
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

Prikkel je zintuigen 
in de vernieuwde 
XL Inspiration 
Store Goossens

Reis mee!

De tankslag 
tussen Son, 
Nederwetten 
en Nuenen
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Laat Nuenen
het weten.....

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

Plaats GRATIS 
uw redactioneel artikel.

redactie@ronddelinde.nl

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

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

 

 Driedubbel feest bij    
Marks Wachters notarissen

20 jaar notaris in Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten heeft Tsjeard Fokkema 
afscheid genomen wegens het berei-
ken van de pensioengerechtigde leef-
tijd. Hij kan nu gaan genieten van wel-
verdiende vrije tijd. Hij zal het vak gaan 
missen, want hij heeft het altijd met 
veel plezier gedaan. Hij kan terugkij-
ken op een mooie periode, waarin hij 
ontelbaar vaak zijn handtekening on-
der de vele aktes heeft gezet en zoveel 
mensen notarieel heeft mogen bij-
staan. Voor Tsjeard was er een speciaal 
cadeau en wel een krant met verhalen 
en wensen van relaties van de afgelo-
pen jaren. Het moet hartverwarmend 
zijn dat je dan kunt lezen over jezelf 
dat je een menselijke notaris was, 
waarbij respect voor collega’s en cliën-
ten bovenaan stond en ook dat men 
veel van hem heeft geleerd. Want be-
halve de mens, was ook kennisover-
dracht een belangrijke pijler in zijn no-
taris zijn.

Anne van Uden is sinds drie jaar in 
dienst bij Marks Wachters notarissen 
Nuenen. Veel cliënten, particulieren en 
ondernemers, hebben haar al ontmoet 
in de spreekkamer, op locatie of aan de 
telefoon. Zij heeft dan ook in korte tijd 
haar naam al gevestigd. Anne vindt 
het belangrijk om de juridische taal en 
procedures zo duidelijk en eenvoudig 
mogelijk uit te leggen. Bij een afspraak 
op kantoor neemt ze graag de tijd voor 
haar cliënten, uiteraard met een lekker 
kopje koffie er bij. Ze heeft haar be-
roep met name gekozen, omdat het 
notaris-vak vooral om mensen gaat. 

Speciaal cadeau
Anne is aangenomen als beoogd op-
volgster van Tsjeard Fokkema. En deze 
week was het dan zo ver en heeft zij 
het stokje van hem overgenomen. Na 

Hoopgevend nieuws, na overleg 
over de zorg in Nuenen
Op 2 oktober zaten Zorginkopers van zorgverzekeraars CZ en VGZ met de 
huisartsengroep Nuenen rond de tafel. Doel was om de tekorten in de zorg 
aan de orde te stellen, vooral in Thuiszorg en Verpleeghuiszorg. 

In juli was er een noodkreet uitgegaan 
vanuit de eerstelijns zorg in Nuenen 
naar de zorgverzekeraars, in de vorm 
van een brief van huisarts Boek. De 
zorgverzekeraars zijn zich bewust van 
dit grote probleem en willen meeden-
ken in oplossingen. Het personeelste-
kort in de zorg is het grootste struikel-
blok, geld is niet de beperkende factor.

Besloten is tot een bijeenkomst in no-
vember met de thuiszorgorganisaties, 
verzekeraars en huisartsen, waarbij er 
nagedacht gaat worden over vormen 
van samenwerking om efficiënter met 
het beschikbare zorgpersoneel om te 
gaan. Zo wordt er gedacht aan meer 
samenwerking in de nachtdiensten. 
Voor de nijpende vakantieperiodes, 
waarin er te weinig thuiszorgpersoneel 
beschikbaar is, wordt er gekeken naar 
noodbedden in de zorginstellingen.

De huisartsen en thuiszorgorganisa-
ties in Nuenen gaan ook kijken naar 
het invoeren van een loket van waaruit 
de zorgvragers en aanbieders gekop-
peld worden.

Aanvulling hoopvol nieuws:
Wanneer we in november verder pra-
ten zijn we uit op concrete maatrege-
len. Daarnaast hebben we afgespro-

ken om samen meer overstijgend en 
‘out of the box’    te denken bij het ont-
wikkelen van vernieuwend zorgaan-
bod in tijden van personeelsschaarste.

Gerwen Kermis met vertier  
en muziek voor jong en oud
Gerwen Kermis is vier dagen muziek en vertier voor jong en oud. Diverse 
kermisattracties sieren van vrijdag 18 tot en met maandag 21 oktober de 
Gerwenseweg in het dorp. Vrijdagmiddag om vier uur gaat de kermis open. 
Die middag krijgen de kinderen bij de eerste 100 strippenkaarten à tien eu-
ro vijf gratis kaartjes extra. Om acht uur die avond wordt de kermis o�  cieel 
aangezegd aan de Gerwense dorpsraad door het Heilig Kruisgilde en blaas-
kapel Tsjonge Jonge. Aansluitend verzorgen DJ Nick en duo 2.0 de muziek in 
de feesttent. 

Gerwen Kermis op de Gerwenseweg van 18 t/m 21 oktober……(foto Cees van Keulen)

Collins Live Experience en Familiedag 
Zaterdagmiddag 19 oktober opent de 
kermis om drie uur. Deze middag wor-
den als speciale actie bij de eerste 150 
verkochte consumpties in café De 
Stam 2 vrijkaartjes voor de kinderen 
verstrekt. DJ Nick verzorgt de muziek 
met ’s avonds op het podium de Col-
lins Live Experience. 

Zondag is de traditionele familiedag 
en is de kermis om twee uur open. Van-
af vijf uur treedt duo Markant op. 

Rikken en Toep Du Stam
Maandag 21 oktober start om elf uur 
het traditionele rikken, inschrijven 
vanaf 10.30 uur in café de Stam. De 
toepers verzamelen om twaalf uur en 
beginnen na de lunch met het toep-
concours Toep Du Stam. De kaarters 
krijgen voor tien euro inschrijfgeld een 
compleet verzorgde lunch en twee 
consumpties.

Schoolkinderen 
Gerwen en Nederwetten
De kermis opent maandagmiddag om 
twee uur. De schoolkinderen uit Ger-
wen en Nederwetten bezoeken de ker-
mis en krijgen vrijkaartjes en een trak-
tatie in de feesttent. Gerwen Kermis 
wordt muzikaal afgesloten door Mister 
Pianoman Sander Bekkers en DJ Nick.

Op vrijdag 4 oktober was het driedubbel feest bij Marks Wachters notaris-
sen aan de Parkstraat 54. Anne van Uden was die week door de Rechtbank 
beëdigd als notaris. Om zover te komen moet je een goede staat van dienst 
hebben en een enorme procedure doorlopen. Notaris word je niet zomaar. 
Het mag dan ook met recht een mijlpaal in haar carrière genoemd worden. 

Tsjeard had op zijn beurt voor Anne 
ook een bijzonder cadeau met een 
symbolische waarde. Bij zijn afscheids-
speech overhandigde hij haar de gro-
te sleutelbos van kantoor. En dan niet 
alleen van de voordeur, maar ook van 
de vele kluizen, waarin alle aktes be-
waard worden. Voor een groot deel 
zijn dat de aktes ondertekend door 
notaris Fokkema. Zijn protocol, zoals 
dat heet in het notariaat, is overgeno-
men door Anne. Een vraag over een 
eerder gemaakte akte van notaris Fok-
kema kan dus eenvoudig bij Marks 
Wachter notarissen Nuenen worden 
beantwoord. 

Het nieuwe pand
Het driedubbele feest kan zo genoemd 
worden, omdat behalve de beëdiging 
van Anne en het pensioen van Tsjeard 
er nog een goede reden was om feest 
te vieren en dat is namelijk het nieuwe 
pand. Dit is prachtig verbouwd en een 
mooi, modern, sfeervol kantoor ge-
worden, waar bovendien meer ruimte 
is dan in het vorige pand aan de Kloos-
terstraat. Bij het rondleiden van de be-
zoekers bleek wel dat ook zij meer dan 
enthousiast waren over de ruimte en 
inrichting. Bent u nog niet geweest, 
gaat u dan gerust een keer kijken. De 
koffie staat klaar.

Het was enorm druk op de feestelijke 
bijeenkomst afgelopen vrijdag met de 
vele relaties en natuurlijk familie en 
vrienden. Het was geweldig en voor 
Tsjeard en Anne een onvergetelijke 
avond. Zij willen u allen bedanken 
voor bezoek, kaarten, bloemen, reac-
ties via de e-mail, enzovoorts. Het was 
overweldigend. Het team van Tsjeard 
werkt nu voor Anne. Vol enthousiasme 
beginnen zij met elkaar aan een nieu-
we periode met een nieuwe notaris. 
Tsjeard heel erg bedankt en Anne en 
haar team heel veel succes!



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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KAP DODE FIJNSPARREN
Door de droogte en aantasting door het insect de letterzetter 
(boomkever), zijn er op verschillende locaties in de bossen van de 
gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten nogal wat fi jnsparren 
doodgegaan. We gaan in november en december de dode bomen 
opruimen. Allereerst vanwege de veiligheid, maar ook om ruimte te 
maken voor de aanplant van nieuwe bomen. Het gaat om bosper-
celen bij:

• Gerwen: Willem Schutslaan, Bosweg, Lieshoutseweg
• Olen: Cortenbachsendijk
• Nuenen: Papenvoortse Heide, Pastoorsmast
• Eeneind: Refelingse Heide, Collse Hoefdijk

We vragen bezoekers aan deze bossen om extra alert te zijn. Het is 
belangrijk dat bezoekers op gepaste afstand blijven van de machines 
en houtstapels en geen afgesloten paden betreden. 
Om in de toekomst weer te kunnen genieten van een mooi en gezond 
bos, planten we komende winter volop jonge loofbomen aan.

GGD JEUGDMONITOR 12 T/M 18-JARIGEN
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 vragen-
lijst in te vullen over je gezondheid. De GGD Brabant-Zuidoost or-
ganiseert dit onderzoek voor 24.000 jongeren in het werkgebied. 
Hoe meer jongeren meedoen, hoe beter de GGD de gezondheid van 
jongeren in beeld krijgt.

Wat gebeurt er met de uitkomsten?
De vragen gaan over je gezondheid en ook over je leefomgeving, 
leefstijl en welzijn. De resultaten van dit onderzoek helpen gemeen-
ten te bepalen wat nodig is voor jongeren om gezond en veilig te 
wonen, leven en opgroeien. 

Denk aan gezond schoolbeleid, alcoholpreventie en opvoedonder-
steuning. Hoe meer jongeren meedoen aan het onderzoek, hoe 
completer de gegevens en de bruikbaarheid van de informatie. De 
GGD publiceert de resultaten van het onderzoek medio 2020.

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

Uitnodiging ontvangen?
Als je een uitnodiging hebt ontvangen, ben je (is je kind) via een 
steekproef uit het bevolkingsbestand geselecteerd. Voor jongeren 
onder de 16 jaar is toestemming van de ouders nodig voor deel-
name aan het onderzoek. 

De GGD beloont elke twintigste deelnemer 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?

WEEK VAN DE VEILIGHEID
Gemeente Nuenen doet mee aan de landelijke Week van de Veilig-
heid van 7 t/m 13 oktober 2019. In deze week staat veiligheid centraal 
in onze gemeente. Op onze social media (Facebook en Twitter) 
plaatsen we deze week iedere dag een veiligheidstip die bij kan dra-
gen aan uw eigen veiligheid.

Bent u al lid van een BuurtWhatsApp-groep? 
Zelf kunt u ook een bijdrage leveren aan een veilige 
woon- en leefomgeving in uw buurt door bijvoor-
beeld lid te worden van een BuurtWhatsApp-groep. 
WhatsApp is een applicatie (app) voor uw smart-
phone. U kunt met WhatsApp op uw mobiel meer-
dere personen tegelijkertijd een bericht sturen wanneer u een 
WhatsApp-groep aanmaakt of deel uitmaakt van zo’n groep. Via 
WhatsApp kunnen u en uw buurtbewoners elkaar attent maken op 
zaken die spelen in de buurt. Zo kunt u samen een oogje in het zeil 
houden en verdachte situaties sneller melden bij de politie. Bent u 
nog niet aangesloten bij een BuurtWhatsApp-groep of wilt u er zelf 
een oprichten? Kijk dan op www.nuenen.nl/veiligheid.

Maak ook uw eigen woning veilig
U kunt ook zelf maatregelen treffen om uw eigen woning veilig(er) 
te maken en woninginbraak te voorkomen. 
 • Niet thuis? Licht aan!
Inbrekers hebben een hekel aan licht. Als de woning een bewoonde 
indruk maakt, schrikt dat af. Als u ’s avonds weg bent, laat daarom 
altijd een lamp aan. Als u van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds afwe-
zig bent, gebruik dan een tijdschakelaar op een lamp. Vergeet de 
buitenlamp niet.
 • Goed afsluiten? Sleutel omdraaien!
Trek uw deur niet alleen dicht maar draai de sleutel om in het slot. 
Zorg voor goed hang- en sluitwerk. In de regio werken erkende Po-
litiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)-bedrijven. Zij adviseren over 
maatregelen om inbraak te voorkomen. Bovendien kunnen deze 
bedrijven de werkzaamheden uitvoeren. Denk aan het installeren 
van goed hang- en sluitwerk. Een erkende PKVW-bedrijf bij u in de 
buurt vindt u op www.politiekeurmerk.nl. 

Kent u uw wijkagent?
De wijkagent is verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen 
zijn wijk. Daar richt hij of zij zich op de aanpak van sociale proble-
men, maar ook op zaken als overlast, kleine criminaliteit, milieu en 
verkeer. Wilt u weten wie uw wijkagenten zijn of contact met hun 
opnemen? Dat kan via www.politie.nl/mijn-buurt. U kunt ook een 
afspraak maken via 0900-8844. 

