
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

 

 Feest! 
Tien jaar 
Pearle Opticiens 
Nuenen

Week van het 
Donorregister 

José Cuypers 
neemt de eerste stap 
naar verantwoord 
ondernemen
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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.

HALLOWEEN
WEEKEND26 & 27 OKTOBER ...en trick or treat

   voor kinderen!

ALLOLOL WEENENEHeksen, griezels, muziek...

 

W E E K D I E N S T E N
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:

Wintertijd
Zaterdag 26 op zondag 27 oktober 
gaat om 03.00 uur de klok één uur 
terug!

 De Crijnsschool en Kids Society Erica    
gaan samen verder als Kindcentrum!

men door kinderen, ouders en mede-
werkers van beide organisaties.

De school en de kinderopvang, waar 
ook de peuterspeelzaal toe behoort, 
werken eigenlijk al een geruime tijd sa-
men. Er is bijvoorbeeld veel contact 
tussen de organisaties bij de overgang 
naar de basisschool, maar ook spelen er 
maandelijks peuters op het schoolplein 
van de basisschool, zodat ze al wat kun-
nen wennen. Er liggen ambities om een 
doorgaande ontwikkellijn nog meer te 
optimaliseren en zo kinderen nog meer 
begeleiding te bieden die bij ze past. 
Tevens zal de pedagogische aanpak op 
dezelfde wijze plaatsvinden om voor 
kinderen een nog veiligere omgeving 
te creëren. Kinderen en ouders zullen 
ongemerkt gaan profiteren van de uit-

Eenbes basisschool de Crijnsschool en Kids Society Erica locatie Heikampen 
geven elkaar een High Five en gaan hun partnerschap omzetten in een 
Kindcentrum.

De Crijnsschool en locatie Heikampen 
van Kids Society Erica gaan vanaf don-
derdag 31 oktober officieel samen als 
Kindcentrum verder. De unieke situa-
tie doet zich voor dat zij niet onder één 
dak huizen maar wel grenzen aan el-
kaar in twee zeer verschillend inge-
richte gebouwen. Dit betekent dat het 
schoolgaande kind tijdens schooluren 
en tijdens haar of zijn vrije tijd op de 
buitenschoolse opvang in een geheel 
andere omgeving terecht komt wat 
hen een heus thuisgevoel geeft. Op 
donderdag 31 oktober om 08.45 uur 
zal Mevr. H. Tindemans, wethouder 
van onderwijs en welzijn, officieel het 
Kindcentrum openen en de nieuwe 
naam bekend maken. Een naam die 
door stemming onder de medewer-
kers gekozen is uit alle ingebrachte na-

breiding van de inhoudelijke samen-
werking. Er verandert voor de kinderen 
van andere basisscholen die ook van 
onze buitenschoolse opvang genieten 
helemaal niets; zij blijven van harte wel-
kom en horen er helemaal bij!

Iedereen is van harte welkom bij de of-
ficiële openingsbijeenkomst op don-
derdag 31 oktober om 08.45 uur op 
het schoolplein van de Crijnsschool. 
Deze dag zal voor de kinderen geheel 
in het teken staan van deze mooie vie-
ring. Ook u bent van harte welkom bij 
de opening!

Verkiezing ‘Clubheld van het Jaar’ van start 
Het geven van trainingen, bardiensten draaien, administratieve taken of 
het wassen van de teamshirts, niks is te veel voor de clubheld. Elke club 
heeft er wel één rondlopen; de vrijwilliger die zich moeiteloos inzet en on-
misbaar is voor de club. Ook dit jaar wil de Rabobank in samenwerking met 
NOC*NSF, Kunstbende, AD en LKCA de sport- en cultuurclubs van de ge-
meente Nuenen c.a. een podium bieden en de clubhelden in het zonnetje 
zetten. Vanaf vandaag kan iedereen zijn of haar clubheld nomineren voor 
de titel ‘Clubheld van het Jaar 2019’ via www.clubheldvanhetjaar.nl. 
 

verkiezing. Zij weten uit eigen ervaring 
hoe belangrijk en waardevol vrijwilli-
gers zijn voor de vereniging.

