om veel ge-
voel en historisch besef zo’n beladen 
thema uit te voeren, een waargebeurd 
verhaal uit de donkerste periode van de 
Nuenense oorlogsjaren. Dat een Nue-
nense vereniging zoiets kon samenstel-
len in woorden, beelden en muziek was 
al de eerste verrassing voor iedereen. 
De brassband deed het ten overstaan 
van de aanwezige families van Rijcke-
vorsel en van der Putt in een volle thea-
terzaal. Introductiefilmpjes van nu (Van 
der Puttstraat, Geldrop) en vroeger 
(Adolf Hitler tot en met de bezetting) 
pakten het publiek direct bij de strot. 
De volle koperklanken vulden de thea-
terzaal, wrange dissonanten zorgden 
voor verwarring. Brass Band Nuenen 
kleurde daarmee de emoties fantas-
tisch in, gepast en integer. Dat koper-
klanken -concertmuziek van de zwaar-
dere soort- een zaal zo in zijn greep 

men tegen geallieerde landingen? Van 
Rijckevorsel weigerde principieel, 
schreef aan de bezetter dat hij niet an-
ders kon: “… Aber ich kann nicht anders”.

Reacties
“Het Wilhelmus zou nog een vader-
landslievende snaar geraakt hebben.”, 
“Als Brass Band Nuenen het volkslied 
als toegift gespeeld had was ik echt 
gaan janken.” Ik zit er vol van, ben er stil 
van en zou het tegelijkertijd met heel 
Nuenen willen delen”. “Wie heeft dit 
gemaakt, uitgekozen? ”Dat koper en 
ook slagwerk dit teweeg brengen, dit 
is onbestaanbaar!”, “Alleen het luiste-
ren naar Hans Vervuurt is al prachtig!”. 
“Dat zo’n authentiek verhaal in Nue-
nen gespeeld heeft. Ik wist er wel iets 
van. Dit moet iedereen weten!”, “Is het 
opgenomen en komt er een vervolg?”, 
”Die beelden, wie verzint dat, wie heeft 
dit gemaakt?”. “Een tien!”, “Dit had nie-
mand kunnen denken”, “Dit had ik 
nooit willen missen!” en “Wat mooi dat 
de bloemen naar de beide burgemees-
tersdochters gingen!”

Eerbetoon
De families Van der Putt en Van Rijcke-
vorsel waren merkbaar geroerd door 
de confrontatie met papa. Het publiek 
koos -muisstil- hun kant bij de vraag 
of de oorlogsburgemeesters helden 
of makke schapen waren. Dat zat hem 
vooral in de wijze waarop Cees, Jonk-
heer mr. Cornelis, Thomas, Jules van 
Rijckevorsel ten tonele werd gevoerd. 
Er ontstond een beeld van de mens 
achter de burgemeester, de jonkheer, 
man, vader, echtgenoot met enorme 
twijfels en vol gewetensnood omdat 
zijn collega’s afgevoerd en vermoord 
werden, terwijl hij de dans ontsprong. 
Baby Clementine bleek de reddende 
engel. Een herdenking van de andere 
burgemeesters en een videobood-
schap van oorlogsbaby Clementine, 
nu dus exact 75 jaar oud, maakten de 
voorstelling compleet. Zo eindigde 
de voorstelling waar deze begon, met 
de vraag: waren de burgemeesters 
helden? Onze antwoorden hebben 
zich tijdens de voorstelling gevormd. 
Toch restte na twee uur slechts nede-
righeid en stilte, geen oordeel. Wel 
over onze Nuenense brassband. Die 
heeft lef getoond met dit monument 
van een avond, de unieke vertolking 
van “… Aber ich kann nicht anders”!

De nationale Vitaliteitsweek
Van 23 t/m 27 september 2019 vindt alweer de 5e editie van de Nationale Vi-
taliteitsweek plaats. Een week lang aandacht voor vitaliteit en werkgeluk! 
Met volop activiteiten gericht op het vergroten van vitaliteit en meer ver-
binding in het Nederlandse bedrijfsleven. 

sen voor meer beweging en kennisma-
king met gezonde voeding. Om vitaler 
te gaan leven worden er gratis work-
shops verzorgd, en kan je een uitge-
breide Health- en Stresscheck onder-
gaan. Verschillende bedrijven organi-
seren een vitaliteitsmarkt: van yoga en 
aikido tot gezond lunchen en een 
workshop ‘latent talent’! 

Voor werkgevers en ondernemende 
leidinggevenden en HR-professionals 
is er ook het VitalEvent op 25 septem-
ber. Dit mini-congres in Eindhoven 
welke bestaat uit lezingen van inspire-
rende sprekers zoals Nuenenaren 
Klaas Koster en Ine van Wijk en ook 
meer nationaal bekende sprekers zo-
als Carien Kleibeuker (oud schaatsster) 
is inmiddels uitverkocht.

Wie helaas geen tijd vrij kan maken om 
aan de activiteiten mee te doen, maar 
wel een warm hart voor vitaliteit heeft, 
kan het Vitaliteit Manifest ondertekenen 
op de www.nationalevitaliteitsweek.nl. 
“Want vitaliteit hoort op de agenda van 
alle Nederlandse organisaties.”

“In 2028 is 82% van werkend Neder-
land vitaal en verbonden!”
Tijdens deze jubileumeditie van de Na-
tionale Vitaliteitsweek staat het thema 
‘#NeemRegie’ centraal. Het doel hier-
van is dat werkend Nederland bewust 
wordt van het belang van zelfregie en 
de verantwoordelijkheid nemen over 
je eigen vitaliteit. Door mensen en or-
ganisaties hierover met elkaar in ge-
sprek te laten gaan en aan elkaar te 
verbinden, krijgen zij ideeën over wat 
zijzelf kunnen doen om de eigen vitali-
teit en de vitaliteit van de organisatie 
te verbeteren en te waarborgen.

Op www.nationalevitaliteitsweek.nl/
kalender/ staan alle tot nu toe aange-
melde activiteiten. Wie zelf een evene-
ment of activiteit organiseert, kan dit 
daar gratis aanmelden. 
Klaas Koster - eerste Vitaloog in Neder-
land - vertelt: “Doel is om mensen en 
organisaties die vitaliteit belangrijk 
vinden, te inspireren, met elkaar in ge-
sprek te brengen en aan elkaar te ver-
binden. Deze laatste week van sep-
tember zijn er onder andere proefles-

Heemkundekring Lieshout 

Lezing 
Nederlandse 
Vredesmissie   
in Mali 
De eerste lezing van het nieuwe sei-
zoen van Heemkundekring ’t Hof van 
Liessent gaat over de Nederlandse vre-
desmissie in Mali. Deze lezing wordt 
gehouden op woensdag 2 oktober a.s. 
om 20.00 uur in Zaal De Koekoek aan 
de Dorpsstraat in Lieshout. De lezing 
wordt gegeven door de heer Maarten 
van de Ven van de Luchtmobiele Briga-
de van het Nederlandse leger.