AFVALINZAMELING: E-WASTE RACE
Scholen verzamelden 22.198 apparaten
De E-waste race (inzameling elektronische 
apparaten) van afvalinzamelaar Blink is 
weer gelopen en de winnaar van 2019 is 
bekend. Niet de Nuenense scholen De Dassenburcht met 741 items 
of De Wentelwiek met 3038 items, maar de winnaar is de school 
‘Dirk Hezius’ in de gemeente Heeze-Leende met 3.277 items. Be-
langrijkste van deze E-waste race is dat in totaal 22.198 elektrische 

apparaten zijn ingezameld voor recy-
cling.
Vanaf 14 oktober start de landelijke 
campagne om Nederlanders over te 
halen hun afgedankte elektronische 
en elektrische apparaten vaker in te 
leveren.

AANLEG SKATEBAAN PASTOORSMAST
Ondanks het slechte weer wordt er aan de Pastoorsmast stevig 
doorgewerkt aan de skatebaan. De bijzondere obstakels van de 
skatebaan zijn al geplaatst. Op het beschikbaar oppervlak wordt 
een scala aan elementen voorzien; een curb, ramp, ledge, kink, 
hubba en stairs. Komende week wordt de betonnen vlakke baan 
gestort. Die moet dan 2 weken uitharden voordat de baan bruikbaar 
is. Op 26 oktober om 11.30 uur wordt de baan offi cieel in gebruik 
genomen. 

AFVALWEETJE

Op 14 oktober 2019
start de Nationale Recycle Week. Gemeente Nuenen Vervolg op pagina 5

COMMISSIEVERGADERING
U bent van harte welkom bij de Gecombineerde commissieverga-
dering - 24 oktober 2019.
Agenda en bijbehorende stukken staan op nuenen.raadsinformatie.
nl en liggen ter inzage in het gemeentehuis. 

24 oktober 2019 Gecombineerde Commissie 
• Commissienotitie Concept subsidieprogramma 2020
• Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023
• Belastingverordeningen 2020
• Tussentijdse rapportage najaar 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

VEILIGHEID: CONTROLE OPSLAGBOXEN
Op woensdag 2 oktober vond een integrale controle plaats gericht 
op opslagboxen. Dit was een gezamenlijke actie van de gemeente 
Nuenen, Politie en Veiligheidsregio. In totaal zijn 75 opslagboxen 
gecontroleerd. In één opslagbox zijn diverse materialen aangetrof-
fen die (kunnen) duiden op de constructie van een hennepkwekerij. 
Met deze controle willen we de veiligheid en leefbaarheid in Nuenen 
vergroten en mogelijke illegale activiteiten terugdringen.

Uw melding helpt ons
Naast de rol van de overheid is ook uw rol als inwoner of onderne-
mer ontzettend belangrijk! U bent immers de ogen en oren van de 
wijk en met uw oplettende blik kunnen we de georganiseerde mis-
daad nog beter aanpakken. Het aantal meldingen is de afgelopen 
periode enorm toegenomen. Als je een verdachte situatie ziet doe 
dan een melding via uw wijkagent of via Meld Misdaad Anoniem 
(tel: 0800-7000 of www:meldmisdaadanoniem.nl)
 

VEILIG FIETSEN
Blijf uit de dode hoek!
Weet jij waar je veilig fi etst in de buurt van een bus of vrachtwagen? 
Vermijd de dode hoek. Want daar kan de chauffeur je niet zien. 
Onthoud: als jij de chauffeur 
ziet, ziet hij jou ook. Dat is 
rechts achter de bus of vracht-
wagen, op een afstand van 
minstens 3 meter. Ga dus nooit 
ernáást fi etsen, want dan ziet 
de chauffeur je niet. Denk aan 
de dode hoek: blijf er rechts 
achter fi etsen, op minimaal 3 
meter afstand! En zie jij de 
chauffeur dan ziet hij jou!

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

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

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



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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

  

 

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK 
keurslager

Onze Rookworst, al weer met goud 
bekroond, die moet je geproefd hebben!

Rookworst
...................................................1+1 GRATIS

Oma’s Gehaktballen
............................................................4 stuks 4,95
Muffi n Sauerkraut
........................................................100 gram 1,20
100 gram Gebraden Gehakt +
150 gram Gebraden Rosbief ...........3,75
Quiche Lorraine
“Uit eigen keuken” ............................per stuk 1,50
Winter Slofje
“Varkensfi let gevuld met 
Rookworst, Kaas en Mosterd” .........100 gram 1,95

Ook voor de Best Belegde Broodjes!!!

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Hypotheken | Verzekeringen | Pensioenen

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

Zakelijk advies, 
gewoon om de hoek.
Team Veldsink Advies, Nuenen

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

Openingstijden dinsdag t/m zaterdag vanaf 17.00 uur

4 GANGEN €32,50

Inclusief koffie of thee met huisgemaakte lekkernijen
Kom je ook kijken en proeven?

Inclusief koffie of thee met huisgemaakte lekkernijen
Kom je ook kijken en proeven?

Inclusief koffie of thee met huisgemaakte lekkernijen

“Thaise” zalm
soya/ rode peper/ koriander / prei

Kabeljauw “Garam Marsala”
kruidenkrokant / groene linzen / auberginekaviaar

“Australisch Clear Valley Rund” 
lage temperatuur gegaard

knolselderij / truffel / pompoen/ rozeval

“Sinaasappel & Cointreau”
speculaas / vanille

Menu Pezzaz 2.0!
R E S T A U R A N T

b

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

Tel./Fax. (040) 254 94 20
www.sandersparket.com
Showroom (op afspraak)
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PUZZELHOEKWeek 41

Horizontaal: 1 meetkundig lichaam 6 wijnglas 11 vandaag 12 grote jutezak 13 motorrijtuig 
14 Oude Verbond 16 moeder-overste 18 muziekzender (afk.) 20 naaldboom 22 soort kat 
23 doodop 25 toespraak 26 niet tegen 27 opstaande kraag 28 intelligent 30 plechtige gelofte 
31 reclamespotje 33 bomen veredelen 35 ad acta 36 reeds 38 speelpenning 41 rechthoekig 
45 insect 47 vragend vnw. 48 stuk grond 49 vochtig 51 strook 53 boomvrucht 55 in je eentje 
56 dierentuin in Amsterdam 58 politieke partij 59 pus 60 middelbaar onderwijs 
61 Mexicaans pannenkoekje 63 riv. in Spanje 65 emeritus 66 hoop 67 nooit.61 Mexicaans pannenkoekje 63 riv. in Spanje 65 emeritus 66 hoop 67 nooit.
Verticaal: Verticaal: 1 tiener 2 Nijlreiger 3 schutsluis 4 moeder 5 pl. in Overijssel 6 puinhoop 
7 Open Universiteit 8 etcetera 9 vrouwtjeskonijn 10 gordijnrail 11 leersoort 7 Open Universiteit 8 etcetera 9 vrouwtjeskonijn 10 gordijnrail 11 leersoort 
15 toestand van rust 17 lekkernij 19 te koop 21 Scandinaviër 23 oorlogstuig 24 Scandinaviër 15 toestand van rust 17 lekkernij 19 te koop 21 Scandinaviër 23 oorlogstuig 24 Scandinaviër 
27 sportbegeleider 29 metalen stang 32 gebouw in Amsterdam 34 iedere persoon 27 sportbegeleider 29 metalen stang 32 gebouw in Amsterdam 34 iedere persoon 
37 onbuigzaam 38 kleine schroefboor 39 klimplant 40 met lof 41 ongelovige 42 behoeftig 37 onbuigzaam 38 kleine schroefboor 39 klimplant 40 met lof 41 ongelovige 42 behoeftig 
43 neusvocht 44 harde wind 46 wild rund 50 voordat 52 shoarmabroodje 54 ultraviolet 43 neusvocht 44 harde wind 46 wild rund 50 voordat 52 shoarmabroodje 54 ultraviolet 
55 sprakeloos 57 vruchtennat 59 pl. in Drenthe 62 symbool voor cerium 55 sprakeloos 57 vruchtennat 59 pl. in Drenthe 62 symbool voor cerium 
64 bouwkundig ingenieur.

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

D O R M A N C O P I N
J A C D A B P V C K K
E I K I R R E E E L F B I
T L A A I N R O E R K

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

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

Oplossingen wk 40
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

P R O E F W E R KP R O E F W E R K

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.

ADVIES
ALDUS
AMPEL
ARBITER
DEBAT
EERBAAR
FLONKERING
GEACHT
GELUKSDAG
GEWOND
GLADIATOR
GRAAT
HALTE
HELBLAUW
HELIKOPTERHELIKOPTER
HUWENHUWEN
INGREEPINGREEP
JUISTJUIST
KAMERPLANTKAMERPLANT
KLEPELKLEPEL
KORAALKORAAL
KOUFRONTKOUFRONT
KWARTELKWARTEL
LASPUNT
LOEIHARD
LUDIEK
MEDIA
MELISSE
NAGEL
NIHIL
OPGRAVING
PAKKETJE
PANEEL
PRIVE
PUINRUIMER
REMBLOK
SLACOUVERT
SPRINTEN
TECTYL
TERGEN
TROMMELAAR
VERFPOT

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

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

hierboven op en stuur het antwoord op:

Kruiswoord
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21

22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34

35 36

37 38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55

56 57 58 59

60 61 62 63 64 65

66 67

4 8
7 1 2

2 4 7
5 6 9 3

1 3 5 7
3 4 1 5

3 4 5
6 9 8

5 6

Sudoku

week 39, Mw. M. van Roosmale, Nuenen.

Wettegij’t Quiz 2020 
Weet jij het nog? Op welke locatie was de foto gemaakt? Op zoek gaan naar 
het zebrapad in Nederwetten? Of etenswaren proeven tijdens de feest-
avond? Of de geheime opdracht in de sfeervolle Lambertuskerk? Dat waren 
allemaal ingrediënten van eerdere edities van de Wèttegij’t Quiz. In 2020 or-
ganiseert DOEN! KPJ Nederwetten de 4de editie van de Wèttegij’t Quiz! En 
natuurlijk kun je weer meedoen!

 Derde Nationale Ouderendag groot succes

Dit jaar zijn er 61 wensen verzameld. 
De reden voor de wensen zijn net zo 
divers als de wensen zelf. Ieder met zijn 
eigen verhaal en zijn eigen emotie. Van 
een terugkeer naar vroeger tijden, of 
wel het ouderlijk huis in Rotterdam, 
dat nu door studenten bewoond 
wordt, tot het maken van een blijven-
de herinnering middels een professio-
nele foto van moeder en dochter. Van 
mensen uit Nuenen willen leren ken-
nen en dus meegaan naar Dierenrijk, 
tot het zoeken naar een parel bij ‘het 
Goed’. Heerlijk verwend worden mid-
dels een schoonheidsbehandeling of 
een zalige lunch of gewoon een rondje 
fietsen op een duo fiets. De verhalen 
zijn prachtig, ontroerend en sommige 
leveren zelfs kippenvel op. 

In de week tegen de eenzaamheid (1 t/m 8 oktober) werd op vrijdag 4 okto-
ber voor de derde keer, de Nationale Ouderendag in Nuenen georganiseerd. 
De dag begon voor vele wensouderen op het Nuenens College, waar jong 
oud omarmde en naar binnen begeleidde. Onder het genot van een kopje 
ko�  e en een lekkernij, opende Wethouder Ralf Stultiëns de dag feestelijk.

 Café vol Shanties & Meer
Voor de derde keer organiseert Tres Hombres Shanty Crew uit Nuenen een 
gevarieerd Shanty optreden in het bekende en sfeervolle muziekcafé De 
Stam in Gerwen op zondagmiddag 3 november van 14.00 tot 17.30 uur. De 
titel van het evenement luidt dan ook ‘Café vol Shanties en Meer’. 

Dit ‘Meer’ betekent dat er naast Shan-
ties ook Ierse folk en Shanties te horen 
zullen zijn. De vier deelnemende groe-
pen uit Nederland en België laten een 
mengeling van werkliederen uit de 
oude zeilvaart van de vorige eeuw ho-
ren. Deze liederen werden vooral ge-
zongen om het zware werk aan boord 
van de enorme zeilschepen ritmisch te 
laten verlopen bij onder andere het 
hijsen van de zeilen, het anker ophalen 
en bediening van de waterpompen. Al 
dit werk moest destijds, ook al, met 
steeds minder mensen gebeuren om 
o.a. de concurrentie met de opkomen-
de stoomschepen aan te kunnen. Het 
zijn in principe eenvoudige nummers 
maar die werden vaak per schip, rede-
rij of nationaliteit weer anders gezon-
gen onder leiding van de Shantieman 
die zo (af )leiding gaf aan de beman-
ning. Maar ook prachtige nummers uit 
de internationale visserij en walvis-
vaart komen zeker aan bod. 
De deelnemende groepen zullen u 
daar tijdens het optreden graag tekst 
en uitleg over geven. En telkens zal 
blijken dat het zingen van Shanties 
toen een bindende factor was en nu 
nog steeds is. 

Het is daarom niet voor niets dat het 
zingen van Shanties op de immateriële 
werelderfgoed lijst staat. Het zingen en 
meezingen van deze, inmiddels bij ve-
len, bekende nummers zal er zeker voor 
zorgen dat het in De Stam weer een ge-
zellige middag gaat worden. Aanvang 
om14.00 uur en de toegang is gratis. 
(Een vrijwillige bijdrage kan in de pet). 
Café de Stam, Gerwenseweg 38.

 

KunsT met een groteT
Het was afgelopen weekend druk in het centrum van 
Nuenen. Velen waren er op uit getrokken om talentvolle 
kunstenaars te bewonderen in bijzondere huiskamers, 
bedrijfsruimten, Het Klooster, gemeentehuis en op  an-
dere mooie plekken in ons dorp.
Vele kunstvormen waren er te zien, waarbij schilder-
kunst de boventoon voerde. Maar ook andere technie-
ken, zoals keramiek, steen, papier, fotografie, textiel en 
zelfs lichtkunst vormden tesamen een prachtig geheel 
van de vele vormen van kunst. Op veel plekken waren de 
kunstenaars zelf aanwezig en ontstonden er mooie ge-
sprekken over hun passie voor het maken van mooie 
kunststukken.

