
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

   kuns       T        met een grote

v Nuenen  
5 & 6 oktober  

AFWEZIG 
VAN 14-10 T/M 18-10:
J.R. Rutten en D. van den Top,

huisartsen
J.K. van de Sande en N. Janssen,  

huisartsen 
 Info waarneming via telnr. eigen praktijk.

Start 
nieuwe seizoen 
‘Paulus Schäfer 
invites’

KunsT met 
‘n grote T

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

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

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

acts

5 & 6 OKTOBER 5 & 6 OKTOBER5 & 6 OKTOBER 5 & 6 OKTOBER 5 & 6 OKTOBER5 & 6 OKTOBER 

KOOPZONDAG 

6 OKTOBER
13:00-17:00 UUR

Het grootste woonplein van het Zuiden

Beleef Meubelplein Ekkersrijt

OKTOBER
WOONMAAND

WIN
€ 5.000,-

Maak kans op een 
middag woonshoppen met 
PLEINSTYLISTE MARLOU

incl. wooncheque

t.w.v. € 5.000,-
Kijk voor meer
informatie op

meubelplein-ekkersrijt.nl/woonplein

APPARTEMENT TE 
KOOP GEVRAAGD

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

Puur | Professioneel | Persoonlijk

Kunst, kitsch   
en antiek 
Heb jij thuis nog een oud beeldje of pot-
je, iets georven waarvan je de waarde 
echt niet durft in te schatten, een antie-
ke vaas waarvan je wel eens zou willen 
weten wat hij waard is of iets anders 
waarvan je nieuwsgierig bent naar de 
waarde?! Op Zaterdag 19 oktober kan jij 
met al je kunst, kitsch en antiek naar 
Winkelcentrum Kernkwartier komen 
om het GRATIS te laten taxeren! We heb-
ben 2 professionals uitgenodigd van 
een gerenommeerd Veilinghuis uit het 
zuiden. Ze zijn een hele middag aanwe-
zig om al jouw spullen te taxeren!
Wie weet heb jij wel een schat in huis 
staan!!

Twee nieuwe raadsleden benoemd
Door Gerrit van Ginkel

Tijdens de vergadering van 26 september werden twee nieuwe raadsleden 
beëdigd. Voor de PvdA was dat de heer R. Thomassen. Hij komt in de plaats 
van de heer T. Albers die verhuisd is naar een andere gemeente. Voor Groen 
Links nam de heer D. Kuperus (tijdelijk) plaats in de Nuenense raad. Omdat 
r aadslid N. Pijnacker-Hordijk in deze tweede periode het raadswerk niet kan 
hervatten, is de heer D. Kuperus tijdelijk aangesteld.

Burgercommissieleden worden mid-
dels een raadsbesluit toegelaten in de 
gemeente Nuenen c.a. en worden voor 
het uitoefenen van hun functie be-
edigd in de raadsvergadering.

Ook tijdens deze raadsvergadering 
werd afscheid genomen van mevrouw 
G. Scholder van de VVD. Omdat ze de 
combinatie van Statenlid en Gemeen-
teraadslid niet kon combineren heeft 
de VVD Fractievoorzitter en lijsttrekker 
onlangs medegedeeld dat zij als raads-
lid wilde stoppen.
Burgemeester Houben noemde haar 
in zijn dankwoord een visitekaartje 
voor Nuenen. Ook is het een goede 

Tevens werden er in de vergadering van 
26 september twee nieuwe burgercom-
missieleden beëdigd. Het waren: 
Mevrouw J. Brouwer namens de PvdA 
en de heer A.N.J. Appel namens de VVD. 

De fractie van de PvdA heeft mevr. 
Brouwer voorgedragen als nieuw bur-
gercommissielid, nu het huidige bur-
gercommissielid, dhr. Thomassen, tot 
raadslid is benoemd. 
De fractie van de VVD heeft dhr. Appel 
als nieuw burgercommissielid voorge-
dragen, nu de heer Van Bruggen heeft 
aangegeven te stoppen als burger-
commissielid voor de gemeente Nue-
nen c.a. 

De heer D. Kuperus tijdens zijn installatie

De heer R. Thomassen legt de eed af

zaak dat Nuenen weer een vertegen-
woordiger heeft in Den Bosch, dacht 
Nuenens eerste burger.
Mevrouw Scholder was vaak in de 
werkkamer van de burgemeester voor 
het uitpraten van allerlei zaken waar zij 
tegenaan liep als raadslid.
Zij verklaarde dat zij sinds 2014 in de 
politiek terecht is gekomen en vanaf 
dag een zich thuis gevoeld heeft. In 
2018 heeft men haar gevraagd om 
plaats te nemen op de lijst van Provin-
ciale Staten. Ze dankte tevens haar 
thuisfront dat begrip had voor het tijd-
rovende raadslidmaatschap.

Foto’s Frank van Welie

 Trouwring 
gevonden
Vorige week dinsdag 24 september is 
een gouden trouwring gevonden bij 
de ingang van het Winkelcentrum 
Kernkwartier (Hoge Brake), aan de 
kant van de supermarkt Jumbo. Met 
inscriptie 20-10-1970 inclusief naam. 
De ring is afgegeven bij het gemeente-
huis, Jan van Schijnveltlaan 2 Nuenen, 
waar hij wacht op de eigenaar. 
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

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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WIJZIGING BEREIKBAARHEID CMD
Hulp en advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met 
geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of 
mantelzorg? Dan is er in Nuenen één plaats voor al uw vragen: het 
Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD), Berg 22c, tel: 040-
2831675, email: cmd@nuenen.nl Een vaste medewerker kijkt met u 
naar uw situatie en uw zorgvraag. Uw vraag staat centraal. Ook uw 
huisarts, de school van uw kind of een andere instantie kan u advi-
seren contact op te nemen met het CMD. Het CMD is op werkdagen 
telefonisch bereikbaar (tel: 040-2831675) van 8.30 uur tot 17.00 
uur. Met sommige vragen kan het CMD u dan direct helpen, maar 
het kan ook zijn dat u teruggebeld wordt op een afgesproken tijdstip. 

Telefonische spreekuren:
• WMO-consulenten (gemeente): dagelijks van 9.00 - 11.00 uur
• Jeugdhulp: dinsdag van 11.00 - 13.00 uur
• Volwassenenhulp: dinsdag van 9.00 - 11.00 uur en don-

derdag van 11.00 - 13.00 uur
• Echtscheidingen: dinsdag van 19.00 - 21.00 uur
• Administratie, fi nanciën, formulieren is het spreekuur 

‘Vragen zonder afspraak’: dinsdag van 12.00 - 14.00 uur

Binnenlopen zonder afspraak:
Ook kunt u in de ochtend van 8.30 - 12.30 uur zonder afspraak bij 
het CMD, Berg 22c te Nuenen binnenlopen voor vragen.

COMMISSIEVERGADERINGEN
U bent van harte welkom bij de commissievergaderingen. Agenda 
en bijbehorende stukken staan op nuenen.raadsinformatie.nl en 
liggen ter inzage in het gemeentehuis. 

8 oktober 2019 Commissie Ruimte
• Woningbouwprogramma Emmastraat en vaststellen 

grondexploitatie
• Vaststelling bestemmingsplan Alvershool 1 Nuenen
• Vaststelling bestemmingsplan Alvershool ongenummerd 

(nabij 3A) Ruimte voor Ruimte
• Vaststelling Bestemmingsplan Alvershool ongenummerd 

Ruimte voor Ruimte
• Subsidieverordening sociale volkshuisvesting 2019
• Voorbereidingskrediet De Mijlpaal

9 oktober 2019 Commissie Samenleving - Deze commissieverga-
dering is geannuleerd

10 oktober 2019 Commissie Algemene Zaken 
• Rapport rekenkamercommissie "Op weg naar professio-

neel risicomanagement van de grondexploitaties"
• MRE: zienswijze werkprogramma 2020
• Handvest actieve informatieplicht 2019 

Tijdens de commissievergadering kunt u gebruikmaken van het 
meespreekrecht.
Neem daarvoor contact op met de griffi e: tel: 040-2631679 of email 
griffi e@nuenen.nl

TEXTIELINZAMELING 9 OKTOBER
Heeft u komend weekend tijd om uw kledingkast op te ruimen? 
Weggooien is zonde en daarom vragen wij je om kleding en ander 
textiel een tweede leven te geven. Verzamel het herbruikbare textiel 
en doe het in de huis-aan-huis verspreidde zak van Het Goed. Op 
woensdag 9 oktober haalt Het Goed de gevulde zakken op. Zet de 
zak voor 08.30 uur op de stoep of aan de rijweg. Vragen? Bel dan 
(040) - 303 84 05.

Zelf inleveren bij Het Goed
En lukt het opruimen dit weekend niet? Je kunt herbruikbare textiel 
altijd inleveren bij de kringloopwinkel van Het Goed aan De Pinckart 
12 of in de textielcontainers deponeren. Zo voorkomen we dat het 
restafval wordt en dat is beter voor het milieu. 
In het gezellige en eigentijdse kring-
loopwarenhuis van Het Goed vind 
je leuke, gebruikte kleding en spullen 
zoals meubels, woonaccessoires, 
bedden, tv’s en boeken. Bij Het 
Goed krijgen mensen de kans waar-
devolle werkervaring op te doen. 
Doe goed voor mens, milieu en 
maatschappij!

BLADKORVEN
In de gemeente Nuenen plaatsen we in het laatste kwartaal van het 
jaar op ongeveer 120 plaatsen een bladkorf. Dus altijd wel eentje in 
uw buurt. Naast het gemeentelijk blad kan hier ook uw eigen bladaf-
val in. De bladkorven ruimen we eind december weer op.. 

PAPIER INZAMELING
Een keer per maand halen we het oud papier bij de 
woningen op. Daarvoor heeft u een blauwe contai-
ner. Heeft u een keer een doos extra, dan kunt u die 
erbij plaatsen, maar liever geen losse stukken. U 
kunt het ook naar de gratis brenghoek van de Mi-
lieustraat brengen. Hier kunt u 24/7 terecht. 

WEEK VAN DE VEILIGHEID
In Nuenen leven we in een relatief veilige gemeente. Toch kan er zich 
ook in onze directe omgeving onverwachts een ramp, calamiteit of 
onveilige situatie voordoen. U wilt hier toch ook goed op voorbereid 
zijn? Daarom doen we weer mee aan de landelijke Week van de 
Veiligheid. In de Week van de Veiligheid (7 t/m 13 oktober 2019) 

staat veiligheid centraal in Nederland. Want, met het invallen van 
de donkere dagen in oktober neemt de kans op criminaliteit toe. 
Tijdens de Week van de Veiligheid publiceren we iedere dag op so-
cial media een veiligheidstip die de veiligheid in de 
eigen woon- en leefomgeving kan bevorderen. Meer 
informatie leest u op de website 
www.deweekvandeveiligheid.nl

VERGUNNINGEN     
PERIODE 23-09-2019 EN 30-09-2019
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Bosweg 52 Vervangen woonwagen 
Goudhoeksland 59 Plaatsen overkapping 
Gerwenseweg 3 Plaatsen tijdelijke woonunit 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Marijkestraat 10 Plaatsen erker  
Laan door de Panakkers 6,
Middelste Dubbe 2 
en Dubbe Loop 1 Plaatsen dakkapel  
Olen 50 Brandveilig gebruik kinderopvang 
Alvershool 1 Brandveilig gebruik tijdelijk kinderdag-
 verblijf 
Parkstraat 67 Uitbreiden woning 

Mededeling ingetrokken aanvraag/verleende omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Kerkhoef 5 Realiseren van bed and breakfast 
Dwerspad 2 Plaatsen dakkapel 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Collse Hoefdijk 23 Uitbreiden kantoor 

Binnengekomen melding/aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Berg 30 Uitdelen friet 
 Cafetaria ‘de Aardappeleters’ 2 okt 
Nuenen c.a. Meldingen buurtactiviteiten en Open dag

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
De Koppel 5 Prinsenbal Nederwetten 9 nov 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
30-09-2019 Nuenen c.a. Beleidsregels Beschut werk gemeente 
  Nuenen 2019 
30-09-2019 Nuenen c.a. Beleidsregel taaleis Participatiewet 
  gemeente Nuenen 2019 
25-09-2019 Nuenen c.a. Protocol Jeugdhulp na verwijzing 
  door huisarts, medisch specialist en 
  jeugdarts 
25-09-2019 Nuenen c.a. Kadernota Veiligheid 2019-2022 

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 
Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl 

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)

Telefonische spreekuren:
• WMO-consulenten (gemeente): dagelijks van 9.00 - 11.00 uur
• Jeugdhulp: dinsdag van 11.00 - 13.00 uur
• Volwassenenhulp: dinsdag van 9.00 - 11.00 uur en don-

derdag van 11.00 - 13.00 uur
• Echtscheidingen: dinsdag van 19.00 - 21.00 uur
• Administratie, fi nanciën, formulieren is het spreekuur 

‘Vragen zonder afspraak’: dinsdag van 12.00 - 14.00 uur

Binnenlopen zonder afspraak:
Ook kunt u in de ochtend van 8.30 - 12.30 uur zonder afspraak bij 
het CMD, Berg 22c te Nuenen binnenlopen voor vragen.

AFVALWEETJE

Yoghurt in pak/beker niet meer goed: 
Maak eerst de verpakking leeg, 
voordat u deze in de PMD-zak gooit. 

Vervolg op pagina 5

taal te ontvangen via: 

Gemeente Nuenen 

GGD Jeugdmonitor 12 tot en met 18-jarigen van start

Breng jij de gezondheid van 
jongeren in de regio mee in beeld?
Ben je tussen de 12 en 18 jaar of heb je een kind in die leeftijd? Dan ontvang 
je misschien een uitnodiging (voor je kind) om een vragenlijst in te vullen 
over je gezondheid. De GGD Brabant-Zuidoost organiseert dit onderzoek 
voor 24.000 jongeren in het werkgebied. Hoe meer jongeren meedoen, hoe 
beter de GGD de gezondheid van jongeren in beeld krijgt.

sultaten van het onderzoek medio 
2020.

Check je leefstijl!
Ben je benieuwd hoe gezond je bent? 
En wil je meer weten over gezonde 
voeding, bewegen, roken, alcohol of 
een gezonde leefstijl? Op het einde 
van de vragenlijst kun je een gezond-
heidsadvies ontvangen op basis van 
jouw antwoorden of je kunt kiezen 
voor meer algemene informatie en 
linkjes naar leuke websites.

Wat gebeurt er met de uitkomsten?
De vragen gaan over je gezondheid en 
ook over je leefomgeving, leefstijl en 
welzijn. De resultaten van dit onder-
zoek helpen gemeenten te bepalen 
wat nodig is voor jongeren om gezond 
en veilig te wonen, leven en opgroei-
en. Denk aan gezond schoolbeleid, al-
coholpreventie en opvoedondersteu-
ning. Hoe meer jongeren meedoen 
aan het onderzoek, hoe completer de 
gegevens en de bruikbaarheid van de 
informatie. De GGD publiceert de re-

‘Seksualiteit en intimiteit bij NAH’
Maandag 14 oktober organiseert Café Brein de ontmoetings- en informatie-
avond voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Het onder-
werp is: ‘seksualiteit en intimiteit bij NAH’.