De heer Van de Ven vertelt over zijn er-
varingen van de vredesmissie in Mali, 
een uitgestrekt land, dat voor het 
grootste gedeelte in de Sahel woestijn 
ligt. Als onderdeel van MINUSMA is 
Maarten van de Ven in 2017 vijf maan-
den in Mali geweest om met de een-
heid ‘De Long Range Reconnaissance 
Patrol Task Group’ ofwel de LRRPTG, in-
formatie en inlichtingen te verzamelen 
die direct naar het hoogste militaire en 
vaak politieke niveau werden gestuurd. 
In tegensteling tot alle andere eenhe-
den kon deze eenheid opereren in heel 
Mali en beschikten ze over diverse mid-
delen om hun opdrachten uit te voe-
ren. Het werden vijf maanden van le-
ven en werken in de zinderende hitte 
in een land duizenden kilometers van 
huis. Uitdagingen, hoogtepunten en 
dieptepunten heeft Maarten van de 
Ven met zijn eenheid meegemaakt. 
Het was zijn taak om contact te houden 
met alle internationale coalitiepartners 
waaronder het Malinese leger en de 
Franse troepen. Met beeld en geluid 
neemt hij u mee naar de woestijn waar 
Nederlandse eenheden van 2015 tot 
en met 2019 belangrijk werk hebben 
verricht voor een stabielere wereld.

U bent allen van harte welkom. Ook als 
u geen lid bent van de heemkunde-
kring. De lezing begint om 20.00 uur 
en is voor iedereen gratis toegankelijk.

Kom op excursie naar de 
rioolwaterzuivering Eindhoven
Op donderdagmiddag 17 oktober 2019 organiseert Waterschap De Dommel 
in het kader van de Week van Ons Water een excursie op de rioolwaterzuive-
ring van Eindhoven. Duik jij in de wereld van het waterschap en volg jij de 
weg van ons water? 

Volg de weg van ons water tijdens de excursie op de rioolwaterzuivering Eindhoven

Tijdens de excursie leer je over Neder-
land als waterland, hoe je bewust om 
kan gaan met water en zie je op het 
zuiveringsterrein hoe het water wat 
we in huis verbruiken in diverse stap-
pen wordt schoongemaakt. Ook wordt 
er meer verteld over het werk van het 
waterschap. 
De excursie start om 13.00 uur en 
duurt tot ongeveer 15.00 uur. Deelna-

me is gratis, maar wel op inschrijving. 
Er is een beperkt aantal plaatsen be-
schikbaar, en vol=vol. 

Aanmelden kan via communicatie@
dommel.nl o.v.v. het aantal personen. 
Vermeld hierbij ook het aantal volwas-
senen en kinderen. De excursie is be-
grijpelijk voor kinderen vanaf onge-
veer 8-10 jaar. 

Rijbewijskeuringen in Nuenen 
Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen op 8 okto-
ber, 5 november en 3 december in het Laco Feel Fit Center, Sportlaan 4/6, 
medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs. 
 
Een afspraak maken met de arts kan 
via Regelzorg Rijbewijskeuringen. Te-
lefonisch: 088 23 23 300. Zelf een da-
tum plannen: www.regelzorg.nl. 
Automobilisten van 75 jaar en ouder be-
talen € 40,00. Voor houders van rijbewijs 
C/D/E tot 75 jaar is het tarief € 60,00. 
Houd zelf de einddatum van uw rijbe-
wijs in de gaten en start 6 maanden voor 
deze datum. Voordat u een afspraak 
maakt, koopt u eerst een Gezondheids-
verklaring. Aangeraden wordt dit digi-
taal te kopen met behulp van uw DigiD 
met SMS code op mijn.cbr.nl.

Een papieren gezondheidsverklaring 
is verkrijgbaar bij de meeste gemeen-
ten, het CBR of Regelzorg. Deze verkla-
ring moet u eerst invullen en opsturen 
naar het CBR. Het kan een paar weken 
duren alvorens u de papieren die de 
arts moet invullen, het Keuringsver-
slag, thuisgestuurd krijgt. Op dat mo-
ment kunt u pas een afspraak maken 
voor de keuring.  

Aangeraden wordt een afspraak te 
maken bij een arts die uw formulier op 
de computer (digitaal) kan invullen. 
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Jaarlijkse  
Creatieve markt
Bij de WLG (Werkgroep Leefbaarheid 
Gerwen) is iedereen alweer druk in de 
weer met de voorbereidingen van de 
aankomende Creatieve markt. Overi-
gens zijn niet alleen de vrijwilligers van 
de WLG druk, maar ook de deelnemers 
van de markt. Zij zorgen ervoor dat 
hun kraam er straks prachtig bij staat, 
vol met de mooiste creaties. 
Er is altijd veel te zien, te doen en te 
proeven op de jaarlijkse markt. En 
daarnaast zijn de creaties ook te koop. 
Zo zijn we afgelopen jaren verrast met 
beelden, sieraden, vogelhuisjes, schil-
derijen, vilten creaties, houten kunst-
werken, hoeden, babykleertjes, pa-
pierkunst … Ook dit jaar weer de ver-
trouwde gezelligheid die je van deze 
markt gewend bent, in een vernieuwd 
jasje. Geen aparte muziekkamer meer, 
maar troubadours die al rondlopend 
sfeer zullen maken. Er zijn demonstra-
ties, zoals hoeden maken, viltwerk en 
haken. Je kunt een maquette bewon-
deren van een oude boerderij met een 
verhaal. Poppenhuizen met inrichting 
naar eigen wens en kabouterhuisje 
met verlichting voor kinderen. In de 
kraampjes zijn vertrouwde gezichten 
te zien, maar ook nieuwe, met nieuwe 
creaties. 
Je hoort het al, er is ontzettend veel te 
beleven tijdens de Creatieve jaarmarkt 
in Gerwen. Het is alweer voor het zes-
de jaar dat deze drukbezochte markt 
georganiseerd wordt, een gezellige 
drukte voor jong en oud! 
Dit jaar is de markt op zondag 6 okto-
ber, van 11.00 tot 16.00 uur. De toe-
gang is gratis. 
Kom 6 oktober naar D’n Heuvel, Heu-
vel 11 in Gerwen. De WLG; werkgroep 
leefbaarheid Gerwen organiseert nog 
veel meer! werkgroepleefbaarheidger-
wen@gmail.com, tel: 06-41102625. 
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl

Het Vocaalensemble voor herdenkingsvieringen

 Vocaal Ensemble Sereen
Als het Vocaal Ensemble Sereen uit Nederwetten zich gaat voorstellen wordt 
het in de eerste plaats stil; stil omdat het buitengewoon is, dat wij in ons 
midden een zo gespecialiseerd koor hebben. Maar het wordt ook stil, omdat 
het aangrijpt en ter harte gaat, als mensen stil staan bij het herdenken.