Op vrijdagavond 3 april 2020 kan je, 
met je team het quizboek ophalen. De 
hele avond heb je dan de tijd, om op 
een eigen locatie, alle antwoorden op 
alle vragen en puzzels te vinden.
Een week later, op zaterdagavond 11 
april 2020, volgt dan de laatste op-
dracht, de prijsuitreiking en natuurlijk 
maken we er weer een gezellig afslui-
tend feestje van!
Denk jij alles van Nederwetten te we-
ten? Vind je het leuk om vragen, puz-
zels en raadsels op te lossen? Stel een 
team van ongeveer 15 personen sa-
men en doe mee! Je kunt je, vanaf van-
daag tot 1 maart 2020, inschrijven.
Bedrijven die graag een vraag of op-
dracht in het quizboek willen vermel-
den, kunnen tot 1 januari 2020, con-
tact opnemen met de organisatie.
Meer info volgt op Facebook en op 
onze site: 
www.doennederwetten.nl
 

En wat blijkt, dit is dan ook de gemeen-
schappelijke deler. Even je verhaal 
kwijt kunnen, een praatje maken of ge-
woon iemand tegenover je hebben 
zitten die je één op één aandacht geeft 
terwijl je geniet van de uitvoering van 
je wens. Het feest is nog niet helemaal 
voorbij. Zodra de weersomstandighe-
den goed zijn, gaan nog vijf dames, 
waarvan de oudste maar liefst 92 is, 
met een luchtballon omhoog.

De dag wordt gedragen door de vrij-
gevigheid van vrijwilligers, bedrijven 
en sponsoren. Een samenspel dat vele 
blije gezichten oplevert. We genieten 
na en kijken uit naar volgend jaar. Wat 
zou u wensen voor Nationale Oude-
rendag 2020?
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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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Gemeente Nuenen 
Gemeente nieuws

vervolg van pagina 2

Gemeente Nuenen 

  
VERGUNNINGEN      
PERIODE 30-09-2019 EN 07-10-2019
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten 
gepubliceerd:

Rectifi catie Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Rectifi catie Bosweg 52 
moet zijn Bosweg 34 Vervangen woonwagen 

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Boordseweg 11 Uitbreiden woning 
Parkstraat 54 Plaatsen handelsreclame 
Beekstraat, perceel 
tegenover nr 52A Oprichten woonhuis en lunchroom 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Goudhoeksland 24 Plaatsen erfafscheiding 
Collse Hoefdijk 23 Uitbreiden kantoor 
Goudhoeksland 63A Plaatsen erfafscheiding 
Weverstraat 63 Legaliseren erfafscheiding 
Bloemhoeve 14 Plaatsen dakkapel voorzijde woning 

Mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Bosweg, perceel  Intrekken realiseren van een plaats voor
tegenover huisnummer 2  campers om te overnachten
Goudhoeksland 59 Intrekken plaatsen overkapping 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Terrein Pastoorsmast 14 Oktoberfest Nuenen 25-26-27 okt 
Nuenen c.a. Intocht Sint Nuenen 17 nov 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Collse Hoefdijk 24 Horeca Openingsdag wildseizoen 20 okt
Collse Hoefdijk 24 Horeca Feestavond dorpsquiz 9 nov 
Nuenen c.a. Doorkomst Tour de Gazet 23 nov 
Gerwenseweg Dorpskermis Gerwen 18-21 okt 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
03-10-2019 Nuenen c.a. Reglement Regionale Adviescommissie 
  Detailhandel Stedelijk Gebied Eindhoven

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

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:

Irma van Laarhoven 
en Leon Raaijmakers

De Beekse Tuin 55, Nuenen

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

&&
P E R S O O N L I J K E
U I T VA A R T Z O R G
K L E I N S C H A L I G

E I G E N T I J D S

Herinnering indienen 
voorstellen Vrijwilligersprijs 
Het is nog mogelijk om voorstellen in te dienen voor de Vrijwilligersprijs 
2019! Deze moeten binnen zijn bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk vóór 1 
november.

op meerdere fronten en/of voor meer-
dere organisaties, kunnen bij elkaar 
worden opgeteld.
• De kandidaat is zelf inwoner van de 
gemeente Nuenen c.a.
• Een vrijwilliger die de Vrijwilligers-
prijs al eens heeft ontvangen, of een ko-
ninklijk gemeentelijk lintje, komt niet in 
aanmerking voor de Vrijwilligersprijs.
• Alle leeftijdsgroepen kunnen in aan-
merking komen voor een Vrijwilligers-
prijs.
• Vrijwilligers die niet bij een vereni-
ging of stichting horen krijgen gelijke 
kansen.

Organisaties kunnen slechts éénmaal 
de geldprijs ontvangen die hoort bij de 
Vrijwilligersprijs. De toe te kennen geld-
prijs mag op geen enkele wijze de selec-
tie van de vrijwilliger beïnvloeden. Als 
na selectie van de kandidaat voor de 
Vrijwilligersprijs blijkt dat de organisatie 
die de vrijwilliger voordraagt, al eerder 
de geldprijs heeft ontvangen (bij een 
andere vrijwilliger), wordt gekeken naar 
eventuele andere organisaties waar de 
voorgedragen vrijwilliger werkzaam is 
(of is geweest). De  commissie onder-
zoekt welke organisaties dat zijn en de 
selectie vindt plaats door stemming. Als 
de geselecteerde vrijwilliger op geen 
enkele wijze verbonden is aan een orga-
nisatie, dan kan deze persoon in overleg 
met de gemeente een Nuenens maat-
schappelijk doel aanwijzen waar de 
geldprijs naar toe gaat. Indien twee (of 
meer) verenigingen dezelfde vrijwilliger 
voordragen wordt de geldprijs verdeeld 
onder de voordragende verenigingen.
Grijp deze kans om uw vrijwilliger in het 
zonnetje te zetten met beide handen 
aan! Hebt u vragen? Neemt u dan con-
tact op met het Steunpunt Vrijwilligers-
werk, Berg 22c, 5671 CC, Nuenen tele-
foon: 040 2831675. Het Steunpunt is on-
derdeel van het CMD en is bereikbaar 
op ma t/m do van 8.30 uur tot 16.00 uur 
en op vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. 
U kunt ook een mail sturen naar: 
ismene.borger@levgroep.nl 

De gemeente Nuenen reikt sinds het 
jaar 2000 een vrijwilligersprijs uit aan 
een vrijwilliger. Dit is tevens ter symboli-
sche huldiging van alle (al dan niet) in 
organisatorisch verband werkzame vrij-
willigers in de gemeente. Deze prijs 
wordt tijdens de Nieuwjaarsreceptie 
van de gemeente Nuenen aan de be-
treffende winnaar door de Burgemees-
ter uitgereikt.
Vrijwilligers die in het afgelopen jaar in-
spirerende activiteiten en/of bijzondere 
activiteiten hebben uitgevoerd, komen 
in aanmerking. We nodigen organisa-
ties nadrukkelijk uit om ook jonge vrij-
willigers voor te dragen voor deze vrij-
willigersprijs. De prijs bestaat uit een 
bedrag van €1000,- voor de organisatie 
waarvoor de vrijwilliger werkzaam is.
Na de sluitingsdatum worden de nomi-
naties voorgelegd aan de commissie 
Vrijwilligersprijs. Deze commissie toetst 
de nominaties aan de criteria en advi-
seert het College van Burgemeester en 
Wethouders over de ontvangen nomi-
naties. De commissie Vrijwilligersprijs 
bestaat uit een aantal personen (niet 
woonachtig - of werkzaam in Nuenen) 
die betrokken zijn bij het vrijwilligers-
werk. Het College van Burgemeester en 
Wethouders maakt uiteindelijk de keu-
ze.
Via een aanmeldingsformulier kunt u 
vrijwilligers opgegeven voor de nomi-
natie tot Vrijwilliger van het jaar 2019. 
Dit formulier is per post verstuurd aan 
organisaties in Nuenen en is ook te ver-
krijgen bij het Steunpunt Vrijwilligers-
werk, onderdeel van het CMD in Nue-
nen.
De kandidaten die voor deze prijs wor-
den voorgedragen, moeten aan de vol-
gende criteria voldoen:
• Het moet gaan om werk dat vrijwil-
lig (dus niet beroepsmatig) gedurende 
een langere periode (minimaal vijf jaar) 
wordt verricht voor een maatschappe-
lijke organisatie in Nuenen of voor een 
of meer inwoners van de gemeente 
Nuenen. De jaren van verricht vrijwilli-
gerswerk, achtereenvolgend verricht 

Visser(tje)s opgelet!
Afgelopen dinsdag zijn, bij de waterpartij tussen De Vroente en Het Puyven, enkele jon-
gens en een volwassene meerdere uren bezig geweest met het vangen van twee water-
hoentjes die verstrikt waren geraakt in restanten vislijn. Bij beide waterhoentjes zat de vis-
lijn om de pootjes. 
Bij bezoek aan de dierenarts bleek dat bij het jonge waterhoentje de vislijn één pootje on-
herstelbaar had afgebonden waardoor het pootje afgestorven was. Verder was het beest-
je al zodanig vermagerd dat de dierenarts moest besluiten het beestje in te  laten slapen. 
Het volwassen waterhoentje zag, na het verwijderen van de vislijn, kans om weer te ont-
snappen. Het hinkelt inmiddels weer rond met één afgestorven teen en lijkt het te gaan 
redden.
Dus vissers en vissertjes, laat geen restanten vislijn achter langs de waterkant. De water-
hoentjes, meerkoeten, eenden en ganzen kunnen er al snel in verstrikt raken. Maar ook 
geen vislijn in het water gooien (net als plastic zakken en petflessen/flesjes) als je wat voor 
het milieu wilt doen. 

G. Lameij ten Cate, Het Puyven 160, 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

Vestje verloren
Wie heeft er op of na zondag 15 sep-
tember in het park van Nuenen of bij 
café Schafrath een rood vestje met pa-
relknoopjes gevonden? 

U kunt me bereiken op telefoonnum-
mer  06- 3959 8633. Bij voorbaat dank.

Prikkel je zintuigen in de vernieuwde 
XL Inspiration Store Goossens
De afgelopen maanden is de bekende Goossens woon- en slaapwinkel in 
Nuenen compleet vernieuwd. Het high-tech storeconcept telt maar liefst 
14.500 m² woon- en slaapinspiratie en is voorzien van een groot adviescen-
trum met de laatste technische snu� es en innovaties. De feestelijke opening 
was op zaterdag 5 oktober. 

Dubbele primeur 
De vestiging in Nuenen is een van de 
eerste Goossens winkels in Nederland. 
Het pand werd in 1987 geopend en in 
1998 fors uitgebreid en vernieuwd. De 
XL inspiration store in Nuenen is niet 
alleen de grootste Goossens winkel 
van Nederland, het is ook de winkel 
waar Goossens haar nieuwe brasserie 
La Sedia presenteert. Het enthousias-
te team woon- en slaapspecialisten 
nodigt inwoners van regio Eindhoven 
en omgeving van harte uit om te ko-
men ontdekken, proeven en genieten. 

Bart Goossens, algemeen directeur - 
"De Metamorfose bij Goossens Wo-
nen & Slapen in Nuenen heeft na een 
ingrijpende verbouwing geresulteerd 
in een volledig nieuw en toonaange-
vend winkelconcept en staat garant 
voor een geweldige Wonen & Slapen-
beleving."

Prikkel je zintuigen 
In de vernieuwde Goossens XL Inspi-
ration Store maak je kennis met de 
nieuwste technieken als het gaat om 
3D interieuradvies. Met een VR-bril 
waan je je letterlijk in je toekomstige 
interieur! Met een digitale slaapscan 
krijg je onderbouwd en persoonlijk 
slaapadvies en vind je veel topmer-
ken in het nieuwe assortiment. 

65 jaar Nederlands familiebedrijf
Goossens wonen & slapen loopt al 65 
jaar voorop in de interieurbranche. De 
uitgebreide collectie, maar ook de 
achttien stores in de Benelux zijn he-
lemaal up-to-date volgens de laatste 
(woon- en slaap)trends, kennis en in-
novatie. De winkel beschikt over de 
grootste slaapafdeling van Neder-
land. Door de behoeftes van de klant 
altijd als uitgangspunt te nemen en 
deze te combineren met in-house de-
sign en productie, biedt Goossens al 
vanaf 1954 veel one of a kind meubels 
van uitzonderlijke kwaliteit. En dat 
ook nog eens voor de beste prijs. 
Nuenen is dé Inspiration Store van 
Goossens.

Eerste fase De Roosdonck
Diverse minigravers en kranen takelen, graven en brengen zand aan de mo-
lenbelt van Windmolen de Roosdonck. Dat was het beeld de laatste week en 
eerste fase van onderhoud. Met dank aan de Stichting Vrienden van de 
Roosdonck is dit onderhoud gerealiseerd en zien de molen en directe omge-
ving er goed uit. 

terij, de M.A.O.C. Gravin van Bylandt 
Stichting, Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen, het Prins 
Bernard Cultuurfonds en een gift uit 
een legaat van een familie, welke 
naam pas na start van de werkzaamhe-
den bekend gemaakt mag worden. 
Totaal zijn ruim € 35.000,- binnen en 
helaas een verkeerd bericht deze week 
in de media:
Wethouder Stultiens van de Gemeente 
Nuenen als reactie op het bericht: Nue-
nen: geen geld voor molen:
We hebben met de eigenaar van de 
molen diverse gesprekken gehad en 
hem tips gegeven over de subsidiemo-
gelijkheden. We hebben alles gedaan 
wat in onze macht ligt maar zelf heb-
ben we geen mogelijkheden om bij te 
dragen.
Wanneer je nu ‘diverse gesprekken’ 
verandert in ‘een gesprek’, en ‘tips ge-
geven’ in ‘geen tips’, en ‘alles aan ge-
daan’ in ‘niets gedaan’ , dan raakt dit de 
waarheid.
Daarom hebben eigenaar en molenaar 
hun hoop gevestigd op Raadslid Pa-
trick Swinkels, die heeft aangekondigd 
dat zijn partij W70 in het najaar met 
een voorstel komt om in de begroting 
van volgend jaar geld te reserveren 
voor deze restauratie.