Café Brein
Café Brein is de tweemaandelijkse ont-
moetingsavond voor mensen met 
NAH, mantelzorgers en andere betrok-
kenen waarbij informatie en gezellig-
heid samen gaan. Deelnemers praten 
over de gevolgen van NAH en hoe ze 
daarmee omgaan. Deze gevolgen 
hebben namelijk grote invloed op het 
welzijn van de persoon met NAH en 
zijn omgeving.

Belangstellenden die aankondigingen 
en/of samenvattingen van de bijeen-
komsten willen ontvangen, kunnen 
zich aanmelden voor de Café Brein 
emailverzendlijst via:
info@mantelzorgverlicht.nl

Waar: SWZ Activiteiten Centrum, Palla-
diostraat 27, 5624AB in Eindhoven.
Datum en tijd: 14 oktober van 19.30 tot 
21.30 uur. Toegang vanaf 19.00 uur.
Wie: Mensen met NAH, hun familie, 
mantelzorgers en andere betrokke-
nen. Aanmelden is niet nodig.

Gast is Riët Daniël, gezondheidszorgpsy-
choloog en seksuoloog bij Archipel 
Zorggroep. Zij houdt zich al vele jaren 
bezig met diagnostiek en behandeling 
van cliënten met complexe zorgvragen 
die in een verpleeghuis wonen of thuis. 
Mensen met dementie, maar ook met 
niet- aangeboren hersenletsel. Ook is 
zij verbonden als consulent bij Cen-
trum voor Consultatie en Expertise.

Uitnodiging ontvangen?
Als je een uitnodiging hebt ontvan-
gen, ben je (is je kind) via een steek-
proef uit het bevolkingsbestand gese-
lecteerd. Voor jongeren onder de 16 
jaar is toestemming van de ouders no-
dig voor deelname aan het onderzoek. 
De GGD beloont elke twintigste deel-
nemer met een cadeaubon ter waarde 
van tien euro. Daarnaast maak je kans 
op één van de drie cadeaubonnen ter 
waarde van 200 euro! Doe jij ook mee?

Singlecafé Brandevoort
Singles in Brandevoort en omgeving 
organiseren regelmatig bijeenkomsten 
in het Brandpunt aan de Biezenlaan 29 
in Brandevoort. De eerst volgende 
avond is op vrijdag 4 oktober aanvang 
20.30 uur. De entree is gratis. Deze 
avond is dan ook voor iedereen toe-
gankelijk. Meer informatie:
Jan van der Sanden, tel 06-10 72 03 31.



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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

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

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

  

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

Volop aandacht voor ons 
product en voor onze klant!!!

500 gr. Gekruid Gehakt
+ 4 Roomschijven ..................8,45
Zeeuws Spek
........................................................150 gram 2,95
Muffi n Sauerkraut
........................................................100 gram 1,20
Kalfs Oesters
........................................................100 gram 2,95
Shoarma pakket
500 gram vlees, 5 broodjes en bakje saus ..........7,45
Mega Burgers
“Puur Runds, veel smaak” ...................4 stuks 5,95

KOOPJE

SPECIAL

TOP!!!

KOOPJE

KOOPJE

Samen vieren
we de winst
Rabobank steunt clubs en verenigingen door het hele
land, zo ook in Nuenen. Stem als lid van de Rabobank
uiterlijk 11 oktober op jouw favoriete club of
vereniging.

 

rabobank.nl/clubsupport

Bekijk ook onze webshop
www.slijterijvanlieshout.nl

Cuarenta Y Tres
Licor 43 0,7lt. €15,95

Joseph Guy
Cognac V.S. 0,7lt. €19,95

Hartevelt
Jonger Jenever 1lt. €11,95

Glenfiddich 12y
Single Malt

Scotch Whisky 0,7lt. €29,95
Acties geldig van 3 t/m 31 oktober

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

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

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

Chinees - 
Indisch 
specialiteiten 
restaurant

MAANDMENU OKTOBER

voor 2 personen 1895

# MINI LOEMPIA’S (6 stuks)

# BABI PANGANG  
 IN PIKANTE SAUS

# FOE YONG HAI

# KIPSATÉ (2 STUKS)

# GEFRITUURDE KIP 
 IN ZOETZURE SAUS

# MAISKIPFILET 
 IN KONG BAO SAUS

Gestoomde Jasmijn rijst, nasi of bami naar keuze
Mihoen een toeslag van 2,-
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Roaw Vlis
 Op zaterdag 5 oktober is de alternatieve rockband ROAW VLIS, van de Nuenense 
singer/songwriter Frans Smits, te gast op het Dutch Automitive Festival in Hel-
mond. Zij zullen een aantal eigen Brabantstalige songs ten gehore brengen als 
huisartiest in het Café met de zachte ‘G’. Het optreden vindt plaats tussen 15.00 en 
16.30 uur en is voor iedereen gratis toegankelijk.

 Herfstklanken bij    
Vocaal Ensemble Marcando
Op zondag 6 oktober concerteert Vocaal Ensemble Marcando o.l.v. Paul Gie-
les met een programma over de herfst in al haar facetten: liederen over be-
zinning en melancholie naast vrolijke drink- en oogstliederen. Koorklanken 
worden afgewisseld met instrumentale intermezzo’s door het koperblazers-
ensemble van Fanfare ‘De vooruitgang’ uit Stiphout. Plaats: Elkerliek Kapel, 
Wesselmanlaan 25 in Helmond. Aanvang: 20 uur. Entree: normaal €10. Kor-
ting voor vrienden en jongeren. Kinderen t/m 12 jaar gratis.

De blazers maken deel uit van Fanfare 
De Vooruitgang, die al bijna 100 jaar be-
staat en in de hoogste regionen van de 
amateur-muziekwereld musiceert. 
www.marcando.nl

Vocaal Ensemble Marcando, opgericht 
in 1990, bestaat uit 24 leden die af-
komstig zijn uit de regio Helmond-Nu-
enen-Eindhoven. Het voert klassiek re-
pertoire uit van geestelijke en wereld-
lijke muziek, soms in samenwerking 
met instrumentalisten en andere ka-
merkoren. Marcando viert volgend 
jaar zijn 30-jarig bestaan met drie jubi-
leumconcerten (in Helmond, Nuenen, 
Waalre) onder de titel ‘Marcando in Vo-
gelvlucht’. 
Een koperblazersensemble van Fanfare 
De Vooruitgang Stiphout (hoorns, 
trompet, tuba en trombone) verzorgt 
de muzikale begeleiding en intermezzi. 

Abraham Art wordt ‘Kunst & Kitsch’ omgeving

Oude kunst ontmoet nieuwe kunst
 
Abraham Art aan de Stratumsedijk 79 in Eindhoven wordt zondag 6 oktober 
omgedoopt tot ‘Kunst & Kitsch’ omgeving.

Abraham Art is inmiddels uitgegroeid 
tot grootste galerie en kunstuitleen 
van de Benelux. Art Dumay is na 20 
jaar bekend om haar taxaties en be-
middeling van klassieke kunst. Samen 
bundelen zij hun krachten op 6 okto-
ber om oude kunst met nieuw te laten 
kennismaken.
Zondag 6 oktober, 13-17 uur, Stra-
tumsedijk 79 Eindhoven. Voor meer in-
formatie: www.artdumay.nl 
 

In samenwerking met taxateurs van 
Kunsthandel Art Dumay uit Nuenen is 
iedereen die dag welkom om zijn oude 
kunst, antiek of juwelen te laten beoor-
delen en taxeren. Desgewenst kan ge-
zorgd worden voor bemiddeling. 
Abraham Art biedt de bezoekers na 
taxatie van de oude kunst en antiek de 
mogelijkheid om moderne kunst aan 
te schaffen met een korting (tot maxi-
maal 175 euro).

 Bezoek Nuenense 
kunstenaars   
aan Atelierroute 
Komend weekeinde van 5 en 6 okto-
ber is de jaarlijkse Atelierroute Eindho-
ven & Regio. Bezoekers kunnen die 
twee dagen tussen 11.00 en 17.00 uur 
een kijkje nemen in de ateliers van 
kunstenaars en ook in gesprek gaan 
met die kunstenaars. Er zijn vier adres-
sen in Nuenen opgenomen in deze 
atelierroute.

Dat zijn beeldentuin Ruimte in Beeld 
(Dubbestraat 9A), Marijke Fast (Wil-
genstraat 11), Marjo van Meer (Boord 
42) en Riki Rooijakkers met haar atelier 
aan huis, Rutger van den Broeckelaan 
1. Hier een samenvatting van een kort 
gesprek met een van de Nuenense 
deelnemers aan de Atelierroute.

Riki Rooijakkers, beeldend kunstenaar
Riki Rooijakkers is een geboren en ge-
togen Nuenense en ze heeft als beel-
dend kunstenaar ook dit jaar weer aar-
dig wat exposities verzorgd in heel Ne-
derland. “Schilderen in beeld en taal is 
voor mij een spel tussen ratio en ge-
voel. Dit samen geeft mij enorm veel 
plezier, aldus Riki Rooijakkers. Karakte-
ristiek in haar werk is de variatie in ma-
terie, thema’s en sferen. De impressie 
ontstaat tijdens het schilderen op het 
doek, waarbij zij ook gips, steen, hout, 
metaal en glas toepast. En dat levert 
impressionistische werken op. Graag 
nodigt Riki belangstellenden uit om 
op zaterdag 5 en zondag 6 oktober 
tussen elf en vijf uur bij haar binnen te 
lopen. Atelier Riki Rooijakkers, Rutger 
van den Broeckelaan 1 in Nuenen. 

Otherwise met concert Coloriet
Zanggroep Otherwise geeft op zondag 6 oktober een concert in de Regen-
boogkerk in Nuenen onder de titel Coloriet. Als gastkoren staan het Nuenens 
Mannenkoor en het gemengd koor Con Amore uit Baexem op het podium. 

men met het Nuenens Mannenkoor 
Bohemian Rhapsody. De drie koren 
sluiten Coloriet gezamenlijk af met 
het gevoelige Gabriela’s Sang.
Het concert in de Regenboogkerk aan 
de Sportlaan 5 in Nuenen begint om 
14.00 uur. De toegangsprijs is € 5,00. 
Daarvoor krijg je in de pauze een gratis 
kop koffie of thee.

Het Eindhovense Otherwise werd op-
gericht in 1997. Het is een gemengd 
koor van zo’n 40 leden dat onder lei-
ding staat van dirigent Ton van de 
Weem. Otherwise zingt vier- of 
vijfstemmig Engels- en Nederlandsta-
lig repertoire, dat varieert van musical-
fragmenten tot popsongs, van de ja-
ren zeventig tot nu.

Meer weten?
We repeteren elke dinsdagavond in De 
Uitwijk in Eindhoven en staan altijd 
open voor nieuwe leden. Vooral teno-
ren en bassen zijn van harte welkom. In-
teresse? Kom gerust een keer luisteren.
Kijk voor meer informatie op www.
otherwise.dse.nl, like ons op Facebook 
(Zanggroep Otherwise) of volg ons op 
Twitter (otherwise@040).

Otherwise serveert het publiek op 6 
oktober een muzikaal menu varië-
rend van popklassiekers als Eleneanor 
Rigby (The Beatles), Pianoman (Billy 
Joel) en You’re the Voice (John Farn-
ham) tot het sfeervolle Brabant van 
Guus Meeuwis. Otherwise zingt sa-

 Gipsyjazz van bovenste plank in Gerwen

Start nieuwe seizoen   
‘Paulus Schäfer invites’ 
Drie topgitaristen verzorgden maandagavond 30 september de opening van 
‘’Paulus Schäfer invites’ in het intieme concertcafé De Stam in Gerwen. Sologita-
rist Stochelo Rosenberg, bassist Noah Schäfer en gastheer Paulus Schäfer hebben 
de concertgangers een onvergetelijke avond bezorgd. 
‘Gipsyjazz van de bovenste plank’ aldus een van de bezoekers. Een staande ovatie 
voor de virtuoze muzikanten. Dit was het eerste optreden in de nieuwe concert-
serie ‘Paulus Schäfer invites’. Voor meer informatie: www.sintimusic.nl

Stochelo (links), Paulus en bassist Noah Schäfer in De Stam.... (foto Cees van Keulen)

Laatste dag 
speelseizoen   
De Kievit
Door Caroline van Nes

Het had een mooie afsluiting van het 
speelseizoen moeten worden in speel-
tuin De Kievit: kleedjesdag. Traditio-
neel de dag dat kinderen hun speel-
goed en boeken mogen verkopen en 
waar voor de laatste keer dit seizoen 
gratis lekker gespeeld kan worden. 
Helaas: de regen gooide roet in het 
eten. Om half 2 ging de poort open, 
toen was het droog, maar het gras was 
kletsnat. Uiteindelijk zaten er twee 
meisjes in het huisje met hun spulle-
tjes en trotseerden een handjevol an-
dere kinderen het weer op de speel-
toestellen. Lois was een van die meis-
jes en ze was eigenlijk niet ontevre-
den: ze had haar monopolyspel 
verkocht, wat boeken, dvd’s en een 
armbandje. “Ik heb toch vijftien euro 
verdiend”, vertelt ze. “Ik ben aan het 
sparen voor een dure tas, dus dit kan 
ik mooi bijleggen.”
De medewerkster in het winkeltje : “Het 
is heel jammer, maar het weer, daar 
doe je niks aan. We blijven gewoon 
open tot de laatste kinderen naar huis 
gaan.” En zo kwam er een einde aan 
wat verder een heel mooi speelseizoen 
was. Iedereen is weer van harte wel-
kom volgend jaar in april!

Vakvrouwen Elly en Monique 
inspireren!
Op 5 en 6 oktober 2019 vindt het unieke 2 jaarlijkse evenement kunst met 
een grote T plaats in Nuenen. In prachtige huiselijke entourages kunt u vol-
op genieten van de vele exposities van creatieve talenten van alle leeftijds-
categorieën uit ons eigen prachtige Nuenen!

Monique is een vrouw die haar ziel en 
zaligheid geeft aan alles wat te maken 
heeft met mode. Ze deelt haar kennis 
graag met u in cursussen die ze geeft. 
Op deze expositie laat ze prachtige 
kostuums van haar hand zien. Elly 
heeft een aantal kostuums vastgelegd 
in haar foto`s. 
Het creatieve proces van het ontwerpen 
van de kostuums en het detaillistische 
hoge afwerkingsniveau van haar zelfge-
maakte ontwerpen bepalen het gezicht 
van haar werk. Hiermee geeft Monique 
haar persoonlijke signatuur af.
Enkele kostuums zijn te bewonderen 
op deze expositie!

Elly en Monique zien Kunst met een 
grote T als een prachtige uitdaging om 
met hun expositie elkaars talenten en 
werkstukken te versterken 

Met hun welbekende gastvrijheid stel-
len Elly en Monique de deur open van 
hun expositiehuis op Berg 68.
5 en 6 oktober van 12.00 tot 17.00 uur!
 