Het koor is op zoek naar een nieuwe 
tenor en sopraan - natuurlijk met wat 
zangervaring, want ze repeteren maar 
eens in de twee weken op donderdag-
avond.

Ben jij degene die bij deze sfeer past 
en wil je meer informatie dan kun je 
contact opnemen met:

Anita van Kronenburg 
anitavankronenburg@hotmail.nl 
of bij
Maria Schoenmakers 
m.schoenmakers@onsnet.nu 

Net zo aangrijpend is het repertoire 
van het koor: ze nemen de tijd voor het 
moment van afscheid en voor het mo-
ment van terugkijken met een geva-
rieerd programma. Uit alle eeuwen 
kun je bij hen muziek verwachten - af-
hankelijk van de situatie stellen zij een 
individueel programma samen, hetzij 
voor een persoonlijke viering thuis als-
ook een herdenking bijvoorbeeld op 4 
mei of in een hospice.
Je kunt ze ook (om de 3 jaar) horen tij-
dens de Herdertjestocht in Nederwet-
ten met rustgevende muziek bij Maria 
en Josef in de stal.

Jasmijn en Sophie: nieuwe 
inwoners in onze gemeente!
De geboorte van een nieuwe inwoner in onze gemeente wordt soms opval-
lend aangekondigd. Dat levert kleurrijke openbaarmakingen op in tuinen 
en op woningen. 

Aan de Kerkakkers 11A in Gerwen is 
dochter Sophie geboren en dat is aan-
gekondigd met een hond in de voor-
tuin. Sophie, welkom in onze ge-
meente!
Aan De Geer in Nuenen is dochter Jas-
mijn geboren en dat is opvallend aan-
gekondigd in de voortuin.
 
Jasmijn en Sophie, 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@
ronddelinde.nl. 

Foto Cees van Keulen

Jongerenkamp al vier keer  
een groot succes 
Pilar Bosch uit Nuenen heeft haar werk gemaakt van het stimuleren van de 
persoonlijke ontwikkeling en het welbevinden van jongeren en jongvol-
wassenen. Behalve workshops op middelbare scholen en individuele coa-
ching, organiseert zij regelmatig weekenden voor jongeren. Komende 
maand alweer voor de vijfde keer: van 18 tot en met 20 oktober. 

tiviteit. Iedere jongere haalt eruit wat 
het meest bij hem of haar past. 
Pilar geniet er enorm van om met de 
jongeren bezig te zijn tijdens het 
weekend. “Ik vind het mooi om te zien 
hoe ze als groep steeds meer contact 
maken en met elkaar optrekken. Op 
deze manier kan ik ze iets meegeven 
waar ze  de rest van hun leven gebruik 
van kunnen maken. Door praktische 
tips en oefeningen kunnen ze blijven 
ontwikkelen. Ik ben dankbaar voor de 
mogelijkheid om deze weekenden te 
organiseren en ben telkens enorm 
ontroerd als ik zie met hoeveel plezier 
de jongeren het weekend beleven.” 
Mocht je meer info willen lezen over 
het kamp van de herfstvakantie, dan 
vind je die op geluksschool.nl/kamp

Een van de jongeren die eerder mee 
op kamp is geweest, beschrijft het als 
volgt: “Dit jongerenkamp is mij erg bij 
gebleven, zo geweldig was het! Het is 
echt een geweldige ervaring om op te 
doen want het is niet alleen leuk en ge-
zellig de hele tijd, daarnaast leer je van 
alles en je ontmoet geweldige nieuwe 
mensen.” 
Er wordt veel gelachen tijdens het 
weekend, de sfeer is er veilig en ver-
trouwd en plezier staat echt bovenaan. 
De veiligheid en het onderlinge ver-
trouwen zijn belangrijke voorwaarden. 
Dit is nodig om met de jongeren te 
werken aan hun zelfvertrouwen, hun 
onzekerheid en het vinden van rust in 
zichzelf. Er vinden workshops plaats en 
er is tijd voor sport/beweging en crea-

 Cultuur Overdag 

Gedichten van soldaten   
uit de Grote Oorlog     
op het podium verklankt
Dit jaar wordt in Nederland groots herdacht dat 75 jaar geleden onze bevrij-
ding begon van de bezetting door de nazi’s. Minder sterk leeft bij ons de 
oorlogsperiode ’14-’18. Daarin bleven wij neutraal maar deze oorlog staat 
in al haar gruwelijkheden zo bij onze buurlanden op het netvlies dat zij de-
ze kennen als de Grote Oorlog. Ónze viering is voor Cultuur Overdag aanlei-
ding geweest om stil staan bij deze Grote Oorlog en de verschrikkingen van 
oorlog in het algemeen. Tegen die achtergrond vond op 17 september jl. in 
De Watermolen van Opwetten een prachtige voorstelling plaats: ‘Stemmen 
uit de Loopgraven’.

Voor het relatief kleine aantal toe-
schouwers (de voorstelling had meer 
verdiend) werd het onontkoombaar 
duidelijk dat vrede niet vanzelfspre-
kend is maar gekoesterd moet worden. 
De wijze waarop Lizet en John via deze 
voostelling de brug van toen naar nu 
hebben geslagen heeft dat nog eens 
invoelbaar gemaakt en bij de toehoor-
ders een diepe indruk achtergelaten.