Nieuw dakleer op de in- en uitvaart 
van de molen, twee nieuwe schei-
dingswanden en vele m3 zand voor de 
molenbelt.
De tweede fase is het werk van de scha-
de aan de staart van De Roosdonck. 
Een plotselinge post van € 45.000,-. 
Deze gaat ook dit jaar nog rondkomen 
door Molenbouwer De Jongh uit Veld-
hoven.

Eigenaar Hennie Merks en molenaar 
Mario Collombon hebben toezeggin-
gen van Het Molenfonds, Bankgiro lo-
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KNKV District Zuid ereteken 
voor Ton v.d. Heiden
Vrijdag 27 september ontving NKV’er Ton v.d. Heiden van het KNKV district 
Zuid uit handen van Districtsbestuurder Gert-Henk Harmsen voor zijn vele 
jaren, het zijn er ruim 25, als opleider van Scheidsrechters, Jeugdwedstrijd-
leiders, Basiscerti� caat kandidaten en Beoordelaars het Ereteken in Zilver 
behorende bij Lid van Verdienste van het KNKV district Zuid. 

van basiskennis en praktijk brengt er-
varing en daar word je beter van” is zijn 
devies. Bij talrijke verenigingen onder 
de grote rivieren heeft Ton opleidin-
gen verzorgd, hij geldt binnen het 
KNKV als routinier maar ook iemand 
die zijn mening niet onder stoelen of 
banken steekt. Ook als beoordelaar is 
Ton graag gezien bij zowel Scheids-
rechters als verenigingen.

NKV Korfbal is ersuper trots op dat Ton 
deze erkenning heeft ontvangen. Als 
je de speld wilt bewonderen moet je 
goed inzoomen op de foto want aan 
de kleur van zijn shirt is te zien dat Ton 
echt verrast werd door het KNKV.

Van harte met deze welverdiende er-
kenning Ton!

Namens 
leden en Bestuur van NKV Korfbal,
Henri van den Nieuwenhof, voorzitter

NKV korfbal werd opgericht op 25 juni 
1963. De vereniging speelt haar thuis-
wedstrijden gedurende de veldcom-
petitie op Sportpark Wettenseind, 
Wettenseind 20, 5674 AA Nuenen en in 
de zaalcompetitie in Sporthal De Hon-
german, Hoge Brake 3, 5672 GJ Nue-
nen. Heeft u gerichte vragen stuur dan 
een email naar bestuur@nkvkorbal.nl 
Meer informatie over NKV vindt u op 
www.nkvkorfbal.nl

Het kwam als een verrassing en toch 
had hij het kunnen weten want recent 
kreeg Ton wat vreemde vragen vanuit 
het KNKV op zich afgevuurd: “hoe lang 
hij al scheidsrechters opleider was, of 
hij wist hoeveel cursussen hij gegeven 
had” en zo nog een paar.

Ton, zelf een actief korfbalscheidsrech-
ter die nog regelmatig de fluit han-
teert, heeft veel opleidingen binnen 
het KNKV verzorgd. “De combinatie 

Ereteken voor Ton v.d. Heiden

KNKV District Zuid ereteken 

Nieuw in Nuenen: 

Keno Dance
Nuenen heeft er sinds kort een nieuwe dansschool bij, Keno Dance. Keno 
Dance is speciaal gericht op kinderen en tieners en wordt geleid door Aniek 
Sanders. Aniek heeft ervaring opgedaan bij verschillende dansscholen in de 
regio. Ze leidt nu haar eigen dansschool waarin ze zich helemaal richt op 
haar grote passie: het geven van dansles aan kinderen en ze te laten zien 
hoe leuk het is om te bewegen op muziek.

Plezier maken in het dansen  staat dus 
voorop bij Aniek en daarbij is het ook 
nog goed voor de ontwikkeling van de 
motoriek en de muzikaliteit. En daar 
kan je niet vroeg genoeg mee begin-
nen. Er zijn verschillende lessen, zoals 
peuterles waarbij kinderen vanaf 2 jaar 
beginnen te bewegen op kinderlied-
jes, er zijn ouder-kind lessen en ook 
oudere kids (tot 14 jaar) kunnen te-
recht in de hip hop teens lessen.

De lessen vinden plaats in de zaal van 
Cardo Premium Sportsclub (Duiven-
dijk) en op zaterdagochtend in de zaal 
van Moms in Motion (Refeling). Kijk op 
de website voor verdere informatie en 
aanmelden voor een gratis proefles: 
kenodance.nl

Reis mee!
Wat een vreemde ochtend. Op kindcentrum de Nieuwe Linde waren op 
woensdag geen leerkrachten te bekennen. Alleen de directrice was op 
school. Nadat alle kinderen in de aula verzameld waren, ging iedereen bui-
ten op zoek, waar zouden de leerkrachten toch zijn? Ook een aantal bezorg-
de ouders bleef even hangen om te kijken wat er zou gebeuren. 

brandweerwagen, een golfkar, een 
elektrische step, een cabrio, een mo-
tor, een éénwieler, een bakfiets en een 
rollator. Natuurlijk mocht een kleine 
versnapering in de vorm van autodrop 
niet ontbreken.
Ook binnen in school was het thema 
‘ Reis’ zichtbaar. Er werden presentaties 
gegeven over verschillende landen 
waarbij diverse door de kinderen zelf 
gemaakte versnaperingen uitgedeeld 
werden.
Komende week blijft in het teken staan 
van de Kinderboekenweek. In de groe-
pen 7 en 8 zijn ze druk bezig met de 
voorleeswedstrijd en in alle andere 
groepen wordt gelezen in nieuwe boe-
ken. Vrijdag wordt de Kinderboeken-
week afgesloten met een heuse Nieu-
we Linde Steppenparade.

Eenmaal buiten kwam er na een tijdje 
een camper claxonnerend de straat in-
gereden. Deze parkeerde recht voor 
school, de deur ging open…….en 
daar zaten de leerkrachten. Maar het 
zag er niet echt naar uit dat ze van plan 
waren om les te komen geven. Met 
verrekijkers, zwemvliezen, rugzakken, 
slaapzakken, strandballen en zelfs hele 
koffers stapten ze uit. Nadat ze mee 
naar binnen waren gelopen kwam het 
verhaal eruit, het was de start van de 
Kinderboekenweek. En aangezien het 
thema dit jaar ‘Reis mee’ is, hadden de 
leerkrachten bedacht dat ze wel op va-
kantie konden gaan. Maar dat was na-
tuurlijk niet de bedoeling. Ze moesten 
toch echt op school blijven. 
Groep 7 danste mee op het Kinderen 
voor Kinderen lied waarna iedereen 
naar de eigen klas ging. De rest van de 
ochtend mochten alle groepen om de 
beurt het speelplein op. Hier stonden 
allerlei voertuigen klaar waarin geke-
ken mocht worden of een ritje in 
mocht worden gemaakt. Natuurlijk 
stond de camper er waarmee de leer-
krachten op vakantie wilden gaan. 
Maar er was meer: een tractor, een 

Carnaval
Vecteezy.comVecteezy.com

Op die avond zal eerst door alle Prin-
sen en adjudanten van onze zusterver-
enigingen afscheid worden genomen 
van dit geweldige kwartet. Daarna zul-
len ‘De Wetters’ op passende wijze af-
scheid nemen van deze kanjers die van 
carnaval 2019 een ongekend gezellig 
feest hebben gemaakt. Ook zullen de 
Spetters van de Wetters nog één keer 
speciaal voor hen, hun huidige dans 
opvoeren. Om ongeveer 11 over 11 
zullen de nieuwe Prins(es) en gevolg 
op spectaculaire wijze gepresenteerd 

worden. Er zijn al diverse speculaties 
over wie dat zullen zijn. 

Er kan een fantastische prijs gewonnen 
worden als u raadt wie de nieuwe 
Prins(es) is. Om iedereen te helpen, ge-
ven we dit jaar weer aanwijzingen in de 
vorm van afbeeldingen. In totaal zullen 
we 11 afbeeldingen vrijgeven. Aan u 
om de juiste naam te koppelen aan de 
hand van de aanwijzingen. U mag zo 
vaak raden als u wilt. Kijk voor meer 
info ook op www.cvdewetters.nl

Voor deze week de eerste 3 afbeeldingen

Prinsenbal Nederwetten
Op zaterdagavond 9 november zal er tijdens het Prinsenbal bij CV De Wet-
ters weer een nieuwe Prins(es) gepresenteerd worden die de kar gaan trek-
ken tijdens carnaval 2020 en de scepter over zal nemen van Prins Feschtiva-
lie en zijn adjudanten Crostie, Driekie en Campinga.

Zelf een vrolijk   
sculptuur maken
Bij de WLG kun je regelmatig de 
kunstenaar in jezelf vinden. Ook nu 
komt er weer een leuke workshop 
aan, waarbij je met zelfdrogende 
klei aan de slag gaat.

Tijdens de workshop kneed  je de klei 
over een grote kerstbal heen, zodat je 
de ronde vorm goed krijgt. Daar maak 
je je beeld van dat je twee weken later 
gaat verven. Het resultaat zal een vro-
lijk beeld worden. Je krijgt hierbij hulp 
van Marge Adams. Dit is een twee-
daagse workshop, de eerste keer is 14 
oktober de tweede keer 28 oktober, 
beiden vanaf 13.30 uur in D’n Heuvel. 
De kosten zijn € 5,-. We hebben ruimte 
voor maximaal twaalf deelnemers, 
geef je dus snel op, want vol is vol!

Naast dat de WLG regelmatig work-
shops en lezingen geeft, is er ook iede-
re maandag een gezellige inloop. Waar 
men naast een gezellig praatje ook een 
lekker bakje koffie of thee kan drinken. 
Maar hou je liever van wat actie dan 
kun je ook, voor het bakje koffie, mee-
gaan met de wandeling. De wandeling 
gaat alleen maar door bij droog weer. 
De inloop en de wandeling is vanaf 
13.30 uur vanaf D’n Heuvel.

Zo is er nog veel meer actie te vinden 
bij de WLG. Iedere vrijdag gaat een 
groep op fietstocht en fietsen ze zo’n 
30 kilometer. Vertrek om 09.30 uur 
vanaf D’n Heuvel, met een koffiepauze 
halverwege. Maar de laatste vrijdag 
van de maand doen ze hier nog even 
een stapje op, eigenlijk een trappertje 
op, want dan fietsen ze zo’n 75 km! 
Naast de koffiepauze gaan ze dan ook 
samen lunchen. Ook eens meefietsen 
of wandelen? Je bent van harte wel-
kom! Je kunt altijd even van te voren 
bellen of het fietsen of wandelen wel 
doorgaat.

We zien je graag komen voor een activi-
teit van de WLG; werkgroep leefbaar-
heid Gerwen. In D’n Heuvel, Heuvel 11 
in Gerwen. werkgroepleefbaarheidger-
wen@gmail.com, tel: 06-41102625. 
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl

Help jij mee om Sinterklaas  
naar Nuenen te halen? 
Zondag 17 november komt de Goedheiligman samen met zijn gevolg weer 
naar Nuenen. Maar om dit te organiseren gaat er een hoop geregel aan voor-
af: alle locaties vastleggen en versieren daarvan, sponsoren benaderen, pe-
pernoten bakken, vrijwilligers regelen etc. Dit alles wordt gedaan door zo’n 
10 commissieleden die al maanden voorafgaand aan de intocht druk bezig 
zijn. Een hele klus, maar wel ontzettend leuk en gezellig bovendien. 

stemmen bepalen de hoogte van de 
bijdrage voor de club. Hoe meer stem-
men, hoe meer geld het oplevert voor 
onze Stichting. 

Vrijwillige bijdrage 
Wij zijn blij met iedere bijdrage die we 
mogen ontvangen. Daarom kunt u als 
Nuenenaar ook een vrijwillige bijdrage 
overmaken aan Stichting Intocht Sin-
terklaas Nuenen. Deze bijdrage is over 
te maken op nummer NL30 RABO 
0237 4039 92 t.n.v. STG Intocht Sinter-
klaas. Uw bijdrage wordt onder andere 
 gebruikt voor de aanschaf van materi-
alen, het onderhouden van de kleding 
en materialen.

Helpende Handjes? 
Om een dag als de intocht goed te 
kunnen organiseren zijn er zo’n 100 
vrijwilligers in touw om alles in goede 
banen te leiden. We kunnen hulp ge-
bruiken bij de opbouw, het versieren, 
het vullen van de snoepzakken, vorm-
geven aan de personages die meelo-
pen tijdens de intocht en ga zo maar 
door. Heb je eventueel interesse hierin 
neem dan contact op met Sjors Dries-
sen via 06-20957959 of sjors_dries-
sen@hotmail.com.

Helaas wordt er door veel Nuenenaren 
nog steeds gedacht dat de Gemeente 
Nuenen verantwoordelijk is voor de in-
tocht, dat is dus niet het geval. De or-
ganisatie wordt geheel door vrijwilli-
gers gedaan. Door de dalende subsi-
die en het aantal sponsoren, dat helaas 
ook blijft afnemen, wordt het een 
steeds grotere uitdaging om de in-
tocht geregeld te krijgen. Maar jullie 
kunnen ons wel helpen om voorlopig 
toch nog een intocht te kunnen orga-
niseren…. 