Elly van Maasakkers en Monique Bol-
werk laten hun talenten zien in een ge-
zamenlijke expositie. Zij hebben elkaar 
geïnspireerd en willen dat graag met u 
delen!

Elly is al sinds jaar en dag een geënga-
geerde fotografe die met haar hart fo-
tografeert.
Ze is zeer geïnteresseerd in onderwer-
pen als de natuur, mensen, en stille-
vens zowel binnen als buiten. De laat-
ste tijd heeft kunst haar grote aan-
dacht.
Elly neemt je mee in deze expositie op 
reis in haar foto`s over kunst waarin zij 
de schoonheid van haar onderwerpen 
blootgeeft. Vaak spelen details daarbij 
een hoofdrol! De interpretatie van haar 
foto’s laat ze graag over aan haar be-
langstellende kijkers.
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Is dit aso of is dit aso?
Zaterdag j.l. reed ik op de Nico Eekmanlaan in Nuenen langs de groenbak (ca. 19.00 uur).
Er stonden 3 auto’s, een met aanhanger stond voor de groenbak op de weg en had juist 
zijn lading op de weg gelost. Ik kon er voorzichtig passeren.
Ik kwam er enige tijd later weer langs en ik trof de lading die op de weg gelost was net zo 
aan (zie foto). 
De persoon die dit gedaan heeft vond het prima zo en dacht kennelijk “ïemand anders 
ruimt dit wel op voor mij”. Helaas kent deze persoon zijn verantwoordelijkheid niet en 
komt dit soort gedrag steeds vaker voor. 
Ook zie je dat mensen naast de groenbak niet alleen hun groenafval, maar ook spoorbiel-
zen, stukken schutting, bloembakken en zelfs vuilniszakken deponeren.
Beste Nuenenaren kunnen we ons niet iets socialer gedragen en de groenbak gebruiken 
waarvoor hij bedoeld is en het groen daadwerkelijk in de bak deponeren?

Piet Cloosterman, Loenys van Lancveltlaan 16, 5671CN Nuenen.
 
 

 

 File op Boord
Tijdstip van de foto: rond half 9 op 1 oktober 2019: Tussen 8 en 9 uur ‘s morgens is er hier 
een constante file over meer dan 1 kilometer. Vanaf de Vorsterdijk overgaand in de Soeter-
beekseweg tot aan de Kosmoslaan. Auto’s die veelal via de Kosmoslaan op weg gaan naar 
hun werk en er niet voor kiezen om in de file aan de Europalaan opgenomen te worden. 
Het groenste stukje Dommelgebied aan de rand van Nuenen houdt de adem in! Gaat dit 
nog duren tot mei volgend jaar, wanneer het verkeersproject rondom de verbindingen 
tussen Nuenen en Nederwetten voltooid zou kunnen zijn?
Jacqueline Bedaux-Nas

De Walburg tuinen, Boord Nuenen

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

Ingezonden brieven

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:

Starterslening opnieuw   
ter discussie in Nuenense raad
Door Gerrit van Ginkel

Tijdens de Gemeenteraad van 26 september stond de starterslening op-
nieuw ter bespreking op de agenda. Het eerder aangenomen besluit van 4 
juli had te veel beperkingen in zich. Met name de werkende Nuenense jon-
geren werden uitgesloten en jongeren uit de regio werden uitgesloten van 
deelname aan de starterslening. Vooral het oogpunt van de vergrijzing in 
Nuenen rechtvaardigt een toename van jongeren uit de hele regio.

den met een starterslening. Het is al-
tijd zo dat bij alle beslissingen mensen 
worden uitgesloten, volgens de partij.
D66 vond dat er een verkeerd onder-
scheid gemaakt was van de doelgroep.
Het CDA constateerde dat het woord 
discriminatie nog niet was gevallen.
W70 hield vast aan het eerder geno-
men besluit en wilde niet 5 weken later 
alles weer overhoop halen.
Wethouder van Brakel tenslotte zette 
alles weer met beide voetjes op de 
grond: “Er is nog geen aanvraag afge-
wezen op geografische gronden”, 
sprak de wethouder.
Er werd hoofdelijk gestemd en dat re-
sulteerde in een staking der stemmen.
Bij W70 was het raadslid Van Leeuwen 
afwezig en daardoor kwam men op 
9-9 uit.
De stemverhouding was vóór de her-
ziening starterslening: D66, PvdA, 
CDA, Natuurlijk Nuenen en Groen 
Links. 
Tegen waren De Combinatie, W70 en 
de VVD.
Dit houdt in dat op 31 oktober op-
nieuw gestemd zal worden. 

Natuurlijk Nuenen vond de ingedien-
de herziening starterslening een goe-
de zaak om de ontstane ongelijkheid 
weg te nemen die ontstaan was in het 
eerdere raadsvoorstel tussen stude-
rende en werkende jongeren. In eerste 
instantie zouden alleen studerende 
jongeren recht konden doen gelden 
op de lening.
De VVD vond dat het vorige raadsvoor-
stel democratisch was aangenomen. 
We kunnen toch wel 8 maanden wach-
ten tot de evaluatie en dan kijken hoe 
vaak een aanvraag is afgewezen op ba-
sis van de beperkingen, dacht de fractie.
De PvdA vond dat het vorige voorstel 
tot stand was gekomen na enkele rom-
melige onderbrekingen. Door het 
raadsbesluit wordt een groep jonge-
ren uitgesloten (werkende, red). De 
partij vond het vreemd dat W70, toch 
een partij die voortkomt uit de wer-
kende klasse, nu voor werkende jon-
geren met hun roots in Nuenen, het 
onmogelijk wordt om in Nuenen terug 
te keren via een starterslening.
De Combinatie had geconstateerd dat 
er nu ook hypotheken verstrekt wor-

 PvdA-inloop bij Schafrath
Wij nodigen u van harte uit om aan te schuiven bij de PvdA-tafel tijdens onze 
maandelijkse inloop bij Schafrath. De fractie is na het zomerreces weer met 
enthousiasme aan de slag gegaan. Naast Jan Wesenbeek nu ook Ronald Tho-
massen als raadsleden en Marijke Rikze en Jetty Brouwer in de commissies. 

 

(9-9). Daarom wordt er in de volgende 
raadsvergadering opnieuw gestemd. 
Wij vertrouwen erop dat de raad dan in 
meerderheid zal besluiten dit steuntje 
in de rug ook voor werkende jongeren 
mogelijk te maken. Nu al, en niet na de 
evaluatie over 8 maanden. Wij hebben 
goede hoop, we hebben niet voor 
niets in Nuenen een partij die W70 
heet, een afkorting van Werkers ’70.
Verder kan elk onderwerp op tafel ko-
men. Onze ervaring is dat het inspire-
rend en leuk is om over maatschappe-
lijke onderwerpen van gedachten te 
wisselen. Misschien vindt u het wel zó 
leuk om mee te denken en mee te stu-
ren, dat u lid wordt van een politieke 
partij - liefst van de PvdA natuurlijk - 
want het percentage in Nederland dat 
lid is van een politieke partij (2,5 %!) 
kan wel wat omhoog. Met name de 
jongeren blijven achter, terwijl de poli-
tiek zich op zo veel terreinen met hun 
leven bemoeit. Dat zou toch een aan-
sporing moeten zijn. 

Voor meer informatie over de PvdA zie 
onze www.nuenen.pvda.nl. Voor vra-
gen en problemen met instanties waar 
u alleen niet uitkomt, is er het nue-
nen@pvda-ombudsteam.nl. Dit geldt 
voor leden en niet-leden. Gratis.

Op onze maandelijkse PvdA-inloop op 
de eerste vrijdag van de maand is van-
uit fractie, bestuur en ombudsteam 
steeds iemand aanwezig. Hebt u idee-
en, vragen of klachten, wij horen ze 
graag. Naast PvdA-leden zijn ook an-
dere geïnteresseerden van harte wel-
kom. Breng gerust je familie en buren 
mee. Graag tot ziens op vrijdagavond 
4 oktober bij Café Schafrath. We zijn er 
vanaf 21.00 uur.

In de raadsvergadering van 26 sep-
tember was de PvdA mede-indiener 
van het Initiatiefvoorstel Herziening 
starterslening. De pas een paar maan-
den bestaande Starterslening geldt nu 
voor deelnemers tot 35 jaar die al in 
een huurhuis of bij hun ouders in Nue-
nen wonen of na een studie willen te-
rugkeren naar Nuenen. Met D66, CDA, 
GroenLinks en Natuurlijk Nuenen 
vindt de PvdA dat er geen onderscheid 
mag worden gemaakt tussen jongeren 
die zijn afgestudeerd of jongeren die 
werken. Voor alle jongeren is het heel 
moeilijk om aan een huis te komen, zij 
verdienen allemaal dezelfde kans. Op 
26 september staakten de stemmen 

Inspiratie dag 
‘Afscheid    
in de natuur’ 
Een laatste rustplaats in de natuur. 
Steeds meer mensen kiezen voor zo’n 
eigen plek voor altijd, in de rust en 
ruimte van de natuur. Wat zijn de mo-
gelijkheden bij een afscheid in de na-
tuur? Hoe zorg je dat het echt een per-
soonlijke uitvaart wordt? Tijdens de in-
spiratie dag ‘Afscheid in de natuur’ krij-
gen bezoekers antwoorden op deze 
en andere vragen. Deze middag vindt 
plaats op 4 oktober, op natuurbegraaf-
plaats Schoorsveld in Heeze. Afscheid 
in de natuur is een initiatief van na-
tuurbegraafplaats Schoorsveld. 
Monuta Jolande de Kruyf is ook op 
Schoorsveld aanwezig voor informatie 
en het beantwoorden van vragen. Wat 
zijn de ‘trends’ in uitvaartland, wat zijn 
de vele mogelijkheden rondom een 
persoonlijk afscheid in de natuur? Ook 
vinden bezoekers er informatie over 
afscheidsfotografie, kisten, manden, 
kleden, urnen en andere zaken die ko-
men kijken bij een afscheid en begra-
fenis. Bezoekers van deze dag kunnen 
de rust en de ruimte van natuurbe-
graafplaats Schoorsveld zelf ervaren. 
Medewerkers van de natuurbegraaf-
plaats zijn ook aanwezig.

Vrijdag 4 oktober, 14.00 - 18.00 uur, Na-
tuurbegraafplaats Schoorsveld, Some-
renseweg 116, 5591 TN Heeze.

 

Geslaagd politiek café
CDA’ers uit Nuenen, Eindhoven en Son en Breugel kwamen op 25 september 
jl. in Son bijeen voor een ontmoeting met Marianne van der Sloot, gedepu-
teerde van de provincie Noord-Brabant en Coen Hendriks, CDA-lid van de 
Provinciale Staten. 

verlening in het kader van de huidige 
stikstofblokkade. Het werd deze avond 
ook duidelijk hoezeer de werkterrei-
nen van provincie en gemeente op el-
kaar aansluiten en hoe nodig het is dat 
de politieke gedachten daarover met 
elkaar uitgewisseld worden. 
Dit Politiek Café leverde daartoe een 
goede bijdrage. Voor herhaling vat-
baar.

Peter Hendrickx, CDA-Nuenen c.a.

Het werd een zeer geanimeerde discus-
sie, waarbij een groot aantal actuele on-
derwerpen aan de orde werden gesteld. 
Het stikstofprobleem, het klimaat, de 
mobiliteit, het openbaar vervoer, de 
jeugdzorg, de veiligheid en de drugs-
handel. Het kwam allemaal voorbij.

Vanuit Nuenen was ook CDA-wethou-
der Caroline van Brakel aanwezig en zij 
gaf een mooie inkijk hoe Nuenen mo-
menteel omgaat met de vergunning-

Gedeputeerde Marianne van der Sloot en statenlid Coen Hendriks.

Kavelruil voor 
speelterrein Eeneind
Door Gerrit van Ginkel

Tijdens de raadsvergadering van 26 
september werd een motie ingediend 
door een aantal fracties om een speel-
veldje aan de Hoge Mikkert niet als 
bouwkavel te bestemmen maar als 
speelterrein.

Daarnaast kan het huidige speelter-
rein, dat niet intensief gebruikt wordt, 
als mogelijk bouwkavel bestemd wor-
den.
Het gewenste perceel staat al meer 
dan 10 jaar te koop en zal voor de ont-
wikkeling door de nog aan te leggen 
infrastructuur en de trillings proble-
matiek (gelegen naast het spoor) 
hoge kosten met zich meebrengen.

Om voor beide kavels de bestemming 
te veranderen werd de motie inge-
diend.
Alleen D66 stemde tegen en vond de 
motie overbodig omdat Wethouder 
Van Brakel al in gesprek was met be-
langhebbenden.
Alle andere fracties stemden voor zo-
dat deze motie werd aangenomen.

 Weverkeshof   
weer spik en span
Afgelopen donderdag 26 september is 
het voltallige team van Reynaers en 
Roval Aluminium BV aan het werk ge-
weest in de Weverkeshof. Er is veel ge-
daan! Zowel de binnen- als de buiten-
boel zijn onder handen genomen en 
alles ziet er weer spik en span uit. Op 
deze manier is er veel werk uit handen 
genomen van onze vaste vrijwilligers. 
Hierdoor is er meer tijd over voor hun 
vaste taken. Want we zijn zuinig op 
onze vaste groep!

Bedankt namens het bestuur van We-
verkeshof.
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KunsT met ‘n grote T
Het evenement KunsT met een grote T wordt sinds 2017 georganiseerd door 
Rotary Nuenen, die het stokje overnam van de initiatiefnemers om een 
mooie traditie voort te zetten. Het is een tweejaarlijks evenement, waarbij 
woningen in het centrum van Nuenen gastvrij worden opengesteld voor 
Nuenense kunstenaars in het kader van een tweedaagse expositie. Ook een 
aantal markante Nuenense locaties doet mee, zoals Het Klooster, het ge-
meentehuis, Nune ville, het Vincentre, het Heemhuis en de pastorie. 

Via de website van Kunst met een gro-
te T vindt een online veiling plaats van 
door de deelnemende kunstenaars ter 
beschikking gestelde werken. De vei-
ling is deze week al geopend. U kunt 
online alvast bieden op uw favoriete 
kunstwerk. De opbrengst van deze vei-
ling zal geheel ten goede komen aan 
Stichting Leergeld.
U vindt op de website ook een vergro-
te plattegrond van alle deelnemende 
locaties terug. 

