
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

 Natuurwerkdag; 
iedereen 
kan meedoen

 Kinderboeken-
week 2019, 
de Crijnsschool
 op reis!

Alweer een nieuwe 
voorstelling van 
de Lindespelers
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Duivendijk 7B, Nuenen
T 040 - 283 88 37 Wij doen alles voor uw auto.

Quik Service Nuenen.
Ook voor het onderhoud
aan uw lease-auto.

 

HERFSTACTIE
Ontvang een heerlijk warme plaid. 
Gratis opstartkosten t.w.v. € 695,-

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

Het grootste woonplein van het Zuiden

 Woon 
 plein

Kom gezellig woonshoppen!

GRATIS
PARKEREN

op parkeerdek 
Meubelplein 

EkkersrijtLAAT JE INSPIREREN 
DOOR MEER DAN 

25 XL WOONWINKELS 
ONDER ÉÉN DAK

7 DAGEN PER WEEK
GEOPEND

meubelpleinekkersrijt.nl

 Een divers aanbod voor alle inwoners

Beschikbaarheid en Branchering 
Centrummanagement
Sinds de start van Centrummanagement Nuenen zijn verschillende werk-
groepen van ondernemers opgericht. Eén daarvan is de werkroep Beschik-
baarheid en Branchering. De ondernemers in deze werkgroep denken met 
de centrummanager mee over een evenwichtig aanbod van winkels, horeca-
zaken en dienstverleners. 

stellen van huurvoorwaarden, waar-
door een ondernemer de stap om zich 
te vestigen kan en wil zetten. Ook 
wordt gekeken naar alternatieve invul-
lingen, zoals pop-up stores, sociaal-
maatschappelijke of educatieve func-
ties van panden of zelfs wonen. Alle 
opties om de leegstand terug te bren-
gen naar nul, houden we open. Mensen 
met goede ideeën mogen me altijd bel-
len: 06-13233383.”

Branchering
Onderzoek onder inwoners naar hun 
wensen over het aanbod in het cen-
trum, laat zien dat weinig branches 
echt gemist worden en dat het dage-
lijks aanbod dus goed aansluit bij hun 
wensen. Henry van Vlerken: “Zaken die 
wel genoemd werden als ontbrekend 
in het aanbod, zoals Zara, Douglas en 
McDonald’s, vestigen zich niet in plaat-
sen met de omvang van Nuenen en zijn 

Beschikbaarheid
Centrummanager Henry van Vlerken 
spreekt liever over beschikbaarheid 
dan leegstand. Het klinkt positiever, 
maar uiteindelijk draait het om het te-
rugdringen van leegstand, nietwaar? 
“Leegstand is een complex verhaal. In 
feite zijn er te veel vierkante meters be-
schikbaar voor de omvang van onze 
gemeente. Vrijwel alle dorpen en ste-
den hebben daarmee te maken. De hui-
dige leegstand bedraagt ongeveer acht 
procent. Een deel daarvan is nog in te 
vullen, maar niet alles. Nieuw aanbod 
moet echt iets toevoegen, dus niet nog 
een bakker erbij. We zoeken ook naar 
andere oplossingen.”
Waar moeten we dan aan denken? “In 
de werkgroep met ondernemers spar-
ren we daarover. Ook kijk ik met de ge-
meente, vastgoedeigenaren en andere 
partijen naar mogelijkheden. Dat kan 
betekenen dat ik bemiddel bij het vast-

Team Kortmann Adviesgroep en Aziatisch restaurant The Yellow Rabbit

bovendien in de directe omgeving al te 
vinden. Er wordt vaak aan winkels ge-
dacht als het om het centrum gaat, 
maar juist ook andere branches maken 
het aanbod divers.”

Twee voorbeelden van ondernemers 
die zich recent in het centrum vestig-
den, zijn Peter van den Luitgaarden van 
Aziatisch restaurant The Yellow Rabbit 
en Marcel Kortmann van Kortmann Ad-
viesgroep. Van den Luitgaarden vestig-
de zich aan het Park, in een pand dat 
eerder dienstdeed als brandweerkazer-
ne, bank en galerie. “Na de jaren in Eind-
hoven met De Blauwe Lotus en De Klei-
ne Lotus, zag ik er een uitdaging in om 
in Nuenen - al 20 jaar mijn woonplaats - 
te starten. Nuenen had een dergelijk 
restaurant nog niet. We draaien prima.”
Marcel Kortmann: “We hebben ervoor 
gekozen om uit de luwte van bedrijven-
terrein De Pinckart te verhuizen naar 
een plaats midden in het dorp, aan de 
Vincent van Goghstaat. Dicht bij onze 
klanten die gemakkelijk even binnen 
kunnen lopen. Dat past bij de persoon-
lijke uitstraling van ons familiebedrijf 
en het werkt, merken we aan de reac-
ties. Ook vinden we het belangrijk dat 
de inwoners van Nuenen zien dat zij op 
het gebied van verzekeringen en hypo-
theken wat te kiezen hebben.”

Over Centrummanagement Nuenen
Stichting Centrummanagement Nue-
nen zet zich in voor het versterken van 
het economisch functioneren van het 
dorpscentrum van Nuenen, verbetering 
van het vestigings- en verblijfsklimaat 
en het vergroten van de aantrekkelijk-
heid van het centrumgebied. De stich-
ting werd in 2017 opgericht. Het be-
stuur vertegenwoordigt ruim 120 
Nuenense ondernemers - winkeliers, 
dienstverleners en horeca-uitbaters - en 
stuurt de centrummanager aan die uit-
voering geeft aan het beleid. De cen-
trummanager is het eerste aanspreek-
punt voor ondernemers en fungeert als 
schakel tussen hen en de gemeente, po-
litie, brandweer en vastgoedeigenaren.

GGD start met regionale 
vaccinatiecampagne
 
Vanaf 21 oktober start de GGD Brabant-Zuidoost weer met de vaccinaties 
volgens het Rijksvaccinatieprogramma. Zij vaccineren gedurende twee we-
ken op elf goed bereikbare plaatsen in de hele regio. 

jaar 2019 de meningokokken ACWY-
vaccinatie hebben gemist, kunnen als-
nog hun prik halen. Zij krijgen hiervoor 
een herinneringsuitnodiging.

• Extra aanbod HPV-vaccinatie
Dit najaar is er landelijk een inhaalmo-
gelijkheid voor meisjes, geboren in 
2002 en 2003, die nog niet tegen HPV 
gevaccineerd zijn. Zij krijgen van het 
RIVM hiervoor een uitnodiging. Deze 
meisjes moeten daarna nog twee keer 
terugkomen voor de tweede en derde 
HPV-vaccinatie. Pas na de derde vacci-
natie zijn zij voldoende beschermd.

Data en locaties
De GGD vaccineert van 21 oktober 
t/m 4 november. Alle informatie over 
de vaccinaties, en de priklocaties en 
-priktijden vindt u op de website 
www.ggdbzo.nl

Welke vaccinaties?
• BMR/DTP, HPV 
Kinderen die dit jaar 9 worden, krijgen 
een uitnodiging voor de vaccinatie te-
gen bof, mazelen en rodehond (BMR) 
en tegen difterie, tetanus en polio 
(DTP). 
Meisjes die dit jaar 13 worden, krijgen 
een uitnodiging voor de vaccinatie te-
gen baarmoederhalskanker (HPV-vac-
cinatie).
Het RIVM stuurt ongeveer twee weken 
voor de vaccinatiedatum een brief met 
oproepkaart. In de brief staan datum, 
tijd en plaats van de inenting ge-
noemd. Bij verhindering stuurt het RI-
VM na een jaar automatisch een twee-
de oproep.

• Inhaal Meningokokken ACWY
Jongeren, geboren tussen 2001 en 
2005, die in het najaar 2018 en/of voor-

Opening skatebaan
Mooi nieuws voor sportieve Nuenena-
ren. Aan de Pastoorsmast is de skate-/ 
step- en BMX-baan bijna klaar. Op zater-
dag 26 oktober om 11.30 uur is de offi-
ciële opening door wethouder Caroline 
van Brakel. De baan was een verzoek van 
jongeren en jongerenwerk in Nuenen. 
Hoog in het vaandel staat het belang 
van spelen en bewegen overal in Nue-
nen, en voor alle leeftijden. Door deze 
skatebaan wordt een mooie voorzie-
ning gecreëerd voor de oudere jeugd. 



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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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.

KLAPPAAL FIETSPAD BROEKDIJK
Buurtbewoners aan de afgesloten Broekdijk attendeerden ons er 
op dat het autoverkeer zijn weg zocht via het fi etspad langs de 
Broekdijk. Dit leverde gevaarlijke situaties op voor de fi etsers. On-
langs hebben we voor de veiligheid een klappaal op het fi etspad van 
de Broekdijk geplaatst, zodat auto’s niet meer illegaal over het fi ets-
pad kunnen rijden. Brandweer en overige hulpdiensten (en de Buurt-
bus) kunnen met een sleuteltje de paal bedienen zodat zij er altijd 
door kunnen. Het paaltje blijft staan zo lang de weg dicht is.

SUCCESVOLLE AVOND OVER SOCIAL 
MEDIA IN NUENEN
Op dinsdag 8 oktober vond de theatervoorstelling Log In plaats in 
het Klooster in Nuenen. Het was een voorstelling voor ouders van 
kinderen in groep 7 - 8 en het voortgezet onderwijs. 

Deze voorstelling werd verzorgd door theatergroep Playback. Op 
een interactieve manier schetsten de acteurs via korte scènes een 
confronterend en hilarisch beeld van hoe het er bij veel gezinnen 
thuis aan toe gaat. Daarbij werd gebruik gemaakt van ‘terugspeel-
theater’, een techniek waarbij scènes opnieuw gespeeld worden en 
ouders elkaar tips geven voor een goed gesprek met hun kind. 

Deze voorstelling was in het kader van de week van de opvoeding. 
De Week van de Opvoeding draait om ontmoeting en uitwisseling 
tussen ouders, medeopvoeders en professionals. Dit jaar was de 
week van de opvoeding van 7 tot en met 13 oktober. 
Het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD) zet zich in om de 
opvoedkracht van ouders ten aanzien van het social media-gebruik 
van hun kinderen te versterken. 

De avond is tot stand gekomen door een fi jne samenwerking tussen 
CMD, Gemeente Nuenen en GGD Brabant-Zuidoost. 

GEZOCHT: INWONERS EN 
ONDERNEMERS DIE MEE WILLEN 
DENKEN OVER ONZE NIEUWE WEBSITE!
Achter de schermen bouwen wij aan een nieuwe website. Vind je 
het leuk om mee te denken over de indeling en opbouw, zodat je 
straks goed kunt vinden wat je zoekt? Speciaal voor inwoners en 
ondernemers is er een bijeenkomst op dinsdag 29 oktober van 10 
tot 12 uur. Je bent welkom! Aanmelden kan via communicatie@
nuenen.nl.

AUTO ZONDER KENTEKENPLAAT
Op 7 mei 2019 is door gemeente Nuenen een voertuig van de open-
bare weg verwijderd. Deze auto is tijdelijk opgeslagen op de gemeen-
tewerf in Nuenen. Het betreft het volgende voertuig: een grijze Ford 
Fiësta zonder kentekenplaten. Na telefonisch contact met Handha-
ving via 040-2361631 en tegen betaling van de gemaakte kosten kan 
de eventuele eigenaar het voertuig komen ophalen. Dit kan tot ui-
terlijk 25 oktober 2019, daarna wordt het voertuig ter vernietiging 
afgevoerd. 

COMMISSIEVERGADERING 24 OKTOBER
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

Raadsvergadering 31 oktober 2019
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering op 31 oktober 
(locatie: het Klooster, aanvang 19.30 uur). Agenda en bijbehorende 
stukken staan op nuenen.raadsinformatie.nl  en liggen ter inzage 
in het Gemeentehuis. 

Onderwerpen o.a.
• Woningbouwprogramma Emmastraat en vaststellen grondex-

ploitatie
• Initiatiefvoorstel Herziening verordening starterslening
• Rapport rekenkamercommissie “Op weg naar professioneel 

risicomanagement van de grondexploitaties”
• Voorbereidingskrediet De Mijlpaal
• Subsidieverordening sociale volkshuisvesting 2019

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

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

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

Wat kunt u verwachten?
Om 18.00 uur verwelkomt een aantal leden van een politieke partij 
uit de Nuenense gemeenteraad u in het Klooster, Park 1. Onder het 
genot van een broodje en koffi e vertellen zij u meer over het gemeen-
tebestuur, het raadswerk en de manier waarop gemeentelijke be-
sluiten tot stand komen. Aansluitend ontvangt de burgemeester u 
in de raadzaal en kunt u vanaf 19.30 uur de raadsvergadering live 
volgen. Na afl oop is er gelegenheid voor een drankje en praat u nog 
even na met raadsleden. 
 
Bent u er bij op 31 oktober 2019?
Stuur dan een email naar griffi e@nuenen.nl of bel 040 - 2631 679. 
Liever een andere keer? Dat kan ook. We horen het graag.
Namens u werken we aan een mooi en leefbaar Nuenen, Gerwen, 
Nederwetten en Eeneind. Hopelijk tot ziens in de raadzaal!

VERGUNNINGEN     
PERIODE 07-10-2019 T/M 14-10-2019
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Van Ruusbroecstraat 23 Aanvraag omgevingsvergunning voor 
 plaatsen dakkapel aan voorzijde woning
Panneveld en Drieloper Aanvraag omgevingsvergunning voor 
 plaatsen van geluidsscherm 
Papenvoortse Heide 5 Aanvraag omgevingsvergunning voor 
 verbouwen woonhuis 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Hoge Brake 14 Vervangen van handelsreclame 
Goudhoeksland 24 Plaatsen erfafscheiding 
Collse Hoefdijk 23 Uitbreiden kantoor 
Goudhoeksland 63A Plaatsen erfafscheiding 
  
Mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Bosweg, perceel  Aanvraag omgevingsvergunning voor
tegenover huisnummer 2 realiseren van plaats voor campers om 
 te overnachten 
Goudhoeksland 59 Aanvraag omgevingsvergunning voor 
 het plaatsen van een overkapping 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Tent achterterrein  Schenken zwakalcoholhoudende
Hotel restaurant  dranken tijdens Dinnershow Luxurious 
De Collse Hoeve 
Park Ameezing carnaval (23 februari 2020) 
Gemeenschapshuis  Schenken zwakalcoholhoudende
D’n Heuvel dranken tijdens Prinsenbal en intocht 
 Sint Gerwen 
Parkeerterrein aan  Oktoberfest Nuenen
Pastoorsmast 14
Nuenen Intocht Sint 17 november 2019 
Klooster en  Huldiging Steven Kruiswijk / 
Vincent van Goghstraat Dikke banden race 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Ingang W.C. Kernkwartier Standplaats Visspecialiteiten Marc en 
 Dave de Beer elke woensdag tussen 
 09.00 uur en 18.00 uur in 2020 
Gerwen Intocht Sint 24 november 2019 
Tent achterterrein  Schenken zwakalcoholhoudende
Hotel restaurant  dranken tijdens Grand Gala des Princes
De Collse Hoeve 
Tent achterterrein  Schenken zwakalcoholhoudende
Hotel restaurant  dranken tijdens openingsdag wildseizoen
De Collse Hoeve 

 
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
10-10-2019 Hoekstraat 84  Vastgesteld bestemmingsplan splitsing
 Nederwetten woning  
10-10-2019 Diverse locaties  Kennisgeving Registers kinderopvang
 Nuenen en peuterspeelzaalwerk 
14-10-2019 Begraafplaats  Herdenkingsbijeenkomst 16 november
 Oude Landen 2019  
10-10-2019 De Huufkes 68  Maatwerkvoorschriften reguliere
 Nuenen procedure
09-10-2019 Nuenen C.A. Nota reserves en voorzieningen 2019

Dit zijn kennisgevingen en geen offi ciële publicaties. Het digitale 
gemeenteblad (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

AFVALWEETJE

Eerste inzameling GFT+E ná 24 oktober 
is 21 november (in winterperiode 1 x 4 weken) Gemeente Nuenen Vervolg op pagina 5



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

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

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker 
en inbraakpreventie specia-

Nuenen en omgeving. 

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl Polit
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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

Bijna alles uit eigen keuken,
dat geeft een vertrouwd gevoel!!!

Houthakkersteaks
............................................................4 stuks 6,95
Rookworst Carpaccio
........................................................100 gram 2,55
Herfst Gebraad
“Rollade met appel en kaneel” ........100 gram 2,25
Erwtensoep
...........................................................per pot 2,95
Biefstuk Stroganof
“Met GRATIS rijst erbij! 

Slavinken
............................................................4 stuks 4,00

Kijk ook eens naar onze 
kant en klaar maaltijden uit eigen keuken!