Rabo Clubsupport 
Wij doen dit jaar weer mee aan Rabo 
ClubSupport! En elke stem is geld 
waard. Kunnen wij rekenen op die van 
jou? Kijk dan snel op Rabobank.nl/
clubsupport. Met Rabo ClubSupport 
investeert de Rabobank een deel van 
hun winst in lokale clubs en verenigin-
gen. Uiteraard doet Stichting Intocht 
Sinterklaas Nuenen ook weer mee aan 
deze actie. Leden van de Rabobank 
ontvangen bij de start van de stempe-
riode een unieke code waarmee ze 
kunnen stemmen. Tot en met 12 okto-
ber mogen zij via een speciale site hun 
vijf stemmen uitbrengen op de clubs 
die zij een warm hart toedragen. Deze 

Help jij mee om Sinterklaas  
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Houthakken, kampvuur en bosspel:      
een nieuwe lichting Verkenners

leren ze meer verantwoordelijkheid 
nemen, en krijgen ze meer uitdagende 
activiteiten. Later in het jaar kamperen 

De wedstrijd wie het meeste hout kan 
hakken voor het kampvuur, wordt zo-
wel door de ouders als de kinderen fa-
natiek opgepakt. Voordat het hout op 
het kampvuur wordt gegooid, wordt 
gewogen welke groep de grootste sta-
pel heeft verzameld. Met een in elkaar 
geknutselde weegschaal wordt be-
paald dat de winnende groep zo’n dui-
zend kilo aan boomstammen en tak-
ken verzameld heeft. Daar kan het 
kampvuur wel een tijdje van branden!
Verkenners zijn jongens van 11 tot 15 
jaar. De meeste nieuwe verkenners za-
ten eerder bij de welpen. Nu ze op-
schuiven naar een oudere spelgroep 

Gert-Jan Hendrikx RU en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Geldrop-Mierlo
  en Nuenen c.a.   en Nuenen c.a. 

www.vdstappen.nl  |  040 284 1550In samenwerking met Yarden

ADVERTORIAL

Ook uw huisdier kan verlies en rouwgevoelens    
 ervaren!
Ook uw huisdier kan verlies en rouwgevoelens    
 ervaren!
Ook uw huisdier kan verlies en rouwgevoelens    
Het overlijden van een dierbare treft niet alleen familieleden, maar ook 
vrienden, buren, collega’s, etc. En vaak ook het huisdier. Daarom rondom 
dierendag wat extra aandacht voor onze huisdieren!

Afscheid thuis
Onlangs verzorgden we het afscheid 
van een mevrouw in haar eigen huis, 
waar ook twee honden woonden. Er 
werd goed opgelet dat de honden 
nooit alleen waren met mevrouw, 
maar ze waren wel vaak in dezelfde 
ruimte. De honden waren duide-
lijk van slag door alle drukte en de 
veranderingen in de huiskamer voor 
het afscheid in de komende dagen. 
De mandjes van de honden kregen 
ook tijdelijk een andere plek, wat 
hen nog onrustiger maakte. Hoe hier 
mee om te gaan?

Vertrouwd maken met de dood
Onze uitvaartverzorgster, zelf groot 
hondenliefhebster, adviseerde om 
de honden onder begeleiding even 
te laten kijken bij mevrouw. In dit 
geval snuffelde de grotere hond na 
wat aarzelingen aan haar hand en 
het kleine hondje liep een paar keer 
rond en onder de baar. En daarna 
was het goed. Het kleintje leek 
wel kritisch te kijken naar iedereen 
die afscheid kwam nemen maar er 
gebeurde verder niets. 

Troosthond
Wonderbaarlijk ook hoe goed 
honden en katten ons verdriet honden en katten ons verdriet 
aanvoelen! Honden, onvoorwaaraanvoelen! Honden, onvoorwaar-
delijk trouw, komen geregeld even delijk trouw, komen geregeld even 

knuffelen of stil tegen je aan zitten. 
Het fenomeen van de zogenaamde 
troosthonden komt dan ook steeds 
vaker voor. Dit is overgewaaid 
uit Amerika, waar de hond wordt 
ingezet bij tal van tragische gebeur-
tenissen. Ook katten hebben zeker 
het vermogen om eenzaamheid te 
verminderen. 

Het lot van uw huisdier vastleggen
Daarom is het niet vreemd dat veel 
mensen hun huisdier als lid van het 
gezin beschouwen. Dierbaar en ver-
trouwd. En dus is het niet meer dan 
logisch om ook eens na te denken 
over het lot van uw huisdier, als u 
er onverhoopt niet meer voor kunt 
zorgen. U kunt uw beslissing vastleg-
gen in uw testament of in het docu-
ment ‘Mijn uitvaartwensen’,  dat u 
kosteloos bij ons kunt opvragen of 
downloaden op www.vdstappen.nl/
uitvaartwensen. Zo weet u zeker dat 
de liefde voor uw huisdier doorgaat, 
ook als u die ooit zelf niet meer kunt 
geven.

Nuenen op het randje
Door A. van den Boomen en Y. Henderson
e-mail: yhenderson1961@gmail.com

Deze keer gaan we terug naar het jaar 1932 toen Frans 
Teunissen jr. een bouwvergunning indiende voor een 
boerderij aan de toenmalige Wetteneindsche Straat C124a, dat is nu Wet-
tenseind 1. Onder het toeziend oog van aannemer Van Lierop uit Gerwen 
kwam de bouw tot stand. In mei 1932 kon Frans zijn mooie nieuwe boerderij 
met zijn jonge bruid Trieneke Rooijakkers van het Boord betrekken.
Meer lezen over het wel en wee van de bewoners van het Wettenseind? Dat 
kan in het boek Nuenen op het randje op blz. 195-214.

 Burgemeester  
Jhr. Smits    
van Oyenschild
In het Van Goghjaar 1984 hielden de 
vijf Nuenense gilden in februari ter na-
gedachtenis aan de plotseling overle-
den Nuenense burgemeester Jhr. mr. J. 
Smits van Oyen († 1977), in het Weef-
huis een overzichtstentoonstelling 
van hun eeuwenoude archief en gil-
deattributen. Jhr. Smits van Oyen was 
bij overlijden tevens voorzitter van de 
Noord-Brabantse Federatie van Schut-
tersgilden. Als dank schonk Mevr. 
Smits van Oyen een zilveren herinne-
ringswisselschild, jaarlijks te verschie-
ten onder de Nuenense gilden. Afgelo-
pen zondag was dat weer het geval. 
Het was Ruud Kok die voor het St.-An-
nagilde Nuenen-dorp dit jaar het laat-
ste deel van de puist eraf schoot.

Ruud Kok (r) ontvangt het wisselschild

Verwisselde paraplu
Welke man of vrouw heeft er op 6 okto-
ber bij Kunst met een grote T een para-
plu verwisseld met Tripod 25 erop, bij Zil-
verschoon. Ben erg aan de plu gehecht. 
BVD terug te brengen bij Z ilverschoon

 Genealogische inloop betekent 
op zoek naar uw voorouders 
Extra aandacht voor genealogie ofwel familie- en stamboomonderzoek tij-
dens de genealogische inloop. Heemkundekring De Drijehornick organi-
seert samen met de afdeling Kempen & Peelland van de Nederlandse Ge-
nealogische Vereniging (NGV) deze hal� aarlijkse activiteit. 

voorbeelden hoe u gegevens kunt 
vinden en hoe die te ordenen met 
schema’s en computerprogramma’s.

Genealogie is een zeer oude hobby die 
door de toepassing van computer en in-
ternet een nieuwe impuls heeft gekre-
gen. Vroeger moest er veel gereisd wor-
den naar archieven. Tegenwoordig kan 
er ook thuis met de computer op inter-
net veel gevonden worden uit het verle-
den over voorouders. Wilt u daar meer 
over weten of bent u op zoek naar uw 
voorouders? Kom dan op zaterdag 12 
oktober naar het Heemhuis van heem-
kundekring De Drijehornick, Papen-
voort 15A, tussen 11.00 en 14.00 uur.
Vrijwilligers van de NGV en van De 
Drijehornick zijn dan aanwezig om u 
wegwijs te maken bij het zoeken naar 
informatie over uw voorouders. Er zijn 

De Gerwense familie Willem van der Heijden 
en Wilhelmina van der Meijden van de Hei-
hoef op ‘t Rullen

Drijehornick-lezing 

De tankslag tussen Son, 
Nederwetten en Nuenen 
De eerste Drijehornick-lezing van het komende winterseizoen staat in het 
teken van 75 jaar bevrijding. Spreker Jack Didden geeft nieuwe inzichten in 
de bevrijding van Noord-Brabant, waarbij met name de beslissende rol van 
een geïmproviseerde Duitse strijdgroep, de Kampfgruppe Chill, aan bod zal 
komen. Deze Kampfgruppe was vooral in Zuid-Oost Brabant actief. Na de 
pauze behandelt Didden de operatie Market Garden en speci� ek de oor-
logshandelingen hier in onze streek. Er komen nieuwe inzichten aan bod 
over het waarom deze operatie mislukte. Niet onbelangrijk hierbij is dat uit-
gerekend in de driehoek Son-Nederwetten-Nuenen de enige ‘tankslag’ op 
Nederlands grondgebied plaats vond.

Jack Didden was leraar aan het Dr. Mol-
lercollege in Waalwijk. Hij is gepromo-
veerd op een onderzoek naar de 

Na de tankslag in september 1944 staat 
een commandowagen van de geallieerden 
aan de Soeterbeekseweg in Nederwetten

Kampfgruppe Chill van het Duitse le-
ger. Didden is van jongs af aan geïnte-
resseerd in de Tweede Wereldoorlog 
maar ontdekte pas later hoeveel er 
niet bekend en dus niet beschreven is 
over deze oorlog. Hij publiceerde 
meerdere boeken over geschiedenis 
van de Tweede Wereldoorlog in Bra-
bant. Zijn laatste, pas verschenen 
boek, heet ‘Nieuwe bevindingen rond 
de bevrijding van Noord-Brabant’. 

De Drijehornick-lezing wordt georga-
niseerd door heemkundekring De Drij-
ehornick op donderdag 17 oktober 
vanaf 20.00 uur in basisschool De Das-
senburcht aan de Jacob Catsstraat. De 
toegang voor leden en niet-leden is 
gratis maar er wordt wel een vrijwillige 
bijdrage gevraagd om de kosten te 
dekken. 
 

Met een speciaal ouder-kindweekend hebben de verkenners van scouting-
groep Rudyard Kipling in Nuenen een nieuwe groep verkenners ingezworen. 
Voor de jongens was het spannend om kennis te maken met hun nieuwe groep 
- maar voor de ouders was het minstens zo spannend: een weekend kamperen 
en buiten leven. Op het eerste gezicht is het wel even slikken voor de ouders: 
jongens van een jaar of 11 die staan te zwaaien met hakbijlen. Maar ze leren 
juist hoe je op een veilige manier omgaat met zulk gereedschap.

ze niet op het eigen scoutingterrein, 
maar gaan ze ‘hiken’ - lopend met al 
hun kampeerspullen naar een kamp-
terrein.
Minstens zo uitdagend is het zelf ko-
ken: pasta met groente en tomaten-
saus. En een maïskolf, om af te happen. 
Maar een experiment (‘kun je hier pop-
corn van maken?’) mag natuurlijk ook. 
Als het maar niet aanbrandt! Dan zijn 
de nieuwe verkenners klaar om offi-
cieel toe te treden, met een plechtige 
verklaring, een eed op de vlag en een 
‘high-five’ van de andere verkenners. 

 

 Expositie over bij  
’t Hof van Liessent 
Nu de expositie van 75 jaar bevrijding 
achter de rug is en de vitrines weer te-
rug zijn in het Dorpshuis is er door 
Heemkundekring ’t Hof van Liessent 
een tentoonstelling samengesteld over 
de Lieshoutse molens. In de vitrines en 
in de lijsten in de gangen van het 
Dorpshuis zijn foto’s en documenten te 
zien van de Lieshoutse molens. Molen 
De Vogelenzang heeft onlangs haar 
200ste verjaardag gevierd en ook mo-
len De Leest heeft het eerste eeuwfeest 
al dik achter de rug. Reden voor Heem-
kundekring ’t Hof van Liessent om di-
verse documenten en foto’s op te die-
pen uit het archief, zodat deze aan de 
bezoekers van het Dorpshuis getoond 
kunnen worden. De tentoonstelling is 
te bekijken tijdens de openingsuren 
van het Dorpshuis en is uiteraard gratis 
toegankelijk. Had u altijd al wat meer 
willen weten over de molens, dan is dit 
nu uw kans. U bent van harte welkom. 



LINDEBLAADJES

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

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

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

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

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

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

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

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

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

GRATIS AF TE HALEN: 
Pallets, Tel. 040-2831200.

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

Maandag t/m zaterdag geopend

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

uw WONINGINRICHTER

Nieuw: 
geheel uitklapbare 
voetensteun

LEDER OF STOF  / MAATWERK / STA-OP-STOELEN

R E L A X F A U T E U I L S
GROTE KEUZE OPSTA FAUTEUILS

In small, 
medium 
en large

          Deze

Uit voorraad leverbaar

VACATURE:
Adviseur 

Meubelen & Slapen

Najaarsactie 2019
Kijk op www.profita.nl/acties.html

TC Nuenen is op 
zoek naar jou!

Interesse? Voor informatie (geheel vrijblijvend) 
en aanmelding : f.gijsbers@outlook.com

TC Nuenen wil starten met een groep 
enthousiaste MBT dames/meisjes vanaf 
16 jaar. Elke zaterdag vanaf 26 oktober,
bij de kiosk in Nuenen. Helm verplicht.

administraties | belastingen | advies
Voirt 55, 5671 HB Nuenen

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

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

www.kaartjesprinten.nl
powered by Rooijmans print en druk 

Geboortekaartjes - Trouwkaarten - Uitnodigingen - Kerstkaarten - Verhuiskaarten

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

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

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

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

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

Zin in een bijbaantje!

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

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

040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

€ 20, - START BONUS

* bij goed bezorgen van 26 weken

*

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

helmond@regbat.nl | www.regbathelmond.nl

Gratis accu-check en montage 
zonder afspraak!

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

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

De activiteitenagenda wordt gesponsord door:

autoverhuurnuenen.nlheesbeen.nl

Kerkberichten

Vrijdag 1 november
13.30-15.30 uur Senergiek lezing (deel 2) 

Eerste Wereldoorlog
Trefpuntzaal Het Klooster

Zaterdag 2 november
Heedoedemee

Zondag 3 november
11.00-16.00 uur KVL Creabeurs

Dorpshuis Lieshout
14.30 uur Nuenens Swingtime, met 

Bert Boeren. De Watermolen van Opwetten

Zondag 3 november
14.00-17.30 uur Tres Hombres Shanty Crew 

presenteert: ‘Café vol Shanties en Meer’.
muziekcafé De Stam in Gerwen

Zaterdag 26 oktober
11.00-14.00 uur Boekenmarkt

Heemhuis Nuenen, 
Papenvoort 15A, Nuenen.