Deelnemende locaties KunsT met 
een grote T
A. Kerkstraat, Familie Ligtvoet
B. Park 55, Pastorie Clemenskerk
C. Park 55, Portaal Clemenskerk
D. Tuin van Park 59, Familie Mesman
E. Park 1, Het Klooster
F. Berg 7, etalages leegstaande panden
G. Berg 24, Tuin van Nune Ville
H. Tuin van Berg 26, Domineeshuis 
I. Berg 29, Vincentre 
J. Berg 34, Familie Rovers
K. Berg 35, Familie Raessens 
L. Berg 41a, IT Pro, Christ van den Akker
M. Berg 42, Harm Dovers
N. Houtrijk 16, Familie Van Wijk
O. Papenvoort 15a, Heemkundekring
P. Jan v Schijnveltlaan 2, Gemeentehuis
Q. Jhr. H. v Berckellaan 2, fam. Kooijmans
R. Berg 51, Instituut Zilverschoon 
T. Berg 68, Monique Bolwerk
U. Berg 63, De heer Geurs
V. Berg 73, dhr. P. Hooft van Huysduynen

Datum: 5 en 6 oktober. 
Tijd: 12.00 tot 17.00 uur. 
www.kunstmeteengrotet.nl

Dit jaar valt KunsT met een grote T in 
het weekend van 5 en 6 oktober. 
Zo’n zestig Nuenense kunstenaars zul-
len exposeren op pakweg vijfentwintig 
locaties in het centrum van Nuenen, 
dat beide dagen hopelijk opnieuw zal 
bruisen van de activiteit, net als tijdens 
voorgaande edities. Diverse kunstdisci-
plines zijn vertegenwoordigd: van 
schilderen tot beeldhouwen, keramiek, 
fotografie, textiele vormgeving, siera-
denontwerp en lichtkunst. Het evene-
ment is gratis toegankelijk en de route 
langs alle locaties bestrijkt twee kilo-
meter. Ideaal voor een mooie wande-
ling door het centrum van Nuenen.
 

   kuns       T        met een grote

v Nuenen  
5 & 6 oktober  

Zondag 6 oktober vanaf 10.00 tot 16.30 uur

Dierendag op de 
Dorpsboerderij Weverkeshof
Natuurlijk worden onze dieren op alle dagen, maar op dierendag in het bij-
zonder, vertroeteld en krijgen ze extra aandacht van onze dierenverzorgers. 
Maar natuurlijk ook van onze bezoekers.

Vanaf 12.00 uur worden er weer over-
heerlijke ambachtelijke pannenkoe-
ken gebakken. Er worden de hele dag 
gratis dierenkleurplaten voor de kin-
deren uitgegeven die met veel plezier 
tussendoor kunnen worden inge-
kleurd. Niet vergeten om de dieren ex-
tra aandacht te geven. Onder leiding 
van de dierenverzorgers mag er wel-
licht mee gevoerd worden of een rond-
je met een ezeltje gemaakt worden. En 
wie weet wat nog meer. En natuurlijk 
hebben we ook, zoals gewoonlijk, een 
muzikale omlijsting.
U bent van harte welkom op 6 oktober 
2019 op de Dorpsboerderij Weverkes-
hof. En zoals altijd is de entree vrij.

Om deze dag extra leuk te maken no-
digen we, net zoals ieder jaar, het ver-
maarde en internationale poppenkast 
theater Kris Kras op Weverkeshof uit 
om bij ons te komen optreden.
Om 13.30 uur, 14.30 uur en 15.30 uur 
kunnen de kinderen (en volwassenen) 
weer gaan genieten van de altijd leuke 
en spannende verhalen uit de pop-
penkast.
Vanaf 11.00 uur staat het schminkteam 
klaar om op deze dag de aanwezige 
kinderen, indien gewenst, te schmin-
ken. Het thema deze dag, hoe kan het 
ook anders, is natuurlijk de dieren. 
Maar iets anders mag natuurlijk ook.

hof. En zoals altijd is de entree vrij.

Het Goed zamelt in
Overbodige kleding, schoenen en woningtextiel kunnen op woensdag 9 ok-
tober meegegeven worden aan de ophaaldienst van Het Goed. Weggooien 
is zonde en daarom vragen ze je kleding en andere textiel een tweede leven 
te geven. Doordat je herbruikbare textiel aan Het Goed gunt, voorkom je 
dat het afval wordt. Zo draag je samen met hen mee aan een beter milieu. 

Over Het Goed 
Het Goed is een sociale onderneming 
met 25 eigentijdse kringloopwaren-
huizen. Samen met gemeenten en an-
dere partners zet Het Goed zich in voor 
werkgelegenheid door hergebruik van 
goederen. Voor en achter de schermen 
heeft Het Goed ongeveer 1.250 mede-
werkers. Met zijn aantrekkelijke, frisse 
uitstraling, het ruime aanbod en de 
goede service trekken de kringloop-
warenhuizen van Het Goed meer dan 2 
miljoen klanten per jaar. Het Goed is 
PSO-gecertificeerd.
 

Afgelopen week is de textielzak in een 
envelop bij inwoners met de postco-
des 5671, 5672 en 5673 in Nuenen en 
op postcode 5674 in Gerwen en Ne-
derwetten op de mat gevallen. De tex-
tielzak mag gevuld met kleding, 
schoenen en woningtextiel voor 09.00 
uur ’s morgens op de stoep of aan de 
rijweg geplaatst worden. Wie geen 
textielzak ontvangen heeft kan een 
vuilniszak gebruiken. Mocht de textiel-
zak niet opgehaald zijn dan kun je bel-
len met 079 362 05 62. 

In het gezellige en eigentijdse kring-
loopwarenhuis van Het Goed vind je 
leuke, gebruikte kleding en spullen zo-
als meubels, woonaccessoires, bed-
den, tv’s en boeken. Bij Het Goed krij-
gen mensen de kans waardevolle 
werkervaring op te doen in het kring-
loopwarenhuis.
En lukt het nu niet? Je kunt herbruik-
bare textiel altijd inleveren bij de win-
kel van Het Goed aan De Pinckart 12 of 
in de textielcontainers in de wijk depo-
neren.
Doe goed voor mens, milieu en maat-
schappij!

Open dag Showkorps   
O&V Nuenen in het Park
Door Caroline van Nes

Vorige week zaten de terrassen in het Park nog vol. Dat was waar de organi-
satie van de open dag van Showkorps O&V Nuenen op had gehoopt afgelo-
pen zondag. Helaas, veel regen en een koude wind zorgden ervoor dat er 
weinig volk op de been was. 

Het leerlingenorkest was niet com-
pleet, maar speelde, enigszins gehin-
derd door de wind die hun bladmuziek 
dreigde weg te blazen, toch een paar 
nummers. Yvonne van den Born, die 
verantwoordelijk is voor de ledenwer-
ving van Showkorps O&V en zelf ook in 
het orkest speelt, vertelt: “In het leer-
lingenorkest zitten leden die ongeveer 
een half jaar les hebben. Het doel is om 
te oefenen in samenspelen. Na het be-
halen van een diploma, stromen de 
leerlingen door in de band.”
Na nog een ronde door het Park en een 
paar nummers bij de kiosk, besloot de 
organisatie dat het mooi was geweest 
en werd de open dag afgesloten. Ho-
pelijk de volgende keer beter weer!

Toch liep het orkest hun ronde door 
het Park en vertoonden drie leden van 
het twirlteam hun kunsten in de kiosk. 
D rum major Carine Bartholomeus 
bleef enthousiast, sprak het publiek 
dat er wel was toe en zette het volgen-
de nummer in. “Het is erg jammer van 
het weer”, zegt ze wanneer ze even 
pauze nemen, “maar we hebben toch 
besloten de open dag door te laten 
gaan. Zeker voor het leerlingenorkest 
is het een kans om voor, weliswaar nu 
een klein, publiek op te treden.”
Op het plein voor de kerk waren spel-
letjes voor de kinderen uitgezet en er 
was koffie en thee met iets lekkers. On-
danks het weer en het beperkte aantal 
bezoekers hing er een gezellige sfeer. 

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

 

MET CAVALLARO 
& COMMA,

STELEN WIJ DE SHOW 

OP VRIJDAG 4 OKTOBER
tonen onze Mannequins
van 13.00 tot 16.00 uur

Perfect Nieuwe
Collecties

*iedere maandag vanaf 11.00 uur open

Herfstdagen in  
de Walburg Tuinen
In het najaar kun je in de 4-seizoenen-
tuin van de Walburg volop genieten 
van de speciale schoonheid van de 
herfst. Felgekleurde asters en dahlia’s, 
zwierige grassen en spectaculaire 
bladverkleuringen aan bijzondere bo-
men en struiken laten zien dat de 
herfst alles behalve treurig en saai is. 

Op zaterdag 5 en zondag 6 oktober 
wordt deze uitbundigheid gevierd 
met gedichten en muzikale optredens, 
met een workshop ‘Herfstdecoratie’ en 
er worden rondleidingen gehouden. 
In het Tuincafé ligt de oogst van een 
vruchtbaar jaar op een gebaksbordje 
te wachten op de smulpaap! In de 
plantenwinkel staan de vakmensen 
van de Walburg Tuinen voor u klaar 
met advies en een gedegen toelich-
ting op de planten en bollen die van 
elke tuin een paradijs kunnen maken. 
Toegang gratis voor kinderen tot 18 
jaar, € 5,- voor volwassenen, inclusief 
koffie en thee.
 
De Herfstdagen van de Walburg Tui-
nen, Boord 64, Nuenen. 5 en 6 oktober 
van 11.00 tot 17.00 uur. Het program-
ma vindt u op www.dewalburg.nl

 

Halfstok
Ongetwijfeld zullen veel dorpsgenoten de 
bevrijdingsvlaggen gewaardeerd hebben. 

Het is erg jammer dat het merendeel van 
de vlaggen ‘halfstok’ hingen de afgelopen 
weken. Een slordig en triest aanzicht in ons 
mooie dorp. 

Astrid Balmer, Parkstraat 15, Nuenen

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

Ingezonden brieven
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 Creatieve   
markt 
Op zondag 6 oktober wordt er in Ger-
wen de Creatieve markt gehouden. De 
markt is open van 11.00 tot 16.00 uur 
in D’n Heuvel, Heuvel 11, Gerwen. Ie-
dereen is van harte welkom en de en-
tree is gratis.

Deelnemers uit de hele regio 
tonen prachtige creaties in allerlei 
bijzondere technieken. Er worden 
verschillende interessante demon-
straties gehouden. Kom kijken!

Verder bieden wij:
• veel gezelligheid
• een ontmoetingspunt
• de mogelijkheid om wat te eten 

en te drinken
• genieten van de sfeer en muziek

De markt is open van 11 tot 16 uur 
in D’n Heuvel, Heuvel 11, Gerwen. 
Iedereen jong en oud, is van harte 
welkom en de entree is gratis.

u i t n o d i g i n g

Creatieve markt 
Zondag 6 okt 2019 in Gerwen

De markt is open van 11 tot 16 uur 

6 okt
2019

Pleintje geeft lucht
Verbreding van de stoep op het terrein naast Vincentre doet wonderen. Het 
ziet er in één keer heel anders uit. Het geeft lucht, ruimte en gezelligheid 
met de plantenbakken. Een plek om even te stoppen en rustig om je heen te 
kijken. Een pleintje. 

Nune Ville) als Margot Begemann het 
veld in maakte een schitterend beeld-
verhaal. Alsof de tijd 135 jaar stil stond.
Door nauwe samenwerking met Rotary 
Nuenen staan er op een aparte zuil ook 
nog genomineerde foto’s afgebeeld 
van de Vincent van Gogh Photo Award. 
Het pleintje is tijdelijk, tot aan de bouw 
van de uitbreiding van Vincentre.

 

 

Vincentre heeft het aangelegd en de 
gemeente plaatste de banken. Om rus-
tig even te zitten en te genieten van 
het uitzicht. Op de schutting staan 8 
van de 14 Van Gogh Monumenten die 
Nuenen rijk is. Op de zuilen hangt een 
prachtige fotoserie van Ki-Tan. Hij ging 
met de Lindespelers, Ton Neijts als Vin-
cent en Jacqueline Bekkers (Salon 

Vincentre  
zoekt medewerker 
Arrangementen
“Een uitdagende functie waarin je veel 
met klanten en met collega-vrijwilli-
gers spreekt. En dat allemaal om de 
klant een mooi aanbod te doen, hele-
maal op maat gemaakt” zegt Jasper 
van der Toorn over de functie die bin-
nenkort vrij komt.
“Een ding weet de klant zeker. Hij wil 
met zijn groep Vincentre bezoeken. En 
daarna nog wel iets. Dan is ons team 
Arrangementen op z’n best. Er is keuze 
uit wandelen met een gids, fietsen, 
huifkartocht, een schilderworkshop, 
lunch of diner. Als je met de klant het 
programma hebt vastgesteld, dan ga 
je daarna alles organiseren. Zowel met 
de vrijwilligers in Vincentre en de gid-
sen, als ook met externe partijen als de 
horeca en de fietshuur. We doen het al-

lemaal voor ‘ons eigen bedrijf’. Want 
we vinden Vincentre wel echt van ons 
en van Nuenen. 
Het is ook nog dankbaar werk. Dat 
blijkt wel uit de bedankjes die we ach-
teraf krijgen”.

Uitdaging
Het team Arrangement bestaat uit vijf 
personen en daar komt binnenkort 
een vacature. Het team zoekt een 
teamspeler, die graag communiceert 
met de klant en ook organiseren en 
enthousiasmeren in de vingers heeft.
Kennis van de Engelse taal is een voor-
deel, en per week vraagt het ca. 10 uur 
waarvan een groot gedeelte vanuit 
huis gedaan kan worden.
Wat er nog meer bij deze functie komt 
kijken, kan Jasper van der Toorn (tel. 
06-13570824) uitleggen. De 160 vrij-
willigers van Vincentre vinden het heel 
fijn om straks een nieuwe collega te 
mogen begroeten.

Uitzendingen LON-TV

Het programma van ons magazine 
Nuenen Nú wordt drie keer per 
week ververst met nieuwe onder-
werpen. De volgende onderwer-
pen zijn in de loop van week 40 en 
41 (onder voorbehoud) in de uit-
zending van Nuenen Nú te zien:
• Viering 75 jaar Bevrijding
• Start ‘Automaatje’
• Taalcursus voor nieuwe Nuenenaren
• BMX kampioene Lynn Blewanus
• Kunst met een grote T
• 40 jaar Wereldwinkel
• De esdoorn van de Aloysiushof
• Nieuw kerkelijk beleid van 
 RK parochie Nuenen
• Art Dumay Trouvailles Festival 
De tv-uitzendingen van Nuenen Nú 
kunt u zien om 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 en 23.00 uur. De 63 afleverin-
gen van de serie ‘Biografie van een 
Dorp’ zijn te zien in de Herhaling.
De programma’s van LON TV zijn 
ook te volgen via de livestream op 
www.omroepnuenen.nl. Tevens 
kunt u op deze website actuele 
nieuwsberichten lezen en oude 
LON-opnames bekijken. 
U kunt alle reportages ook apart 
bekijken op You Tube en Facebook 
en via www.youtube.com/lokale-
omroepnuenen.

Hebt u een idee of een tip voor een 
door LON TV te verzorgen reporta-
ge ? Stuur dan een e-mail naar tv@
omroepnuenen.nl. U kunt ook op 
werkdagen gewoon binnenlopen 
in onze studio in Het Klooster tus-
sen 10.00 en 12.00 uur.

Starters helpen? Bouwen dan!
Over de moeilijke positie van starters op de woningmarkt is al veel gezegd en ge-
schreven. Het aanbod is krap, de prijzen stijgen fors en de financieringsmogelijk-
heden zijn beperkt. Het kabinet heeft op Prinsjesdag laten weten afschaffing of 
vermindering van de overdrachtsbelasting voor starters serieus te overwegen. 
Dit zou de woningmarkt voor hen toegankelijker moeten maken. Minister Ol-
longren komt in oktober met de uitkomst van al het nadenken naar de Tweede 
Kamer.