Op zondagmiddag 29 september is 
Cultuur Overdag opnieuw te gast bij 
De Watermolen van Opwetten. Dan 
houdt schrijver Kader Abdolah een le-
zing (aanvang 14.30 uur). Meer infor-
matie over de lezing is te vinden op 
onze website. Toegangskaarten zijn te 
koop via de ticketwebshop van Cul-
tuur Overdag, tot en met 27 septem-
ber op werkdagen tijdens kantooruren 
aan de balie van Het Klooster en, in-
dien niet uitverkocht, op 29 septem-
ber vanaf 14.00 uur bij De Watermolen 
van Opwetten.
www.cultuuroverdag.nl

In de voorstelling verklankten Lizet 
van Beek (zang) en John Nuyten (gi-
taar) gedichten die door soldaten in 
’14-’18 aan het front en in de loopgra-
ven zijn geschreven. Waarbij het niet 
ging over het gebulder van kanonnen, 
het sterven van kameraden of andere 
oorlogsverschrikkingen, maar eerder 
over aangrenzende ‘gewone’ zaken. 
Zoals iemand die wacht op een brief 
van zijn geliefde. Of iemand die met 
een van de eerste automobielen langs 
de frontlijn rijdt. Dan wel iemand die 
verrast luistert naar het gezang van 
leeuweriken in de ochtend. En dat alles 
in het besef dat het morgen voor ie-
dereen afgelopen kan zijn en we daar-
in allemaal zonder onderscheid van 
rang en stand gelijk zijn.
De dichter-soldaten, van afkomst ge-
heel verschillend, koesterden elk de 
hoop van een nog komend na-oor-
logsleven in cultuur, wetenschap of 
politiek. Maar het oorlogsgeweld heeft 
daaraan een abrupt einde gemaakt.

De gedichten van Franse, Duitse en En-
gelse soldaten werden tot leven ge-
bracht in de vorm van prachtige warm 
gezongen liederen door Lizet van Beek 
met een virtuoze begeleiding op gi-
taar door John Nuyten. Lizet en John 
gaven er telkens een heldere korte 
toelichting bij, over de persoon van de 
dichter en de achtergrond van het ge-
dicht, vaak als brief aan het thuisfront. 
Tegelijkertijd werden in zwart/wit zo-
wel foto’s als filmmateriaal vertoond 
van scènes aan het front of in de loop-
graven. Bijzonder indrukwekkend.

IVN-Kids Beestjes
 
Op zondag 29 september om 10.00 uur beginnen we aan ons tweede jaar IVN-
Kids in de Stiphoutse Bossen. Hier willen we op zoek gaan de sporen die de dieren 
die daar leven achterlaten. Misschien zien we sporen van reeën, vosjes, muisjes 
en eekhoorns. Maar ook de kleine beestjes laten sporen achter denk eens aan de 
spinnenwebben en de kleine gaatjes in de bodem. Wat we gaan zien is natuurlijk 
van tevoren niet te voorspellen maar dat we van alles gaan vinden dat is zeker.
Ben je tussen de 6 en 12 jaar dan ben je van harte welkom. Maar je ouders, groot-
ouders en broer(tjes) en zus(jes) zijn natuurlijk ook welkom. We hebben ook een 
nieuwe folder met alle data en deze delen we zondag uit. Maar ben je al nieuws-
gierig? De folder staat al op de site van IVN Nuenen (bij de werkgroep IVN-Kids).
We verzamelen bij de Gerwenseweg (het tweede bospad links vanuit Nuenen, 
N 51 29.142, E 005 35.178). Tot dan!
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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

Woensdag 2 oktober
20.00 uur Lezing Vredesmissie in Mali

Zaal De Koekoek in Lieshout

Donderdag 3 oktober
09.30 uur Informatieve ochtend: lotgenoten 

in rouw na partnerverlies
Pastoraal Centrum, Park 55, Nuenen

Vrijdag 4 oktober
Nationale Ouderendag Nuenen

10.30 uur Off. overdracht kleed Gem. Lieshout
13.30-15.30 uur Senergiek lezing: WO I (1). 

Trefpuntzaal Het Klooster

Vrijdag 4 oktober
15.00 uur Cultuur Overdag - Concert Muziek 

in Huis. Het Klooster
17.00-21.00 uur Afscheidsreceptie notaris 
Tsjeard Fokkema. Parkstraat 54, Nuenen

1 oktober t/m 8 oktober 
Week van de eenzaamheid

Dinsdag 1 oktober
19.30-21.30 uur bijeenkomst ‘grenzen aange-
ven om mezelf weer te vinden’. Bieb Nuenen

20.00 uur Kienen VrouwenVereniging 
Nuenen-Gerwen. Scarabee Nuenen

2 t/m 13 oktober 
Kinderboekenweek ‘REIS MEE!’

Bibliotheek Nuenen

Woensdag 2 oktober
14.00 - 15.00 uur Proeverij Cafetaria 
De Aardappeleters, Berg 30 Nuenen

14.00-17.00 uur Speelmiddag bij St. Vrien-
den vd. Walhut. Heerendonk Nederwetten

Zondag 29 september
10.00 uur IVN-Kids Beestjes, Stiphoutse 
Bossen. Verzamelen bij Gerwenseweg 

13.00-16.00 uur Open Dag Showkorps O&V
Plein H. Clemenskerk Nuenen

Zondag 29 september
13.30- 17.30 uur Afsluiting speelseizoen 
De Kievit: kleedjesdag. De Kievit Nuenen

14 30 uur Cultuur Overdag - lezing door Ka-
der Abdolah. De Watermolen van Opwetten

Zondag 29 september
20.30 uur Liederentafel 
Café Schaffrath, Nuenen

Maandag 30 september
19.30-22.00 uur Gratis lezing over 

gaslighting en narcisme. Aanmelden: 
karlijngeertruida@gmail.com

 MFA De Koppelaar in Nederwetten

Donderdag 26 september
09.30 uur Senergiek lezing Jaap Kroon

Klooster Nuenen

Donderdag 26 september
20.00-22.00 uur Pleegzorg-informatieavond 
Gemeente Nuenen & Combinatie Jeugdzorg 
gemeentehuis in Nuenen, Jan van Schijn-

veltlaan 2

Zaterdag 28 september
10.00-17.00 uur Nationale Sportweek: 

Dansdag. Kiosk in het Park op
14.00-17.00 uur Burendag wijkvereniging 
Panakkers. Grasveld aan de Sophiastraat

Zaterdag 28 september
20.30-02.00 uur 80’s & 90’s Reliving the 

Past XL Edition. Het Klooster
20.30 uur Opening seizoen Ons Tejater

Tinkers, Drinkers, Dreamers. Dorpshuis Lieshout

t/m zondag 6 oktober
Expositie 2e editie Vincent van Gogh Photo 

Award Nuenen
centrum van Nuenen

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

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

In samenwerking met Yarden

Een fijne gedachte: 
het afscheid in 
vertrouwde 
handen.

Dag en nacht bereikbaar 040 84 48 630

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

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 28 september 18.30 uur: Vie-
ring, kinderkoor. Voorgangers pastor J. 
Vossenaar en pastoraal werker P. Peters.
Zondag 29 september 09.30 uur: Vie-
ring, parochiekoor, voorganger pasto-
raal werker R. van Eck.