Zaterdag 26 oktober
20.00 uur Hunt or be hunted

(Halloween the game)
in en om Café Ons Dorp

Zondag 27 oktober
15.30 uur Orgelconcert 
organist Rob Nederlof

H. Clemenskerk Nuenen

Woensdag 30 oktober
14.30 uur Cultuur Overdag: 

Lezing over W.A. Mozart
Het Klooster Nuenen

Donderdag 17 oktober
14.30 uur Cultuur Overdag: concert door 

Drobko & Terentjeva. Van Goghkerkje Nuenen
20.00 uur Drijehornick lezing door 

Jack Didden. De Dassenburcht, Nuenen

Vrijdag 18 t/m maandag 21 oktober
Dorpskermis Gerwen

wegdeel Gerwenseweg, gelegen tussen 
Mgr. Frenkenstraat en Akkerstraat

Maandag 21 oktober
14.30 uur Cultuur Overdag: Film: 

At Eternity’s Gate
Het Klooster

Donderdag 24 oktober
20.00 uur Presentatie door Cees Huijben: 

WensAmbulance
Dorpshuis Lieshout

Zondag 13 oktober 
• Veldtoertocht Dak van Brabant 

Tourclub Nuenen. Fietstocht door Nuenen
• Janssen Kerres Goudhoek Open 2019  
Tennisvereniging De Goudhoek in Gerwen

Zondag 13 oktober 
14.00 uur Najaarswandeling Eckartdal

vanaf de Herberg op het terrein van Eckart-
dal aan de Nuenenseweg in Eindhoven

Dinsdag 15 oktober
13.30 uur Film ‘The Death of Stalin’

Dorpshuis Lieshout

Woensdag 16 oktober
13.30-16.00 uur Repair Café Laarbeek

Dorpshuis Lieshout

t/m 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 13 oktober 
Kinderboekenweek ‘REIS MEE!’

Bibliotheek Nuenen

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
11.00-14.00 uur Genealogische Inloop

Heemhuis Nuenen, Papenvoort 15A Nuenen.
20.30 uur Humoristische avond met Kwart-

jesvolk.Ons Tejater, Dorpshuis Lieshout

  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 12 oktober 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorgangers pastor P. Cle-
ment en mevrouw M. Habraken.
Zondag 13 oktober 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorganger mevrouw 
M. Habraken.

Misintenties:
Zaterdag 12 oktober 18.30 uur: Drieka 
van de Tillaart; Eef van Brakel.
Zondag 13 oktober 11.00 uur: Riet 
Vroomen - Beutener; Toos Hurkmans - 
Damen en overleden familieleden; Tijn 
en Jo Smits - Kuijten; Jeanne Straathof 
- Scholtens; Toos Lijten - van Kessel; 
Lou Hulst; Gerard van Roosmale, van-
wege trouwdag.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 13 oktober: 11.00 uur viering, 
parochiekoor, voorganger pastor P. 
Clement.

Misintenties: 
Harrie van Hoof en Mien van Hoof - 
Brugmans, vanwege verjaardag; Sjef 
en Lena Saris - Swinkels; Marie Jansen - 
Raaijmakers, vanwege sterfdag en 
Toon Jansen. 

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 13 oktober 9.30 uur  viering, 
volkszang, voorganger pastor P. Cle-
ment.

Kledinginzameling 
van Sam’s 
Kledingactie
De kledinginzameling van Sam’s Kle-
dingactie die in Nuenen op 5 oktober 
is gehouden, heeft bijna 2000 kilo kle-
ding opgebracht voor Cordaid Men-
sen in Nood.
Sam’s Kledingactie is hier heel erg blij 
mee en wil iedereen die hieraan heeft 
bijgedragen hartelijk danken!! Met het 
aantal opgehaalde kilo’s kan Cordaid 
Mensen in Nood dit jaar o.a. extra hulp 
bieden aan de bevolking van Jemen, 
een land dat al jaren in de diepste el-
lende verkeert. Het zijn daar vooral de 
meest kwetsbare mensen die deze 
hulp hard nodig hebben.
Nogmaals hartelijk dank voor uw inzet 
en we hopen vo or de volgende inza-
melingsactie weer op u te kunnen re-
kenen. www.samskledingactie.nl

Misintenties:
Maria van der Pol - Renders.

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

Zondag 13 oktober zal in de dienst van 
10.00 uur onze kerkelijk werker Pieter 
Flach voorgaan. De collecte is deze 
keer bestemd voor Wereldvoedseldag. 
Voor de kinderen is er kinderneven-
dienst. U bent van harte welkom om 
deze kerkdienst met ons mee te vieren.
 
Donderdag 10 oktober is er van 10.00 - 
12.00 uur weer Open Huis. Onder het 
genot van een kopje koffie of thee is er 
de mogelijkheid elkaar te ontmoeten, 
een praatje te maken of gewoon gezel-
lig bij elkaar te zijn.
 
Voor meer informatie: zie onze website 
en op Facebook.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens de-
creet Summorum Pontificum van paus 
Benedictus XVI, van 7 juli 2007.

Donderdag 10 oktober. 17.30 uur Lof 
van de oktobermaand; 18.30 uur H. 
Mis, H. Franciscus Borgia, belijder.
Vrijdag 11 oktober. 07.15 uur H. Mis, 
Feest van het Moederschap van de H. 
Maagd.

Zaterdag 12 oktober. 09.00 uur H. Mis, 
Onze Lieve Vrouw op zaterdag. Aan-
biddingsdag.
10.00 uur uitstelling en eerste rozen-
hoedje.
13.00 uur tweede rozenhoedje.
15.00 uur Kruisweg.
17.00 uur derde rozenhoedje.
17.45 uur sluiting met sacramentele 
zegen. 
Zondag 13 oktober. Achttiende zon-
dag na Pinksteren. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis. 
Maandag 14 oktober. 18.30 uur H. Mis, 
H. Callixtus I, paus en martelaar.
Dinsdag 15 oktober. 18.30 H. Mis, H. 
Theresa van Avila.
Woensdag 16 oktober. 07.15 uur H. 
Mis, Kerkwijdingsfeest van de kerken 
waarvan het wijdingsfeest onbekend 
is.
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Be-
kijk Kerken in Peelland ook op Face-
book ('Kerken in Peelland') en op You-
Tube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').

melingsactie weer op u te kunnen re-
kenen. www.samskledingactie.nl

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.

Wat je in  je hart bewaart,
raak je nooit meer kwijt.

We zijn er naar toe gegroeid. Desondanks is het moeilijk om 
afscheid te nemen van ons mam , oma en omi.

Francien
van Moorsel-van Heugten

echtgenote van 

Mies van Moorsel †

 * 19 oktober 1931 † 7 oktober 2019

 Harriët en Leon
  Stefan en Marjolein, Ilse
  Jules en Rebecca

 Deon
  Tessa

Correspondentieadres:
Geldropsedijk 38, 5672 AC  Nuenen

De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 12 oktober 
om 11.00 uur in de St. Clemenskerk, aan de Heuvel in Gerwen. 
Voor aanvang van de dienst is achter in de kerk gelegenheid het 
condoleanceregister te tekenen.

Na de dienst begeleiden we ons mam naar de R.K. Begraafplaats 
St. Clemens aan De Huikert in Gerwen, waar we haar te ruste 
leggen bij ons pap.

In plaats van bloemen stellen wij een donatie aan Bijna Thuis Huis 
Latesteyn op prijs. Hiervoor is een collectebus aanwezig.

 Najaarswandeling Eckartdal
Deze najaarswandeling wordt ‘gegidst’ door enkele leden van de natuurclub SDNI die 
zelf op het Eckartdal wonen. Zij laten u hun prachtige en natuurlijke leefomgeving 
zien. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en de aanvang is om 14.00 uur vanaf de Her-
berg op het terrein van Eckartdal aan de Nuenenseweg in Eindhoven. Laarzen of wa-
terdichte schoenen worden van harte aanbevolen. In verband met de Marathon van 
Eindhoven kunt u enige hinder ondervinden met het bereiken van de Nuenenseweg. 
Vandaar het advies om, indien mogelijk, per fiets te komen en vanuit Nuenen op tijd 
het linker fietspad Europalaan/Sterrenlaan te nemen. Info: Kees Planken, 040-2421423.



Rond de Linde  Nr. 41 Donderdag 10 oktober 2019

KVL creabeurs
Op zondag 3 november organiseren 
wij onze creabeurs in het dorpshuis te 
Lieshout. Deze creabeurs is bestemd 
voor mensen die hobbymatig dingen 
maken, dit willen presenteren en even-
tueel willen verkopen.
De beurs begint om 11.00 uur en eindigt 
om 16.00 uur. Er zijn nog tafels te huur....
misschien wel iets voor u. Voor € 7,50 per 
tafel kunt u uw hobby aan een groot pu-
bliek laten zien. Voor meer informatie 
kunt u bellen naar Sandra van der Aa 06-
49855244, mailen mag natuurlijk ook, 
kvlieshoutnb@gmail.com.
En wilt u niet op onze creabeurs als 
standhouder staan dan bent u als be-
zoeker natuurlijk van harte welkom !
De toegang is gratis

Oppassen als bijbaantje?  
Volg de oppascursus!
Oppassen is een leuk bijbaantje, maar het is wel handig om wat meer te we-
ten als je er aan begint. Daarom kun je nu in vier bijeenkomsten een echt op-
pasdiploma halen. Met het diploma op zak ben je goed voorbereid en heb je 
een streepje voor op andere kinderen die willen oppassen! De training start 
op 22 oktober en wordt gegeven bij LEVgroep Nuenen, Berg 22 Nuenen. 

ren niet luisteren. Ook krijg je veel han-
dige tips. 
De bijeenkomsten zijn op 22, 29 okto-
ber en 5, 12 november van 19.00 uur 
tot 20.30 uur. De cursus wordt ver-
zorgd door de GGD, Zorgboog en LEV-
groep. Deelname is gratis maar er 
geldt een maximum aantal deelne-
mers dus geef je snel op!

Meedoen?
Aanmelden kan via: bit.ly/lerenmet-
lev-oppascursus. Met vragen kun je 
contact opnemen met Nicole Schel-
lens: Nicole.schellens@levgroep.nl, te-
lefoon 06 89 97 05 42.
Op de website vind je meer trainingen 
voor inwoners, vrijwilligers en be-
roepskrachten. www.lerenmetlev.nl

De oppascursus is voor jongeren vanaf 
de brugklas tot 16 jaar uit de gemeen-
te Nuenen. In vier bijeenkomsten krijg 
je uitleg over verschillende onderwer-
pen, zoals kennismaken en positief 
omgaan met kinderen, verwachtingen 
van ouders, veiligheid, spelen, eten, 
bedtijd en wat je kunt doen als kinde-

Repair Café Laarbeek
Woensdag 16 oktober organiseert RCL 
weer een middag waar men terecht kan 
met defecte huishoudelijke materialen, 
kleding, kleine meubels en fietsen. Re-
pair café Laarbeek vindt plaats in het 
Dorpshuis, Grotenhof 2 te Lieshout van 
13.30 tot 16.00 uur. Info 06-58842046.

Ons Tejater Lieshout

Humoristische Brabantse 
avond met Kwartjesvolk
Zaterdag 12 oktober staat Kwartjesvolk op de planken in Ons Tejater te Lies-
hout. Met een groot scala aan instrumenten brengen de muzikanten van 
Kwartjesvolk een humoristische Brabantse avond. Van accordeons, gitaren 
en mandolines tot banjo, doedelzakken en trommels, al deze instrumenten 
komen aan bod. 

het eerste uur. Annelieke Merx bleef 
vijf jaar zangeres en gitariste bij de mu-
ziekgroep. De samenstelling is gewij-
zigd maar hun humor zeker niet.

Zaterdag 12 oktober, aanvang 20.30 
uur in Ons Tejater, Dorpshuis, Groten-
hof 2 te Lieshout. Entree: € 8,50 (incl. 1 
consumptie). 

Reserveren kan via www.vierbinden.nl/
onstejater Vanaf 1 week voor de voor-
stelling kunt u eventueel ook tegen 
contante betaling nog niet gereser-
veerde kaarten in het Dorpshuis kopen.

Kwartjesvolk staat in de regio bekend 
als een stel muzikale loltrappers. Zij 
wisselen intieme liedjes af met vrolijke 
meezingers. Daarbij worden de gezon-
gen verhalen op een amusante manier 
aan elkaar gepraat. Omdat het oog 
ook wat wil, kan de groep het niet na-
laten sommige van hun liedjes extra 
glans te geven door met een bijzonde-
re uitdossing op het podium te ver-
schijnen.

Brabants gehalte: Kwartjesvolk onder-
scheidt zich door hun traditionele 
volksliedjes met veel humor en mo-
raal. Natuurlijk vertolken zij ook hun ei-
gengemaakte liedjes met een hoog 
Brabant gehalte en staan daarom ga-
rant voor een onvergetelijk optreden. 
Kwartjesvolk komt uit Zeeland (in de 
Peel) en werd in 1981 opgericht door 
Christien van Schijndel en Tinus Ver-
straten. Henk Merx, zijn zuster Annelie-
ke, Tiny en Jan van Schijndel behoor-
den met de oprichters tot de leden van 

Orgelconcert H. Clemenskerk
Op zondag 27 oktober om 15.30 uur geeft Rob Nederlof het tweede orgelcon-
cert van 2019 op het Smits-Vermeulenorgel van de H. Clemenskerk aan het 
Park te Nuenen. De toegang is vrij, met een vrijwillige bijdrage na afloop.
 

Naast muzikant was hij ook een van de 
eerste alpinisten en heeft in 1881 nog 
de Monte Rosa beklommen.
Om ook een Nederlander te laten horen 
in dit programma heb ik gekozen voor 
Gerrit Jan van Eyken, een leerling van 
Robert Schumann in Leipzig. Johann 
Nepomuk Hummel (zelf leerling van 
Mozart) was de leraar van Czerny die op 
zijn beurt weer de leraar van Liszt was.”