KOOPJE

SPECIAL

VLEESWAREN

KOOPJE

ROERBAK

	  

	  

	  

	  

	  

	  

BERKENBOS	  2A,	  NUENEN	  
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Aldenhoven Interieurwerken is al 26 jaar een toonaangevend bedrijf binnen zowel de 
zakelijke als particuliere markt. In eigen beheer maakt Aldenhoven meubels en interieurs 
waarbij geen uitdaging te groot is. Vakmanschap en kwaliteit staan bij ons altijd voorop!

Wegens groei hebben we een vacature:

Allround Meubelmaker/Interieurwerken
Je werkt aan de meest toonaangevende interieurbouwprojecten. Technische tekeningen 
hebben voor jou geen geheimen. Door jouw kennis van constructies en materialen weet jij 
iedere keer weer topkwaliteit te leveren waar onze klant blij van wordt. Vooral het maken 
van ‘specials' (meubels met bijzondere vormen en/of materialen) geeft je energie. Voor 
elke uitdaging heb je een creatieve oplossing en in onvoorziene situaties handel jij oplos-
singsgericht en ben je stressbestendig. Het merendeel van jouw tijd ben je aan het werk in 
de werkplaats in Nuenen, maar regelmatig werk je ook, samen met buitendienstmedewer-
kers, op locatie. 

Jouw profi el:
• Diploma meubelmaker/interieurbouwer 
• Ervaring met de interieurbranche en het werken met Proteus/Autocad is een duidelijke pré
• In het bezit van rijbewijs B
• Communicatief vaardig en sterke persoonlijkheid
• Kennis van materialen, constructies, planningsmethoden.

Kortom, een uitdagende functie binnen een gezonde, informele en succesvolle onderne-
ming in een enthousiast team met gedreven vakmensen!

We zien je sollicitatie graag tegemoet via administratie@aldenhoven.nl

Denk jij 
dat je dit kan?
Dan zijn wij 
op zoek naar 
jou!

Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

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

WWW.KIKAEXTREME.NLWWW.KIKAEXTREME.NL

HA
LVE TRIATLONV

O O R  K I K A

HA
LVLVL E TRIATLONV

O O R K I K A

GO EXTREME FOR KIKA!

IRONMAN 70.3 BARCELONA - MEI 2020

IRONMAN 70.3 VICHY - AUG. 2020
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St. Vrijwilligerszorg Thuis  info@vrijwilligerszorgthuis.nl
• Vrijw. voor aanwezigheidshulp en praktische ondersteuning aan mantelzorgers, i.o. 1 à 2 dagdelen/wk. ____________________________________________________________________________

Archipel - De Akkers archipelzorggroep.nl/vrijwilligerswerk
• Div. vrijwilligers gevraagd voor activiteiten voor en met senioren____________________________________________________________________________

St. Walburg tuinen 
• tuinmannen/tuinvrouwen gevraagd voor het vrijwilligersteam v.d. Walburg-tuinen. diverse tijden, 

mogelijk, afh. v. seizoen____________________________________________________________________________

Vluchtelingenwerk - LEVgroep
• maatschappelijke begeleiders en taalcoaches gevraagd ter ondersteuning van vluchtelingen. Tijden i.o.____________________________________________________________________________

Dorpsboerderij Weverkeshof www.weverkeshof.nl
• begeleiding voor kinderfeestjes (3-7 jr) in overleg een middag (op afroep)
• Tuinmannnen/tuinvrouwen voor de bloementuin en/of de groentetuin 
• projectleider boekenteam zomermarkt (vindt plaats in de zomer, periode van 3 weken) ____________________________________________________________________________

Lokale Omroep Nuenen www.omroepnuenen.nl
• bestuurslid marketing & communicatie (met kennis op dit gebied), ca. 20 u./mnd. incl. vergaderingen
• redacteuren en video-cameramensen, tijden in overleg
• medew. huish. dienst studioruimte (o.a. schoonm., onderh., bestellingen), 1-2 x p. wk 1 ochtend i.o.
• PR/marketing medewerker (met kennis social media), tijden in overleg  ____________________________________________________________________________

St. Meedoen Nuenen www.meedoennuenen.nl
• vrijwilligers gevr. voor organiseren van workshops voor kinderen/jongeren met een beperking, 1x p/mnd____________________________________________________________________________

Savant van Lenthof www.savant-zorg.nl/locatie/savant-van-lenthof
• vrijwilligers gevraagd voor o.a. begeleiding activiteiten ouderen, ondersteuning maaltijden e.a.  ____________________________________________________________________________

Wijksteunpunt Lunetzorg 
• vrijwilligers gevraagd voor het samen koken en ontspanningsactiviteiten in het wijksteunpunt, tijden i.o. ____________________________________________________________________________

De SOOS  info: soos_2012@live.nl
• begeleiding creatieve/ontspanningsactiviteiten voor mensen met een beperking, do 18.45 - 21.45 u. ____________________________________________________________________________

Wereldwinkel Nuenen Info: wereldwinkelnuenen@gmail.com
• Wereldwinkel vraagt enthousiaste: o.a. winkelmedewerker, secretaris en PR-medewerker. Tijden i.o. ____________________________________________________________________________

Kiengroep de Goudvink Info: thea.alting@onsnet.nu
• de Senioren-Kiengroep in Steunpunt de Goudvink vraagt een vrijw. voor o.a. prijzen kopen en 

inpakken, donderdag, even weken van 14.00 - 16.00 u. ____________________________________________________________________________

Cliëntenraad de Akkers info: dhr. P. Verbraak, T: 06 29043905
• vrijw. gevraagd om de belangen van cliënten te behartigen in de cliëntenraad. Ca. 4-6 u./mnd meer____________________________________________________________________________

AutoMaatje Nuenen meer info: www.automaatjenuenen.nl
• vrijwillige chauffeurs om dorpsgenoten met eigen auto te vervoeren (km-vergoeding) ____________________________________________________________________________

Dorpsboerderij Weverkeshof www.weverkeshof.nl
• assistentie gevraagd in de Sinterklaasperiode, o.a. coördinatie activiteiten, begeleiding. maatsch.
• stagiaires, 16 nv. t/m 5 dec. div. tijden, ook weekend
• Pieten en een assistent Goedheiligman.____________________________________________________________________________

LEVgroep Alg. Maatschappelijk Werk  Info: saira.engels@levgroep.nl
• Vrijwilligers om cliënten van het Alg. Maatsch. Werk te ondersteunen, b.v. door een luisterend oor te 

bieden, tijden i.o. ____________________________________________________________________________

Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het CMD 
- LEVgroep op Berg 22 in Nuenen (op werkdagen geopend van 8.30 - 12.30 uur of volgens afspraak. 
Tel. 040-2831675). U kunt ook de digitale vacaturebank bezoeken op: www.levgroep.nl 
Nieuwe vacatures (of wijzigingen) kunt u aanleveren via ismene.borger@levgroep.nl

Vacaturebank vrijwilligers 42

Uitzendingen LON-TV

Het programma van ons magazine 
Nuenen Nú wordt drie keer per 
week ververst met nieuwe onder-
werpen.
De volgende onderwerpen zijn in 
de loop van week 42 en 43 (onder 
voorbehoud) in de uitzending van 
Nuenen Nú te zien :
• Nieuwe samenstelling VVD 

raadsfractie
• 11-jarige Noa is beste ‘Dutch Actress’
• Expositie van cursisten van 

Ruimte in Beeld
• BMX kampioene Lynn Blewanus
• Nieuw boek van Samira van de 

Meulengraaf
• Wilde zwijnen in Nuenen en 

mogelijke gevolgen
• Nieuwste expositie She Art Gallery
De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 en 23.00 uur.
De 63 afleveringen van de serie 
‘Biografie van een Dorp’ zijn te zien 
in de Herhaling.
De programma’s van LON TV zijn 
ook te volgen via de livestream op 
www.omroepnuenen.nl. Tevens 
kunt u op deze website actuele 
nieuwsberichten lezen en oude 
LON-opnames bekijken. 
U kunt alle reportages ook apart 
bekijken op You Tube en Facebook 
en via www.youtube.com/lokale-
omroepnuenen
Hebt u een idee of een tip voor een 
door LON TV te verzorgen reporta-
ge? Stuur dan een e-mail naar tv@
omroepnuenen.nl. U kunt ook op 
werkdagen gewoon binnenlopen 
in onze studio in Het Klooster tus-
sen 10.00 en 12.00 uur .

Extra activiteiten in Nuenen en het museum Vincentre  

Leer dit najaar van Gogh echt kennen
In Nuenen en het museum Vincentre zijn er dit najaar diverse extra activitei-
ten in aansluiting op de grote Van Gogh tentoonstelling in Het Noordbra-
bants Museum. Dichter bij Vincent en zijn vrienden en familie kun je niet ko-
men dan in Nuenen. Maak bijvoorbeeld kennis met Vincents wevers op 
zondag 20 oktober in Vincentre.

daaruit is voortgekomen. Kaartjes zijn 
te koop aan de kassa van het Vincentre. 
Op 23 oktober vindt deze lezing plaats 
in museum Vincentre en op 29 oktober 
in het Van Gogh Kerkje. Prijs € 15,-

Activiteiten 
in november en december:
Dinsdag 26 november 20.00 uur: ‘Ver-
langen naar vriendschap, een lezing’
Peter van Overbruggen en Gerard Net-
ten nemen u mee in de wereld van Vin-
cent, zijn schildersvrienden en zijn leer-
lingen uit zijn Nuenense en Haagse pe-
riode. Locatie Vincentre. Kaartjes zijn te 
koop aan de kassa van het Vincentre. 
Prijs € 10,-
Zondag 15 december 13.00 - 17.00 uur 
Taxatiemiddag 
Hebt u nog een kunstwerk van één van 
de vrienden en leerlingen van Vincent 
of iets anders in relatie tot Vincent van 
Gogh? Wij beoordelen en taxeren dit 
gratis voor u, maar we zijn vooral ook 
benieuwd naar wat voor bijzondere 
kunstwerken of objecten u nog hebt. 
We zien u graag in het Vincentre. In sa-
menwerking met Art Dumay.

 Zondag 29 december Vincents we-
vers in Vincentre
De wevers in Nuenen en omgeving wa-
ren een geliefd object van Vincent in 
zijn werken. Deze middag ontmoet u in 
het Vincentre de oude wevers en leert u 
over hun werkzaamheden en leven, zo-
als Van Gogh hen vastlegde in zijn wer-
ken. In samenwerking met het Weverij-
museum Geldrop. Als onderdeel van 
deze dag is er om 13.00 uur een gratis 
lezing ‘Vincent van Gogh en de Nuenen-
se wevers’ voor bezoekers van het mu-
seum door Gerard Netten.

Kom dit najaar naar museum Vincentre 
en Nuenen en leer Vincent echt kennen 
door de ogen van zijn familie, vrienden 
en modellen.

Tot en met 12 januari is in Het Noord-
brabants Museum een unieke Van Gogh 
tentoonstelling: ‘Van Goghs intimi - 
vrienden, familie, modellen’. In deze ten-
toonstelling maak je kennis met Vincent 
door de ogen van zijn vrienden, familie 
en modellen en ontdek je hun relatie tot 
het leven en werk van een kunstenaar 
die allesbehalve eenzaam was.

Wil je Vincent echt leren kennen, dan 
heb je nu een unieke kans om in de 
voetsporen van Van Gogh te treden en 
te zien wat hij zag en wat hem inspireer-
de en om diverse bijzondere en bijzon-
dere Van Gogh locaties te bezoeken. Ie-
dere woensdagmiddag en zondagmid-
dag tot 12 januari kun je, in combinatie 
met een bezoek aan Vincentre, op pad 
met een gids en krijg je een privé rond-
leiding door Salon NuneVille, het huis 
van de geliefde van Vincent. Reserveren 
via arrangementen@vgvn.nl

Zondag 20 oktober Vincents wevers 
in Vincentre
De wevers in Nuenen en omgeving wa-
ren een geliefd object van Vincent in 
zijn werken. Deze middag ontmoet u in 
het Vincentre de oude wevers en leert u 
over hun werkzaamheden en leven, zo-
als Van Gogh hen vastlegde in zijn wer-
ken. In samenwerking met het Weverij-
museum Geldrop. Als onderdeel van 
deze dag is er om 13.00 uur een gratis 
lezing ‘Vincent van Gogh en de Nuenen-
se wevers’ voor bezoekers van het mu-
seum door Gerard Netten.

Woensdag 23 oktober en dinsdag 29 
oktober 20.00 uur: lezing van Goghs 
intimi
Gekweld en eenzaam. Maar de Vincent 
van Gogh die we dit najaar in het Noord-
brabants Museum en Vincentre in Nue-
nen zien, lijkt daar niet op. Kunsthistori-
ca Sophie Tutelaers vertelt u alles over 
Vincents sociale leven en de kunst die 

Vrijwilligers zetten zich in voor de knotwilgen in Nuenen op de 
Natuurwerkdag op zaterdag 2 november

 Natuurwerkdag;     
iedereen kan meedoen
De IVN-Knotgroep zet zich op deze dag in voor het bevorderen en in stand-
houden van de knotwilgen in onze gemeente. De harde kern van De Knot-
groep gaat 3 maanden volop aan de slag, en iedereen die ons een handje wil 
helpen is van harte welkom om mee te doen. Aanmelden voor deze natuur-
werkdag kan op www.natuurwerkdag.nl locatie ‘Achterbos Nuenen’. We 
gaan aan deze zeer oude weg de knotwilgen kaal maken zodat ze er weer ja-
ren tegen kunnen. We starten om 9.00 uur op de werkplek.

Catharina Ziekenhuis 
investeert opnieuw in   
betere kankerbehandelingen
Het Catharina Kanker Instituut neemt vandaag een nieuw bestralingsappa-
raat in gebruik. Het is het derde nieuwe apparaat op rij. Binnen een jaar wor-
den er nog twee nieuwe toestellen geplaatst. De nieuwe apparaten kunnen 
sneller en nauwkeuriger bestralen. De behandelingen zijn daardoor minder 
belastend voor patiënten. Voor sommige behandelingen hoeven patiënten 
ook minder vaak bestraald te worden. 

tal bestralingen in de afgelopen jaren 
naar beneden bijgesteld. “Mede om-
dat we gerichter kunnen bestralen 
met een hogere bestralingsdosis per 
keer”, aldus Dries. 

Dikkedarmkanker
Radiotherapie - ook bestraling ge-
noemd - is één van de mogelijke be-
handelingen voor patiënten met kan-
ker. Het Catharina Kanker Instituut ver-
zorgt voor patiënten met kanker uit de 
regio Zuidoost Brabant deze behande-
lingen. Jaarlijks worden in het Cathari-
na Ziekenhuis 3300 patiënten be-
straald. Het ziekenhuis fungeert in Ne-
derland als een centre of excellence en 
last resort op het gebied van onder 
meer endeldarmkanker en buikvlies-
uitzaaiingen bij dikkedarmkanker. In 
het Catharina Kanker Instituut wordt 
veel onderzoek gedaan naar nieuwe 
behandelvormen voor kanker.
www.catharinaziekenhuis.nl

De tafel waarop de patiënt op het 
nieuwe bestralingsapparaat komt te 
liggen kan in alle richtingen drie gra-
den draaien. Een ingebouwde CT-
scanner geeft vóór elke behandeling 
de exacte locatie aan van de te bestra-
len tumor. “Met deze nieuwe tafel kun-
nen we extreem precies bestralen. We 
kunnen daarmee het gezonde weefsel 
rondom de tumor nog beter sparen”, 
aldus klinisch fysicus dr. Coen Hurk-
mans. 
Een ander voordeel is dat de patiënt tij-
dens de behandeling minder lang stil 
hoeft te liggen. “De bestralingstijd is 
korter. De behandeling gaat dus snel-
ler”, zegt klinisch fysicus ir. Wim Dries.

Prostaatkanker
Het aantal bestralingen bij sommige 
tumoren neemt de laatste tijd sowieso 
af. Hurkmans: “Mannen met prostaat-
kanker hoeven bijvoorbeeld minder 
vaak bestraald te worden. Moesten zij 
eerst nog 35 keer bestraald worden; nu 
is de behandeling na 20 bestralingen 
klaar. Dat is bijna een halvering van het 
aantal bestralingen!” Ook bij borstkan-
ker en kleine longtumoren is het aan-

werk te gaan tijdens de grootste vrij-
willigersdag in het groen: zagen, 
snoeien, graven en meer. Tijdens de 
Natuurwerkdag kan iedereen daarbij 
helpen. 

Partner van de Natuurwerkdag is de 
Nationale Postcode Loterij
De Natuurwerkdag is een initiatief 
van koepelorganisatie Landschap-
penNL. In Brabant zorgt Brabants 
Landschap voor de organisatie van de 
dag. Dit gebeurt in samenwerking 
met de lokale vrijwilligersgroepen en 
IVN-afdelingen. Daarnaast doen di-
verse landgoedeigenaren, Natuurmo-
numenten, Staatsbosbeheer en Scou-
ting Nederland mee.