Misintenties:
Zaterdag 28 september 18.30 uur: 
geen intenties.
Zondag 29 september 09.30 uur: Paul 
Perrée; Rieky Raessens - van de Ven; 
Flor van Aalst; Henk Donath; Ad van de 
Rijt (vanwege verjaardag); Ad Vermeu-
len; Marco Janssen (vanwege sterf-
dag); Jan de Haas.

Mededelingen:
In onze parochie is overleden: Karlijn 
de Vries, Akeleihof 3. Wij wensen fami-
lie en vrienden veel troost en sterkte 
bij dit verlies.

In onze parochie zijn getrouwd: Alice 
Erkelens en Jean Paul Adriaans. Wij 
wensen hen van harte proficiat en veel 
geluk.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 29 september: 11.00 uur vie-
ring, volkszang, voorganger pastoraal 
werker P. Peters.

Misintenties:
Piet Martens en Corrie Martens - Geven

Christien Crouwel nieuwe secretaris 
Raad van Kerken in Nederland
Op zondag 29 september zal ds. Christien Crouwel in een feestelijke, oecu-
menische viering bevestigd worden als 'predikant met een bijzondere op-
dracht', zoals de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland dat noemt. 
Die 'bijzondere opdracht' bestaat eruit dat zij werkzaam wordt als algemeen 
secretaris van de Raad van Kerken in Nederland. De viering vindt plaats in 
De Regenboog, Sportlaan 5 in Nuenen, om 10.00 uur. Voorgangers zijn ds. 
Marlies Schulz, predikant van de Protestantse Gemeente in Nuenen en dr. 
René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk Nederland. Ook zullen ver-
tegenwoordigers van de Nuenense Parochie Heilig Kruis en van de lokale en 
landelijke Raad van Kerken hun medewerking verlenen aan de viering. Het 
thema luidt: 'Geven jullie hen te eten', naar het Bijbelverhaal uit Lucas 9, 
waarin Jezus zijn leerlingen opdracht geeft een menigte van 5000 mensen 
van voedsel te voorzien.

Mededeling:
De Eerste Heilige Communicantjes 
stellen zich vandaag voor.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 29 september 09.30 uur  vie-
ring, volkszang, voorganger pastor S. 
Kuijpers.

Misintenties:
Harrie van der Putten en Bet van der 
Putten - Van Duijnhoven; Lie Tien Loan 
Hoeks; Martien van de Wetering.

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

Zondag 29 september zullen in de 
dienst van 10.00 uur da. Marlies Schulz 
samen met ds. René de Reuver, onze 
oud predikant da. Christien Crouwel 
bevestigen in haar ambt van alge-
meen secretaris van de Raad van Ker-
ken in Nederland.
De collecte is deze keer bestemd voor 
ZWO Oeganda bestaanszekerheid.
U bent van harte welkom om deze 
kerkdienst met ons mee te vieren.
 
Donderdag 26 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.

 
Voor meer informatie: zie onze website 
en op Facebook.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens de-
creet Summorum Pontificum van paus 
Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 26 september. 17.30 uur 
Lof; 18.30 H. Mis, gedachtenis van H. 
Cyprianus en Justina, martelaren.
Vrijdag 27 september. 07.15 H. Mis, H. 
Cosmas en Damianus, martelaren.
Zaterdag 28 september. 09.00 uur H. 
Mis, H. Wenceslaus, hertog en marte-
laar. 10.00 Godsdienstlessen.
Zondag 29 september. Wijding van de 
basiliek van de H. Aartsengel Michaël. 
10.30 uur gezongen Hoogmis, gedach-
tenis van de zestiende zondag na Pink-
steren..
Maandag 30 september. 18.30 uur H. 
Mis, H. Hiëronymus, belijder en kerkle-
raar.
Dinsdag 1 oktober. 18.30 uur H. Mis, H. 
Remigius, bisschop en belijder.
Woensdag 2 oktober. 07.15 uur H. Mis, 
Heilige Engelbewaarders.

Oecumene, wat is dat eigenlijk?
Al meer dan 50 jaar trekken de katho-
lieke parochie en protestantse ge-
meente in Nuenen met elkaar op. Ze-
ker in het begin was dat niet vanzelf-
sprekend. Op andere plekken in Ne-
derland werd de omgang tussen 
katholieken en protestanten in die 
tijd nog vaak ontmoedigd, soms zelfs 
verboden. Met de oprichting van de 
landelijke Raad van Kerken in 1968 
kreeg de samenwerking tussen ker-
ken steeds meer vorm. In navolging 
daarvan werd ook in Nuenen een lo-
kale Raad van Kerken opgericht om zo 
inhoud te geven aan wat met een 
mooi woord 'oecumene' heet, het van 
oudsher Griekse begrip voor 'de be-
woonde wereld'. 

Inmiddels ondernemen de Nuenense 
kerken veel gezamenlijke activiteiten, 
waaronder allereerst de oecumeni-
sche vieringen. Die vinden onder an-
dere plaats in de Week van Gebed 
voor de Eenheid (half januari), rond 
Pasen, in de vredesweek, (half sep-
tember) en op oudejaarsavond. Daar-
naast organiseert de Raad van Kerken, 
soms in samenwerking met andere 
groepen en partners, lezingen, ge-
sprekskringen, de jaarlijkse kerstpak-
kettenactie en het Levend Kerstver-
haal, het bekende evenement op de 

Weverkeshof voor jong en oud. Door 
hun onderlinge samenwerking laten 
de kerken zien dat zij zich verbonden 
voelen met elkaar en dat zij gezamen-
lijk vorm willen geven aan hun roe-
ping om Gods liefde en trouw zicht-
baar te maken in de wereld.

Raad van Kerken in Nederland
De Nuenense Raad van Kerken krijgt 
voor haar activiteiten ook input van de 
landelijke Raad van Kerken. Die lande-
lijke Raad, waarvan ds. Christien Crou-
wel de nieuwe algemeen secretaris is, 
is een samenwerkingsverband van18 
kerken en kerkgenootschappen, varië-
rend van het Leger des Heils tot de 
Oud-Katholieke Kerk en van de Doops-
gezinde Broederschap tot de Syrisch-
Orthodoxe Kerk. Naast kerkelijke on-
derwerpen bespreekt de Raad ook po-
litieke en maatschappelijke thema's 
zoals armoedebestrijding, de opvang 
van vluchtelingen, duurzaamheid en 
biotechnologie en gaat daarover ook 
regelmatig met de regering in ge-
sprek. Zo wil de Raad van Kerken in Ne-
derland de stem van de kerken in het 
maatschappelijk debat laten klinken. 
Zelf is de landelijke Raad, met een ach-
terban van circa 5,5 miljoen Neder-
landse kerkleden, lid van de Wereld-
raad van Kerken, die een half miljard 
christenen wereldwijd verenigt. 