Rob Nederlof 
Rob Nederlof is docent aan het Factori-
um Tilburg, Podiumkunsten en is orga-
nist van de Heuvelse kerk en Petrus en 
Paulus kerk te Tilburg en van de Sint 
Jan in Goirle.
Nederlof studeerde orgel (bij Maurice 
Pirenne), piano en klavecimbel aan het 
Brabants Conservatorium. Hij sloot dit 
af met diploma’s Docerend Musicus en 
Uitvoerend Musicus. Rob Nederlof 
volgde meestercursussen en studies in 
binnen- en buitenland. Hij gaf concer-
ten in heel Europa en is regelmatig te 
beluisteren op radio en televisie. 

De organist licht zijn programma zelf 
alsvolgt toe:
“Voor dit concert heb ik gekozen voor 
bekende componisten uit de roman-
tiek: Schumann, Brahms, Liszt, Men-
delssohn, Chopin en Czerny. Compo-
nisten die elkaar allemaal goed ge-
kend hebben. Kiel is een onbekende 
componist, maar was beïnvloed door 
Brahms en aangespoord door Liszt om 
te componeren en hij was de pianole-
raar van de dochter van Schumann. 

Rob Nederlof aan het orgel van het Con-
certgebouw in Amsterdam

Klassiek concert in Raadszaal: 

Sopraan groot succes
Marijke Groenendaal zong op vrijdag 4 oktober in de Raadszaal van Het 
Klooster met krachtige en loepzuivere stem de prachtigste liederen. Daarbij 
werd ze begeleid door Jacob Engel, een uitstekend pianist.

rentjeva (piano) en Dmitry Drobko 
(cello), twee talentvolle jonge Letse 
musici. Liza is zowel klassiek musicus 
als een professioneel jazzpianiste. 
Dmitry levert muzikale bijdragen aan 
ballet en theatervoorstellingen bij het 
Tovstonogov gezelschap en het Bols-
hoi drama theater van Sint-Petersburg.
Er kan geluisterd worden naar zowel 
klassieke als meer jazzy-klinkende mu-
ziek. Het volledige concertprogramma 
is te vinden op de website van Cultuur 
Overdag. 
Het concert is mogelijk dankzij de sa-
menwerking met Olga van der Pennen 
(stg. Muzikale Oktober Best).
Meer informatie over kaartverkoop, 
het programma en de musici is te vin-
den op www.cultuuroverdag.nl

Voor ieder lied werd de tekst toege-
licht waardoor de uitvoering en mu-
ziek nog meer tot de verbeelding spra-
ken.
Na afloop van het concert konden de 
gasten hun enthousiasme over het 
concert delen met de musici tijdens 
een drankje in de Broedersbar. 
Het volgende concert in samenwer-
king met stichting Muziek in Huis is op 
vrijdag 31 januari 2020.

Populair-klassiek concert in Van 
Goghkerkje
Op donderdag 17 oktober kan in het 
sfeervolle Van Goghkerkje worden ge-
luisterd naar een concert van Liza Te-

KBO Lieshout in oktober
KBO Lieshout is een dynamische seniorenvereniging. De vereniging zorgt 
niet alleen voor gezellige en interessante activiteiten maar houdt zich ook 
intensief bezig met belangenbehartiging van senioren. Iedere dinsdagmor-
gen is er van tien uur tot half twaalf in het Dorpshuis een Inloop waar ook 
bestuursleden aanwezig zijn. U kunt hier informatie krijgen over de vereni-
ging of u aanmelden voor een activiteit. U bent van harte welkom.

Afsluiting zomerfietsen
Woensdag 16 oktober sluit de KBO 
fietsclub het zomerseizoen af met een 
mooie fietstocht door de omgeving. Er 
wordt voor een lunch onderweg ge-
zorgd, dus de organisatie wil graag het 
aantal deelnemers weten. Deelname 
bedraagt 4 euro, aanmelden bij de In-
loop of met een briefje in de ideeënbus.

WensAmbulance Brabant
Ieder mens heeft een laatste wens: 
nog één keer het ouderlijk huis zien, 
naar een dierbaar familielid dat jarig is. 
Het lijken wensen die heel eenvoudig 
te vervullen zijn, maar voor mensen 
die niet zo lang meer te leven hebben, 
is dat niet altijd vanzelfsprekend. Om-
dat bijvoorbeeld zittend vervoer niet 
meer mogelijk is. Gelukkig is er dan 
WensAmbulance Brabant die met een 
vijftal ambulances en ruim 150 profes-
sionele vrijwilligers honderden wen-
sen per jaar in vervulling kan laten 
gaan. Ambulances die uitgerust zijn 
met comfortabele brancards, brengen 
terminaal zieken nog één keer naar 
hun favoriete plaats. Op donderdag-
avond 24 oktober verzorgt Cees Huij-
ben hierover een presentatie. In de 
pauze kan de wensambulance bezich-
tigd worden. Locatie Dorpshuis, aan-
vang 20.00 uur.

Filmcyclus
‘Humor, meer dan alleen maar lachen’ is 
het thema van de filmcyclus die door 
de vier KBO afdelingen van Laarbeek en 
Vierbinden wordt georganiseerd. Op 
dinsdag 15 oktober wordt alweer de 
tweede uit de cyclus van vier films ge-
draaid. De titel is ‘The Death of Stalin’. 
Het is een satirische black comedy vol 
galgenhumor. Inleiding en nabespre-
king door filosoof Philip Verdult. Ie-
dereen is welkom. De entree bedraagt 
€ 8,-, inclusief koffie of thee. Locatie 
Dorpshuis Lieshout. Aanvang 13.30 uur.

Workshop Herfstbloemstukken
Bloemist Ralf Bertens begeleidt op dins-
dagavond 15 oktober een groep bij het 
creëren van een prachtig herfstbloem-
stuk. De deelname bedraagt € 25,-. Le-
den van KBO Lieshout betalen € 22,50. 
Je hoeft zelf alleen maar een schaar of 
mes mee te brengen. Locatie: Dorps-
huis, aanvang 19.30 uur. Aanmelden 
kan bij de Inloop in het Dorpshuis.

Wat een succesvolle   
creatieve markt in Gerwen!
De regen kletterde op de straten maar op de creatieve markt in Gerwen was 
het een drukte van belang. Al voor 10 uur waren de eerste deelnemers pre-
sent met hun bakken, koffers, dozen en trekkarretjes om al hun creaties 
naar binnen te dragen. 

Ook was er een maquette van een 
boerderij uit de jaren 50 met een heel 
verhaal, waar veel belangstelling voor 
was. En centraal in de ontmoetings-
ruimte stond de koffietafel met heer-
lijk gebak en hapjes waar veel met el-
kaar gepraat werd.
In de middag kwamen er nog twee 
troubadours met hun trekzakken die 
door beide zalen liepen en voor wat ex-
tra sfeer zorgden. De reacties van de 
bezoekers waren dan ook weer lovend: 
wat een sfeer, gemoedelijkheid, wat 
een prachtige creaties, wat een afwisse-
ling aan technieken, heerlijk gebak en 
wat leuk om elkaar hier te ontmoeten. 
En dat is precies waarom de Werkgroep 
Leefbaarheid Gerwen dit organiseert. 
Waar een klein dorp groot in kan zijn.

Ook de vrijwilligers van de Werkgroep 
waren druk in de weer om de koffie en 
thee te maken en al het zelfgebakken 
gebak, gebakken door de mensen uit 
Gerwen, op schalen op de gebakstafel 
neer te zetten. Er was keuze genoeg.
Klokslag 11 uur ging de creatieve 
markt open en de laatste hand werd 
nog gauw gelegd aan de aankleding 
van de tafels en dan stroomden de be-
zoekers binnen. Het zag er dan ook 
prachtig uit, wat een veelzijdigheid 
aan creaties van keramiek, vogelhuis-
jes, schilderijen, glas objecten, siera-
den in allerlei technieken, haakwerk, 
zelfgemaakte hoeden, stippelen van 
porselein, kabouterhuisjes en viltwerk 
zoals sjaals en mooie kragen tot echte 
levensgrote vogel en insecten en nog 
veel meer, te veel om op te noemen.

The-Oldtimers 
tijdens najaarconcert
Op zondag 20 oktober geeft de Senio-
ren Blaaskapel weer haar Jaarlijks na-
jaar-concert. Dit zal plaatsvinden in ac-
tiviteitencentrum De Borgh aan de 
Speeltuinpad te Geldrop. Het blaasor-
kest The Old-timers uit Nuenen zullen 
dan te gast zijn. Aanvang 14.00 uur tot 
17.00 uur. 
Het blaasorkest The Old-timers uit 
Nuenen onder leiding van Willy van 
Bakel zal tijdens deze muziekmiddag 
de aftrap doen. Dit orkest heeft even-
als de Senioren Blaaskapel Geldrop 
een breed internationaal repertoire. 
Na de pauze zal de Senioren Blaaska-
pel het programma verder invullen. 
Wekelijks wordt intensief gerepeteerd 
om de polka, wals, beguine of mars on-
der controle te krijgen. De kapel is 
doorlopend bezig om nieuwe muziek-
stukken in te studeren, afgestemd op 
de doelgroep: de veelal wat oudere 
liefhebber van echte blaasmuziek. Net 
als the Old-timers wil de Senioren 
Blaaskapel graag dit uitgebreide re-
pertoire delen met het publiek. 
De toegang is zoals gebruikelijk weer 
gratis

Sam:   
nieuwe inwoner  
in onze gemeente
Rond de Linde kreeg weer een leuke 
berichtgeving binnen over een nieu-
we inwoner in Nuenen.

Inmiddels staat het grote ei al eventjes 
in de Constantijnstraat in onze voor-
tuin, maar broertje Tom is erg trots op 
de komst van zijn broertje Sam! Ook 
papa en mama zijn heel erg blij met de 
komst van lieve Sam in de familie.

Sam, welkom in onze gemeente!

Hebt u ook een opvallende aankondi-
ging in de voortuin staan of een ‘ge-
boortekaartje’ op de raam, schiet dan 
een plaatje en mail de foto met toe-
lichting naar de redactie. Of ziet u een 
opvallende geboorteaankondiging, 
laat het dan de redactie weten: redac-
tie@ronddelinde.nl. 
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SPORT
Programma

Voetbal

VOETBAL
EMK NUENEN
Vrijdag 11 oktober 
EMK 1 (zaal) - FC Eindhoven 3  . 20.00
Zondag 12 oktober 
EMK 1 - Milheezer Boys 1  . . . . . 14.30
EMK 2 - DVS 2  . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00
Wilhelmina Boys 9 - EMK 4  . . . . 11.00
EMK 5 - FC Eindhoven AV 3  . . . 11.00
EMK VR1 - Nuenen VR3  . . . . . . . 11.00

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 12 oktober
Nuenen VEB - Nederwetten VE 16.15
 Zondag 13 oktober
Nederw. 1 - RKVV Keldonk 1  . . 14.30
Nederw. 2 - Wilhelmina Boys 8  10.00
Woenselse Boys 11 - Nederw. 3 10.00
Nederwetten 4 - Braakh. 8  . . . . 11.00
Dommelen VR1 - Nederw. VR1  12.00

RKGSV GERWEN
 Zondag 13 oktober
RKGSV 1 - Mulo 1  . . . . . . . . . . . . . 14.30
UNA 10 - RKGSV 3 . . . . . . . . . . . . . 12.00
RKGSV 4 - Wodan 7  . . . . . . . . . . . 11.00
RKGSV VR1 - RKDSV VR1  . . . . . . . 11.00

Aanbieding bij      
TV Wettenseind
Tennisvereniging Wettenseind (TVW) blijft constant vernieuwen en organi-
seert veel leuke activiteiten voor zijn leden. Ook dit jaar willen we nog meer 
mensen uit de omgeving stimuleren om lid te worden van onze gezellige 
vereniging. Daarom hebben we ook in 2019 een eindejaarsaanbieding. Als 
je per 1 november lid wordt, speel je tot eind 2020 voor slechts een tientje 
per maand. 

• Je wordt KNLTB-lid en kunt aan (ex-
terne) toernooien deelnemen en com-
petitie spelen

Wat moet je doen?
Als je gebruik wilt maken van dit mooie 
aanbod stuur dan zo snel mogelijk een 
email naar info@tvwettenseind.nl met 
als onderwerp ‘2020 lidmaatschap’. 
Voor meer info bezoek website www.
tvwettenseind.nl, Instagram of Face-
book-pagina @TennisVerenigingWet-
tenseind. 

Dus voor 14 maanden tennissen beta-
len senioren slechts 140 euro contribu-
tie, junioren van 10 t/m 17 jaar 80 euro 
en junioren die op 1 januari 2019 jon-
ger zijn dan 10 jaar 50 euro. 

Wat mag je verwachten?
• Je mag 365 dagen per jaar tennis-
sen bij TVW
• Je wordt per direct lid 
• Je kunt deelnemen aan alle activi-
teiten bij TVW, zoals toss-avonden, 
training, (jeugd)evenementen, etc.

Eerste competitie 
wedstrijd synchroon-
zwemmen 
 
Zondag 6 oktober vond de eerste com-
petitie wedstrijd van het synchroon-
zwemmen plaats in Schijndel. Na jaren 
afwezig te zijn geweest hebben we af-
gelopen zondag met 3 meiden mee-
gedaan.

Aisha Valstar en Rixt van Erp deden 
mee op Age 1 niveau. Aisha behaalde 
37.8968 punten en Rixt 36.5728.
Mirthe Dankers deed mee op senioren 
niveau en ze behaalde hier 54.4587 
punten en behaalde hiermee ook haar 
diploma.
Het was voor de meiden een goede en 
leerzame dag. Op naar de volgende 
wedstrijd.