Mijn idee is dat deze maatregel misschien wel sympathiek overkomt, maar geen 
enkele werkelijke bijdrage levert aan het oplossen van de startersproblematiek. 
Natuurlijk, starters hebben straks minder spaargeld nodig voor het betalen van 
de overdrachtsbelasting. Dat bedrag mogen ze namelijk niet lenen, maar moet 
uit eigen zak worden betaald. De overdrachtsbelasting is 2% van de koopsom, 
dus op een woning van €200.000 gaat het om een bedrag van €4.000. Dat is mooi 
meegenomen, zult u denken, de ‘kosten koper’ lopen op die manier flink terug. 

Het effect zal echter zijn dat de starters dat geld gaan inzetten om meer te bieden 
op de woning van hun keuze. Want nu vissen ze vaak achter het net, omdat op 
starterswoningen in veel gevallen meer wordt geboden dan de toch al flinke 
vraagprijs. In de praktijk zal het afschaffen van de overdrachtsbelasting dus lei-
den tot een verdere prijsopdrijving. En mijn verwachting is dat die €4.000 in het 
geval van die woning van twee ton straks toch niet genoeg zal zijn om die felbe-

geerde starterswoning in het aanbod te bemachtigen. De 
concurrentie wordt alleen maar heviger. Het lijkt dus een 

mooie geste van het kabinet, maar het werkt eigenlijk 
averechts.

De enige manier om starters tegemoet te komen is te 
zorgen voor een veel groter woningaanbod. Zorg voor 
veel meer woningbouw om achterstanden in te lopen, 
de keuzemogelijkheden te vergroten en de prijzen daar-

door weer te temperen. Het dreigt misschien een eentonig 
liedje te worden, maar gelukkig ben ik niet de enige die het 

zingt. Er zouden eigenlijk 75.000 tot 80.000 woningen 
per jaar gebouwd moeten worden, maar die aantal-
len worden bij lange na niet gehaald. Dus: Starters 
helpen? Bouwen dan! 

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

Woningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Rabobank Regio Eindhoven steunt verenigingen    
via Rabo ClubSupport met 400.000 euro

Samen met clubs en verenigingen 
vieren we de winst. De échte winst
De spanning stijgt voor het verenigingsleven van Nuenen. Tot en met vrij-
dag 11 oktober kunnen de leden van Rabobank Regio Eindhoven hun stem-
men uitbrengen op de clubs die zij een warm hart toedragen en deelnemen 
aan Rabo ClubSupport. Of het nu een breivereniging of een van de vele 
voetbalclubs is, als maatschappelijke bank gelooft Rabobank in de kracht 
van clubs, verenigingen en stichtingen. Ze maken de leden, buurt en de lo-
kale samenleving sterker. Rabobank Regio Eindhoven, waar Nuenen onder-
deel van uitmaakt, keert met Rabo ClubSupport een bedrag van 400.000 eu-
ro uit aan het verenigingsleven in haar werkgebied.

kunnen blijven doen wat ze nu al doen; 
onze wereld, buurt voor buurt, beter 
en sterker maken.”

Meer informatie over Rabo ClubSup-
port vind je op 
www.rabobank.nl/clubsupport

 
Clubs en verenigingen die ingeschre-
ven zijn voor Rabo ClubSupport, voe-
ren campagne om stemmen te werven 
voor een zelf opgegeven bestedings-
doel. Iedere stem is daarbij geld waard. 
Zonnepanelen op het clubhuis, betere 
breinaalden, de organisatie van een 
Ouder-Kind Toernooi; wat een club 
ook dringend nodig heeft of graag wil 
verwezenlijken, met Rabo ClubSup-
port is de kans groot dat het er daad-
werkelijk van komt. En het mooie is, als 
lid van de Rabobank heb je invloed en 
stem je mee op deze mooie doelen en 
initiatieven. 

Samen vieren we de winst
En dat is belangrijk. Dymphie Stams, 
directeur Rabobank Nuenen: “Clubs en 
verenigingen moeten vaak creatief zijn 
om te kunnen voortbestaan. Terwijl ze 
veel meer betekenen dan alleen ont-
spanning bieden of mensen laten 
sporten. Clubs en verenigingen maken 
de leden, de buurt en de lokale samen-
leving sterker. Het is de plek waar le-
den samenkomen. Talenten ontplooid 
én benut worden. Dat is de échte 
winst. We ondersteunen hen zodat zij 

Samen vieren
we de winst
Rabobank steunt clubs en verenigingen door het heleland, zo ook in Nuenen. Stem als lid van de Rabobankuiterlijk 11 oktober op jouw favoriete club of
vereniging.

 

rabobank.nl/clubsupport

Rabobank Regio Eindhoven steunt verenigingen    

Samen met clubs en verenigingen 

Stem mee voor de Rabo ClubSupport actie

Uniek onderkomen voor bijen  
en vleermuizen in Broekse Erven
 
Het natuurgebied De Broekse Erven gelegen aan de Broekdijk in Nuenen 
krijgt een bijzonder bijenonderkomen en vleermuizengrot. De stichting 
BanFonds Natura zet zich met name in voor de bijencultuur; de wilde bijen 
en de honingbijen. 

men is ook een vleermuizengrot aan-
gelegd. Kortom een aanvulling op de 
flora en fauna in het Nuenense natuur-
gebied. Als alles klaar is zijn hier straks 
diverse imkers aan verbonden die de bij-
enkasten gaan beheren en honing gaan 
winnen. Tot en met 11 oktober kunnen 
de leden van de Rabobank hun stem uit-
brengen om dit initiatief een warm hart 
toe te dragen. Wilt u hierop stemmen en 
meer weten over de stichting BanFonds? 
Kijk dan op: www.banfonds.nl

De wilde bijen hebben het steeds 
moeilijker om op een natuurlijke ma-
nier te overleven. BanFonds heeft in 
het gebied achter Fons Linders Tuin-
meesters en achter Hockeyclub Nue-
nen een bijenhotel gemaakt om jeugd 
en geïnteresseerden hier op een edu-
catieve manier kennis mee te laten ma-
ken. Het is een prachtig bouwwerk ge-
worden dat in het landschap past van 
paddenpoelen, uilennesten en zwa-
luwnesten. Naast het bijenonderko-

www.rabobank.nl/clubsupport

Uniek onderkomen voor bijen  

Nieuw seizoen 
IVN-Kids
Afgelopen week beleefden we de af-
trap van alweer een nieuw seizoen 
‘IVN-Kids’. Deze eerste activiteit zijn we 
met de kinderen in het bos gaan kijken 
naar diersporen en andere interessan-
te dingen en die hebben we vele ge-
zien. Hoewel de weersverwachting 
niet best was hebben we het de  hele 
ochtend compleet droog gehouden 
en konden we nog altijd tien kinderen 
met hun ouders verwelkomen.
Het was een zeer leerzame en interes-
sante tocht over de Papenvoortse heide, 
waar sommige kinderen zelfs nog een 
paar salamanders konden ontdekken. 
We hebben enkele prachtige padden-
stoelen gezien en veel vragen van de 
kinderen gehad over dingen die ze za-
gen onderweg; echt de harde kern dus. 
De tocht werd na ongeveer anderhalf 
uur afgesloten met een leuk en pak-
kend verhaal over de strontvlieg. Eén 
kind tilde nog vlug even een boom-
stammetje op en werd verrast door 
een stel wegvluchtende bosmuizen; 
een zeer bijzondere ervaring, iets waar 
later op de dag nog enthousiast over 
werd verteld. 
Op zondag 27 oktober gaan we pad-
denstoelen bekijken.
 



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

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

PUZZELHOEKWeek 40

Horizontaal: 1 kruipend dier 6 de grootte bepalen 12 gebarenspel 13 ooit 14 in memoriam 
16 voeg 18 witte vlek op paardenhoofd 19 watercloset 20 Arabisch hoofddeksel 22 zeehond 
24 soort hert 25 schraal 27 tekort 29 metalen staafje 30 bevestigend antwoord 31 politieke 
partij 33 harde kunststof 35 kosten koper 37 boom 38 onwerkelijk 39 Amerikaanse politie 
40 buislamp 41 streling 42 gard 44 rooms-katholiek 45 hengelsnoer 47 Antilliaans eiland 
50 Amerika (afk.) 52 eveneens 54 wier 56 onbewerkt 58 met name 59 zwaar metaal 61 snel 
64 pers. vnw. 65 schaakstuk 66 Schotse stam 68 ongelukkige bestemming 69 vereerd persoon64 pers. vnw. 65 schaakstuk 66 Schotse stam 68 ongelukkige bestemming 69 vereerd persoon
Verticaal: Verticaal: 1 voederbak 2 per maand 3 blauwwit metaal 4 hoofd v.e. moskee 
5 één en ander 7 vurig 8 bakpoeder 9 pl. in Flevoland 10 tasto solo 11 Franse badplaats 5 één en ander 7 vurig 8 bakpoeder 9 pl. in Flevoland 10 tasto solo 11 Franse badplaats 
15 sieraad 17 binnenkort 18 Engelse omroep 19 deel v.h. gezicht 21 op die wijze 15 sieraad 17 binnenkort 18 Engelse omroep 19 deel v.h. gezicht 21 op die wijze 
23 stommeling 24 Romanum Imperium 26 rekening-courant 27 moeder van Jezus 23 stommeling 24 Romanum Imperium 26 rekening-courant 27 moeder van Jezus 
28 zangspel 29 personal computer 30 straalvliegtuig 32 projectieplaatje 34 ongedierte 28 zangspel 29 personal computer 30 straalvliegtuig 32 projectieplaatje 34 ongedierte 
36 geluidje 41 Algemeen Nederlands 43 Europese Unie 46 keurmerk 48 wiel 36 geluidje 41 Algemeen Nederlands 43 Europese Unie 46 keurmerk 48 wiel 
49 bij geen gehoor 51 senior 52 voorteken 53 geweldig (jeugdtaal) 55 hooimaand 57 geleerd 49 bij geen gehoor 51 senior 52 voorteken 53 geweldig (jeugdtaal) 55 hooimaand 57 geleerd 
persoon 59 abonnee 60 oostnoordoost 62 tennisterm 63 oever 65 per omgaande 67 nikkel.persoon 59 abonnee 60 oostnoordoost 62 tennisterm 63 oever 65 per omgaande 67 nikkel.

L E S B O S S U L T A N

S N E R O F E I T O

C H I C A G O D O U C H E N

H E G K S K A K E N Z

E M M A A L B U M A N T I

L A N I M O W E I D E N

D O P L E I

R V E N U S F I L E T M

H A L S L E D I G U E F A

O L E V M I E G V E N

N A I R O B I R O E M E E N

E E U R O Z E E N A

U R G E N T M O L E S T

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

Oplossingen wk 39
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

H I T P A R A D EH I T P A R A D E

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

ABDIS
AFSCHIETEN
ARMATUUR
ARUBA
BESCHAAFD
DESSERT
DORST
DRAMA
DUSDANIG
EDOCH
ETCETERA
EVANGELIST
EZELSOOR
FRAAI
GESTICHTGESTICHT
GIBRALTARGIBRALTAR
HOUWMESHOUWMES
KATTIGKATTIG
KAZENKAZEN
KOKOSPALMKOKOSPALM
KRUISTOCHTKRUISTOCHT
MAGERMAGER
METRO
MIDDENMOOTMIDDENMOOT
MODEL
PISTE
POEMA
ROBUUST
ROUTE
RUGBYPLOEG
SHOCK
SPAAN
TEINT
THUIS
TILLEN
TINTELEN
VAKBEURS
VERHEUGEN
VROEG
ZAALTJE
ZAKHORLOGE
ZUSTER

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

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

hierboven op en stuur het antwoord op:

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

12 13

14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36

37 38 39

40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63 64

65 66 67

68 69

9 2
4

1 7 4 2 8 9
3 8 7 4

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

8
7 6

Sudoku

week 38, Mw. E. Vermulst, Nuenen.

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

Vanaf ontwerp tot en met 
verspreiding van uw folders! 

Informatie verspreiding: 
040-2831200 

admin@ronddelinde.nl

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

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

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

Drie kleuren of combinaties.
Aluminium schutting, poorten.

Kunststof balken & palen.
Showroom op afspraak.

WWW.SBNBOUW.NL

Gepensioneerd?
Rond de Linde

vast bezorgen of 
op de wachtlijst

als oproepkracht!

Interesse?
Mail

admin@ronddelinde.nl
of bel 040-2831200 / 

06-51373272

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ONTZORG DE MANTELZORGER!

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

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

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

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

040 283 1675

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

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
30 JAAR
ERVARING

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

Bami, Nasi of Rijst

Kroepoek

Chun Kun Loempia

Indisch Rundvlees

Foe Yong Hai

Babi Pangang

Gon Bao Kai (kip met cashewnoten)

18,50

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

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

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker 
en inbraakpreventie specia-

Nuenen en omgeving. 

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl Polit
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Dierenspeciaalzaak

WEVERSTRAAT 19 • NUENEN • TEL. 040 - 283 83 33

WWW.DEDIERENVRIENDNUENEN.COM

Tot ziens! Ewald en Daniëlle

Like onze Facebook pagina!

4 OKTOBER DIERENDAG
Natuurlijk willen wij dat  met u vieren: 

op het gehele assortiment

10% KORTING 
En voor elke klant EEN CADEAUTJE*
*Zolang de voorraad strekt 
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Nuenenaar Tommie van der Struijs   
NL kampioen en ticket voor Grand Finals!
Het was de ultieme beloning voor een seizoen lang hard werken: de Neder-
landse titel Rotax Max in de Micromax-klasse. De tienjarige Nuenense k ar-
ter Tommie van der Struijs werd zondag 22 september op circuit de Land-
sard derde tijdens de laatste ronde van het NK en dat was ruimschoot 
genoeg voor zijn eerste eindzege. En om het nog mooier te maken: met zijn 
titel verdiende hij een ticket voor deelname aan de Grand Finals, het jaarlijk-
se o�  cieuze WK voor Rotax Max-rijders. 

ruim dertig landen aan meedoen. Wat 
hij er kan verwachten, wist hij nog niet. 
“Het lijkt me in ieder geval een heel vet 
evenement.” Ook de baan kent hij niet. 
“Ik heb op YouTube al wat filmpjes ge-
keken; het lijkt me een leuke baan. Hij 
is snel met een paar snelle bochten. 
Daar houd ik van.” 
Tommie van der Struijs bedankt zijn 
trouwste supporter Ingrid Siegers, Kart 
Service Brabant, Albert Siegers voor 
het afstellen van het chassis en de mo-
tor, Jeffrey Roeffen en zijn vader en 
moeder.