29 sept- 25 okt: kunstexpo ‘Vertrouwen en 
Verleiding’ + kunstexpo ‘ Lucky 7’. 

17 nov.-15 dec.: kunstexpo ‘ Fair is fair’
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

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.

Bijzondere wens      
Nationale Ouderendag Nuenen
Oproep! Op zoek 
naar kaartclub
Op 4 oktober gaan we wensen vervul-
len voor oudere mede-Nuenenaren. 
Eén van de vele bijzondere wensen die 
we ontvingen, was echter van iets an-
dere aard. Een nog pittige dame van 
maar liefst 94 jaar zou graag met drie 
andere mensen een kaartclub vormen. 
Gezellig samen wekelijks jokeren. En 
daar is ze goed in, dus ze wordt graag 
uitgedaagd. Ze is echter niet meer zo 
mobiel, dus de kaartjes zullen bij haar 
thuis moeten worden gelegd en de kof-
fie moet je dan ook zelf zetten. Maar die 
staat wel altijd vers bij haar klaar. Bent 
uzelf geïnteresseerd of kent u iemand, 
dan kunt u contact opnemen met het 
comité Nationale Ouderendag Nuenen 
via 06-39549132. Zie voor meer infor-
matie ook www.nationaleouderendag.
nl of www.facebook.com/nationaleou-
derendagnuenen.
We zoeken ook nog vrijwilligers voor 4 
oktober!
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SPORT
Programma

Voetbal

VOETBAL
EMK NUENEN
Vrijdag 27 september 
EMK 1 (zaal) - Botafogo 2  . . . . . . 20.00
Zaterdag 28 september 
EMK G1G - VV Trinitas O. G1  . . . 10.00
RPC VE1 - EMK VE1  . . . . . . . . . . . . 16.15
Zondag 29 september 
RPC 7 - EMK 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00
RKSV Heeze 9 - EMK 5  . . . . . . . . . 10.00
EMK 2 - ZSC 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00
EMK 3 - Reusel Sport 5  . . . . . . . . 11.00
EMK VR1 - Pusphaira VR4  . . . . . . 11.00
Woenselse Boys 1 - EMK 1  . . . . 14.30

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 28 september
Braakh. VE - Nederwetten VE  . . 16.00
Zondag 29 september
Nederwetten 1 - FC Uden 1  . . . 14.30
Nederwetten 2 - De Valk 5  . . . . 10.00
RKGSV 4 - Nederwetten 3  . . . . . 11.00 
Nederwetten 4 - Pusphaira 3  . . 11.00
RPC VR1 - Nederwetten VR1  . . . 12.00

RKGSV GERWEN
zondag 29 september
Rood wit 62 1 - RKGSV 1 . . . . . . . 14.30
RKGSV 2 - DOSKO ‘32 . . . . . . . . . . 11.00
Pusphaira 8 - RKGSV 3  . . . . . . . . . 14.30
RKGSV 4 - Nederwetten 3  . . . . . 11.00
SV Unitas VR1 - RKGSV 1  . . . . . . . 10.00

NKV KORFBAL
Zondag 29 september 
NKV 2 - Die Haghe 4  . . . . . . . . . . 13.00
NKV 1 - HBC 1  . . . . . . . . . . . . . . . . 14.30

Gezellig damesteam zoekt 
enthousiaste keepster!
Houd jij van een fanatieke pot voetbal en een gezellige derde helft? Dan 
zoeken wij jou! RKGSV dames is namelijk op zoek naar een keepster die op 
zondag alle ballen uit het net houdt (oké, niet allemaal, maar wel veel). Om 
onze gezellige selectie op de gewenste bezetting te krijgen hebben wij 
naast een keepster ook nog plaats voor een veldspeelster. 

len. Overweeg je om bij ons te komen 
voetballen? Kom dan eens langs op 
een van onze trainingen op dinsdag of 
donderdag om eens kennis te maken. 
Stuur van te voren een berichtje naar 
peerkamsma@dehuikert.nl dan weten 
we dat je komt. Tot ziens in Gerwen! 

De dames van Gerwen zijn fanatiek, 
maar gezelligheid staat voorop. Als 
team groeien we nog ieder seizoen. 
Dankzij de komst van twee nieuwe 
trainers Jorg & Tim en onze vertrouw-
de teamleider Peer hebben we de mo-
gelijkheid om ons te blijven ontwikke-

     m BCL begintaetlednaaV
met prima overwinning

BCL-1 - BC Kerkdriel-1: 6-2
De wedstrijden tussen de rivalen uit 
Lieshout en Kerkdriel hebben in het 
verleden geleid tot mooie badminton-
partijen. De partij die beide teams uit-
vochten om het Brabantse kampioen-
schap, enkele jaren geleden, staat 
daarbij nog vers op het netvlies. Van-
daag was het echter een reguliere par-
tij in de heren-2 klasse van de districts-
competitie, maar daardoor niet min-
der spannend. In de startende dubbel-
partijen was de wedstrijd nog in 
evenwicht. Wouter van Vijfeijken en 
Bert Manders wonnen met twee keer 
21-16 van hun tegenstanders. Invaller 
Derek Dirven, die moest invallen van-
wege afwezigheid van Jeroen van der 
Heiden en een hardnekkige blessure 
van Ruud van Vijfeijken, speelde met 
Laurence Roijackers een driesetter, die 
uiteindelijk met 16-21 verloren werd. 

Singlepartijen
In de daaropvolgende singlepartijen 
kwam BCL-1 zelfs eerst op een achter-
stand. Eerste heer Wouter van Vijfeijken 
verloor met 22-24, 22-24 uiterst nipt 
van zijn Kerkdrielse opponent. Tweede 

Met een duidelijke 6-2 overwinning tegen het eerste herenteam van BC 
Kerkdriel heeft het eerste herenteam van Badminton Club Lieshout goed af-
getrapt. Door die overwinning hebben ze zich direct aan kop genesteld van 
de Heren-2 klasse. Invaller Derek Dirven had een goede bijdrage aan de 
overwinning.