Straatrovers Nuenen snel ingerekend
13-10-2019 | 10.47 Nuenen - Drie straatrovers hebben maar kort kunnen ge-
nieten van de spullen die zij eerder die dag hadden buitgemaakt. Door op-
lettendheid van de slachto� ers en goed recherchewerk heeft de politie vrij 
snel drie verdachten aangehouden.

We kregen rond 16.45 uur een melding binnen van een beroving van 3 personen 
op de Enodedreef in Nuenen. Onder bedreiging van een knalvuurwapen en een 
stroomstootwapen moest een van de slachtoffers een tas afgeven. De daders gin-
gen er na de beroving in een auto vandoor.
Door de oplettendheid van de slachtoffers konden zij ons goede informatie ge-
ven over hun belagers en wisten wij snel hun identiteit te achterhalen.
Vrij snel na de melding en de eerste verklaringen van de slachtoffers kregen wij 
de daders in Valkenswaard op de Bosstraat in het oog.  Gezien het mogelijk vuur-
wapenbezit zijn de verdachten met de benodigde doortastendheid aangehou-
den. Het betrof een 18-jarige inwoner uit Nistelrode, een 14-jarige inwoner uit 
Valkenswaard en een 15-jarige inwoner uit Veldhoven.
De verdachten waren nog in het bezit van de geroofde spullen en wij hebben die 
dan ook terug kunnen geven aan de slachtoffers. De bij de overval gebruikte wa-
pens zijn ook aangetroffen. De auto van de verdachten is na hun aanhouding 
weggesleept voor nader onderzoek.

Politieberichten
Straatrovers Nuenen snel ingerekend

St. Anna Ziekenhuis neemt deel 
aan de landelijke week van het 
Donorregister, 21 - 28 oktober. 

Leg je keuze vast!
Het zal u niet zijn ontgaan; op 1 juli 
2020 wijzigt de donorwet. Vanaf 
dan komt iedereen in Nederland 
van 18 jaar en ouder in het register 
te staan. Wie na meerdere oproepen 
geen keuze invult, wordt geregis-
treerd met ‘geen bezwaar tegen or-
gaan- en/of weefseldonatie’. 

Om bezoekers van ons ziekenhuis te 
stimuleren hun keuze in het Donorre-
gister vast te leggen, staat deze week 
onze donatiecoördinator, op onder-
staande tijden in de centrale hal. Kom 
gerust langs en stel uw vragen over de 
nieuwe donorwet.

Maandag 21 oktober 13.30 - 15.30 uur
Dinsdag 22 oktober 13.30 - 15.30 uur

Wel of geen donor zijn, leg je keuze 
vast! 
Neem even de tijd en denk na of je do-
nor zou willen zijn, bespreek dit ook 
met je naaste familie. Fijn om van el-
kaar te weten hoe je over dit onder-
werp denkt, of je nu wél of géén donor 
wilt zijn én leg je keuze vast in het Do-
norregister. 

Er is een grote behoefte aan dono ren, 
het is belangrijk dat meer mensen zich 
als donor registreren. Jaarlijks overlij-
den ongeveer 150 mensen op de 
wachtlijst, omdat er niet op tijd een or-
gaan voor hen is. Wanneer iedereen 
zijn/haar keuze zou vastleggen (posi-
tief of negatief ), dan zou er in Neder-
land vrijwel geen tekort zijn aan dono-
ren. Je keuze vastleggen. Dat doe je 
voor elkaar.
www.st-anna.nl

Landschap kan niet zonder 
vrijwilligers
Al het werk dat verzet wordt op de Na-
tuurwerkdag is van belang voor de be-
scherming van natuur, landschap, 
planten en dieren. Zorg voor het land-

schap, zoals onderhoud aan (knot-)bo-
men, boomgaarden, het aanleggen 
van bloemenweiden en schoonmaken 
van poelen is steeds vaker in vrijwilli-
gershanden. Het is ontspannend, ge-
zond en gezellig om buiten aan het 
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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

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

NATIONALE RECYCLEWEEK
Van 14 oktober tot 21 oktober is de Nationale Recycleweek. Doet u ook mee? Nederlandse huishoudens kopen steeds meer nieuwe apparaten. Apparaten 
worden sneller vervangen, terwijl de oude spullen niet worden ingeleverd voor hergebruik. Een gemiddeld gezin heeft rond de 100 apparaten in huis waarvan 
een deel niet meer gebruikt wordt. De afvalberg wordt steeds groter. Het afval is onzichtbaar, ligt vaak in de lades, kasten of dozen. Daarnaast worden oude 
elektronische apparaten geregeld aan de straat gezet of komt bij restafval terecht. In Nuenen kunt u de oude apparaten gratis kwijt bij de milieustraat, ook 
al zijn ze kapot. Goed werkende kunnen natuurlijk ook nog naar de kringloopwinkel voor een tweede ronde. Lees meer op www.heelhollandrecyclet.nl/

 

 

Woonlasten Nuenen    
in 2020 fors hoger
Nuenenaren gaan het merken dat hun gemeente financieel in zwaar weer ver-
keert. Het dagelijks bestuur van de gemeente onder leiding van W70 verhoogt 
daarom alle tarieven fors van de totale woonkosten bestaande uit de onroerend 
zaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Daarmee behoort Nuenen bij 
de duurste gemeenten van Nederland, na bijvoorbeeld Wassenaar, Laren, Blari-
cum en andere gemeenten. Niet iets om trots op te zijn. Hoever heeft het zo moe-
ten komen? Waarom  zijn de huiseigenaren weer de klos en worden ze wederom 
gebruikt als melkkoe? Heeft het dagelijks bestuur van de gemeente de recente 
waarschuwingen van de Rekenkamercommisie Nuenen inzake onvoldoende 
professioneel risicomanagement  van de grondexploitaties Nuenen-West en Een-
eind-West niet serieus genomen met als mogelijke consequentie dat voor Een-
eind-West de gronden voor ca € 15 miljoen als verlies moeten worden afgeboekt 
als de betrokken ontwikkelaars de gronden niet alsnog afnemen voor het einde 
van 2019 ? Is het dagelijks bestuur van de gemeente vergeten dat ze  nog niet 
lang geleden een bekend garagebedrijf in Gerwen gekocht heeft voor € 3.2 mil-
joen en later terug heeft verkocht aan dat bedrijf voor ca 9 ton?  Is de gemeente 
nog steeds van plan miljoenen uit te trekken voor het verbouwen van het Kloos-
ter? Waarom legt de gemeente voor al deze geldverslindende zaken de rekening 
bij de huiseigenaren? Mijnheer F. Lammers van Intussen in Nuenen cum annexis 
in de Nuenense Krant van 9 oktober 2019 vindt dat huiseigenaren maar beter 
geen bezwaren moeten indienen omdat de gemeente dat € 500 euro per be-
zwaarschrift kost. Elke inwoner heeft het democratisch recht om een bezwaar-
schrift in te dienen of het nu gaat tegen een ozb aanslag of een nieuw bestem-
mingsplan voor nieuwbouwwijk Nuenen-West waar onlangs door ouderen en 
jongeren   ruim 70 bezwaren zijn ingediend. Mijnheer F. Lammers: wilt u al die 
mensen het democratisch recht ontzeggen om een bezwaarschrift in te dienen, 
omdat de gemeente dat € 500 kost?  Schande. Gebruik uw verstand. Ben neutraal 
en objectief in uw berichtgeving en niet vooringenomen. Lees verder op de site 
van Nuenens Belang, www.nuenensbelang.nl en twitter.

Jacques Leemans,
Voorzitter Nuenens Belang

Woonlasten Nuenen    
advertorial

Je wordt groot op ‘t Eckart
Hoe slim, onhandig, mooi, creatief, muzikaal, eigenzinnig, sportief of verle-
gen je ook bent: je wordt groot op ’t Eckart. Dat staat op onze website. En het 
vat goed samen waar wij als school voor staan. Iedereen levert op z’n eigen 
manier een bijdrage aan de school die we sámen maken. 

Het Eckart heeft een mavo-, havo- en 
vwo-afdeling. We hebben ongeveer 
1500 leerlingen. Dat lijkt misschien 
veel, maar voor een brugklasser voelt 
de school vaak helemaal niet zo groot. 
Onze eersteklassers hebben namelijk 
hun eigen gebouw met vertrouwde 
gezichten. We vinden het erg belang-
rijk dat onze leerlingen zich prettig 
voelen en dat ze gezien worden.

Een kleine greep uit ons aanbod
In de eerste klas maken onze leerlin-
gen kennis met techniekonderwijs: 
voor havo en vwo is er het Technasium; 
mavo krijgt het vak bèta-challenge. 
Kinderen werken aan projecten over 
échte vragen uit het bedrijfsleven of 
uit de zorg. 
Bij de kunstvakken kunnen kinderen 
zich op allerlei manieren creatief uiten. 
Ze tekenen en schilderen, maar krijgen 

bijvoorbeeld ook les in fotoshop, web-
design en streetart. Daarnaast bieden 
we ook theaterlessen aan. 
Binnen het vwo is er een afdeling voor 
meer- en hoogbegaafde kinderen. De 
vwo-leerstof wordt voor deze kinderen 
in kortere tijd behandeld. Daardoor ont-
staat ruimte voor extra’s zoals de thema-
weken. Er is ook speciale aandacht voor 
filosofie, cultuur en wetenschap. 

Nieuwsgierig geworden?
Kom sfeer proeven, lesjes volgen, vra-
gen stellen en nog véél meer op onze 
kennismakingsavonden op 21 oktober 
en 7 november!

 

 Kienen in Lieshout
Op vrijdag 18 oktober organiseert Car-
navalsvereniging de Raopers een kien-
avond in het Dorpshuis, aan het Gro-
tenhof, in Lieshout. De avond begint 
om 20.00 uur en de zaal is open om 
19.00 uur. Iedereen is welkom.

KVL creabeurs
Op zondag 3 november wordt weer de creabeurs georganiseerd in het 
dorpshuis te Lieshout. Deze creabeurs is bestemd voor mensen die hobby-
matig dingen maken, dit willen presenteren en eventueel willen verkopen. 
De beurs begint om 11.00 uur en eindigt om 16.00 uur.

Er zijn nog tafels te huur....misschien wel iets voor u. Voor € 7,50 per tafel kunt u 
uw hobby aan een groot publiek laten zien. 
Voor meer informatie kunt u bellen naar Sandra van der Aa 06-49855244, mailen 
mag natuurlijk ook, kvlieshoutnb@gmail.com.
En wilt u niet op onze creabeurs als standhouder, bent u als bezoeker natuurlijk 
van harte welkom ! De toegang is gratis



Parkstraat 24 • 5671 GG  NUENEN • Tel. 040 - 283 22 23
www.optiekverhoeven.nl

€50,- KORTING
op een complete enkelvoudige bril 

€100,- KORTING
op een complete multifocale bril
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Ervaar hoe u scherp en 
comfortabel kunt kijken! OOGMEETWEKEN

OOGMEETWEKEN

ben je er bij?

STUDIO ANNELOES 
STYLING EVENT

FOOD   I   DRINKS   I   MANNEQUINS   I   STYLING   I   GIFT   I   PERSONAL SYTLING

VRIJDAG 18 OKTOBER VAN 12.00 – 16.00 UUR

José Cuypers Mode   |   Parkstraat 7, Nuenen   
040 283 64 41  |   mode@josecuypers.nl   |   www.josecuypers.nl

Altijd 
de lekkerste en gezelligste

Griek van Nuenen

Elpida, Grieks Mediterraans Restaurant
Parkstraat 8 | 5671 GG Nuenen | Tel. 040-298 89 13

www.restaurant-elpida.nl

Openingstijden: Maandag t/m zondag 16.00 - 22.00 uur
Met Kerstmis en Oud&Nieuw geopend. Graag reserveren

Verjaardag vieren, de jarige eet gratis, minimaal 2 personen
Legitimatie verplicht

NIEUWE GERECHTEN ALLEEN OM AF TE HALEN: 
   Alle dagen vanaf 16.00 tot 18.30 uur. € 9,95
   Meer informatie zie de website

Grieks Mediterraans Restaurant

Elpida
Sinterklaas 5 december

zijn wij geopend!

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

De beste Griek in Nuenen

1e EN 2e KERSTDAG:
 à la carte 
vanaf 16.00 tot 23.00 uur - Aub reserveren! 

vanaf  € 15,50

zijn wij geopend!

1e

à la carte 
vanaf 16.00 tot 23.00 uur - Aub reserveren! 

Elpida

Kalli orexi Smakelijk eten

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

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200 • E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl
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Huizen blijven betaalbaar
Er is weer veel publiciteit geweest over de huizenprijzen. De NVM stelt daar-
over met regelmaat gegevens beschikbaar en ons makelaarskantoor biedt 
elk kwartaal een overzicht van de laatste ontwikkelingen in de regio. Dan 
gaat het natuurlijk al gauw over krapte op de markt, het dalend aantal verko-
pen en de pittige prijzen. Er kan een malaisestemming ontstaan, een sfeer 
waarin je misschien beter niet kunt nadenken over kopen en/of verkopen.

Dat is niet terecht. De aanhoudend lage rente zorgt ervoor dat ook in prijs geste-
gen woningen voor de consument betaalbaar blijven. Wie de ontwikkeling van 
de prijzen en de hypotheekrentetarieven over een langere periode bekijkt, komt 
tot de conclusie dat die betaalbaarheid echt niet zoveel minder is geworden. Ze-
ker de mensen die al in een koopwoning wonen, kunnen vaak verder reiken dan 
ze denken. Zij profiteren immers ook van die gestegen prijzen en daarnaast van 
de lage rente.

Neem de bewoners van een tweekapper. Ze hebben die in 2013 gekocht voor 
€265.000 met een hypotheek van €250.000 tegen een rente van 4,6%. Daarvoor 
betalen ze €1.282 per maand. Als ze hun woning nu voor €310.000 van de hand 
kunnen doen en ze brengen de verkoopwinst in bij het aankopen van een vrij-
staande woning van €375.000, hebben ze een hypotheek nodig van €310.000. Bij 

een rente van 1,7% levert dat een lagere maandlast op: €1.100 
per maand. Alom wordt aangenomen dat de rente nog heel 

lang laag blijft. En er wordt op elke nieuwe hypotheek af-
gelost, dus de risico’s voor de toekomst zijn beperkt.

Iedere situatie is verschillend, dus laat je vooral goed ad-
viseren, maar er is zeker geen reden om nu niet om je 
heen te kijken. Doorstroming kan ook in de bestaande 
bouw weer mogelijkheden bieden voor starters. Die heb-

ben dan weliswaar geen verkoopwinst, maar profiteren wel 
van de lage rente. Bovendien wordt het kopen van een huis 

met een Nationale Hypotheek Garantie (NHG) volgend jaar 
enkele honderden euro’s goedkoper. En de grens waar-

onder je een huis met NHG kunt kopen stijgt naar 
€310.000. Dat biedt starters meer mogelijkheden. 

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

Woningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Hallo bewoners van Nuenen, 
mag ik mij even voorstellen?
Mijn naam is Marieke van den Burg en ik zit iedere dinsdagmiddag met een 
zeer aangenaam gezelschap in ‘Het Klooster’ in Nuenen (Park 1).

mailadres is marieke.vanden.burg@
ggze.nl, en ik ben te bereiken op dins-
dag, woensdag, donderdag en vrijdag.

 

‘Het Klooster’ is een initiatief vanuit de 
gemeente om elkaar te ontmoeten en 
te verbinden. Ik ben werkzaam bij de 
Boei in Eindhoven en dit is een onder-
deel van de GGZe. De sfeer binnen ‘Het 
Klooster’ is ontspannen, laagdrempe-
lig en vrijblijvend en toegankelijk voor 
personen vanaf 18 jaar. We willen 
graag uitbreiden en het lijkt ons erg 
gezellig om nieuwe mensen te ont-
moeten. Wij starten vanaf 14.00 - 19.00 
uur. We hebben een eigen ruimte in 
‘Het Klooster’ waar we een praatje ma-
ken en een kopje koffie drinken. Ook 
zijn er mogelijkheden voor activiteiten 
en eigen inbreng is altijd welkom. We 
eten altijd samen om 17.00 uur, dit is 
geen verplichting maar is vrijblijvend. 
Voor € 3,50 kun je deelnemen aan de 
maaltijd. 
Wil je liever eerst even persoonlijk con-
tact dan kan dat ook, ik ben bereikbaar 
op het nummer 0653301187. Mijn e-

‘Oma ligt in de lade’
De as van o(ma) stond al jaren weggestopt in de kelder. De urn zat in een la-
de met een stapel boeken erop. Uitstrooien wilden we niet, dan bleef er 
niets tastbaars over. Maar om die urn nu in de woonkamer te hebben staan, 
als een soort niet subtiele reminder om ons elke keer weer te herinneren aan 
het feit dat ze er niet meer is, zagen we ook niet zitten. Een sieraad of een ta-
toeage met haar as was ook niets voor ons. Daarom zetten we haar maar in 
de kelder, dan was ze er wel, maar niet zo aanwezig.
 

den waarmee ze hun overleden dier-
baren kunnen koesteren en verhalen 
kunnen ophalen. Dit in de vorm van 
een interieursierraad, gemaakt van en 
met de as van overledenen. Om bij-
voorbeeld een kaarsje in te branden of 
de favoriete bloem van u of uw dierba-
ren tentoon te stellen. Gemaakt op ba-
sis van uw wensen. Als subtiele bete-
kenisvolle verwijzing naar uw overle-
den dierbaren maar bovenal ook een 
mooi, subtiel en tijdloos object om 
voor altijd te kunnen koesteren. 