Nomineren en stemmen
Vanaf vandaag tot en met zondag 10 no-
vember kan iedereen in de gemeente 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten zijn of 
haar clubheld nomineren op de website 
clubheldvanhetjaar.nl. Stemmen op de 
clubhelden kan vanaf maandag 28 okto-
ber tot en met maandag 2 december. 
Hoe meer stemmen de clubheld krijgt, 
des te groter de kans dat hij of zij zich 
‘Clubheld van het Jaar’ mag noemen.

Nederland telt ruim 50.000 verenigin-
gen en stichtingen, welke samen het 
grootste sociale netwerk van ons land 
vormen. Sociale ontmoetingsplaatsen 
waar mensen samen sporten, muziek 
maken, acteren, dansen of kunst ma-
ken en waar talent opgeleid wordt. Sa-
men bereik je meer dan alleen en daar-
om krijgen sport- en cultuurclubs in de 
gemeente Nuenen c.a. in deze officiële 
verkiezing een podium aangeboden 
en worden clubhelden in het zonnetje 
gezet. Singer-songwriter Lucas Ham-
ming en hockeyer Robbert Kemper-
man zijn beide ambassadeur van de 

Lions Club Nuenen

 Nog enkele kaarten beschikbaar 
voor ‘De Proeverij 2019’
Op 9 november organiseert Lions Club 
Nuenen een benefietavond in de kook-
studio van John Geven. Het is een wijn-
proeverij mét diner. Een 5-gangen diner 
wordt bereid (onder culinaire begelei-
ding) en geserveerd door de Lions Club 
Nuenen. Super leuk om naar toe te gaan 
met vrienden, of bijvoorbeeld met col-
lega's. 

Kaarten kosten € 50,- en u kunt u opge-
ven via wijnproeverij@lionsnuenen.nl.
De opbrengsten van de avond gaan 
naar: Stichting Intocht Sinterklaas 
Nuenen en Desert Lion Conservation.

Iers Sessie Festival Nuenen 
Op zondag 3 november vindt voor de negende keer het Iers sessie Festival in Nue-
nen plaats. In de cafés rond en nabij het Park in het centrum van Nuenen doen 
mee: The Ol' Foxes in Café René, Jens Barabasch & Friends in Schafrath, Seanma & 
Friends in Le Souris, Cairn 'O Mhor & Friends in Ons Dorp, Jigsaw & Friends in Bar 
van Gogh en in de Weverkeshof zitten de Slow Sessioneers & Friends en zangers 
die daar hun ‘thuis’ hebben. Op alle locaties zitten muzikanten, die hun sporen ver-
diend hebben in de Ierse muziek en samen ‘trekken’ zij de sessie. 
Om het ook aantrekkelijk te maken voor jongeren, is er 
een podium in de Rabobankzaal van Het Klooster, waar 
talent in singer-songwriter repertoire acte de présence 
geeft. Natuurlijk zijn alle muzikanten die graag Ierse mu-
ziek spelen welkom om aan te schuiven. Maar ook als 
luisteraar is iedereen welkom: voor iedereen die weer 
eens een geslaagd kleinschalig muziekevenement mee 
wil maken. 
Alle locaties zijn gratis toegankelijk. Van 13.30 uur tot 
17.30 uur zal in de kroegen de Ierse muziek klinken die 
her en der op sessies in Nederland en internationaal 
wordt gespeeld. 

Om het ook aantrekkelijk te maken voor jongeren, is er 
een podium in de Rabobankzaal van Het Klooster, waar 

Wanneer? Zaterdag 9 november
17.30 - 18.00 uur ontvangst
18.00 - 22.00 uur wijnproeverij / diner
22.00 - 23.00 uur natafelen met borrel.

Waar? John Geven Kookstudio's, 
Spegelt 45-47, 5674 CE Nuenen.



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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AFVALINZAMELINGTARIEF   
VOOR OUDE MATRASSEN
Heeft u nog oude matrassen in huis, dan is het nu tijd om op te 
ruimen. Vanaf 1 januari 2020 hanteren we op de milieustraat naast 
het starttarief voor een betaalde afvalstroom (7 of 14 euro, afhan-
kelijk van het aantal bezoeken per jaar) ook een apart tarief voor 
matrassen. Dit heeft te maken met de hoge verwerkingskosten die 
de gemeente moet gaan betalen. 
Het tarief per 1 januari 2020:
Eenpersoonsmatras 5,00 euro
Tweepersoonsmatras 10,00 euro

GGD START VACCINATIECAMPAGNE
Vanaf 21 oktober start de GGD Brabant-Zuidoost weer met de vac-
cinaties volgens het Rijksvaccinatieprogramma. Zij vaccineren ge-
durende twee weken op elf plaatsen in de regio. 