Derek Dirven had een prima invalbeurt in 
BCL-1

EMK - HVV Helmond 1-6
Door John de Jong

Vanaf de aftrap toonde EMK ontzag voor de titelkandidaat nummer één 
HVV Helmond. Het optisch veldoverwicht was voor HVV Helmond dat elkaar 
makkelijk vond in de openingsfase. EMK werd teruggedrongen op haar ei-
gen helft, maar kwam niet serieus in de problemen doordat de verdedigen-
de organisatie goed stond. 

de 40e minuut werd een verdedigen-
de actie op de bal van EMK binnen de 
16-meter door de scheidsrechter be-
oordeeld met een penalty, die werd 
benut door HVV Helmond (0-1). Op 
slag van rust werd de score nog ver-
dubbeld door HVV Helmond, waar-
door de wedstrijd voortijdig werd be-
roofd van enige spanning (0-2).
Na rust was het spelbeeld van de wed-
strijd grotendeels gelijk aan de eerste 
helft: HVV Helmond had het initiatief 
zonder echt aan te dringen. In de 55e 
minuut viel de 0-3 en was de wedstrijd 
feitelijk beslist. EMK slaagde er niet 
meer in om terug in de wedstrijd te ko-
men en HVV Helmond speelde de 
wedstrijd plichtmatig uit. In de slotfase 
van de wedstrijd vielen er nog drie 
treffers te noteren, voordat Robert van 
de Ven er in de slotfase nog in slaagde 
om de spreekwoordelijke eer voor 
EMK te redden.
HVV is duidelijk één van de titelkandi-
daten in deze klasse, waarbij EMK zich 
met name vragen mag stellen over de 
mentale- en fysieke weerbaarheid.

 In de 18e minuut was er dé kans voor 
EMK om de wedstrijd te voorzien van 
een positieve impuls, toen er een pe-
nalty werd toegekend vanwege een 
handsbal in de 16-meter van HVV Hel-
mond. Helaas werd deze kans gestopt 
door de keeper van HVV Helmond. In 

Letsel aan de hand van de keeper van HVV, 
meteen verholpen door fysiotherapeut 
Christian Messerschmidt (12)

Superstart voor Nederwetten

Fiducia - Nederwetten 3-5
Door Louis Staals

Een aangenaam zonnetje warmde het sportpark van Fiducia op voor de eer-
ste competitiewedstrijd van dit seizoen. De energie van de zon had het 
meest vat gehad op de spelers van Nederwetten want binnen 15 minuten 
stond er al 0-3 op het scorebord. 

de 2e helft scoorde Fiducia 1-4. Door 
vele persoonlijke fouten en slordig in-
spelen kwam Fiducia nog knap terug 
tot 3-4. Nederwetten was helemaal van 
slag en gelukkig negeerde de scheids-
rechter het vlagsignaal van de grens-
rechter zodat opnieuw Toon van Rooij 
Nederwetten in veilige haven kon bren-
gen. Fiducia probeerde nog wel maar 
kwam niet meer  tot scoren. Trainer Hen-
ry Maas van Nederwetten was tevreden 
met het resultaat van de eerste maar su-
per ontevreden over de 2e helft. Hou-
den de mannen van Nederwetten het 
spel van de eerste helft vast, dan kun-
nen ze ver komen in deze ronde.

De 0-1 werd gescoord door Toon van 
Rooij. Ben van der Bruggen maakte de 
0-2 op een mooie pass van Tim Bunt-
hof en 0-3 een prachtige ‘voorzet’ van 
Ben zeilde over de keeper in de uiter-
ste hoek. Als die zo bedoeld was, was 
het een wereld goal. Na 20 minuten 
moest Wim van Kronenburg met een 
ribblessure zich laten vervangen door 
Daan Heesakkers. Nederwetten speel-
de fris en fruitig en nog voor rust wist 
Toon van Rooij na een mooie solo de 
0-4 te score. Hiermee kon Nederwet-
ten met een gerust hart naar de thee.
Of er iets in de thee gezeten heeft zullen 
we nooit weten maar na 15 minuten in 

Mooie start seizoen    
voor senioren Z&PV Nuenen
Door Martin de Wildt
 
Het seizoen is nog nauwelijks begonnen en het eerste Nederlands kam-
pioenschap is alweer geweest. Zowel de dames als heren van Z&PV Nuenen 
zwommen afgelopen weekend de Nederlandse Estafette kampioenschap-
pen en eindigden daarbij op een 15e en 14e plaats

Wouter Sijmons, Bram 14e, 4x100vlin-
der Alexander Nijst, Bram, Wouter, Mi-
lan 14e en 10x100vrij Frans, Bram, 
Ruud, Joeri Phaff, Floris Sonneveld, Je-
roen Schelling, Alexander, Joep Ded-
ding, Wouter en Milan eveneens 14e.
Op de 4x100wissel werden de heren 
helaas gediskwalificeerd door een iets 
te snelle overname. 

Na 4 weken training zijn absolute top-
prestaties natuurlijk nog niet te ver-
wachten, maar ondanks dat kwamen 
de senioren uit Nuenen tot een aantal 
mooie tijden. Zo wisten de dames zich 
op de 4x100m schoolslag in de top 10 
te zwemmen. Robin Goossens, Nikita 
van den ouden, Flore Meulendijks en 
Colet Claessens kwamen daarbij tot 
5.07.17.
Bij de heren was de 12e plaats op die-
zelfde 4x100m schoolslag de hoogste 
plek van de dag, gezwommen door 
Ruud van Heerbeek, Bram Zwetsloot, 
Martin de Wildt en Milan Meurs.
De overige prestaties van de dames 
waren: 4x100wissel Merel Phaff, Robin, 
Colet, Nikita 14e, 4x100rug Nikita, Ro-
bin, Colet, Merel 15e, 4x100vlinder Me-
rel, Kayely Mc Ateer, Nikita, Colet 11e 
en 10x100vrij Richenne Zeebregts, Lot 
Saurcen, Flore, Kyra Spierings, Robin, 
Marit Verspaget, Kayley, Colet, Merel 
en Nikita 19e.
Bij de heren werd de 14e plaats be-
haald door: 4x100ru Frans Slaats, Milan, Senioren van Z&PV Nuenen bij de NK estafetteNuenen - Halsteren 0-3 

Na a� oop van de door RKSV Nuenen met 0-3 verloren wedstrijd tegen Hal-
steren doet gelegenheidsaanvoerder Patrick Phillipart het woord op het na-
genoeg verlaten prachtige hoofdveld van RKSV Nuenen.

kandidaat, speelde gefocust en secuur 
in de passing en heeft een paar bege-
nadigde voetballers in haar team.
De equipe van Jan Poortvliet en Nyron 
Wau is er een voor de toekomst. Een 
met een lage gemiddelde leeftijd en 
met veel jongens die eigenlijk nog in 
de JO-19 mogen spelen kun je nog 
niet verwachten dat ze meteen aanha-
ken in deze Hoofdklasse. Met zoveel 
mogelijk spelers uit de eigen club zo 
hoog mogelijk voetballen is de visie.
Toch verwacht ik dat we volgende 
week in de uitwedstrijd bij en in Meer-
sen punten gaan pakken. Het gaat ie-
dere week een beetje beter.