EMK - Bavos                  2-1
Door John de Jong 

Er stond afgelopen zondag zichtbaar een ander EMK op het veld dan de af-
gelopen twee weken. Er was teamgeest, inzet en vastbeslotenheid, juist die 
elementen welke de afgelopen weken zo werden gemist. Vanaf het begin 
van de wedstrijd was EMK de bovenliggende partij en waren er in de ope-
ningsfase al de eerste doelkansen voor EMK. 

de streep trekken van de voorsprong. 
In de slotfase speelde Bavos ‘alles of 
niets’, leefde de aanhang van beide 
teams onder het afdak hartstochtelijk 
mee, maar was het EMK dat met de 
eerste overwinning van het seizoen 
zichzelf beloonde voor een prima eer-
ste helft. 
Man of the Match: het publiek van 
Bavos en EMK dat de omstandigheden 
trotseerden en genoten van een heer-
lijke pot voetbal.

 

Als een logisch gevolg was er na een as-
sist van Christian Messerschmidt in de 
11e minuut de openingsgoal van Daan 
van de Ven: 1-0. EMK bleef het initiatief 
houden resulterend in nog enkele klei-
nere kansen. Het was Bavos dat stap-
voor-stap terugkwam in de wedstrijd. 
In de 38e minuut miste Bavos een ‘ze-
ker’ doelpunt en zoals een voetbalwet 
omschrijft was het aan de andere kant 
direct raak: een uitbraak over rechts 
werd door Sjef Sanders direct voorge-
geven en Christian Messerschmidt 
rondde prima in één keer af: 2-0.
Wellicht gedreven door de omstandig-
heden (die gedurende de 2e helft er 
bepaald niet beter op werden), was er 
in de 2e helft sprake van een wedstrijd 
waarin het resultaat belangrijker werd 
dan de manier waarop. 
Beide teams leverden veel strijd en na-
dat Bavos in de 50e minuut op 2-1 was 
gekomen door een foutje achterin bij 
EMK, nam het geloof in een resultaat 
toe bij Bavos. 
EMK moest achteruit maar met name 
de overtuiging nam per minuut toe en 
er werd serieus geknokt voor het over 

Een sterk spelende Ilker Kiliç gaat een te-
genstander voorbij
 

Blamage voor Nederwetten 

WHV - Nederwetten   6-0
Door Louis Staals 

Een tiental Nederwetten supporters toog vol goede moed naar deze uitwed-
strijd om te zien hoe hun ploeg het verlies van afgelopen week tegen SV 
Uden goed zou maken. Het team van trainer Henri Maas begon ondanks het 
gemis van enkele spelers, voortvarend, speelde goed positie spel en nam de 
eerste 10 minuten het heft in handen. Het zag er zeker naar uit dat hier wel 
wat puntjes te halen vielen. 

sie scoorde Gino Bosch de 1-0. Neder-
wetten was toen al de grip op de wed-
strijd kwijtgeraakt en was blij dat met 
deze stand de rust bereikt werd.
Na rust vielen de doelpunten als rijpe 
appelen. Twee minuten na de hervat-
ting scoorde Roel van Lunenburg de 
2-0 en 3 minuten later was het weer 
raak 3-0 door Yorick van de Rakt. 
Er knapte iets bij Nederwetten. 
Er kwam geen bal meer aan en in de 
60e minuut gaf Tim Buun de genade-
klap voor Nederwetten, 4-0.
Thijs Lunenburg zorgde nog voor de 
5-0 en 6-0 en Nederwetten droop let-
terlijk en figuurlijk af. Al voor het laat-
ste fluitsignaal, van de goed leidende 
scheidsrechter, had het merendeel van 
de Nederwetten supporters de warm-
te van de auto al gevonden. Conclusie 
afgelopen zondag, deze wedstrijd snel 
vergeten en vol goede moed, met een 
compleet team, de volgende wedstrijd 
tegemoet treden.

In de 27e minuut gaf Ben van der Brug-
gen een mooie voorzet op Christiaan 
Baaten maar deze kopte rakelings 
over. In de 38e minuut echter, viel het 
eerste doelpunt voor WHV. Door een 
misverstand in de Nederwetten defen-

Hein Snellen van Vollenhoven (L)  verovert 
de bal

 Wederom top 10 voor Z&PV Nuenen
Door Martin de Wildt

Zoals ieder seizoen is in het eerste weekend van oktober de verenigings-
zwemcompetitie gestart. Deze landelijke competitie is een mooi instrument 
om de diverse verenigingen in Nederland onderling te vergelijken door 
middel van een vastgesteld wedstrijdprogramma wat overal op hetzelfde 
moment wordt gezwommen. Voor Z&PV Nuenen leverde de eerste ronde 
net als vorige jaar een top 10 klassering op in de A-klasse, de een na hoog-
ste klasse in Nederland.

op de 200rug en 100vlinder en Hugo 
Spanjers op de 50vrij en 100wissel. 
Bij de iets oudere zwemmers leverden 
de PR’s van Robin Goossens (400vrij), 
Kayley McAteer (100rug en 200school), 
Flore Meulendijks (100rug), Alexander 
Nijst (400vrij) en Nikita van den Ouden 
(50rug, 100ws) mooie punten op en te-
kende Charlotte Hoogedoorn (2x), 
Timo Bossema (1x), Nienke van Lies-
hout (1x), Marloes van Opstal (1x), Erica 
Sleddens (2x), Bram Zwetsloot (1x) en 
Richenne Zeebregts (1x) voor nieuwe 
toptijden
De afsluitende estafettes voor heren en 
dames leverde de ploeg uit Z&PV Nue-
nen 2 overwinningen op, niet alleen in 
het water maar ook in de categorie 
‘hardst aangemoedigd’. Een mooie op-
maat naar ronde 2 op 3 november in 
Papendrecht.

Voor een aantal jongere zwemmers be-
tekende de wedstrijd in Oosterhout 
hun competitiedebuut voor Z&PV Nue-
nen. Zo zwommen Britt van Gastel, Ines 
Keijzers, Eva Daniels en Franciena van 
den Bemt hun allereerste competitie-
wedstrijd, terwijl Ralph Spanjers, Koen 
van den Wildenberg en Arlyn Schouten 
voor het eerst een 200m in competitie-
verband zwommen. Alle 7 wisten ze 
hun afstanden keurig af te ronden, dus 
een zeer geslaagd debuut.

Punten
De puntentelling is gebaseerd op tijden 
en dus is het altijd goed als zwemmers 
zich weten te verbeteren. Bijvoorbeeld 
Eunice van Ekert die in 3 gezwommen 
afstanden 3 persoonlijke records wist 
neer te zetten. Ook Jasper van de Knaap 
kreeg dat voor elkaar, Remco Verhoeven 

 Tweede editie Shamrock 
Saturday doorslaand succes
Afgelopen zaterdag was de tweede editie van Shamrock Saturday. De twee-
de Shamrock Saturday (een ietswat Iers eendagsdubbeltoernooi) stond op 
het programma bij T.V. de Lissevoort. 

Vanaf 21.00 uur namen de band ‘Cover 
The Cage’ en DJ Tom hun verantwoor-
delijkheid om de avond met een ware 
party af te sluiten!
Dankzij de steun van onze sponsoren 
was de tweede editie wederom een 
doorslaand succes.

Na een lange voorbereiding werden 
110 deelnemers ontvangen door de 
organisatie (Rob, Tim, Dries en Yvar).
Zoals vorige editie is er weer een po-
ging gedaan voor het Guinness Book 
of Records. Eén rally met zoveel moge-
lijk deelnemers! Het oude record stond 
op 100 deelnemers, helaas is het niet 
gelukt om dit te verbeteren.
Na een groepsfoto en een bakje ‘Fish 
and Chips’ van Corrie’s visstekje wer-
den de wedstrijden vervolgd. Het dag-
programma werd tijdens de onder-
gaande zon afgesloten met een heer-
lijk Iertiliaans buffet, verzorgd door I 
Fratelli De avond werd geopend met 
een dankwoord door voorzitter Leo 
van de Sande gevolgd door de prijsuit-
reiking en een loterij met schitterende 
prijzen van de sponsoren.

Vlnr. Yvar Garritsen, Tim van der Ende, 
Dries Kusters en Rob Coolen

Vaandelteam BCL wint weer
Door Stan van Vijfeijken

In de mannencompetitie heeft het vaandelteam van Badminton Club Lies-
hout opnieuw een overwinning behaald. Thuis tegen het eerste mannen-
team van BC Zidewinde kon een winnende uitslag van 6-2 genoteerd wor-
den, waardoor het team nog steeds ongeslagen is. Vanwege de herfstvakantie 
ligt de competitie, afgezien van één inhaalwedstrijd, de komende weken stil.

ste twee verliespartijen werd de eind-
stand op 6-2 bepaald en neemt BCL-M1 
een derde plaats in op de rangschik-
king. BC Oirschot heeft in de huidige 
stand de leiding met (al) vier gespeelde 
partijen, die ze overigens allemaal ge-
wonnen hebben. In de volgende (ver-
plaatste) wedstrijd tegen de heren van 
BC Oosterhout zal het Lieshoutse team 
weer vol aan de bak moeten, om de on-
geslagen status te kunnen handhaven.

PubQuiz
BCL combineert de badmintonsport 
graag met diverse nevenactiviteiten. 
Zij organiseren, naast de wekelijkse 
speelavond en deelname aan diverse 
competities, dan ook regelmatig ‘iets 
anders’. Soms zijn deze voor de hele 
vereniging (bijv. de Nieuwjaarsborrel) 
en soms zijn deze enkel voor een be-
paalde groep (bijv. de seizoenafslui-
ting voor de jeugd). BCL vindt de ne-
venactiviteiten van groot belang om-
dat zij graag méér wil zijn dan alleen 
een sportvereniging. 
 In dat kader organiseert de vereniging 
op 25 oktober weer een PubQuiz, die 
overigens alleen voor de senior-leden 
(15+) toegankelijk is.

BCL-1 - BC Zidewinde-1: 6-2
Twee van de vier dubbelpartijen gin-
gen uiterst gelijk op. Wouter van Vijfeij-
ken en Bert Manders moesten alles uit 
de kast halen om in de toegevoegde 
derde set Jurgen van Elderen en Walter 
van de Lee te verslaan. Ook de dubbel-
partij van (weer) Wouter van Vijfeijken 
met Laurence Roijackers was een span-
nende, die uiteindelijk eindigde in een 
21-19 in Lieshouts voordeel. Derek Dir-
ven en Laurence Roijackers wonnen 
aanzienlijk makkelijker: 21-14 en 21-11. 
Ook Jeroen van der Heiden en Bert 
Manders maakten het niet spannend. 
Zij wonnen met 21-5 en 21-16. In de sin-
glepartijen ging de wedstrijd pas écht 
gelijk op. Vierde heer, Derek Dirven won 
makkelijk met 21-8 en 21-12. Derde 
heer Laurence Roijackers had het ook 
niet echt moeilijk. Hij won met 21-17, 
21-12. Tweede heer, Wouter van Vijfeij-
ken, speelde tegen zijn geliefde oppo-
nent: Walter van de Lee. Wouter liep in 
die partij helaas steeds nét iets achter, 
waardoor hij met 17-21 en 20-22 ver-
loor. Ook Bert Manders maakte het, als 
eerste heer, uiterst spannend. Na een 
22-24 in de eerste set verloor hij de 
tweede set met 20-22. Door deze laat-
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Sterke Mode Items
CAVALLARO NAPOLI
in Jasjes en Blouses

JOSEPHINE & CO
apart groen programma

SUPER BROEKEN van 
Anna Montana - NickJean 

- Rosner - Comma en 
Le Comte ècht bijzonder

HV POLO gezellig 
sportief ook in prijs

*iedere maandag vanaf 11.00 uur open

 

De deelnemers aan de eerste wedstrijd 
synchroonzwemmen



De Wet 
Arbeidsmarkt 
in Balans ( WAB )
Alle ondernemers krijgen te 
maken met de nieuwe Wet 
Arbeidsmarkt in Balans. 
Voor veel ondernemers is 
het echter nog een groot 
vraagteken wat deze nieuwe 
wet allemaal gaat inhouden. 

Woensdag 13 november 
organiseert 
GJ Personeelsdiensten 
een Kennis Event inzake 
deze nieuwe wet met als 
dagvoorzitter Annemarie 
van Gaal, bekend van TV 
en al jarenlang succesvol 
onderneemster. Dit Event 
is voor u als ondernemer 
gratis toegankelijk. 

U dient zich wel voor 
25 oktober aan te melden 
via mailadres: 
s.willems@gjpayroll.nl 

Na afl oop van het Event 
om 21.30 uur is er nog een 
netwerkborrel welke eindigt 
om 23.00 uur.

www.gjpd.nl

Inschrijven t/m 25 oktober

De toegang is gratis!

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

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

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

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

worden.

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

dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

info@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

Papenhoef 17, 5737 BS Lieshout
Telefoon 0499-423597, Fax 0499-423095

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

“BUITENGEWOON BINNENWERK”
 • Winkel/-& Horeca-inrichting
 • Kantoorinrichtingen
 • Kasten & Wanden
 • Balies
 • Keukens & Badkamers
  • Meubels

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

INFO@HS-INTERIEURBOUW.NL
WWW.HS-INTERIEURBOUW.NL

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

Olijf
r e s t a u r a n t

Logo Olijf.indd   1 13-02-2008   21:51:55

B e r g  1 8 - 2 0   |   N u e n e n   |   ( 0 4 0 )  2 9 1  3 4  7 6

Keuken geopend vanaf 12.00 uur. Woensdag gesloten.
www.restaurantolijf.nl

HÉT LEUKSTE BIJBAANTJE
Wij zijn per direct op zoek naar collega’s in de afwas 

voor maandag, dinsdag en donderdag!

In een jong en collegiaal team ben jij verantwoordelijk 
voor jouw eigen werkplek en zorg jij ervoor dat onze gasten 

optimaal kunnen genieten. 

Interesse?
Graag zien wij jouw reactie via email: 

info@restaurantolijf.nl t.a.v. Femke

+ in overleg een vaste dag in de week
+ meerdere dagen is uiteraard mogelijk
+ goed salaris, beter dan vakkenvullen of een krantenwijk
+ jong en collegiaal team met respect voor elkaar
+ veel leermomenten in een volwassen organisatie
+ chille muziek tijdens het werken ;)

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

Rond de Linde iedere 
donderdag digitaal op 

www.ronddelinde.nl 
donderdag digitaal op 

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

admin@
ronddelinde.nl
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