Tommie houdt wel van een showtje. 
Terwijl zijn vader tijdens de finale zijn 
nagels opvrat van de spanning, reed 
de jonge Brabander gedecideerd een 
sublieme inhaalrace, linea recta naar 
de derde plaats. Van pa had dat niet 
gehoeven; er had immers van alles ver-
keerd kunnen gaan. De elfde plaats 
was bovendien al genoeg geweest 
voor de titel. Maar Tommie is een echte 
racer en één die nooit opgeeft. “Ik wil-
de nog het podium halen. Maar ik 
deed het wel rustig aan; ik nam niet te 
veel risico.” Dat hij uiteindelijk nog als 
derde over de finish kwam, noemde hij 
het mooiste moment van het seizoen. 
“Want ik wist dat ik kampioen was ge-
worden en dat ik een ticket voor de 
Grand Finals had gewonnen.”

Dat WK wordt van 19 tot en met 26 ok-
tober gehouden op het circuit van Sar-
no in Italië. Het wordt Tommies debuut 
op het prestigieuze jaarlijkse evene-
ment waar zo’n 380 deelnemers uit 

moeder.

Zondag 13 oktober

Veldtoertocht ‘Dak van Brabant’
 
Zondag 13 oktober kan iedere ATB-liefhebber meedoen aan de veldtoer-
tocht ‘Dak van Brabant’ met vertrek vanuit Nuenen. Deze ‘Dak van Brabant’ 
is de herfstmountainbiketocht voor ATB-ers. Deelnemers vertrekken tussen 
half negen en tien uur bij de NKV-kantine op sportpark Wettenseind. Er is 
keuze uit drie routes: 30, 40 en 50 kilometer met de mogelijkheid om het 
‘Dak van Brabant’ te beklimmen. 

In het parcours zitten steile klimmetjes 
en spectaculaire afdalingen. Halfweg 
de routes krijgen deelnemers soep, 
thee en koek aangeboden. Bij de finish 
is een afspuitplaats voor fietsen en kun-
nen deelnemers douchen. 

Inschrijven
Er wordt zondagmorgen 13 oktober 
tussen 8.30 en 10.00 uur gestart vanaf 
het inschrijfpunt op sportpark Wet-
tenseind. Inschrijven kost vier euro voor 
deelnemers met NTFU- of KNWU-pasje 
en voor niet-leden een euro extra, inclu-
sief verzorging op de pauzeplaats. Gra-
tis deelname voor jeugd tot en met 16 
jaar. Voor meer info over het Dak van 
Brabant: www.tcnuenen.nl

Hoogste punt 60 meter
Het Dak van Brabant is met 60 meter 
het hoogste punt in de provincie 
Noord-Brabant. Honderden ATB-ers 
nemen jaarlijks deel aan dit goed geor-
ganiseerde evenement. De tocht 
wordt georganiseerd door Toerclub 
Nuenen onder de vlag van de Neder-
landse Toer Fiets Unie (NTFU). 

Spectaculaire afdalingen en steile 
klimmetjes
De routes lopen door karresporen, 
langs weilanden en over bospaden, via 
fietspaden en halfverharde landwegge-
tjes. Het hoogste punt van het ‘Dak van 
Brabant’ ligt op het Landgoed Gulber-
gen tussen Nuenen en Geldrop-Mierlo. 

Mountainbikers in actie op het Dak van Brabant…. (foto: Cees van Keulen) 

Noodmaatregelen nodig om 
stikstofuitstoot terug te dringen
 
Nederland moet zo snel mogelijk drastische maatregelen nemen om de uit-
stoot van stikstof terug te dringen en om de natuur te herstellen. Dat conclu-
deert het Adviescollege Stikstofproblematiek, onder leiding van Johan 
Remkes afgelopen week bij de overhandiging van het rapport aan minister 
Carola Schouten van LNV.

op rijks- en provinciale wegen waar dat 
effect heeft op de neerslag van stikstof in 
kwetsbare natuurgebieden. Hiermee 
kan per regio worden gevarieerd. In de 
tweede fase van de opdracht komen an-
dere vormen van mobiliteit aan de orde, 
te weten vrachtvervoer, openbaar ver-
voer, de luchtvaart en de scheepvaart. In 
de industrie en in de bouw verwacht het 
Adviescollege een positieve bijdrage 
van het stimuleren van innovaties. Het 
Adviescollege adviseert aanbestedings-
voorwaarden en vergunningsvoorwaar-
den hierop aan te passen.

Om de staat van instandhouding van de 
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden 
te verbeteren, zijn voor alle gebieden 
herstelmaatregelen uitgewerkt. Uit de 
‘oriënterende studie evaluatie Natura 
2000 - doelensystematiek’ (juni 2019) 
blijkt dat de uitvoering van deze herstel-
maatregelen trager verloopt dan ver-
wacht en dan noodzakelijk is. Het Ad-
viescollege adviseert een intensivering 
en versnelling van het natuurherstel en 
het waar nodig beschikbaar stellen van 
geld door het Rijk en de provincies. Op 
korte termijn moeten zo mogelijk aan-
vullende maatregelen worden gepro-
grammeerd en dient een versneld reali-
satie-pad te worden uitgezet.

Gebiedsgericht
Het Rijk en de provincies vervullen vol-
gens het Adviescollege een sleutelrol bij 
het terugdringen van de stikstofuitstoot. 
Provincies moeten het voortouw nemen 
en - samen met gemeenten, waterschap-
pen en terreinbeherende organisaties 
-in kaart brengen waar de knelpunten 
het grootst zijn en welke maatregelen 
nodig zijn. Rijk en provincies moeten 
nieuw beleid maken. De regering moet 
hiervoor extra geld vrijmaken.
Het Adviescollege brengt uiterlijk in mei 
2020 het tweede advies uit over een 
nieuwe aanpak van de stikstofproblema-
tiek.

De manier waarop ons land omgaat met 
gevolgen van de stikstofuitstoot voor 
kwetsbare Natura 2000-gebieden is in 
strijd met de wet. De uitspraak van de 
Raad van State van 29 mei 2019 is daar 
duidelijk in. “We moeten ons realiseren 
dat in ons land niet alles kan. Er zijn 
noodmaatregelen nodig”, stelt voorzitter 
Johan Remkes van het Adviescollege. 
Vanwege de grote maatschappelijke ur-
gentie roept het Adviescollege de poli-
tiek op om snel keuzes te maken, beslui-
ten te nemen en die uit te voeren.
Volgens het Adviescollege moeten twee 
dingen gebeuren: de stikstofuitstoot 
moet zo snel mogelijk omlaag en er zijn 
sneller herstel- en verbetermaatregelen 
nodig in Natura 2000-gebieden. Overhe-
den moeten zo snel mogelijk de vergun-
ningsprocedures weer oppakken, zeker 
in die situaties waarbij een betere onder-
bouwing van de aanvraag kan volstaan. 
Het Adviescollege schat in dat de ver-
gunningverlening op korte termijn niet 
overal weer kan worden vlot getrokken. 
Dit heeft het Adviescollege gebracht tot 
de titel van dit advies: Niet alles kan.
Van de bouw tot het verkeer en van vee-
houderijen tot de industrie: overal waar 
stikstofuitstoot plaatsvindt, moet de uit-
stoot omlaag. Elke sector moet evenwich-
tig bijdragen, rekening houdend met kos-
ten en opbrengsten, aldus het Adviescol-
lege. Er moet snel in kaart worden ge-
bracht welke veehouderijen verouderde 
stalsystemen hebben en relatief veel am-
moniakuitstoten bij stikstofgevoelige na-
tuurgebieden. Als dit duidelijk is, kan de 
overheid een gerichte verwerving of sa-
nering van agrarische bedrijven uitvoe-
ren. Ook kan winst worden geboekt als in-
novaties eerder worden toegestaan als 
dat leidt tot minder stikstofuitstoot. Het 
Adviescollege vraagt hierbij ook aan-
dacht voor kringlooplandbouw.

Verkeer, industrie en bouw
Op het gebied van mobiliteit bepleit het 
Adviescollege een snelheidsverlaging 

Zaterdag 19 oktober

MTB avondtocht 
Onder de naam ‘ALS het licht uit gaat’ organiseert een groep enthousiaste 
mountainbikers op 19 oktober voor de vierde keer een mountainbike avond-
tocht van 35 kilometer. De route gaat door het Dommeldal en het groenge-
bied ten Noorden van Eindhoven. De tocht wordt gereden om geld bijeen te 
� etsen voor de slopende en dodelijke spierziekte ALS. De naam van de MTB 
avondtocht mogen wij gebruiken van de geestelijke vader Jan Zuring uit 
Nuenen. ‘ALS het licht uit gaat’ is namelijk de titel van de gedichtenbundel 
die Jan schreef. Ook dit jaar is hij weer onze eregast en vervult hij een rol bij 
de start. Jan heeft zelf ALS en weet waar hij het over heeft.

om dit jaar mee te doen? Geef je dan 
op via voorinschrijving. Dit kan tot 18 
oktober 12.00 uur. Inschrijven op de 
avond zelf kan ook. De inschrijfkosten 
bedragen dan €12,50. 
Wil je meer weten over het volledige 
programma van 2019 en andere leuke 
wetenswaardigheden over deze 
avond MTB-toertocht? Breng dan een 
bezoek aan onze website. 
Ben je zelf geen fietser, of fiets je liever 
niet in het donker, maar spreekt dit ini-
tiatief je wel aan? Elke vorm van dona-
tie of sponsoring is van harte welkom! 
Neem voor sponsoring contact op met 
de organisatie via info@alshetlichtuit-
gaat.nl. Hoe je een extra donatie doet 
lees je op de website.
Er wordt gestart om 19.30 uur op 
sportpark De Hondsheuvels, J C Dirkx-
pad 1, 5631 BZ Eindhoven.
www.alshetlichtuitgaat.nl

De fietsers worden, na de geleverde in-
spanning, sfeervol onthaald in de kan-
tine. Onder genot van een Belgisch 
fietsbiertje en de muziek van twee Dj’s 
kun je genieten van een gesponsorde 
kipburger. Het afgelopen jaar gingen 
er - 349 deelnemers van start. Dit jaar 
proberen we de 500 te halen. Tijdens 
de tocht is de IJzeren Man een geliefd 
onderdeel van het parcours. Op het 
terrein van het Wasven worden de fiet-
sers opnieuw muzikaal verrast. De me-
dewerkers van de Eindhovense Water-
zuivering, zelf ook mountainbikers, 
bouwen op hun eigen locatie een deel 
van het parcours op. Zij zorgen voor 
verrassingen aldaar. Net buiten Eind-
hoven (gemeente Nuenen) ligt een 
landgoed verscholen. Het mysterieuze 
landhuis op dit terrein wordt belicht 
door een lichtkunstenaar onder ande-
re bekend van Glow. Bij tuinbouwbe-
drijf de Haas rijden de fietsers dwars 
tussen de frambozen en bessenstrui-
ken door. Hoevenaars Licht & Geluid 
zorgt weer voor een extra showele-
ment op het parcours. Voor kinderen 
tussen 8 en 12 jaar organiseren we, on-
der begeleiding, een toer over het spe-
ciaal aangelegde parcours op het 
sportpark. De deelname aan deze toer 
is gratis. Na afloop ontvangt iedere 
deelnemer een leuk aandenken. 

Word je na het lezen van het boven-
staande enthousiast en uitgedaagd 

MMC wordt   
geheel rookvrij
 
Vanaf 1 oktober 2019 is Máxima MC 
(MMC) een rookvrij ziekenhuis. Voor 
medewerkers, patiënten en bezoekers 
geldt dat er vanaf die datum niet meer 
gerookt mag worden op het terrein 
van het ziekenhuis. Het rookverbod is 
ook van toepassing op de e-smokers 
en geldt voor zowel de locatie Veldho-
ven als Eindhoven.
Longarts Joris van Enschot is blij met 
de beslissing. “Als grote zorginstelling 
moeten we het goede voorbeeld ge-
ven”, vindt hij. “We hebben hier dage-
lijks te maken met de gevolgen van ro-
ken. Juist daarom stimuleren we een 
gezonde leefstijl. Oktober, de maand 
van Stoptober, is de perfecte maand 
om als rookvrij ziekenhuis te starten.” 
Een groot aantal ziekenhuizen in Ne-
derland heeft, net als MMC, besloten 
om hun terrein rookvrij te maken. Hier-
mee sluiten het ziekenhuis aan bij de 
landelijke campagne ‘Op weg naar een 
Rookvrije Generatie’.

De stopper is een topper!
Van Enschot: “Stoppen met roken 
heeft veel voordelen. Zo vermindert 
het risico op hart- en vaatziekten en op 
diverse vormen van kanker, zijn stop-
pers minder kortademig én verbetert 
hun smaakvermogen. Bovendien 
geeft het ook nog eens meer finan-
ciële ruimte, aangezien roken erg duur 
is.” Als longarts weet hij echter ook dat 
het moeilijk is om van het roken af te 
komen. “Voor veel mensen is het een 
gewoonte geworden. Eventueel met 
hulp is die gewoonte te doorbreken.”

Hulp bij stoppen
Rokers die willen stoppen en een 
steuntje in de rug nodig hebben, staan 
er niet alleen voor. MMC stimuleert en 
adviseert patiënten om te stoppen 
met roken. Mensen kunnen bij hun 
zorgverzekeraar informeren naar de 
mogelijkheden. www.mmc.nl

St. Anna Ziekenhuis 
organiseert vierde  
Anna’s Online 
Vragenuurtje   
over spataderen
Op woensdag 9 oktober om 19.30 uur 
organiseert het St. Anna Ziekenhuis 
voor de vierde keer Anna’s Online Vra-
genuurtje, met als onderwerp: spat-
aderen. Chirurg Ernst Cancrinus en ver-
pleegkundig specialist Jos Swinkels be-
antwoorden live in beeld alle vragen 
rondom het onderwerp spataderen. 

Kijkers kunnen tijdens de livestream, 
die te volgen is via website en Face-
book, via WhatsApp vragen inzenden 
op nummer: 06 - 57 71 79 98. Bijvoor-
beeld over vermoeidheids- en pijn-
klachten aan de benen, bij het ver-
moeden van spataderen of over de be-
handeling er van. Het stellen van een 
vraag is volledig anoniem. Het is ook 
mogelijk om vooraf vragen in te zen-
den via WhatsApp of via www.st-anna.
nl/vragenuurtje.

Meer informatie en live meekijken
Ga voor meer informatie, het vooraf 
stellen van vragen, het deelnemen aan 
of het meekijken naar www.st-anna.nl/
vragenuurtje. Op deze pagina zijn ook 
de vorige edities van het vragenuurtje 
terug te kijken. 

Laagdrempelig contact
Anna’s Vragenuurtje is een laagdrem-
pelige manier om mensen contact te 
laten leggen met specialisten van het 
St. Anna Ziekenhuis. Het vragenuurtje 
is niet bedoeld als een consult. Het is 
een aanvulling op bestaande vormen 
van voorlichting die het St. Anna Zie-
kenhuis aanbiedt.
 