Van 19 tot en met 27 oktober te zien in 
het Piet Hein Eek, de toegang is gratis.

Daphne, tel. 06-81031784
www.bloomingashes.nl

Eigenlijk is de manier waarop we in 
onze samenleving met de doden en 
dus ook met de as van onze doden 
omgaan heel bijzonder. Ten tijde van 
de kerkelijke invloed legden we de do-
den te ruste als we ze in het graf leg-
den, wanneer we ze uitstrooiden op 
een plek dichtbij het crematorium, of 
de urn bijzetten in een urnenmuur. Die 
urn had vooral als functie om de as te 
beschermen tegen invloeden van bui-
tenaf. Waar we vroeger geloofden dat 
de doden op een betere plek beland-
den en we hen een fijn leven in het 
hiernamaals toewensten, is het idee 
van een hemel en hel met de seculari-
satie veelal niet meer geloofwaardig.

Die urn nemen we dan ook met zijn al-
len gezellig mee naar huis. We plaatsen 
de urn bij een zelfgebouwd altaar of 
strooien de as uit als we het liever niet 
in huis tentoon willen stellen. De do-
den zijn voortaan verweven is ons le-
ven. Maar die urn, die is nog steeds min 
of meer hetzelfde. Waarom is die nooit 
heel veel veranderd? Dit terwijl de plek 
waar we onze geliefde bewaren en 
neerzetten wel is veranderd. Kunnen 
we de as niet op een andere manier 
tentoonstellen dan in een urn, op een 
manier waarop we niet continu herin-
nerd worden aan de dood van onze 
dierbare maar wel weten dat ze er zijn?

Vanuit deze basis is blooming ashes 
ontstaan. Ik wilde in eerste instantie de 
as van mijn oma uit die la halen en 
haar een eervol plekje geven in het in-
terieur, zodat we haar met trots laten 
zien aan anderen en zo samen herin-
neringen kunnen ophalen. Ik hoop 
met blooming ashes meer nabestaan-
den een interieurobject te kunnen bie-

Waterbeheerders openen deuren 
tijdens Week van Ons Water
Van 16 tot en met 27 oktober organiseren de waterbeheerders van Neder-
land excursies en andere leerzame en leuke activiteiten tijdens de Week van 
Ons Water. Geïnteresseerden kunnen een kijkje in de keuken nemen bij de 
watermanagers die Nederland leefbaar houden en krijgen tips over wat zij 
kunnen doen om bijvoorbeeld schade en overlast door extreem weer te 
beperken.

derland te doen zijn. In de Week van 
Ons Water leren deelnemers aan de ac-
tiviteiten ook dat iedereen een steen-
tje bij kan dragen aan waterbeheer. 
Door tegels in tuinen om te wisselen 
voor groen en water op te slaan in vij-
vers en regentonnen kunnen particu-
lieren bijvoorbeeld schade door hoos-
buien of droogte helpen te beperken. 
Op onswater.nl staan allerlei tips om 
zelf iets te doen voor een waterbesten-
dig Nederland.

Initiatiefnemers
De Week van Ons Water is een initia-
tief van het ministerie van Infrastruc-
tuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, 
de Unie van Waterschappen, het IPO, 
de VNG, de Vereniging van Waterbe-
drijven in Nederland (Vewin), het Del-
taprogramma en alle waterschappen, 
provincies, gemeenten en waterbe-
drijven. Deze organisaties willen Ne-
derlanders bewuster maken van het 
bijzondere van water. Dit doen zij 
door te laten zien wat er aan water-
management gebeurt in Nederland 
en aan te geven wat mensen zelf kun-
nen doen om hun voeten droog te 
houden en het water schoon. 

De afgelopen weken viel het met bak-
ken uit de hemel en in recente zomers 
hebben we er juist veel te weinig van 
gehad: water. Kijk om je heen en je ziet 
dat water een bepalende factor is in 
de omgeving. Dat er 24 uur per dag, 7 
dagen in de week vele duizenden 
mensen bezig zijn om in Nederland 
droge voeten te houden en te zorgen 
voor schoon en voldoende water, is 
echter vaak een stuk minder zichtbaar. 
Daarom gooien de waterbeheerders 
van 16 t/m 27 oktober hun deuren 
open voor publiek tijdens de Week 
van Ons Water.

Activiteiten door heel het land 
Tijdens de Week van Ons Water wor-
den leerzame en verrassende activitei-
ten door heel Nederland georgani-
seerd. Zo kun je mee met een schapen- 
en geitenherder de Zuid-Hollandse 
duinen in bij Kijkduin, kunstwerken 
maken met gejutte spullen in Gronin-
gen en maak je kennis met de ont-
staansgeschiedenis van de Biesbosch 
tijdens de Biesbosch Beleving op het 
museumeiland in Dordrecht. Op www.
weekvanonswater.nl staan alle activi-
teiten die er gedurende de week in Ne-

Voorlichtingsavond       
‘Als zwanger worden niet vanzelf gaat’
In het Catharina Ziekenhuis wordt op 30 oktober een informatieavond gehouden 
met als thema 'Als zwanger worden niet vanzelf gaat'. De avond begint om 19.00 
uur en wordt gehouden in de Congreszaal van het ziekenhuis.
Zwanger worden lijkt bij iedereen vanzelf te gaan totdat blijkt dat dit bij u niet zo-
maar wil lukken. Tijdens deze avond wordt over dit thema een theaterstuk ge-
speeld en is er de mogelijkheid om vragen te stellen aan een team van IVF-profes-
sionals.
Aanmelden is noodzakelijk en kan via www.catharinaziekenhuis.nl/agenda

Senergiek geeft tips    
aan Nuenense ouderen

Hoe kun je je 
� nanciële positie 
verbeteren? 
Als je weinig inkomsten hebt moet je 
zorgen dat je optimaal gebruik maakt 
van alle ondersteunende mogelijkhe-
den die er worden geboden door de 
overheid, de gemeente, de belasting-
dienst. Er blijft jaarlijks heel veel geld 
liggen wat voor financiële ondersteu-
ning is bedoeld, maar niet wordt opge-
vraagd.

Met alleen AOW, weinig op de bank en 
een flinke huur komt u al snel in aan-
merking voor een zorg- en huurtoe-
slag van een paar honderd euro. Zelfs 
met een klein aanvullend pensioen 
kan zo’n toeslag nog aardig oplopen. 
Dat wist ik niet. 
Kom ik daarvoor dan in aanmerking? 
Hoe gaat dat dan?  Kan iemand dat 
voor me uitzoeken?

De Nuenense ouderenbonden SENER-
GIEK (KBO) en PVGE hebben samen 
een aantal vrijwilligers met kennis van 
zaken, die dat voor alle Nuenense ou-
deren graag en gratis willen uitzoeken. 
Stuur een e-mail met uw naam en tele-
foonnummer naar ts@senergiek-nue-
nen.nl en wij nemen contact met u op.

SENIORENVERENIGING NUENEN

St. Anna haalt opleidingsplaats 
Sportgeneeskunde binnen

De betrokken zorgprofessionals oplei-
dingsplaats Sportgeneeskunde St. Anna 
Ziekenhuis. Van links naar rechts: longarts 
Arent Jan Michels, orthopedisch chirurg 
Rob Bogie, cardioloog Hans Janssen, huis-
arts Tom de Rooij, sportarts Sander Bouts 
en sportarts Hans van Kuijk. 
(fotograaf R. Manders)

Cursusaanbod 
Volksuniversiteit
In het najaar starten we weer met een 
breed en boeiend cursusaanbod:
• Zin in een wisseling van interieur-
stijl? Volg dan de cursus Binnenhuisar-
chitectuur. 
• Bent u graag creatief bezig? Kies 
dan voor de Basiscursus tekenen, Ex-
perimentele druktechnieken, Schilde-
ren met acryl of de workshop Sieraden 
maken met gel. 
• Altijd stralend voor de dag komen? 
Dat doet u na de cursus Kies kleur en 
stijl bewust. 
• In de cursus Office Word leert u alle 
kneepjes van dit tekstverwerkingspro-
gramma. 
• Daag uzelf uit! Leer een nieuwe taal. 
Bijvoorbeeld Indonesisch niveau 1. 

We zien u graag bij Volksuniversiteit 
Eindhoven. Informatie en aanmelden: 
www.vu-eindhoven.nl

Vanaf begin volgend jaar biedt de St. Anna Zorggroep een opleidingsplaats 
Sportgeneeskunde aan. Onlangs heeft de Registratiecommissie Genees-
kundig Specialisten (RGS), onderdeel van de KNMG, besloten sportarts Hans 
van Kuijk te erkennen als opleider en daarmee het St. Anna de status van op-
leidingsziekenhuis te geven. Deze toewijzing onderstreept de jarenlange 
expertise die het St. Anna heeft op het gebied van sport en bewegen. 

“Een sportarts is een breed opgeleid 
medisch specialist. Vandaar dat meer-
dere collega-specialisten uit het St. 
Anna Ziekenhuis en huisarts Tom de 
Rooij uit Geldrop bijdragen aan deze 
opleiding”, aldus Hans van Kuijk, 
hoofdopleider en als sportarts werk-
zaam bij medisch sportgezondheids-
centrum TopSupport (Eindhoven). De 
betrokken collega-specialisten zijn 
cardioloog Hans Janssen, longarts 

Arent Jan Michels, orthopedisch chi-
rurg Rob Bogie en sportarts Sander 
Bouts (waarnemend opleider). Het St. 
Anna Ziekenhuis en TopSupport beho-
ren beiden tot de St. Anna Zorggroep.

Kruisbestuiving
De opleidingsplaats past bij de strate-
gische koers van de zorggroep . “Het is 
fantastisch om te zien hoe mijn voor-
gangster Ingrid Wolf zich samen met 
de betrokken sportmedische profes-
sionals heeft ingespannen voor het 
binnenhalen van deze opleidingsplek. 
Eén van onze speerpunten is Sport en 
Bewegen. Het St. Anna Ziekenhuis wil 
samen met TopSupport uitgroeien tot 
hét expertisecentrum voor sport- en 
beweegzorg. Daarnaast zetten wij in 
op slimme samenwerking binnen onze 
zorggroep en met externe (zorg)part-
ners. De aan het ziekenhuis toegewe-
zen opleidingsplaats Sportgeneeskun-
de geeft aan beide ambities een gewel-
dige impuls”, aldus Luc van den Akker, 
interim-voorzitter raad van bestuur.  
www.st-anna.nl 
www.topsupport.nl

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
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Showkorps O&V doet mee   
aan Nationale Muziekloterij
Showkorps O&V | Nuenen doet mee als partner aan de ‘Nationale Muzieklo-
terij’. Deze goede doelen loterij is een nieuwe manier om ons korps, maar 
juist ook muziek in het algemeen meer toekomst te geven. En daar worden 
wij natuurlijk heel enthousiast van.

Ook als deelnemer maakt u kans op 
leuke prijzen. Door mee te doen 
maakt u onze vereniging toekomst-
bestendiger, maakt u kans op prijzen, 
en wint de muziek in zijn algemeen-
heid. Een win-win-win situatie!
Wij vragen u als inwoner van ons dorp 
om ons te steunen. 
Door jullie hulp kunnen we hiervan 
een gemeenschappelijk succes ma-
ken. Doe mee en …….“Geef toekomst 
muziek”.

Wilt u meer weten over de Muzieklo-
terij? Volg de ontwikkelingen via onze 
website www.showkorpsov.nl/spon-
soracties, Facebook of via www.mu-
ziekloterij.nl. Wilt u graag meespelen 
of heeft u hierover vragen, tips of 
ideeën? Dan horen we dat natuurlijk 
graag. Stuur een e-mail naar info@
showkorpsov.nl 

Als vereniging ondersteunen wij veel 
jaarlijkse activiteiten binnen onze ge-
meente. Denk bijvoorbeeld aan festivi-
teiten zoals Sinterklaasoptochten, se-
renades, carnavalsoptochten, enzo-
voorts. 
Jaarlijks zetten wij ons ook in voor ini-
tiatieven zoals Music Kids om muziek 
ook bij kinderen te stimuleren. Dit wil-
len we graag nog jaren blijven doen. 
Muziek is tenslotte onderdeel van ons 
cultureel erfgoed en we willen dit 
graag aan de volgende generaties blij-
ven doorgeven. Dit vraagt van onze 
vereniging een investering. 
En die doen we natuurlijk graag, maar 
dit kunnen we niet alleen. 
Om die reden doen we dan ook mee 
aan de Muziekloterij.

Hoe werkt het?
De eerstvolgende trekking is op vrij-
dag 25 oktober. Ga naar https://deel-
nemers.muziekloterij.nl/ en steun ons 
met een of meerdere loten! Samen 
geven we toekomst muziek, voor 
onze en komende generaties!
50% van de opbrengst gaat direct 
naar onze vereniging. Deze opbrengst 
gaan wij inzetten voor instrumenten 
en uniformen. 

 
 

HUNT OR BE HUNTED 
EEN GPS-GAME IN HALLOWEENSTIJL 

Start 1ste groep v.a. 20:00 uur  

Max 8 personen per groep 7,50 euro p.p. 

Welke groep overleeft en wint de felbegeerde jachttrofee!  

Kun jij onder hoge spanning je brein nog inzetten? 

 Raadsels & Codes kraken? 

 Schrijf je nu in aan de bar  

@ Café Ons Dorp en ontvang meer informatie 

 

SCARY AFTERPARTY @ CAFE ONS DORP 

 

 Halloween The Game

Schrijf je nu nog in!
Zaterdagavond 26 oktober zal alles in 
en rond Ons Dorp in de sfeer van Hal-
loween zijn. Speel het Halloweenspel 
d.m.v. GPS coördinaten en raadsels. 
Jaag en gij zult vinden, maak gebruik 
van je oren, ogen en brein! Je wordt op 
een pad gestuurd vol spanning en ver-
rassingen en dat alles in het donker.

Elk jaar weer een avond vol plezier en 
spanning mede mogelijk gemaakt 
door een groep enthousiaste demo-
nen en zombies. Je kunt je nu nog in-
schrijven bij Café Ons Dorp aan de bar 
of via info@cafeonsdorp.nl. Er wordt 
gelopen in groepen van +/- 8 perso-
nen. Start eerste groep vanaf 20.00 
uur, kosten € 7,50 p.p.
Let op dit evenement geldt voor 18 
jaar en ouder.
Na de inspanning tijd voor de ont-
spanning, vlucht Café Ons Dorp in 
voor een gezellige Scary Afterparty.

Daar komt u voor naar Stiphout!
Mr. Strikstraat 3, Stiphout, schuin t.o. kerk. 
0492 - 523271 • Open van 9.30-18.00 uur. 