RKSV Nuenen staat nog immer op laat-
ste plaats in Hoofdklasse B. 4 wedstrij-
den 0 punten. RKSV stond afgelopen 
zondag machteloos tegen een goed 
voetballend Halsteren. Geen enkele 
kans gecreëerd! Dat baart zorgen. 
Vanaf komende week komen enkele 
spelers terug van vakantie en van bles-
sureleed. Daar zitten voornamelijk ver-
dedigers en middenvelders bij en geen 
scorende spits en dat is nou net waar 
het bij RKSV Nuenen aan ontbreekt. Al-
hoewel, vandaag kwam RKSV Nuenen 
niet eens aan echt aanvallen toe en zou 
zelfs de aanvoer naar die gewenste 
spits stokken. Halsteren, kampioens-

Een duel om de bal uit de wedstrijd tegen Halsteren

heer Bert Manders deed het beter. Hij 
won met 21-13 en 21-14 van Dani de 
Leeuw. Ook derde heer Laurence Roij-
ackers deed het prima. Met 21-7, 21-8 
liet hij tegenstander Peter Kwestro alle 
hoeken van de sporthal zien. Invaller 
Derek Dirven mocht als vierde heer 
aantreden. Na een verlies van 17-21 in 
de eerste set herpakte Derek zich en 
won de tweede én derde set met 21-13 
en 21-18, waardoor de achterstand van 
1-2 omgebogen was naar een voor-
sprong van 4-2.

Dubbelpartijen
Ook in de afsluitende dubbelpartijen 
was het een spannende wedstrijd. De-
rek Dirven nam samen met Bert Man-
ders het eerste dubbelspel voor zijn re-
kening. Hierin werd goed gestart (24-
22 in de eerste set), maar daarna toch 
de tweede set verloren (16-21). In de 
derde set werd met uiteindelijk 21-16 
het vijfde punt en dus de zekere over-
winning binnengehaald. Op de andere 
baan waren Wouter van Vijfeijken en 
Laurence Roijackers bezig aan hun 
partij. Met 21-16 en 21-12 maakten zij 
duidelijk dat het eerste herenteam van 

Badminton Club Lieshout dit jaar weer 
behoorlijke aspiraties heeft. Na het 
wat tegenvallende meest recente sei-
zoen wil het team terug naar de top, 
waar het enkele jaren geleden ook al 
bivakkeerde. De eerste stap daarnaar 
toe is met deze goede overwinning 
gezet.

Nationale Sportweek  
met Olga Commandeur  
en Juvat 
De Nationale Sportweek is een initia-
tief van NOC*NSF met als doel sport te 
promoten en mensen inspireren te 
gaan bewegen. Daarom doet Nuenen 
dit jaar ook mee! Tijdens de nationale 
sportweek gaan we vooral buiten be-
wegen. Kwiekroute lopen, basketbal-
len en lekker dansen. 
Wil jij bewegen met Olga Comman-
deur of juist lekker swingen met Juvat 
(bekend van GTST, flirty dancing) meld 
je dan nu aan via: sportweek@lev-
groep.nl.
Alle activiteiten zijn gratis en toegan-
kelijk voor iedereen die wil bewegen! 
 Meer informatie: CMD, Berg 22c of in-
stagram: levnuenen
 



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.

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

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

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

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

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

admin@
ronddelinde.nl

Vanaf ontwerp 
tot en met 

verspreiding 
van uw folders!

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

VERBOUWEN OF BOUWEN? 

LOKALE BETROUWBARE PARTNERS VOOR EEN PROFESSIONEEL EN PERFECT EINDRESULTAAT

VAN TEKENING TOT DROOMWONING

www.lineo.nl

www.audiotvcentrum.nl

Specialist op het gebied 
van beeld en geluid voor 
uw gehele woning.

www.sfeerhaardendekempen.nl www.vanrijswijck.nl

Aannemer voor de realisa-
tie van de bouw en 
verbouw van uw woning. 

Exclusieve interieurs 
en designmeubelen.

www.margry-arts.nl

Architect die luistert naar 
uw wensen en deze 
vertaalt naar de 
perfecte tekening.

Uw toonaangevend 
leverancier van haarden 
en kachels met persoonlijk 
en vakkundig advies.

CONTACT
Website: www.compleetwonen.nu
Mail: info@compleetwonen.nu

Moderne tuinarchitectuur 
als basis van een strakke tuin

www.stooptuinen.nl www.loomanskeukens.nl

Luxe, hoogwaardige binnen- 
en buitenzwembaden. 

www.compasspools.nl

Keukens die perfect 
aansluiten op uw levensstijl, 
uw interieur en uw wensen.

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

Met de samenwerkende partners van 
Compleet Wonen bent u verzekerd van de 
beste ondersteuning bij het realiseren van uw 
woonwensen.  

Bij de realisatie van uw nieuwe woning, grote 
of kleine verbouwing, komt vaak meer op u af 
dan u van tevoren had bedacht. Informatie 
inwinnen, keuzes en beslissingen maken. 
U bent de schakel tussen wensen en mensen.

En juist die communicatie is van het grootste 
belang. De samenwerkende partners van 
Compleet Wonen communiceren niet alleen 
met u, maar ook met elkaar.
Hierdoor kunt u sneller keuzes maken en bent 
u ervan verzekerd dat uw beslissingen op de 
juiste wijze worden doorgevoerd in het 
gehele traject.

U maakt uw persoonlijke voorkeuren kenbaar 
bij de afzonderlijke partners van Compleet 
Wonen. 

Daarna maken de partners gebruik van 
elkaars expertise en ondersteuning om het 
uiteindelijk gewenste resultaat te bereiken. 

VAN TEKENING TOT DROOMWONING

administraties | belastingen | advies
Voirt 55, 5671 HB Nuenen

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

“Altijd en overal up-to-date, zonder 
veel extra kosten, tijd en rompslomp”

CORTENSTAAL, KUNST-
STOF EN HOUTEN PLAN-
TENBAKKEN. Luxe en 
kwaliteit. www.cortenstijl.nl 
www.kunststofstijl.nl Leve-
ring aan huis. Vulling bakken 
op advies. 150 exotische 
plantensoorten te leveren. 
06-19702668.

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

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

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

www.kaartjesprinten.nl
powered by Rooijmans print en druk 

Geboortekaartjes - Trouwkaarten - Uitnodigingen - Kerstkaarten - Verhuiskaarten

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

T W E E D E H A N D S  
SPEELGOED EN KIN-
DERKLEDINGBEURS. 
150 marktkramen! 6 oktober: 
Dreef in Aarle-rixtel en 13 
oktober: Bongerd in Breu-
gel. 11.00-14.00 uur. www.
kinderkledingbeurs.net

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

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
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