 Kaartverkoop 
Calling Elvis Tribute 
met Mark Elbers
Op 29 september is de kaartverkoop van 
het ‘Calling Elvis Tribute’ concert op 12 
december met Mark Elbers van start ge-
gaan. Inmiddels is al een flink aantal 
kaarten verkocht, maar er zijn nog plaat-
sen beschikbaar. De komende twee we-
ken worden de resterende kaarten ver-
kocht bij Jumbo Ton Grimberg. Op = Op.
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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 9 oktober
14.00-17.00 uur Nationale Sportweek: 

Spelmiddag
Veldje naast sporthal De Hongerman

Zaterdag 12 oktober
10.30 uur Presentatie boek: Familiegehei-

men in de tweede wereldoorlog
van Samira van de Meulengraaf 

Bio-kracht, Parkstraat 3f, Nuenen

Zaterdag 12 oktober
20.30 uur Humoristische Brabantse avond 

met Kwartjesvolk.
Reserveren: www.vierbinden.nl/onstejater

Ons Tejater, Dorpshuis Lieshout

Zondag 13 oktober 
Veldtoertocht Dak van Brabant 

Tourclub Nuenen
Fietstocht door Nuenen

Zondag 6 oktober
10.00 tot 16.30 uur. Dierendag op de 

Dorpsboerderij Weverkeshof
11.00-16.00 uur Gezellige Creatieve markt 

in Gerwen. in de Heuvel in Gerwen

Zondag 6 oktober 
14.00 uur 8e Ons Dorp Bockbierfestival

Café Ons Dorp, Nuenen
14.00 uur concert Otherwise met Nuenens 

mannenkoor. Het Klooster Nuenen

Dinsdag 8 oktober
10.30 uur Cultuur Overdag - fi lm ‘Todos lo 

Saben’. Het Klooster
14.00 uur Ave Maria in Brabant en daarbui-

ten door Eric Kolen. Dorpshuis Lieshout

Dinsdag 8 oktober
19.45 uur Ouderavond digitale wereld

Klooster Nuenen

Vrijdag 4 oktober
17.00-21.00 uur Afscheidsreceptie notaris 
Tsjeard Fokkema. Parkstraat 54, Nuenen

21.00 uur PvdA-inloop
Café Schafrath

Zaterdag 5 t/m zondag 13 oktober
Janssen Kerres Goudhoek Open 2019 

Tennisvereniging De Goudhoek in Gerwen

Zaterdag 5 en zondag 6 oktober
KunsT met een grote T

in en rond het centrum van Nuenen
11.00-17.00 uur Kleurrijke Herfstdagen
De Walburg Tuinen, Boord 64, Nuenen

Zaterdag 5 oktober 
10.00-12.30 uur Sam’s Kledingactie 
plein H. Clemenskerk Park 55 Nuenen

13.30 uur Senergiek Bridgedrive
Senergiek ruimte van Het Klooster in Nuenen

t/m 13 oktober 
Kinderboekenweek ‘REIS MEE!’

Bibliotheek Nuenen

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 Offi ciële overdracht kleed ge-
meente Lieshout, Dorpshuis in Lieshout

Vrijdag 4 oktober
13.30-15.30 uur Senergiek lezing: WO I (1). 

Trefpuntzaal Het Klooster
15.00 uur Cultuur Overdag - Concert Muziek 

in Huis. Het Klooster

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 zondag 6 oktober 
Frietgangers: hedendaagse aardappeleters...

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

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

Award Nuenen
centrum van Nuenen

t/m 8 oktober 
Week van de eenzaamheid

  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 5 oktober 18.30 uur: viering, 
volkszang,  voorganger pastor S. 
Kuijpers.
Zondag 6 oktober 11.00 uur: viering, 
volkszang met klein koor, voorganger 
pastor S. Kuijpers. 

Misintenties:
Zaterdag 5 oktober 18.30 uur: Ad van 
de Rijt (vanwege huwelijksdag); Catha-
rina Baggermans - Boer; Jo de Haas - 
van der Hamsvoort; Familie de Haas en 
familie Van der Hamsvoort. 
Zondag 6 oktober 11.00 uur: Mien van 
Grotel - Smulders; Riënts Slippens; Jan 
en Miet Dijstelbloem - Knoops; Lotte 

van Rooij en Leo van Hevelingen; Johan 
en Oda van Kemenade - Pepers; Tiny 
van Grotel en Lies van Grotel - Verberne; 
Ad van den Akker; Catharina Bagger-
mans - Boer; Toon van der Linden; Jo-
han Slegers en Hendrina Slegers - Bres-
sers; Louis van der Linden; Paul Perrée.

Mededelingen
Met ingang van deze week is de vie-
ring op zondag weer om 11.00 uur. Dit 
gaat dan door tot en met april 2020.

De extra collecte van 22 september 
voor PAX heeft in Nuenen € 352,12 op-
gebracht. Hartelijk dank hiervoor.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 6 oktober: 11.00 uur viering, 
jongerenkoor Jocanto, voorgangers 
leden van de werkgroep.

Misintenties: 
Leden van het Jocanto-koor; Koen 
Smeets; Toos van Lierop - Wouters; 
Riek v/d Putten-Sanders; Piet Loonen.

Mededeling: 
De extra collecte van 22 september 
voor PAX heeft in Gerwen € 195,19 op-
gebracht. Hartelijk dank hiervoor.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 6 oktober 09.30 uur  viering, 
volkszang, voorgangers leden van de 
werkgroep.

Misintenties:
Mia Teunisse; Jan Coppelmans; Karel 
Foolen.

Mededelingen:
De extra collecte van 22 september 
voor PAX heeft in Nederwetten € 68,62 
opgebracht. Hartelijk dank hiervoor.

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

Zondag 6 oktober, Israel zondag, zal in 
de dienst van 10.00 uur onze eigen 
predikant da. Marlies Schulz voorgaan. 
De collecte is deze keer bestemd voor 
een project in Israel. U bent van harte 
welkom om deze kerkdienst met ons 
mee te vieren.
 
Donderdag 3 oktober is er van 10.00 - 
12.00 weer Open Huis. Onder het ge-
not van een kopje koffie of thee is er de 
mogelijkheid elkaar te ontmoeten, 
een praatje te maken of gewoon gezel-
lig bij elkaar te zijn.
 
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 3 okt. 17.30 Lof; 18.30 H. 
Mis, H. Teresia van het Kind Jezus, 
maagd.
Vrijdag 4 oktober. Eerste vrijdag van de 
maand. 17.30 Lof; 18.30 H. Mis, votief-
mis van het H. Hart van Jezus; gedachte-
nis van H. Franciscus van Assisi, belijder.
Zaterdag 5 oktober. Eerste zaterdag 
van de maand. 07.00 uur H. Mis, votief-
mis van het Onbevlekt Hart van Maria; 
gedachtenis van H. Placidus en gezel-
len, martelaren. 08.00 uur vertrek Be-
devaart naar Banneux.
Zondag 6 oktober. Zeventiende zon-
dag na Pinksteren. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis; na de Mis kinderzegen. 
Maandag 7 oktober. Feest van Onze 
Lieve Vrouw van de H. Rozenkrans; 
18.30 uur gezongen H. Mis, gedachte-
nis van H. Marcus, paus en belijder.
Dinsdag 8 oktober. 18.30 uur H. Mis, H. 
Brigitta, weduwe; gedachtenis van H. 
Sergius, Bacchus, Marcellus en Apule-
jus, martelaren.
Woensdag 9 oktober. 07.15 uur H. Mis, 
H. Johannes Leonardi, belijder; ge-
dachtenis van H. Dionysius, Rusticus 
en Eleutherius, martelaren.

Maand oktober
Elke zondag:
• 09.00 uur WSV-wandeling. Gemeentehuis, bij fi etsenstalling vijverzijde.
• Elke tweede zondag v.d. maand. 14.00-17.00 uur Ierse sessies. Dorpsboerderij Weverkeshof, 
Jhr. Hugo van Berckellaan 5 Nuenen.
• 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:
• 19.00 uur WSV-wandeling. Gemeentehuis, bij fi etsenstalling vijverzijde.

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.
• Even weken: 10.00-12.00 uur Werkcafé Nuenen. CMD-gebouw, Aardappeleterssteegje 3
www.werkcafenuenen.nl
• 20.00 uur Kienen in Lieshout. Dorpshuis Grotenhof 2 Lieshout

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

Cultuur Overdag
Liederen en aria’s bij Cultuur Overdag
Ook in seizoen 2019/2020 organiseert Cultuur Overdag, mede dankzij een bijdra-
ge van de gemeente Nuenen, laagdrempelige concerten klassieke kamermuziek. 
Iedereen is welkom bij deze concerten. Zeker ook zij voor wie het niet vanzelf-
sprekend is een concertzaal in de regio te bezoeken. 
De concerten worden georganiseerd in samenwerking met Stichting Muziek in 
Huis. Deze stichting wil via concerten met klassieke muziek, uitgevoerd door pro-
fessionele ensembles, de kwaliteit van leven van ouderen verhogen.

Toegangskaarten à € 6,50 (inclusief 
koffie/thee) zijn te koop op werkdagen 
tijdens kantooruren aan de balie van 
Het Klooster.

In oktober staan nog 3 activiteiten ge-
pland: een populair-klassiek concert 
(17 oktober), een film (21 oktober) en 
een lezing (30 oktober). Kijk op www.
cultuuroverdag.nl voor het complete 
overzicht en/of volg het nieuws in 
deze krant.

Stemt u ook op Cultuur Overdag? 
Leden van de Rabobank kunnen stem-
men in het kader van Rabo Clubsup-
port. Cultuur Overdag hoopt op uw 
stem(men)! Dankzij uw steun kunnen 
we bijvoorbeeld ook regelmatig een 
seizoensbrochure maken. 

Concert Muziek in Huis 
Op vrijdagmiddag 4 oktober (aanvang: 
15.00 uur) brengen Marijke Groenen-
daal (sopraan) en Jacob Engel (piano) in 
Het Klooster een klassiek programma 
met liederen en aria’s. Niet alleen door 
hun voordracht maken ze deze toegan-
kelijk: ze nemen het publiek ook mee in 
het gedicht of het verhaal. Door hun le-
vendige toelichtingen zal iedereen zich 
kunnen inleven en genieten van be-
kende en onbekende muziek.
Toegangskaarten à € 8,50 (inclusief 
een kopje koffie of thee na afloop van 
het concert) zijn te koop op werkda-
gen tijdens kantooruren aan de balie 
van Het Klooster of via www.cultuur-
overdag.nl Op de website is ook het 
programmablad van het concert te 
vinden, evenals meer informatie over 
de musici.

Film in oktober: ‘Todos lo Saben’
Op dinsdag 8 oktober (aanvang: 10.30 
uur) wordt in Het Klooster de Spaans-
talige film ‘Todos lo Saben’ (Everybody 
knows) vertoond. De film gaat over re-
laties, het gewicht van het verleden en 
geheimen. 
Laura (Penélope Cruz) en haar gezin 
reizen vanuit Buenos Aires terug naar 
haar geboortedorp in Spanje voor een 
huwelijk. De bruiloft is een grote reünie 
met de hele familie, dorpsvrienden en 
haar oude liefde Paco (Javier Bardem).
Wanneer het feest ruw verstoord 
wordt door de verdwijning van Laura’s 
dochter, staat het leven van de Spaan-
se familie op z’n kop. In hun zoektocht 
naar antwoorden komen lang verbor-
gen f amiliegeheimen boven drijven.

Soe�  Centrum
Op zondag 6 oktober houdt het Soefi 
Centrum Eindhoven een Universele 
Eredienst. Monika Rietveld zal het the-
ma ´Oogsten’, vanuit het Universeel 
Soefisme en met teksten uit de grote 
Wereldreligies belichten. 
Doelstellingen van het Universeel Soe-
fisme zijn: Respect tonen voor anders-
denkenden; verbinding leggen tussen 
oost en west; volgen van het mystieke 
pad.  De bijeenkomst vindt plaats in de 
bovenzaal van ‘de Herberg’ op het ter-
rein van Woonpark Eckartdal, Nue-
nenseweg 1, 5631 KB Eindhoven. Aan-
vang 11.00 uur. Na afloop is er koffie en 
thee, een boekentafel en gelegenheid 
tot een nagesprek. Iedereen is van har-
te welkom. De toegang is vrij.
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•   Altijd minimaal 10% met klantenspaarsysteem
•   Gratis parkeren voor de deur
•   Persoonlijke en deskundige 

bediening
•   Vertrouwd adres sinds 1947

Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl
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Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl

BUITEN
GEWOON
GOED
WANDELEN
TRAVEL
HIKING
BIKING
RUNNING
FITNESS
SPORT

SPORT
Programma

Voetbal

VOETBAL
EMK NUENEN
Vrijdag 4 oktober 
Brabantia 2 - EMK 1 (zaal)  . . . . . 20.10
Zaterdag 5 oktober 
Braakhuizen G2 - EMK G1G  . . . . 11.00
EMK VE1 - Beerse Boys VE1  . . . . 15.30
Zondag 6 oktober 
EMK 3 - Bladella 4  . . . . . . . . . . . . . 11.00
EMK 4 - Woenselse Boys 11  . . . 11.00
Nieuw Woensel VR2 - EMK VR1  12.00
Geldrop 7 - EMK 5  . . . . . . . . . . . . 12.30
EMK 1 - Bavos 1  . . . . . . . . . . . . . . . 14.30

RKVV NEDERWETTEN
Vrijdag 4 oktober
Waalre VR30+ - Nederw. VR30+ 19.30
Zaterdag 5 oktober
Brabantia VE - Nederwetten VE 16.30
 Zondag 6 oktober
WHV 1 - Nederwetten 1  . . . . . . . 14.30
Brabantia 10 - Nederwetten 2  . 09.30
Nederwetten 3 - Wilh. Boys 9.  . 11.00
DOSL 5 - Nederwetten 4  . . . . . . 10.00
Nederwetten VR1 - RKGSV VR1  12.15

RKGSV GERWEN
 Zondag 6 oktober
Brandevoort 1 - RKGSV 1  . . . . . . 14.30
RKGSV 2 - Geldrop 4  . . . . . . . . . . 11.00 
RKGSV 3 - Braakhuizen 6  . . . . . . 11.00
Best vooruit 9 - RKGSV 4  . . . . . . 10.00
Nederwetten VR1 - RKGSV 1  . . 12.15

Naar EK-   
baanwielrennen  
met Nuenense 
WielerVrienden
Zaterdag 19 oktober is op de wieler-
baan van Omnisport Apeldoorn het Eu-
ropees Kampioenschap baanwielren-
nen. Het Oranjeteam van vrouwen en 
mannen telt een aantal favorieten en 
daarbij hoort ook de Brabander Harrie 
Lavreysen. Harrie start in drie verschil-
lende onderdelen: teamsprint, indivi-
duele sprint en het spectaculaire num-
mer keirin. Belangstellenden die deze 
topsport van dichtbij willen meemaken 
kunnen zaterdag 19 oktober voor 15 
euro mee met De Nuenense Wieler-
vrienden (NWV), de bus vertrekt om 
13.00 uur vanaf wielercafé de Stam in 
Gerwen. Aanmelden (graag zo spoedig 
mogelijk!) via NWV-bestuurslid Jan van 
Maasakkers op 06 14509970 of mailen 
naar  nuenensewielervrienden@gmail.
com.