COLLECTIES voor een
uitgesproken HERFST

bijzondere PULLOVERS
praktische 

VESTEN & CARDIGANS
assortiment broeken/

pantalons met elastische band

COATS - JASSEN - JACKS

 Kinderboekenweek 2019,   
de Crijnsschool op reis!
Het thema van de Kinderboekenweek was ‘reis mee’ en met de koude winter-
maanden in zicht hebben wij daarvan de afgelopen week, heerlijk genoten 
op onze school. Bij de opening op woensdag 2 oktober betraden alle kinde-
ren vliegveld ‘de Crijns’ met hun boardingpass die zij de dag tevoren hadden 
ontvangen in de klas. Elke klas ging op reis naar een ander land. 

goed op te lossen en kon de Kinder-
boekenweek officieel gaan starten. 
Veel papa’s, mama’s, opa’s en oma’s 
kwamen voorlezen in de klas, want de 
eerste leeskilometers moesten natuur-
lijk ook gemaakt worden. Voor alle 

Corrie en Donna, onze stewardessen 
die iedereen welkom heetten, hadden 
eerst hun handen nog vol aan passa-
giers die bij het inchecken allemaal 
vreemde dingen mee wilden nemen in 
het vliegtuig. Gelukkig wisten zij alles 

Exorbitante premieverhogingen
Eind september heb ik de nieuwe polissen ontvangen van de opstalverzekering en de in-
boedelverzekering. Ik schrok van de nieuwe (hoge) maandbedragen. De opstalverzeke-
ring gaat van 28,65 naar 40,79 euro, dat is een stijging van 42 procent en de inboedelver-
zekering stijgt met 24 procent van 22,24 naar 27,79 euro. Dat is een totale stijging van 34 
procent (van 50,89 naar 68,58 euro).
Me dunkt dit is nogal rigoureus.
Na een mailtje naar IAK waarin ik aangeef dat deze exorbitante verhoging een vergissing 
moet zijn hoor ik, binnen de door IAK aangegeven 5 dagen, helemaal niets.
Tot mijn stomme verbazing ontvang ik, zonder blikken of blozen, zonder enige uitleg over 
de extreem hoge maandpremies en zonder excuus, na anderhalve week ongevraagd een 
nieuwe premieberekening voor de opstal en inboedelverzekering met acceptabele 
maandlasten van respectievelijk 28,85 en 17,05 euro. Hoe dit nu zo ineens allemaal kan 
snap ik niet. Geen enkel excuus , gewoon de tekst “Wilt u de verzekering afsluiten? Druk 
dan op de oranje knop ….”
Ik ben door het IAK dus gewoon voor de gek gehouden. Moet ik zeggen: Het IAK belazert 
me waar ik bij sta. Worden alle klanten van IAK op deze manier ....... ( vul zelf maar in).
In mijn omgeving hoorde ik dat ook andere verzekeraars er deze praktijken op na houden. 
Er is zelfs een verzekeraar die de premie met meer dan honderd procent laat stijgen voor 
de woonhuisverzekering. De verzekeraars gaan er blijkbaar vanuit dat de mensen dom 
zijn en een slaafs gedrag vertonen, de nieuwe premiebedragen niet nakijken en zonder 
meer de gevraagde premies betalen.

Rikus Meelker, Vrouwkensakker 15 Nuenen
 

Heel Nederland is klimaatdol
Het lijkt wel of heel Nederland op hol is geslagen rond de klimaatbeheersing. En als zo 
vaak wil iedereen er zijn zegje over doen. De een dramt nog harder door dan de ander. 
Men maakt elkaar gek. En met elkaar zijn dat de zich kameleonachtig gedragende linkse 
en rechtse politiek, de agressieve milieuactivisten, de hoogdravende wetenschappers, ja 
zelfs tot aan de Hoge Raad toe. Nederland wil weer het beste jongetje van de klas zijn en 
denkt de wijsheid in pacht te hebben om allerlei ondoordachte regels te moeten invoeren 
om de CO2, het stikstofgehalte en FPAS te beperken of uit te bannen. En wie worden de 
dupe? Allereerst de gehele agrarische sector die zien dat hun bedrijven verworden tot sta 
in de weg. Voorts de bouwwereld die voor een groot gedeelte op non-actief wordt gesteld 
omdat zij te veel stikstof en nu ook PFAS (schadelijke stoffen in grond en producten) zou 
veroorzaken. En niet op de laatste plaats de belastingbetaler, die door al die maatregelen, 
genomen door personen in driedelig pak achter het bureau, uiteindelijk het financiële ge-
lag gaan betalen. Totaal dolgedraaid als we met zijn allen zijn, wordt het hoog tijd dat we 
weer met beide benen op de grond worden gezet en nuchter de zaken gaan bekijken en 
heroverwegen om tot een voor ieder aanvaardbare oplossing te komen.

Rens Kuijten, Vondelstraat 7, 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

Mandala Tekenen en 
Persoonlijke Ontwikkeling
Voor wie op zoek is naar meer rust. Een stille plek in jezelf. Een stap richting 
meer bewuste worden van wat in jou leeft. Wat voor jou belangrijk is. Meer 
bewust keuzes maken. Een steviger staan, meebewegen met wat op je pad 
komt, maar je er niet door uit het veld laten slaan. Stap voor stap richting 
meer levensvreugde. Kortom er zijn stappen te zetten richting meer per-
soonlijke ontwikkeling. Hiervoor kun je bewust kiezen. Ieder op zijn eigen 
manier en in het tempo wat voor jou passend is.

Een laagdrempelige creatieve manier 
om hieraan te werken kan door middel 
van Mandala Tekenen. Het tekenen in 
een cirkel. De cirkel als veilige omslo-
ten ruimte waarin alles er mag zijn. In 
de Mandala teken Oriëntatie Cursus, 
gericht op persoonlijke ontwikkeling 
gaan we stap voor stap op weg. We be-
ginnen iedere avond (of ochtend) met 
een korte meditatie of ontspannings-
oefening. Er is iedere keer een andere 
mandala teken opdracht. 

Vijf Lessen op de woensdagavond of 
donderdag ochtend. Start 24 of 30 ok-
tober. Docente Marjo van Meer (AVG), 
tekenen, schilderen en psychosynthe-
se coach.  In mijn Atelier aan het Boord 
in Nuenen.

Iedereen is welkom, ervaring vooraf is 
niet nodig, meer info zie website: www.
marjovanmeer.weebly.com Je bent 
nooit te oud om te leren en het is nooit 
te vroeg om jezelf te leren kennen.

 

Rondetafelgesprek over    
geheugenproblemen en dementie

Maakt u zich wel 
eens zorgen over 
uw geheugen of 
dat van uw naaste?
Kom dan eens kijken bij een pre-
sentatie en rondetafelgesprek over 
beginnende geheugenproblemen 
met uitleg over de verschillen tus-
sen geheugenachteruitgang pas-
send bij de leeftijd, milde geheu-
genstoornissen en dementie. Ook 
wordt er in gegaan op de oorzaken 
van milde geheugenproblemen en 
de factoren die van invloed kunnen 
zijn. 

Er wordt een overzicht gegeven en 
suggesties gedaan voor specifieke on-
dersteuning. Het gesprek wordt bege-
leid door vrijwilligers van Geheugen-
kracht Eindhoven. Geheugenkracht is 
een onderdeel van Alzheimer Zuid-
oost-Brabant; een initiatief om oude-
ren met beginnende geheugenpro-
blemen te ondersteunen.

De bijeenkomst vindt plaats op dins-
dag 22 oktober om 14.30 uur in Ge-
heugenbibliotheek Geldrop-Mierlo, 
Tweede etage, Bibliotheek Dommel-
dal, vestiging Geldrop. De bijeenkomst 
is om 16.30 afgelopen. 

 Kosten en aanmelding: De bijeen-
komst is gratis. Aanmelden verplicht 
en per e-mail: aanmelding@levgroep.
nl o.v.v. rondetafelgesprek 22-10, t.a.v. 
de geheugenbibliotheek of per tele-
foon via Ellen Kerssemakers (levgroep 
Geldrop-Mierlo) : 06-41516453

bladzijden die de kinderen in deze 
week zouden lezen, mochten wegwij-
zers naar de verschillende landen in-
gekleurd worden, zo konden zij weer 
grote wegwijzers verdienen voor in de 
klas. Als beloning voor dat vele lezen 
kreeg elke klas een mooi boek uitge-
reikt door Corrie en Donna!

In de Kinderboekenweek werd er na-
tuurlijk heel veel gelezen, maar ook 
veel geleerd en geknutseld over het 
betreffende land waardoor een gran-
dioze afsluiting met een heus boeken-
bal een groot succes was. Alle ouders, 
verzorgers en andere belangstellen-
den waren met een mooie ansicht-
kaart uit het betreffende land uitgeno-
digd in de klas te komen kijken, een 
landen quiz te spelen en te genieten 
van alle lekkere hapjes die gemaakt 
waren door de kinderen. Natuurlijk 
houdt het lezen op de Crijnsschool 
niet op na de Kinderboekenweek, als 
leesschool blijven wij nog steeds lees-
kilometers maken!

Mantelzorgdag 
2019
De Levgroep organiseert dit jaar op 8 
november de mantelzorgdag in Het 
Klooster. Bent u mantelzorger meld u 
dan voor 25 oktober aan bij het man-
telzorgsteunpunt. U kunt dan na aan-
melden deelnemen aan de mantel-
zorgdag.  Ontvangst met koffie en iets 
lekkers, waarna de dag ingevuld wordt 
met theater, lunch en een workshop.
Op deze dag kunt u ook de mantel-
zorgwaardering ophalen. U komt hier-
voor in aanmerking als u voor 1 no-
vember als mantelzorger ingeschre-
ven staat bij het steunpunt mantelzor-
ger. 
Aanmelden voor de mantelzorgdag en 
de waardering kan elke dag van 08.30 
tot 12.30 uur op De Berg 22 of telefo-
nisch 040-2831675.

NUENEN
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Muziek    
bij Weverkeshof 
Op zondagmiddag 20 oktober om 
14.00 uur is er een optreden van de 
George Miller Combination. De toe-
gang is vrij.

De George Miller Combination is een 
band met ervaren musici rondom de 
bekende Eindhovense zanger Wim van 
de Ven die jaren geleden reeds furore 
maakte. De band bestaat uit: Op de gi-
taar Friso van Terwisga; Op de bas Lou-
is Richard; Op de saxofoon Sjors van de 
Molengraft en last but not least op de 
drums Bert Gerbrands. Het belooft 
zondag 20 oktober een swingende en 
nostalgische middag te worden. 

Het orkest heeft een uitgebreid reper-
toire met songs vanuit de dertiger - tot 
de negentiger jaren. Van jazzmuziek 
tot Franse chansons en van Zuid-
Amerikaanse klanken tot Nederlandse 
liedjes. Recentelijk zijn er aantal nieu-
we nummers aan de speellijst toege-
voegd van o.a. van Eric Clapton, Blood 
Sweat and Tears en Charles Aznavour. 
Nostalgische gevoelens komen bij veel 
mensen boven drijven. En voor de jon-
geren onder ons gaat er een wereld 
open. Het kriebelt. 
Geef eraan toe. Beweeg. Ga eens een 
dansje maken. 

Weverkeshof & de musici verwelko-
men U met heel veel plezier op 
zondagmiddag 20 oktober. Hugo van 
Berckellaan 4 te Nuenen.
www.weverkeshof.nl

Als stagiair(e) of vrijwilliger bij Sinterklaashof meedraaien

Sinterklaashof bij Weverkeshof
Het is alweer zover. De voorbereidingen voor Sinter-
klaashof (bij Weverkeshof) zijn weer volop aan de 
gang. Het draaiboek is voor de dag gehaald, plan-
ningstools klaargemaakt en mensen worden gevraagd 
(en geronseld) om een rol als Sinterklaas of Piet op zich 
te nemen. Of mee te helpen met de organisatie.

voor jonge mensen die een maat-
schappelijke stage bij ons willen lo-
pen of gewoon mee willen doen.
Denk je nu, dit lijkt me leuk, geef je 
dan op via de website van Weverkes-
hof, www.weverkeshof.nl
 
Wil je als school of groep bij ons op vi-
site komen, meld je dan ook aan via 
onze website. Maar ook bij ons geld 
vol=vol! En daarnaast is Sinterklaas-
hof de enige en echte plek waar alle 
brieven aan Sinterklaas terecht ko-
men, gelezen worden en beantwoord 
worden. Je kunt je brief sturen aan 
Sinterklaashof, Postbus 368, 5670 AJ 
Nuenen.

U begrijpt wel, ik schrijf dit niet voor 
niets op! We hebben dringend be-
hoefte aan vrijwilligers die ons hier-
mee willen helpen. Mensen die op 
doordeweekse dagen in de rol van 
Piet willen kruipen. Op doordeweekse 
dagen (meestal de ochtend) ontvan-
gen wij scholen. Een pedagogische 
achtergrond, of gewoonweg goed 
om kunnen gaan met het vermaken 
van een groep kinderen tijdens hun 
bezoek, is een pre. Op woensdag-, za-
terdag- en zondagmiddag komt Sin-
terklaas naar Sinterklaashof. Dan be-
staat je rol puur uit het entertainen 
van onze jonge bezoekers.
Deze laatste rol is bij uitstek geschikt 

 ‘Paulus Schäfer invites’

Gipsyjazz met David Lukács  
op klarinet en saxofoon 
Gipsyjazzgitarist Paulus Schäfer uit Gerwen heeft David Lukács uitgeno-
digd, een begenadigd klarinettist en saxofonist bekend van o.a. Dutch 
Swing College Band. David Lukács is te gast bij ‘Paulus Schäfer invites’ op 
maandagavond 28 oktober in concertcafé De Stam in Gerwen. 

swingend optreden op. Gastmuzikant 
David Lukács treedt op samen met 
Noah Schäfer op contrabas, Martin 
Limberger op ritmegitaar en natuurlijk 
Paulus op sologitaar. 

Naast klarinet ook tenorsax…
David Lukács is geboren in Breda 
(1978), de thuisbasis van een van de 
grootste jazzfestivals in Nederland. Da-
vid begon met klarinetspelen op elfja-
rige leeftijd en raakte al snel in de ban 
van jazzmuzikanten als Duke Elling-
ton, Louis Armstrong en Benny Good-
man. Toen hij zestien was ging hij naast 
klarinet ook tenorsax spelen. Inmid-
dels is David Lukács een klarinettist en 
saxofonist van ongekende klasse, die 
ook internationaal optreedt. 
David voltooide zijn klarinetstudies 
aan het Koninklijk Conservatorium in 
Den Haag. Als twintigjarige won hij de 
‘Kobe Jazz Award’ en toerde aanslui-
tend in 1998 en 1999 door Japan. Op 
het North Sea Jazz Festival en in het 
Concertgebouw in Amsterdam bracht 
hij een tribute to Benny Goodman met 
4BEAT6. Als studiomuzikant werd hij 
opgenomen op albums als ‘The Shoc-
king Miss Emerald’ met Caro Emerald, 
’Rhythm is our business’ met het Jim-
mie Lunceford Legacy Orchestra en op 
tientallen andere cd-producties. 

Kaarten reserveren
Voor ‘Paulus Schäfer invites’ kunnen 
voor tien euro per stuk kaarten gere-
serveerd worden op info@sintimusic.
nl of via SintiMusic 06 8193 5569. Het 
optreden met David Lukács is maan-
dag 28 oktober in café De Stam in Ger-
wen, aanvang 20.00 uur. 

Een van de specialiteiten van Paulus 
Schäfer is het gemak waarmee hij met 
anderen kan musiceren. Hij laat graag 
iedereen kennismaken met de typi-
sche gipsyjazz, en is zelf ook nieuws-
gierig naar de muziekstijlen van ande-
re muzikanten. Onder de noemer ‘Pau-
lus Schäfer invites’ nodigt hij een aan-
tal muzikanten en bands uit in zijn 
dorp. Op sommige avonden speelt 
Paulus met zijn eigen trio met een 
gastmuzikant, terwijl op andere avon-
den een band speelt, samen met Pau-
lus. Het levert meestal een sfeervol en 

Klarinettist en saxofonist David Lukács te 
gast bij gipsyjazz ….(foto SintiMusic)

Alweer een nieuwe voorstelling 
van de Lindespelers
Na de veelgeprezen voorstelling ‘Het Atelier’, de succesvolle productie van 
het jeugd theaterlab ‘oasis’ en de bijdrage aan cultuur bij de buur, wordt nu 
weer volop gerepeteerd voor de vierde productie van dit jaar: ‘Momenten 
van geluk’.

Italiaanse familierestaurant. Een per-
fecte setting voor vele momenten van 
geluk, of niet? 
Geluk, verdriet, verliefdheid, achter-
docht, romantiek, bedrog, en onver-
mogen buitelen op een soms humoris-
tische manier over elkaar heen. 
 ‘Momenten van geluk’ wordt op 22, 23 
en 24 november gespeeld in Het Kloos-
ter. Kaarten: www.lindespelers.nl

‘Momenten van geluk’ is een van de la-
tere stukken van de veel bejubelde En-
gelse toneelschrijver Alan Ayckbourn.
Onder bezielende leiding van regis-
seur Mario van Zwol beginnen de 
emotionele, dramatische en humoris-
tische elementen van het stuk steeds 
meer naar boven te komen.
Laura viert met man, kinderen en aan-
hang haar verjaardag in haar favoriete 

Carnaval
Vecteezy.comVecteezy.com

 Ben dur bij in ons Narre-gat:    
Wie wor ut?
Het is alweer half oktober, bijna Gerwen Kermis en nog maar een week of vijf 
voor de bekendmaking van de nieuwe hoogheden van de Narre-Kappen. Na 
een schitterend jubileumjaar met Prins Ceño, Prinses Segunda Esposa en 
adjudant El Ga� as staat onze nieuwe hoogheid alweer te trappelen om de 
scepter over te nemen.