Brabander Harrie Lavreysen, wereldkam-
pioen sprint en teamsprint, komt in actie 
bij het EK in Apeldoorn….
(foto Cees van Keulen)

Woenselse Boys - EMK  5-0
Door John de Jong

In de openingsfase maakte Woenselse Boys direct haar intenties duidelijk: 
met veel positiewisselingen voorin en met veel energie begon Woenselse 
Boys aan de wedstrijd. Toch was de wedstrijd het eerste kwartier in even-
wicht. Nadat de eerste serieuze doelkans van de wedstrijd (vrije schietkans 
Daan van de Ven) door de keeper van Woenselse Boys was gekeerd. 

volgende kans wel raak toen een voor-
zet opnieuw niet kon worden wegge-
werkt en opnieuw kon worden inge-
kopt (2-0). Het geloof in een goed resul-
taat was weg bij EMK en het spelniveau 
zakte door de ondergrens. Nog voor 
rust maakte Woenselse Boys aan alle il-
lusies een einde met de 3-0 ruststand.

Na balverlies en slordig uitverdedigen 
van EMK viel het doelpunt aan de ande-
re kant: na een voorzet kon vrij worden 
ingekopt (1-0). Direct erna was er een 
grote kans voor Woenselse Boys om de 
wedstrijd direct in het slot te gooien, 
maar de kans werd gestopt door Robin 
Verhoeven. Toch was het uit de eerst-

Doelpoging Daan Van de Ven

EMK heeft een nieuw   
zevenkoppig bestuur
Op de algemene ledenvergadering van 23 september, heeft de ledenverga-
dering van EMK een nieuw bestuur gekozen.

Na de eerste bestuursvergadering 
wordt er een definitieve taakverdeling 
gemaakt, waarover wij de vereniging 
zo snel mogelijk zullen informeren. De 
taken van de voorzitter worden voor-
lopig waargenomen door de overige 
bestuursleden.

Het bestuur zal de vereniging perio-
diek informeren over de belangrijke 
dossiers die er spelen rond VV EMK. Dit 
om de betrokkenheid van de leden te 
vergroten en de kernwaarden: Ambi-
tie, Sportiviteit & Gezelligheid nog 
sterker te laten worden.

Van het zittende bestuur, bestaande 
uit drie bestuursleden, neemt Richard 
du Croo de Jongh (voorzitter) afscheid. 
De overige twee bestuursleden, Piet 
vd Laar en Walrick Dirkx, nemen plaats 
in het nieuw gekozen bestuur als be-
stuurslid.
Twee bestuursleden zijn in functie ge-
kozen, te weten Sjoerd Stooker -Pen-
ningmeester en Frank vd Hoeven-Se-
cretaris. De overige drie kandidaten, 
John de Jong, Jac Hilt en Frank Dielis-
sen zijn gekozen als bestuurslid. De 
positie van Voorzitter is vacant en hier 
wordt naar gezocht.

Van links naar rechts: Jac Hilt, Frank van der Hoeven, Frank Dielissen, Piet van de Laar, 
John de Jong, Sjoerd Stooker en Walrick Dirkx.

Er had meer in gezeten als…

Nederwetten - FC Uden 1-4
Door Louis Staals

Een druilerig sportpark de Koppel was het decor voor de wedstrijd tussen 2 
partijen die vorige week de volle winst binnen haalden in de 1e competitie 
wedstrijd van dit seizoen. FC Uden begon sterk aan deze wedstrijd en het 
verschil in klasse werd in de 28e minuut al duidelijk. 

den met een 1-1 stand wat vrolijker 
naar de thee kunnen gaan. 
Na de hervatting was er geklungel in 
de achterhoede van Nederwetten en 
opnieuw Meli Polat was terplekke om 
dit af te straffen, 0-2. Amper 2 minuten 
later kreeg Christiaan Baaten een op-
gelegde kans om de aansluitingstreffer 
te maken maar hij miste vrij voor doel 
de mogelijkheid. Nederwetten kreeg 
nog wel wat kansen maar in de 82e mi-
nuut maakte Faroek Polat de 0-3. Mike 
van Lierop maakte ook nog de 0-4 en 
gelukkig kon Ben van den Bruggen in 
de slotminuut nog de hatelijke nul van 
het scorebord halen. Hij soleerde al-
leen naar het vijandelijke doel en pas-
seerde de FC Uden doelman op fraaie 
wijze,1-4. Er had meer in gezeten als… 
we dit en dat of misschien zo gedaan 
hadden maar dat mag Nederwetten 
volgende week laten zien.

De snelle rechtsbuiten van FC Uden 
Meli Polat kapte de Nederwetten ver-
dediging uit en schoot knap de eerste 
treffer achter Nederwetten doelman 
Jordi van den Boogaard 0-1. FC Uden 
kreeg meerdere kansen maar de goalie 
van Nederwetten staat zeker de laatste 
tijd zijn mannetje en pareerde menige 
kans voor FC Uden. Tot vlak voor de rust 
hield hij zijn doel verder schoon en Ne-
derwetten kreeg een unieke kans om 
de stand gelijk te trekken. Een doorge-
broken Roy Sleegers werd in het straf-
schopgebied neergehaald en scheids-
rechter Meulenbroek gaf terecht een 
penalty voor Nederwetten. Topscorer 
van Nederwetten Toon van Rooij ging 
achter de bal staan en schoot de bal 
strak in de rechter benedenhoek. Maar 
doelman Kenneth van Kampen lag in 
dezelfde hoek en keerde deze penalty. 
Een domper voor Nederwetten, ze had-

Adventure Store 
outdoorkleding
Helmond: De zomer nadert langzaam zijn einde en dat betekent dat de 
herfst er weer aankomt. Heb jij er ook al zo’n zin in? Een heerlijke, stevige 
herfstwandeling of misschien haal je de mountainbike weer uit de schuur 
voor een lange � etstocht. Op onze outdoor afdeling vindt je alles voor het 
wandelen, buitensporten en voor al je reizen. Of je nu een wandelaar, � etser 
of wintersporter bent, Adventure Store heeft alles voor uw favoriete buiten-
activiteit. In het assortiment vind je bodywarmers, � eecevesten, truien, 
shirts, regenkleding, polo’s, outdoorkleding en broeken en nog veel meer.

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl 

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl 

Functionele Outdoorkleding
Voor het ontwerpen en maken van func-
tionele kleding maken veel ervaren fa-
brikanten als Jack Wolfskin, Fjall Raven 
of Columbia gebruik van de meest uit-
eenlopend functionele materialen. 
Denk hierbij aan sneldrogende shirts, 
waterdichte hard- en softshelljassen, 
waarin je goed kunt bewegen. Ook ther-
mo ondergoed, outdoorsokken en duur-
zame trekkingbroeken zijn zeer popu-
lair. Wandeljassen zijn ook zeer licht en 
bieden bovendien zeer goede bescher-
ming tegen wind en regen. Daarnaast 
heeft outdoorkleding in de loop der ja-
ren  een flinke transformatie begaan. Het 
materiaal is veel lichter en comfortabe-
ler geworden en droogt zeer snel. Om-
dat er veel verschillen bestaan betreft 
outdoorkleding omtrent de functionele 
eigenschappen en materiaal, vind je 
hieronder een compact overzicht van de 
verschillende outdoorsporten en de 
daarbij behorende functionele kleding 

Wandelkleding
De optimale wandelkleding is afge-
stemd op het type en de lengte van de 
wandeling. Bovendien spelen reisbe-
stemming en weer een belangrijke rol 
voor een ideale voorbereiding. Bij lange 
tochten op onherbergzaam terrein be-
horen in ieder geval stabiliteit en com-
fortabele schoenen met passende wan-
delsokken tot de basisuitrusting. Wan-
delhemden en wandelshirts die snel 
drogen en waarbij de vochtigheid snel 
van het lichaam afgevoerd wordt, zor-
gen voor een aangenaam draagcomfort 
bij het wandelen.

Sportkleding
Een groot voordeel bij indoor- en out-
door sporten is functionele sportkle-
ding die snel droogt en waarin je goed 
kunt bewegen. Warme sportjacks, ade-
mende sportshirts en sportondergoed, 
evenals perfect passende en goed venti-
lerende sportsokken verhogen het uit-

houdingsvermogen, de prestaties en 
het comfort. Sporthandschoenen, softs-
helljacks of softshellparka’s zijn geschikt 
voor vele gelegenheden.

Schoenen en laarzen voor het najaar 
en de winter
Een stevige wandelschoen is een must 
voor elke wandelaar. Pasvorm, isolatie en 
goede grip in sneeuw en modder maken 
de Cold Weather Boots van Lowa de per-
fecte partner voor avontuurlijke en com-
fortabele winterwandelingen. Lowa 
combineert hoge functionaliteit met 
moderne details. Naast een diverse mix 
van materialen voor de koude winterda-
gen zorgen de zolen van de Cold Weather 
Boots voor optimale grip. Kou en nattig-
heid hebben bij deze modellen geen 
kans. Meindl en Lowa zijn voorbeelden 
van stevige schoenen die de kracht en 
comfort bieden die u tijdens uw wand-
deling nodig heeft. Ook Meindl is zo’n 
merk dat stevigheid en comfort biedt tij-
dens een wandeling. Wordt het erg mod-
derig en nat dan zijn outdoorlaarzen een 
goede optie. Wind- en waterdicht en 
vaak met een heerlijke warme voering. In 
leer uitgevoerd van Meindl of de natuur 
rubberen uitvoering van Muckboots. Al 
uw outdoor benodigdheden zijn ver-
krijgbaar bij de Outdoorspecialist Ad-
venture Store Helmond. 

Kom naar de winkel voor een persoon-
lijk advies of kijk voor meer informatie 
op www.adventurestore.nl

Prinses Beatrix   
Spierfonds collecte
Inwoners van Nuenen, hartelijk dank voor uw bij-
dragen aan onze collecte tijdens de tweede week 
van september!

Onze collectanten haalden weer enkele duizenden 
euro’s  op. Dit geld wordt goed besteed aan belang-
rijk onderzoek naar oorzaken en behandeling van 
spierziekten. De landelijke opbrengst wordt in de-
cember bekend gemaakt

Nogmaals dank,
Ria van de Leur en Bauke Sijtsma, organisatoren.

Na rust veranderde er niet veel aan het 
spelbeeld, maar van een echte wed-
strijd was geen sprake meer. Woensel-
se Boys hoefde niet meer en EMK had 
vandaag simpelweg niet het niveau 
om terug te keren in de wedstrijd. EMK 
kreeg opnieuw een kans op de aan-
sluiting, maar Kevin Aarts stuitte op de 
keeper van Woenselse Boys. Nadat 
Woenselse Boys uit de volgende kans 
de 4-0 scoorde, was de wedstrijd gelo-
pen. Net voor het einde van de wed-
strijd maakte Woenselse Boys nog de 
5-0 eindstand.
Werk aan de winkel de komende week 
voor de technische staf, om met name 
het vertrouwen en de frisheid van de 
voorbereiding terug te brengen in de 
ploeg. Volgende week zondag de ont-
moeting thuis tegen Bavos.

Rick van Lieshout verdedigt op de bal

 

 

Zaterdag 19 oktober is op de wieler-
baan van Omnisport Apeldoorn het Eu-
ropees Kampioenschap baanwielren-
nen. Het Oranjeteam van vrouwen en 
mannen telt een aantal favorieten en Nederwetten - FC Uden 1-4



vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

Hypotheken | Verzekeringen | Pensioenen 

Vrijblijvend advies 
inwinnen over je droomhuis? 

Kom maandag 7 oktober naar ons kantoor. 
Wij zijn dan éxtra lang geopend tot 20.00 uur.

Park 26 - 28 l 040 - 26 35 900 l nuenen@veldsink.nl

BeterKliniek 
Helze 27
5662 JE Geldrop

Met integrale geneeskunde wordt volgens 
topuniversiteiten in de VS een visie beschre-
ven waarbij arts en patiënt gelijkwaardig zijn 
(de arts als coach). De patiënt staat centraal 
en  de mens wordt als geheel gezien. Als be-
handeling wordt er een keuze gemaakt uit 
alle beschikbare therapeutische mogelijkhe-
den waarvoor wetenschappelijke onderbou-
wing bestaat.

Voor welke klachten?
- AD(H)D/ Autisme
- Reuma/ Fibromyalgie/ MS
- Ziekte van Hashimoto
- Ziekte van Crohn/ Collitus Ulcerosa/ PDS
- Ziekte van Lyme
- Meno- en Peno pause
- Vermoeidheid (CVS)/ Burn-out/ Stress
- Depressie/ Angststoornissen
- Verslavingen
- Allergie/ Hooikoorts
- Kanker (immuunondersteuning bij)
- Obesitas/ Overgewicht
- Hart- en vaatziekten/ Hoge bloeddruk
- Alzheimer/ Parkinson

Behandelingen: 
- Orthomoleculaire geneeskunde
- Homeopatische geneeskunde

Integrale geneeskunde

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

- Epi- genetische geneeskunde
- Natuurgeneeskunde
- Reguliere geneeskunde

Gezondheidsonderzoeken:
- EEG/ ECG/ Prognos /DNA
- Arteriograph
- Thermometrie
- Bloed, speeksel, urine en ontlasting

Therapieen:
- Hoog doses Ozon (10 pass)
- Infuus (preventief en gezondheid)

Onze behandelingen worden door de 
meeste aanvullende verzekering geheel 
of gedeeltelijk vergoed.

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

Tel: +31 (0)6 15 49 18 72 • www.demaatschoenmaker.com

Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Zin in een bijbaantje!

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

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

040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

€ 20, - START BONUS

* bij goed bezorgen van 26 weken

*
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XL PRINTEN

MULTI
PRINTEN

ONTWERPENONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

ZATERDAG 26 OKTOBER 10:00 - 12:30 UUR
KLOOSTER NUENEN - DEELNAME GRATIS

Meld je nu aan via info@connuenen.nl o.v.v. IOT workshop - 
Let op!  Beperkte deelname, maximaal 20 personen. 

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

VOLOP VIOLENVOLOP VIOLEN
VELE SOORTEN EN

IN MEER DAN 50 KLEUREN

HEIDEPLANTEN - BLOEMBOLLEN
POTCHRYSANTEN enz.

GROOT ASSORTIMENT TUINPLANTEN

Lage Dijk 2A, 5705 BZ Helmond | Tel. 0492 - 33 00 39
Openingstijden: Ma-Vr 8.30-17.00 uur, Za 8.30-12.00 uur

helmond@regbat.nl | www.regbathelmond.nl

Gratis accu-check en montage 
zonder afspraak!

REGBAT HELMOND is dealer van o.a. Landport & Dynac accu’s voor snor/brom-fietsen, 
motoren, auto’s, vrachtauto’s, caravans, scootmobielen, golfkarren, hoogwerkers, boten enz.


	VP 40
	Tekst Gemeente wk40 RdL 2019
	Adv Evert wk40 RdL 2019
	Tekst Gipsy wk40 RdL 2019
	Tekst Starter wk40 RdL 2019
	Tekst Kunst wk40 RdL 2019
	Tekst Rabo wk40 RdL 2019
	Adv Lindeblaadjes wk40 RdL 2019
	Tekst Dak wk40 RdL 2019
	Tekst Kerk wk40 RdL 2019
	Tekst Sport wk40 RdL 2019
	Adv Veldsink AP wk40 RdL 2019