Wie oh wie?

nense media. Wie o wie worden de 
nieuwe kartrekkers van Carnaval 2019-
2020?
Wij nodigen jullie uit om de komende 
weken deze aanwijzingen nauwlet-
tend in de gaten te houden en noteer 
alvast 23 november in de agenda, want 
dan kan iedereen tijdens het jaarlijkse 
prinsenbal van CV De Narre-Kappen 
getuige zijn van de onthulling van de 
hoogheden van het komende carna-
valsjaar. Dus, zureg da ge d’r bij bent!

De eerste aanwijzingen zijn:
1.  Zij heeft er 2 van.
2.  De ballen zijn rond.

 

vijf weken geduld hebben OF de hints 
van de komende weken volgen én be-
grijpen. 

Hierbij de eerste twee:

 Er was eens…..

 Het lijkt verleden tijd…..

Doet dit een bel bij je rinkelen? Of heb 
je nog geen idee? 
Graag tot volgende week, voor de vol-
gende twee hints. Alaaf!

CV de Dwèrsklippels 

De witte rook was dit jaar al midden in 
de zomer te zien, een teken dat de 
nieuwe hoogheden hun ja-woord aan 
de PKC gegeven hadden. Sindsdien 
wordt er al druk gegist wie de nieuwe 
hoogheden zullen zijn. Sommigen van 
de Jagers zijn al druk aan het raden, de 
raaicommissie zit voorlopig nog op 
een dood spoor en waardevolle tips 
worden achteloos afgedaan als onzin. 
Kortom, het spel is op de wagen. Om 
de jagers, raaiers en verraaiers een 
beetje op het goede spoor te zetten, 
zullen wij van de PKC jullie weer een 
handje helpen door wekelijks een aan-
tal aanwijzingen te geven via de Nue-

Stel je voor. Het is vrijdagavond 15 no-
vember 2019 in Klippelgat. Je bent na-
tuurlijk in Het Klooster op het Dwèrs-
debuut. Rond 23.00 uur voel je de 
spanning in de zaal toenemen. Zenuw-
plasjes worden nog snel even gedaan, 
het gespeculeer is niet van de lucht 
over de brandende vraag: ‘Wie wordt 
het?’ Uiteindelijk is dan toch het grote 
moment daar. Een roffel klinkt, het 
zaallicht wordt gedimd, je hoort be-
kende muziek…..

Nu al nieuwsgierig wie bij de Dwèrs-
klippels de scepter over gaat nemen 
van prins Pretium? Dan moet je nog 

 Ben dur bij in ons Narre-gat:    

Wie wordt de nieuwe Prins(es)    
in Nederwetten?
In totaal zijn er 11 aanwijzingen. Vorige week zijn de eerste 3 aanwijzingen vrijge-
geven. Dit zijn de volgende 3. Door mee te raden maakt u, net als andere jaren 
weer kans op een super mooie prijs. We zien jullie graag op zaterdag 9 november 
a.s. in de MFA om afscheid te nemen van Prins Feschtivalie en zijn adjudanten 
Crostie, Driekie en Campinga en de nieuwe kartrekkers te presenteren.
Kijk voor meer informatie ook op www.cvdewetters.nl

Voor deze week zijn de 3 aanwijzingen:

1-4

Country dansen  
in Lieshout
Op zaterdagavond 19 oktober is het 
weer zover: de Black Longhorn Coun-
try Dance Party, elke derde zaterdag 
van de maand. We dansen in de mooie 
grote zaal van het Dorpshuis in Lies-
hout. Alle populaire line- en partner-
dansen worden zoals altijd keurig ach-
ter elkaar gezet door onze eigen Coun-
try-DJ Henk. De nadruk ligt hierbij op 
echte country muziek. Volop genieten 
dus en alleen kijken mag ook. Aanvang 
is 20.00 uur, zaal open vanaf 19.00 uur.
Graag tot ziens dus op zaterdag 19 ok-
tober bij The Black Longhorn: Dorps-
huis-Lieshout, Grotenhof 2, Lieshout. 
Telefonische info: 0499-422088. Meer 
info? Website: www.blacklonghorn.nl 
of email: info@blacklonghorn.nl.
Enjoy the good things in life and keep 
it country !!
The Black Longhorn - since 1991 Coun-
try Music & Dancing the way it was me-
ant to be.

Bijzonder optreden op Gerwen Kermis

Collins Live Experience   
met twee Nuenense muzikanten
Zaterdagavond 19 oktober is er in de feesttent van Gerwen Kermis (van 18 
t/m 21 oktober) een bijzonder optreden. De énige Phil Collins & Genesis tri-
buteband van de Benelux, Collins Live Experience, komt naar Gerwen. Ger-
wen Kermis viert dit jaar het 10-jarig jubileum van dit straatevenement en 
ter gelegenheid van deze mijlpaal is de toegang gratis. Ook dat is bijzonder 
voor optredens van dergelijke bands. 

Ook in de jaren ’70 scoorde de band 
Genesis, waar Phil Collins begon als 
drummer en later aantrad als zanger, 
vele hits, zoals ‘Mama’, ‘Land of confu-
sion’ en ‘Jesus he knows me’.

Uit bewondering voor de muziek van 
Phil Collins ontstond drie jaar geleden 
Collins Live Experience. De band wist 
zich op te werken tot een van de top 
tribute bands in ons land. De band 
komt met hun nieuwe show ‘Live & 
Loose’ naar Gerwen Kermis. Het pro-
gramma in de feesttent begint zater-
dagavond om negen uur met DJ Nick 
en aansluitend komt Collins Live Ex-
perience op het podium. 

En nog een bijzonderheid: er staan 
twee muzikanten uit Nuenen op het 
podium van deze 12-mans formatie. 
Dat zijn  Jeroen van Keulen op trompet 
en Tim Messerschmidt op trombone. 

Phil Collins en Genesis
De muziek van Phil Collins behoeft 
weinig introductie. Met hits als 
‘Against all odds’, ‘Can’t hurry love’, ‘So-
mething happened on the way to 
heaven’ en ‘In the air tonight’ scoorde 
de van oorsprong Britse singer/song-
writer in de jaren ‘80 en ‘90 hit na hit. 
Met als resultaat dat hij 1 van de 3 ar-
tiesten wereldwijd is die meer dan 
100 miljoen albums verkocht heeft. 

 Poëzie - Beeldende 
Kunst - Muziek
In aansluiting op de bevrijdingsten-
toonstelling in Kasteel Geldrop ‘De 
kunst van het leven in oorlogstijd’ zal 
op 27 oktober in de trouwzaal een po-
eziemiddag gepresenteerd worden 
door 10 dichters, aanvangstijd 14.15 - 
16.45 uur.
De deelnemende dichters zijn: Klaas de 
Graaff, Helma Michielsen, Annemieke 
Soethout, Pauline Jansen, Theo Smit, 
Catherine Witvliet, Hans Marijnissen, 
Angela Polderman, Johan Meesters en 
Liesbeth Dirkse. Helma Michielsen zal 
het gedicht BEVRIJDING van de onlangs 
overleden dichteres Catharina Boer 
voorlezen. De dichters worden op de 
vleugel begeleid door de pianist Evert 
Kielen. Marianne Schellekens zorgt 
voor een sfeervolle videopresentatie 
waarbij ruimtelijke kunst van Willem 
Berkers en haar schilderijen de gedich-
ten ondersteunen.
Wanneer: zondag 27 oktober 
Locatie: de trouwzaal van het kasteel 
Geldrop. Gratis toegankelijk.

Repetitie voor ’Momenten van geluk’ door de Lindespelers



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

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

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

STEP AEROBICS! 
LEKKER SPORTEN! 
GRATIS proefles? Even bellen! 
Woe. 19.30 tot 20.30 uur en 
don. van 19.00 tot 20.00 uur. 
Jacobushoek, Nuenen.Ger-
maine. 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

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

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

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

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

Maandag t/m zaterdag geopend

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

uw WONINGINRICHTER

Pullman Premier 90x200    € 699,-- 

KASTEN   MATRASSEN   BEDBODEMS   LEDIKANTEN   BOXSPRINGS   SLAAPKAMERS

VACATURE:
Adviseur 

Meubelen 
& Slapen

*vraag naar de voorwaarden

Boxspring 
Raikkinen 
compleet:

vast vanaf  
€ 1.695,--

elektr. 
verstelbaar 
vanaf  
€ 2.595,--

Inloopkasten, 
schuifdeurkasten 
en draaideurkasten 
op maat

Pullman: Al 4 jaar 
de best geteste 
pocketveer

Uw perfecte nachtrust
in onze handen!

Tempur matrassen 15% korting

Zondag 20 oktober 
geopend 11.00 - 17.00 uur

Pullman express matras: 
van € 599,-- voor € 449,--
Pullman Express boxspring Compleet:  
nu € 2.499,-- (vast)
nu € 3.499,-- (verstelbaar)

Auping Heerlijke Herfst Weken:
Heel veel voordeel op alle 
boxsprings en matrassen

Tempur najaarsactie:
15% korting op matrassen

Silvana actie:
Calex wake-up light kado

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wij zoeken op korte termijn een:

Administratief/grafisch 
 medewerker M/V 
16-20 uur/week

Interesse ?

Stuur je CV aan: 

erwin@in�go.nl

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

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

HONDENUITLAAT-
SERVICE ‘de Snuffelende 
Snuit’ Al 21 jaar! Uw hond 
wordt uitgelaten op 11/4 ha. 
professioneel omheind en 
volledig afgesloten terrein. 
Ook hondenpension. Tel. 
06-12508487.

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

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

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

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

*

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

volop violen 
vele soorten en

in meer dan 50 kleuren
Heideplanten, BloemBollen,

potcHrysanten, enz.

groot assortiment tuinplanten
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       SINTERKLAAS KIENEN 

 

 

Sinterklaas Kienen OP 
      WOENSDAG 6 november 2019 
       IN HET DORPSHUIS  LIESHOUT 
  Aanvang: 20.oo uur  
  Zaal open 18.30 uur 
       Kom op tijd, want VOL = VOL 

Sinterklaas   
Kienen 
Op woensdag 6 november is er Sinter-
klaas Kienen in het Dorpshuis in Lies-
hout. Aanvang: 20.00 uur De zaal is 
open om 18.30 uur Kom op tijd, want 
VOL = VOL.

 
Elke vrijdag ACTIVITEITENAGENDA

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

De activiteitenagenda wordt gesponsord door:

autoverhuurnuenen.nlheesbeen.nl

Kerkberichten

Zondag 20 oktober 
15.30 uur Sunny Blues Nuenen presenteert:

The Damned & Dirty Band 
Café Schafrath

Maandag 21 oktober
14.30 uur Cultuur Overdag: Film: 

At Eternity’s Gate
Het Klooster

Woensdag 23 oktober 
20.00 uur: lezing van Goghs intimi 

door Kunsthistorica Sophie Tutelaers 
museum Vincentre

Donderdag 24 oktober
09.30 uur Computercafé Nuenen: Phishing

Bibliotheek Nuenen, Nuenen
20.00 uur Presentatie door Cees Huijben: 

WensAmbulance. Dorpshuis Lieshout

Zaterdag 19 oktober
20.00 uur Country Dance Party met Coun-

try-DJ Henk
Dorpshuis-Lieshout, Grotenhof 2, 5683 LC 

Lieshout

Zaterdagavond 19 oktober
Collins Live Experience met 

Jeroen van Keulen en Tim Messerschmidt 
feesttent van Gerwen Kermis

Zondag 20 oktober
13.00 uur Gratis lezing ‘Vincent van Gogh 

en de Nuenense wevers’ voor bezoekers van 
het Vincentre door Gerard Netten

Vincentre Nuenen

Zondag 20 oktober
14.00 uur Paddenstoelenwandeling 
Steenoventerrein, Refelingse Heide

14.00 uur George Miller Combination
dorpsboerderij Weverkeshof Nuenen

Vrijdag 25 t/m zondag 27 oktober
Oktoberfest Nuenen Feesttent 
parkeerplaats bij RKSV Nuenen

Zaterdag 26 oktober
11.00-14.00 uur Boekenmarkt

Heemhuis Nuenen, Papenvoort 15A
11.30 uur Opening skate-/step-/BMX-baan door 

wethouder Caroline v. Brakel. Pastoorsmast

Zaterdag 26 oktober 
19.30-21.00 uur De Nacht van de Nacht

Scouting Rudyard Kipling, Nuenen
20.00 uur Hunt or be hunted 

(Halloween the game) Bij Café Ons Dorp

Zondag 27 oktober
15.30 uur Orgelconcert 
organist Rob Nederlof

H. Clemenskerk Nuenen

Maandag 28 oktober
20.00 uur ‘Paulus Schäfer invites’

Gipsyjazz in Gerwen met 
David Lukács op klarinet en saxofoon 

 café De Stam in Gerwen

Dinsdag 29 oktober 
20.00 uur: lezing van Goghs intimi 

door Kunsthistorica Sophie Tutelaers 
Van Gogh Kerkje aan de Papenvoort

Woensdag 30 oktober
14.00 uur PVGE informatiemiddag 

Bovenzaal Scarabee, Nuenen
14.30 uur Cultuur Overdag: Lezing 

over W.A. Mozart. Het Klooster Nuenen

Donderdag 31 oktober
 09.30 uur Computercafé Nuenen: G-mail

Bibliotheek Nuenen, 
Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Vrijdag 18 oktober
20.00 uur Kienen in Lieshout

Dorpshuis, aan het Grotenhof, in Lieshout

Vrijdag 18 t/m maandag 21 oktober
Dorpskermis Gerwen

wegdeel Gerwenseweg, gelegen tussen 
Mgr. Frenkenstraat en Akkerstraat

  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 19 oktober 18.30 uur: vie-
ring, vocale omlijsting, voorganger 
pastor J. Vossenaar.
Zondag 20 oktober 11.00 uur: viering, 
Gregoriaans koor, voorgangers pastor 
S. Kuijpers en pastoraal werker J. Dec-
kers.

Misintenties:
Zaterdag 19 oktober 18.30 uur: Ca-
thrien en Piet Wernaart; Grada van de 
Laar - Donkers (vanwege verjaardag).
Zondag 20 oktober 11.00 uur: Een bij-
zondere intentie uit dankbaarheid bij 
een 60 - jarig huwelijk.
Pastoor Carel Swinkels (vanwege sterf-
dag); Marie-Anne Koster - Schulten; 
overleden ouders Jan en Miet Dijstel-
bloem - Knoops; Noud van Rooij en 
Marie van Rooij - van de Kam; Wouda 
Swinkels - Meeuws; Gerard Gies; Sjef 
Coolen; Joost van der Graaf en Ineke 
Hilberink; Jan en Gusta Swinkels - Velt-
kamp en schoonzoon Hans Strijbosch; 
Ad Vermeulen; Gerard van der Lubbe; 
Ries en Anneke Meulendijk - Biemans.

Mededelingen
Er is dit weekend een extra collecte 
voor Missio in verband met Wereld-
missiedag.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 20 oktober: 11.00 uur viering, 
motettenkoor, voorganger pastor J. 
Vossenaar.

Misintenties: 
Corrie Martens - Geven en Piet Mar-
tens; Piet en Lena Raaijmakers - v.d. 
Sande en zoon Antoon; Harrie en Jo 
Raaijmakers - Keijzers.

Mededeling  
Er is een extra collecte voor Missio We-
reldmissiedag. We kunnen deze collec-
te van harte bij u aanbevelen. 
Vorige week is Francien van Moorsel - 
van Heugten uit de Spierkesdreef 2, 
overleden op 87-jarige leeftijd. We 
wensen familie en vrienden veel troost 
en sterkte toe bij het verwerken van dit 
verlies. 

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 20 oktober 9.30 uur  viering, 
volkszang, voorganger pastor J. Vosse-
naar.

Misintenties:
Piet Coolen; Jan Migchels; Lie Tien 
Loan Hoeks; Frans Saris.

Mededelingen
 Er is dit weekend een extra collecte 
voor Missio in verband met Wereld-
missiedag.

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

Zondag 20 oktober zal in de dienst van 
10.00 uur mv.  Inge v/d Mast voorgaan. 

De collecte is deze keer bestemd voor 
PAX. Voor de kinderen is er kinderne-
vendienst. U bent van harte welkom 
om deze kerkdienst met ons mee te 
vieren.
 
Donderdag 17 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 17 oktober. 17.30 uur Lof 
van de oktobermaand; 18.30 uur H. 
Mis, H. Margaretha Maria Alacoque, 
maagd. 
Vrijdag 18 oktober. 07.15 uur H. Mis, H. 
Lucas, evangelist. 
Zaterdag 19 oktober. 09.00 uur H. Mis, 
H. Petrus van Alcantara, belijder. 
Zondag 20 oktober. Negentiende zon-
dag na Pinksteren. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis. Gedachtenis van de Uitbrei-
ding van het Geloof; Missiezondag.
Maandag 21 oktober. 18.30 uur H. Mis, 
gedachtenis van H. Hilarion, abt en H. 
Ursula en gezellinnen, maagden en 
martelaren.
Dinsdag 22 oktober. 18.30 uur H. Mis.
Woensdag 23 oktober. 07.15 uur H. 
Mis, H. Antonius Maria Claret, bisschop 
en belijder. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Bekijk 
Kerken in Peelland ook op Facebook 
('Kerken in Peelland') en op YouTube 
('Kerken in Peelland Gerwen WMV').

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

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.

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.

Oproep nieuwe vrijwilligers

Ook zin in een    
Cultuur Avonduur?
Cultuur Overdag: het begon met een kleine oproep in de lokale kranten. In-
middels zijn we vier jaar verder en is het initiatief een groot succes. Met 
twaalf vrijwilligers worden in Nuenen inmiddels zo’n 24-28 activiteiten per 
jaar georganiseerd: concerten, lezingen en soms toneel. En natuurlijk de 
goed bezochte maandelijkse � lm in Het Klooster.

De film focust zich op de laatste jaren 
van het leven van Vincent van Gogh 
(gespeeld door Willem Dafoe) woon-
achtig in het Franse dorp Auvers-sur-
Oise. Wanneer Vincent in 1886 ver-
huist, met als doel door te breken als 
kunstenaar, leert hij een avant-gardis-
tische groep kunstenaars kennen, on-
der wie Paul Gauguin. Maar Vincent 
stuit op onbegrip en afwijzingen, ver-
trekt uiteindelijk naar Arles in de hoop 
een nieuw bestaan op te bouwen. In 
zijn zoektocht naar aanvaarding, ver-
liest hij zich echter steeds verder in een 
wereld van ziekte en depressie.
In ‘At Eternity’s Gate‘ gaat regisseur Ju-
lian Schnabel op verkenning naar de 
worsteling van Van Gogh om te wor-
den begrepen als kunstenaar.

Aanbieding Vrienden Van Gogh
De stichting Vrienden Van Gogh heeft 
een speciale  aanbieding: Vrienden 
kunnen twee gratis toegangskaarten 
voor deze film ontvangen door een 
mail te sturen naar: Vrienden@vgvn.nl 
Nog geen Vriend? Als u vóór 19 okto-
ber Vriend wordt, ontvangt u ook twee 
gratis kaarten. Voorafgaand aan de 
film in Het Klooster kan men ook nog 
Vriend worden.

De eerstvolgende activiteit van Cul-
tuur Overdag is op donderdagmiddag 
17 oktober: een populair-klassiek con-
cert in het Van Goghkerkje. Dan spelen 
Liza Terentjeva (piano) en Dmitry 
Drobko (cello).

Informatie over alle activiteiten van 
Cultuur Overdag is te vinden op
www.cultuuroverdag.nl

Zeer waarschijnlijk wordt in het eerste 
kwartaal van 2020 de theaterzaal van 
Het Klooster verbouwd. Dat betekent 
niet alleen beter licht en geluid, maar 
het geeft ook nieuwe gebruiksmoge-
lijkheden.

Het lijkt daarom tijd een nieuw initia-
tief te starten: ‘Cultuur Avonduur’. Het 
idee is om met een aantal vrijwilligers 
culturele activiteiten te organiseren 
voor de avonduren. Als start kan bij-
voorbeeld begonnen worden met het 
maandelijks vertonen van een film. De 
ervaring van Cultuur Overdag is vast-
gelegd in een draaiboek en kan zó 
worden gebruikt. Ook kunnen de acti-
viteiten van Cultuur Avonduur, net zo-
als Cultuur Overdag, worden onderge-
bracht bij de stichting Cultuur en Kunst 
Nuenen.

Maar: zonder vrijwilligers kan het avon-
tuur niet starten! Daarom deze oproep: 
Wie heeft zin in Cultuur Avonduur? Be-
langstellenden kunnen zich melden bij 
Marian Vissers (marian.vissers@onsnet.
nu). Voel je niet te jong, voel je niet te 
oud om mee te doen: iedereen met tijd 
in de avonduren is welkom als vrijwilli-
ger. (En hopelijk in de toekomst als 
gast!)

Cultuur Overdag: 
Extra � lm op maandagmiddag
Film over Van Gogh: At Eternity’s Gate
Op 21 oktober wordt in de theaterzaal 
van Het Klooster de film ‘At Eternity’s 
Gate’ vertoond; aanvang: 14.30 uur. 
Voor alle vaste filmbezoekers van Cul-
tuur Overdag, opgelet: dit keer dus 
een film op een middag!
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 Computercafé Nuenen   
weer van start
Na een lange zomerpauze gaat op 24 oktober het Computercafé van Senior-
Web en bibliotheek Nuenen weer van start met een nieuwe reeks presenta-
ties en workshops.

• Donderdag 24 oktober: Phishing
Criminelen blijven proberen om ge-
voelige gegevens uit uw computer te 
ontfutselen. Hoe herken je phishing en 
hoe wapen je jezelf hier tegen?
• Donderdag 31 oktober: G-mail
Gmail is de gratis e-mailservice van 
Google; beschikbaar op al uw apparaten.
Contacten toevoegen, mappen maken, 
groepen aanmaken en nog veel meer.
• Donderdag 7 november: WhatsApp 
- beginners
De app voor smartphones waarmee 
gebruikers gratis berichten naar elkaar 
kunnen sturen, kunnen chatten en fo-
to’s kunnen uitwisselen.
Workshop voor de minder ervaren ge-
bruikers. Informatie over de resteren-
de presentaties van dit jaar volgt later.
U kunt deze alvast wel vinden op www.
seniorwebnuenen.nl/computercafe

Tussen herfstvakantie en kerstvakan-
tie vinden er op donderdag ochtenden 
negen presentaties of workshops 
plaats over onderwerpen die iets met 
de digitale wereld te maken hebben.
Om 09.00 uur staat in het cursuslokaal 
aan de Jhr. Hugo van Berckellaan 18 de 
koffie klaar en stipt om 09.30 start de 
presentatie. Halverwege is er nog-
maals koffie of thee en om ongeveer 
11.30 uur zal de bijeenkomst eindigen.
U hoeft zich niet van tevoren aan te 
melden: u loopt gewoon binnen, be-
taalt € 4,- voor presentatie en koffie en 
luistert naar de presentatie waarbij u 
ook meteen vragen kunt stellen. In het 
geval van een workshop kunt u zelf ac-
tief meedoen.

De onderwerpen van de komende drie 
bijeenkomsten zijn:

Sunny Blues Nuenen presenteert:

The Damned & Dirty Band
Het blues seizoen in Nuenen gaat weer beginnen!. Op zondagmiddag 20 ok-
tober staat The Damned & Dirty Band op het podium van Café Schafrath. 
Vanaf 15.30 uur kan er genoten worden van deze geweldige band. Ze ston-
den al op vele grote podia, zoals ook in Paradiso. In 2016 waren het � nalis-
ten in de hoog aangeschreven Dutch Blues Challenge. De band kenmerkt 
zich door pakkende, meestal eigen nummers met een � inke emmer soul. 
Naast de rauwe ongepolijste vocals, wisselen gitaar, toetsen en blues har-
monica elkaar als solo-instrument af. De sound is pakkend en dwingend. 
The Damned & Dirty opereert ook als duo, maar in Nuenen is op 20 oktober  
de volledige band te zien en beluisteren. 

Sunny Blues Nuenen organiseert in sa-
menwerking met Café Schafrath blues 
optredens in Nuenen en deze zijn altijd 
gratis te bezoeken. Interesse? Meldt u 
dan aan voor de gratis nieuwsbrief via 
de website. Dan mist u nooit een optre-
den en veel gezelligheid.
Datum: 20 oktober, 15.30 uur. Entree 
gratis. Locatie: Café Schafrath, Park 35 
Nuenen. www.sunnybluesnuenen.nl

IVN Padden- 
stoelenwandeling 
Steenoventerrein 
Langzamerhand verdwijnt het warme 
weer en het wordt weer vroeger don-
ker. De bomen laten hun vruchten val-
len en de bladeren beginnen te ver-
kleuren. Het wordt herfst in het bos. 
Dan wordt het tijd voor paddenstoe-
len. Rode met witte stippen, bruine en 
gele, ze komen allemaal te voorschijn. 
Het lijkt soms wel een sprookje. Geluk-
kig regent het nu nogal eens want 
daar houden paddenstoelen van.

Zondagmiddag 20 oktober willen we 
ze gaan zoeken en ontdekken wat al 
die paddenstoelen voor het bos bete-
kenen. Lopen en zoeken jullie met ons 
mee?

Plaats:   We gaan wandelen op het 
Steenoventerrein (Refelingse Heide) 
en starten bij het hek aan het eind van 
de Parallelweg. Deze weg start aan de 
linkerkant van de Collse Hoefdijk, links 
voorbij het Avia benzinestation, en 
loopt evenwijdig aan het spoor.
Tijd:  Verzamelen om 14.00 uur. De wan-
deling duurt ongeveer 1,5 uur. Info:  
Annie de Bruijn, tel. 0615634748.

De  schubbige bundelzwam

PUZZELHOEKWeek 42

Horizontaal: 1 dunner maken 6 raad 12 Russische munt 13 onlangs 15 woonboot 
16 drinkbakje 18 aanwijzend vnw. 19 vermoeid 20 bruto 22 volstrekt niets 25 toenmalig 
26 inzicht 29 inzetstuk 30 Italiaans gerecht 32 deel v.e. kasteelmuur 34 nieuwsblad 
36 riv. in Rusland 37 geluid (voorvoegsel) 39 geweldsdelict 41 water bij de polen 43 defect 
45 computertoets 47 in het begin 49 kiloliter 50 lichtstraal 52 compagnon 53 loofboom 
55 ijzig 56 onverschrokkenheid 58 filmpersonage 59 de hand uitsteken 61 fototoestel 
63 soort koek 64 oerwoud.63 soort koek 64 oerwoud.

Verticaal: Verticaal: 1 vogelnaam 2 eikenschors 3 Noord-Brabant 4 erfelijkheidsdrager 1 vogelnaam 2 eikenschors 3 Noord-Brabant 4 erfelijkheidsdrager 
5 enthousiasme 7 dikke brij 8 boerenbezit 9 in casu 10 water in Utrecht 11 gezicht 5 enthousiasme 7 dikke brij 8 boerenbezit 9 in casu 10 water in Utrecht 11 gezicht 
12 Joodse godsdienstleraar 14 staat in Amerika 17 biersoort 18 computerschijf 12 Joodse godsdienstleraar 14 staat in Amerika 17 biersoort 18 computerschijf 
21 laaghartig 23 hectare 24 bijdrage 27 vuistslag 28 houten blaasinstrument 30 rustperiode 21 laaghartig 23 hectare 24 bijdrage 27 vuistslag 28 houten blaasinstrument 30 rustperiode 
31 sterrenbeeld 33 grappenmaker 35 ondersoort 38 bouwland 40 overeenkomst 41 nutteloos 31 sterrenbeeld 33 grappenmaker 35 ondersoort 38 bouwland 40 overeenkomst 41 nutteloos 
42 brede sjaal 44 alle dingen 46 Nederlandse Spoorwegen 48 puntenaantal 50 strook textiel 42 brede sjaal 44 alle dingen 46 Nederlandse Spoorwegen 48 puntenaantal 50 strook textiel 
51 ontvangstbewijs 54 sneu 55 uitblinker 57 aanhanger 58 incident 60 kroon 62 milligram.51 ontvangstbewijs 54 sneu 55 uitblinker 57 aanhanger 58 incident 60 kroon 62 milligram.

P R I S M A R O E M E R

N U B A A L A U T O O V

A B D I S M T V C E D E R

P E R S B E K A F R E D E

P R O C O L G I S E E D

A P R O M O E N T E N E

A A A L

S F I C H E H A A K S S

T O R H O E E R F N A T

R E E P P R U I M S O L O

A R T I S V V D E T T E R

M O T A C O E B R O E M

S T A P E L N I M M E R

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

Oplossingen wk 41
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

S T O K B R O O DS T O K B R O O D

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

ARGON
ARRANGEREN
BANEN
BLOEI
CONSEQUENT
FABRIEK
FORMICA
GEBIT
GEWEI
HOLLETJE
HOUWITSER
HOZEN
INTEKENEN
KASTPLANK
LANSRUITERLANSRUITER
LAPJELAPJE
LOODSLOODS
MANCHETMANCHET
METERMETER
NABURIGNABURIG
NOODWETNOODWET
OBSTINAATOBSTINAAT
OMSLAANOMSLAAN
OMZETTINGOMZETTING
ONTSLAG
OPRIT
ORIGAMI
OUWEL
PARMA
PASTELTINT
PIOEN
PLINT
REGAAL
RITME
ROVER
SLUIS
SPEKKOPER
STAND
TRANCE
TRAPTREDE
TRIVIAAL
WEGWERKEN

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

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

hierboven op en stuur het antwoord op:

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

12 13 14

15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

32 33 34 35

36 37

38 39 40 41 42

43 44 45 46 47 48

49 50 51 52

53 54 55 56 57 58

59 60 61 62

63 64

6 3
9 7 3 5

7 1 5 9 2
1 2 9

3 7 4 5 2
3 5 1

8 7 2 3 4
3 7 6 1
6 3

Sudoku

week 40, Mw. A. de Weijer, Nuenen.

Succesvolle avond    
over social media in Nuenen
Op 8 oktober vond de theatervoorstelling ‘Log In’ plaats in Het Klooster in 
Nuenen. Het was een voorstelling voor ouders van kinderen in groep 7 - 8 en 
het voortgezet onderwijs. 

niek waarbij scènes opnieuw gespeeld 
worden en ouders elkaar tips geven 
voor een goed gesprek met hun kind.  
Deze voorstelling was in het kader van 
de week van de opvoeding. De Week 
van de Opvoeding draait om ontmoe-
ting en uitwisseling tussen ouders, 
medeopvoeders en professionals. Dit 
jaar was de week van de opvoeding 
van 7 tot en met 13 oktober. 

Het Centrum Maatschappelijke Deel-
name (CMD) zet zich in om de opvoed-
kracht van ouders ten aanzien van het 
social media-gebruik van hun kinde-
ren versterken. De avond is tot stand 
gekomen door een fijne samenwer-
king tussen CMD, Gemeente Nuenen 
en GGD Brabant-Zuidoost. 

Deze voorstelling werd verzorgd door 
Playback. Op een interactieve manier 
schetsten de acteurs via korte scènes 
een confronterend en hilarisch beeld 
van hoe het er bij veel gezinnen thuis 
aan toe gaat. Daarbij werd gebruik ge-
maakt van ‘terugspeeltheater’, een tech-

Sinterklaas in Gerwen
 
Op zondag 24 november zal Sinterklaas weer zijn jaarlijks bezoek brengen 
aan Gerwen. Vanaf 11.00 uur maakt de Sint, vergezeld door Drumfanfare 
Jong Leven, een korte rijtoer door Gerwen. Natuurlijk mogen alle kinderen 
hierbij aansluiten! De route voert van De Huikert, via de Heilig Kruisgilde-
laan, Van den Waarsenburglaan, Van Kemenadelaan, Laar, Akkerstraat en 
Gerwenseweg naar Gemeenschapshuis D’n Heuvel.

toegangskaartjes voor de Sinterklaas-
middag. Hierbij zal om een vrijwillige 
bijdrage worden gevraagd.
Hebt u de collectanten van de Stichting 
gemist aan uw deur? Dan zijn de kaart-
jes alsnog te verkrijgen bij Femke Mol, 
Mgr. Frenkenstraat 12 in Gerwen of bij 
Sandra van Bladel, Laar 26 in Gerwen. 

Ook wanneer u geen kaartjes nodig 
hebt, vragen we u om een vrijwillige 
bijdrage. De inkomsten van de Stich-
ting bestaan alleen uit giften van de 
Gerwense inwoners, dus we kunnen 
elke bijdrage erg goed gebruiken! 
Hierdoor zijn we in staat om ieder jaar 
weer een mooi Sinterklaasfeest te or-
ganiseren voor de kinderen in Gerwen.

Feest in D’n Heuvel
In tegenstelling tot andere jaren zal 
het Sinterklaasfeest dit jaar niet plaats-
vinden in de feesttent op het Heuvel-
plein, maar in de grote zaal van Ge-
meenschapshuis D’n Heuvel. Sinter-
klaas kan daar alle kinderen in één keer 
ontvangen. Om 11.30 uur is Sinter-
klaas in D’n Heuvel aanwezig.
Voor alle kinderen van 0 t/m 8 jaar, die 
in het bezit zijn van een kaartje voor 
het Sinterklaasfeest, is er natuurlijk een 
cadeautje. 

Toegangskaartjes
Vanaf 21 oktober gaan de collectanten 
van de Stichting Sint Nicolaasactivitei-
ten langs de deuren in Gerwen met de 

Galerie aan huis
Boordseweg 5
Nuenen

Op dit adres presenteren we zo’n 300 kunstwerken en 
vrolijke beelden. U kunt bij ons kunst kopen, huren en sparen.

Openingstijden: 
Vrijdag en zaterdag 13.00-17.00 uur en op afspraak. 

Ook uw adres voor inlijstwerk!   
Kom langs of bel 06-12750838

www.galerieborchgreve.nl

 Famke en Laurie: nieuwe 
inwoners in onze gemeente
In de Schietbergen in Nuenen een aankondiging van de 
geboorte van een tweeling! Famke en Laurie: welkom in 
onze gemeente!
Hebt u ook een opvallende aankondiging in de voortuin 
staan of een ‘geboortekaartje’ op de raam, laat het dan de 
redactie weten: redactie@ronddelinde.nl. 
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RKGSV - Mulo 2-1
 
Door Jack de Loo

Na de verrassende overwinning vorige week op SV Brandevoort stond voor 
RKGSV de thuiswedstrijd tegen MULO op het programma. De twee ploegen 
hielden elkaar in de eerste helft redelijk in evenwicht.

Een afgeslagen corner werd door Daan 
De Loo opnieuw ingebracht, Tim van 
Berlo kon ter hoogte van de eerste paal 
de bal snoeihard binnen koppen.
Mulo bleef in een goed resultaat gelo-
ven en bracht een paar aanvallende 
spelers in. Door als team te spelen en 
veel arbeid in de strijd te gooien wisten 
de Gerwenaren onder leiding van aan-
voerder Rainer van Bergen tot de 75ste 
minuut een tegendoelpunt te voorko-
men.
Toen was het Niels van de Heuvel die de 
zeer sterk keepende Remy Hendrikx 
wist te verschalken en de stand op 2-1 
bracht. 
 Een spannend laatste kwartier brak aan.
RKGSV vergat te voetballen waardoor 
het vooral tegenhouden en billenknij-
pen werd. Met jeugdspeler Martijn van 
Rooij voor Bjorn Kreemers trokken de 
Gerwenaren de overwinning echter 
knap over de streep.
Volgende week wacht de uitwedstrijd in 
Milhees…..daarna de kermis in Gerwen! 
 

RKGSV speelde goed georganiseerd en 
werd met snelle uitvallen vooral vanaf 
de rechterkant gevaarlijk.

Toch viel de 1-0 uit het niets. Een lange 
bal van Daan De Loo werd door de laat-
ste man van Mulo foutief behandeld 
waardoor Rico Hendrikx alleen op de 
keeper af kon gaan en de bal beheerst 
langs de keeper schoof, 1-0.
Het wedstrijdbeeld bleef hierna hetzelf-
de. Mulo probeerde via de zijkanten aan 
aanvallen toe te komen maar echt ge-
vaarlijk werden ze niet.
In de tweede helft kwam bij RKGSV 
jeugdspeler en matchwinnaar van de 
wedstrijd tegen Brandevoort, Jelle van 
Hagen in het veld voor Niels de Haas. 
Jelle kreeg meteen een grote kans. 
Helaas had hij iets te veel tijd nodig. 
Mulo bleef aandringen en kwam via de 
rechterkant van RKGSV tot een paar gro-
te kansen die door keeper Remy Hen-
drix vakkundig verwerkt werden.
Na een uur spelen kwam RKGSV op 2-0. 

Na de verrassende overwinning vorige week op SV Brandevoort stond voor 

SPORT
Programma

Voetbal

VOETBAL
RKVV NEDERWETTEN
Vrijdag 18 oktober
ZSC VR30+ - Nederw. VR30+  . . 19.30
Zondag 20 oktober
Nederwetten VR1 - RKGSV VR1  12.15
Pusphaira 6 - Nederwetten 2  . . 14.30
FC de Rakt 1 - Nederwetten 1  . 14.30 

RKGSV GERWEN
Zondag 20 oktober
Milheezer Boys 1 - RKGSV 1  . . . 14.30
RKVVO 6 - RKGSV 2  . . . . . . . . . . . 09.30
Pusphaira 8 - RKGSV 3  . . . . . . . . . 12.00
Wilhelmina Boys 9 - RKGSV 4  . . 11.00
Nederwetten VR1 - RKGSV VR1 12. 15

 NKV KORFBAL
Zaterdag 19 oktober
NKV 3 - Synergo 4 . . . . . . . . . . . . . 13.00
NKV 1 - THOR (R) 1. . . . . . . . . . . . . 14.30
Zondag 20 oktober
 NKV 2 - Achilles (Hg) 5 . . . . . . . . . 13.00

Prijsschieten in Nederwetten

Nederwetten - Keldonk 1-8
Door Louis Staals

Supporters van Nederwetten maar ook velen uit Keldonk pro� teerden van 
het mooie voetbalweer. Amper 1 minuut na het � uitsignaal van de scheids-
rechter stond de stand 0-1 al op het scorebord. Leon van den Acker nam een 
prachtige vrije trap en verraste doelman Jordy van den Boogaard. Weer een 
minuut later ontfutselde Tom Raaymakers de bal aan de verdediging en 
kwam vrij voor de goalie van Keldonk. Met een fraaie schuiver verschalkte 
Tom de doelman en bracht de 1-1. 

Ben van den Bruggen vormde nu de 
verdediging met Willem van Rooij. Ech-
ter in de 65e minuut weer een verdedi-
gingsfout die zorgde voor de 1-6 door 
Tom van den Broek. Nederwetten was 
een stuurloos schip dat afgelopen zon-
dag echt tekort kwam. Leon van den 
Acker scoorde opnieuw uit een vrije 
trap de 1-7 en Ismael Boudouni 2 minu-
ten later de eindstand. 1-8. Vijf minuten 
voor tijd mocht de geblesseerde Toon 
van Rooij nog even proberen hoe het 
zat met zijn herstel en kon de suppor-
ters schare van Keldonk tevreden huis-
waarts gaan en de harde kern van de 
Nederwetten supporters beginnen met 
de evaluatie van het debacle van deze 
dag. Al dan niet met een biertje of een 
borreltje de conclusie was: veel slechter 
kon het niet.

De naast mij zittende voorzitter van Ne-
derwetten, Willie Raaymakers hoor ik 
nog zeggen: “Ik voel dat we vandaag 
gaan winnen. Maar het liep allemaal an-
ders. In de 19e minuut kopte Tom van 
den Broek een mooie voorzet prachtig 
binnen, 1-2. Weer 10 minuten later 
werd een verdedigingsfout door de pas 
18-jarige Giel Jans afgerond. 1-3. Weer 3 
minuten later een afstandsschot van 
Tom van den Broek 1-4 en nog voor de 
pauze ook nog een eigen doelpunt van 
Hein Snellen van Vollenhoven 1-5. Ne-
derwetten kwam er in de 1e helft totaal 
niet aan te pas en de enigszins morren-
de Wetten supporters zochten wat 
troost in een kopje koffie. De 2e helft 
ging het wel iets beter door enige om-
zetting, Hein Snellen van Vollenhoven 
schoof door naar het middenveld en 

OLAT 
herfstwandeltocht 
Op zondag 20 oktober is de start van 
het nieuwe wandelseizoen 2019-2020, 
de 53e in het kader van de OLAT win-
terserie wandeltochten. We starten 
deze keer vanuit Helmond-Brouwhuis. 
In de directe omgeving vinden we veel 
bosgebieden. Startlocatie is Zaal Vis-
sers, Peeleik 2, 5704 AB Helmond-
Brouwhuis. Alle afstanden mogen van-
af 08.00 uur starten. De ervaren wan-
delaars kunnen wandelen op de 40, 30 
of 20 km. Voor degenen die minder 
willen wandelen en voor families met 
kinderen kan men tot uiterlijk 12.30 
uur ook starten op de 15 of 10 km. Men 
moet om 17.00 uur weer terug zijn op 
de startlocatie. Onderweg heeft OLAT 
enkele wagen- en caférustposten in-
gericht. Er hangen pijlen en men krijgt 
een routebeschrijving mee, waardoor 
de routes eenvoudig zijn te wandelen. 
Kinderen t/m 12 jaar onder begelei-
ding genieten 50% korting op het in-
schrijfgeld. Uitgebreide informatie 
vindt u op www.olat.nl/winterserie 
waar vooraf ook de route middels GPS 
tracks zijn te verkrijgen. Verdere inlich-
tingen zijn te verkrijgen via e-mail: 
dagtochten@olat.nl.

Rikken bij de supportersclub 
RKSV Nuenen 
Op vrijdag 18 oktober gaat de supportersclub RKSV Nuenen weer van start 
met de organisatie van de wekelijkse rik avonden en besluiten deze met de 
� nale avond op vrijdag 20 maart 2020.

Wedstrijdschema
18 - 25 oktober.
1 - 15 - 22 - 29 november.
6 - 13 - 20 - 27 december.
3 - 10 - 17 - 24 - 31 januari 2020.
7 - 14 - 28 februari 2020.
6 - 13 - 20 maart 2020.

Het rik gebeuren vindt plaats in: Club-
lokaal RKSV Nuenen, Pastoorsmast 14, 
Nuenen.
Programmawijziging blijft mogelijk.

Vanaf 18 oktober is iedereen die denkt 
bij te kunnen dragen om de sfeer bin-
nen onze vereniging te kunnen verho-
gen, van hartenwelkom om deel te ne-
men aan een gezellig Brabants avond-
je rikken. Ook het komen d seizoen 
heeft de organisatie weer voor een 
goed gevulde prijzentafel gezorgd. 
Het inschrijfgeld is ook dit seizoen zo 
laag mogelijk gehouden en is drie euro 
per avond. Let op: Wij gaan dit seizoen 
aanvangen om acht uur!!!

De winnaars vorig seizoen Peter de Louw, Fientje van Eyk en Ludo v.d.Berg

LONU bij de Marathon Eindhoven
In het welhaast subtropische Eindhoven werd afgelopen zondag de 36e edi-
tie van de Marathon Eindhoven gehouden. Naast de hele marathon over 
42,195 km. kon er ook worden deelgenomen aan de halve marathon en de 
10 kilometer. LONU was met 13 deelnemers goed vertegenwoordigd. Hoe 
hebben zij de gezelligste marathon van Nederland ervaren?

zich in het startvak verzameld. Het 
startschot zou om 15.30 uur worden 
gelost, maar we moesten nog een mi-
nuut of 10 geduld hebben tot het par-
cours werd vrijgegeven. 
Opgezweept door de muziek konden 
we dan toch eindelijk vertrekken. 
Al snel had ik een goed tempo te pak-
ken. Vooral het tweede deel van het 
parcours is genieten van de aanmoedi-
gingen van het publiek dat weer mas-
saal langs de kant stond. 
Op het eerste deel van het parcours 
had je het gevoel dat je soms nog wat 
‘verfrissing’ kreeg van de warme wind, 
maar op het Stratums Eind viel die 
wind helemaal weg en voelde het wel 
een stuk warmer aan. 
Op het ritme van een brassband wist ik 
op het laatste rechte stuk er nog een 
fikse versnelling uit te persen en pas-
seerde ik redelijk fit de finish. 
Met sportieve groet, Cyriel.”

Uitslagen:
Hele marathon: Sjef 3.31.16, Olav 
4.17.44, Martijn 5.02:57.
Halve marathon: Wout 1.49.07, Karin 
1:58.36, Eric J. 1:59.46, Frederic 2.15.24, 
 Irma 2.22.41, Annet te V. 2.25.30, Maria 
2.39.10, Monique 2.47.43, 
10 Kilometer:  Cyriel 52.30, Erik van R. 
57.18

“Grote groep LONU-ers liep de halve. 
Sjef, Martijn en ik gingen voor de hele 
marathon. Onder het motto een ‘trai-
ningsrondje’ zijn we van start gegaan. 
Alle drie hebben we het uitgelopen 
ondanks het warme, benauwde weer. 
Ook dit jaar was het publiek er weer in 
grote getalen. Dat heeft mij er zeker 
doorheen gesleept. Op naar de vol-
gende uitdaging, de Zugspitze Ul-
tratrail 102km (zut2020). Olav.” 
“Na een paar maanden voorbereiding 
staan Irma en ik aan de start van de 
halve marathon. Het is eigenlijk te 
warm om te lopen. Gemotiveerd en ze-
ker van plan om te genieten beginnen 
we aan de ruim 21 km. Al vrij snel merk 
ik dat het niet mijn dag is. Het gaat 
moeizaam en bij zo’n 8 km laat ik Irma 
gaan en wandel ik een stukje. 
Het wordt niet mijn beste loop, maar 
opgeven wil ik niet. 
Halverwege stoppen is trouwens geen 
optie, want mijn fiets staat bij het 
beursgebouw! 
Fijn dat juist bij de laatste kilometers 
familie en vrienden staan aan te moe-
digen, dat had ik echt nodig. 
Uitlopen was het doel en dat heb ik 
voor de 16e keer gedaan! Maria.”
“De laatste afstand van de zondag was 
de 10 kilometer. Ruim op tijd hadden 
de 3.000 deelnemers van deze afstand 

Geslaagd Goudhoek Open  toernooi! 
Het contrast kon bijna niet groter: had de eerste zondag vooral ‘n buiig karakter, 
met het zomerse weer op de slotdag was het voor zowel spelers als het talrijk op-
gekomen publiek volop genieten van de vele spannende finalewedstrijden. 
Het was een ‘eind goed, al goed’ voor een geslaagd Janssen Kerres Goudhoek 
Open - tennistoernooi.

Ruim vijfhonderd bikers   
op ‘Dak van Brabant’ 
Afgelopen zondag 13 oktober beklommen meer dan 500 ATB-ers het ‘Dak van 
Brabant’. Dit Dak is met 60 meter de hoogste ‘berg’ in onze provincie. Toerclub 
Nuenen organiseerde deze veldtoertocht met vertrek vanuit Nuenen. Er was 
voor de deelnemers keuze uit drie routes: 30, 40 en 50 kilometer. 

een treinretourtje naar Eindhoven 
nam. In Nuenen voltooide hij de route 
van 50 kilometer met beklimming van 
het Dak van Brabant onder het motto: 
“iedereen kan het Dak op……..”

Het herfstzonnetje zorgde voor prima 
fietsweer. Halfweg de routes kregen 
deelnemers soep, thee en koek aange-
boden. Onder de deelnemers een man 
uit Zeist, die met zijn mountainbike 

Veldtoertocht ‘Dak van Brabant’ goed voor 500 bikers……. (foto Cees van Keulen)

Ruim vijfhonderd bikers   

Bevers van scouting 
Rudyard Kipling  
op safari
Vorige week was het dan eindelijk zo 
ver. De bevers gingen op Kleine Beest-
jes Safari. Onze dappere bevers keken 
onder bladeren, stenen en hout op 
zoek naar alles wat bewoog. We heb-
ben ze ook gevangen en daarna heel 
goed bekeken. 

Dankzij de IVN kids zoekkaarten en 
boeken konden we snel zien hoe ze 
heetten en hebben we ze nagetekend. 
Dit is de eerste opdracht voor onze Bas 
Bos Beverbadge. 
Binnenkort gaan we nog een keer op 
pad met onze eigen boswachter Eric 
en een keer bosbeheer doen met IVN. 
We helpen dan met z'n allen met het 
onderhouden van bijvoorbeeld de hei-
de, om ervoor te zorgen dat de heide 
ook heide blijft en niet dichtgroeit met 
bomen. 
Daarna hebben we die badge wel ver-
diend voor onze blouse.

Liefde voor de natuur kan niet vroeg 
genoeg aan kinderen worden bijge-
bracht. En wat is er nu leuker om daar 
samen in het bos mee bezig te zijn? 
Kijk op www.rudyardkipling.nl voor 
meer informatie over onze speltakken 
voor alle leeftijden.
 

Enkele finalisten in het zonnetje gezet 
De Goudhoek
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ZATERDAG 26 OKTOBER 10:00 - 12:30 UUR
KLOOSTER NUENEN - DEELNAME GRATIS

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

REGBAT HELMOND 
Lage Dijk 2A

5705 BZ Helmond  
Tel. 0492 - 33 00 39 

Openingstijden: 
Ma-Vr 8.30-17.00 uur

Za 8.30-12.00 uur
helmond@regbat.nl

www.regbathelmond.nl

Gratis 
accu-check 

en 
montage 
zonder 

afspraak!

REGBAT HELMOND
is dealer van o.a. 

Landport & Dynac 
accu’s voor snor/

brom-fietsen, 
motoren, auto’s, 

vrachtauto’s, 
caravans, 

scootmobielen, 
golfkarren, 

hoogwerkers, 
boten enz.
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