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

• Inhaal Meningokokken ACWY
Jongeren, geboren tussen 2001 en 2005, die in het najaar 2018 en/
of voorjaar 2019 de meningokokken ACWY-vaccinatie hebben ge-
mist, kunnen alsnog hun prik halen. Zij krijgen hiervoor een herin-
neringsuitnodiging.

AFVALWEETJE

Gooi medicijnen niet in de gootsteen of wc, 
maar breng ze naar apotheek of milieustraat!

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

OPENING SKATEPARK     
26 OKTOBER OM 11.30 UUR
Aan de Pastoorsmast is de skate-/step- en BMX-baan helemaal klaar. 
Afgelopen week is het beton tussen de elementen gestort en gevlin-
derd tot een strakke en gladde bovenlaag. Deze week is het grond-
werk rondom geëgaliseerd en ingezaaid. De baan ligt klaar om ge-
bruikt te worden. 
Kom ook naar de feestelijke opening 
van het skatepark door wethouder 
Caroline van Brakel op zaterdag 26 
oktober om 11.30 tot 12.30 uur. 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. Met dit 
skatepark hebben we een mooie 
voorziening voor de oudere jeugd.

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 bezoeken. 
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! Gemeenteraad Nuenen c.a.

UITREIKING EERSTE DEMENTIESPELDJE
In de kamer van wethouder en ambassadeur Ralf Stultiëns reikte 
mevrouw Simone den Uijl van Stichting 2109 symbolisch het eerste 
dementiespeldje uit aan een mevrouw met Alzheimer. Zij kreeg het 
speldje in aanwezigheid van haar man, kinderen en kleinkinderen 
(de familieleden die voor haar zorgen en haar ondersteunen). Dit 
speldje is voorzien van een unieke (persoonlijke) code gekoppeld 
aan een noodnummer. Er kan hulp ingeschakeld worden wanneer 
mevrouw mocht verdwalen. Zo kan ze snel en veilig thuisgebracht 
worden. Het speldje kan worden besteld via www.2109.nl of door 
te bellen met 06-51946084. Mensen woonachtig in de gemeente 
Nuenen kunnen het speldje tot eind 2020 kosteloos aanvragen. 

• Extra aanbod HPV-vaccinatie
Dit najaar is er landelijk een inhaalmogelijkheid voor meisjes, gebo-
ren 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 vaccinatie zijn zij voldoende beschermd.

Data en locaties
De GGD vaccineert van 21 oktober t/m 4 november. Informatie via: 
www.ggdbzo.nl.

WEEK VAN DE PLEEGZORG 2019
Van 30 oktober tot en met 6 november wordt voor 
de vijfde keer de Week van de Pleegzorg georgani-
seerd voor aandacht op het belang van pleegzorg 
en het tekort aan pleegouders in ons land. De ge-
meente Nuenen onderschrijft dit belang en wil 
pleegzorgaanbieder Combinatie Jeugdzorg helpen 
met de zoektocht naar nieuwe pleegouders. 

Wat is pleegzorg?
Pleegzorg betekent dat een kind voor korte of langere tijd in een 
ander gezin verblijft omdat wonen bij de eigen ouders door omstan-
digheden (tijdelijk) niet kan. Soms logeren kinderen af en toe een 
weekend bij pleegouders. Vaak wonen kinderen zeven dagen in de 
week in een pleeggezin. Waarvoor gekozen wordt, is afhankelijk van 
wat het beste is voor het kind. Als er in een gezin problemen met 
kinderen zijn, wordt eerst gekeken of dit thuis opgelost kan worden. 
Lukt dat niet, dan is pleegzorg de eerste keus. Deze opvangvorm 
blijft het dichtst bij de natuurlijke gezinssituatie. Het recht van kin-
deren om in een gezin op te groeien, staat bij pleegzorg centraal. 

Wie kan pleegouder worden?
In principe kan iedereen die ouder is dan 21 jaar pleegouder worden, 
ongeacht je burgerlijke staat, culturele achtergrond, seksuele oriën-
tatie of fi nanciële situatie. Wel moet je een Verklaring Omtrent 
Gedrag afgeven (VOG). Om pleegouder te worden, hoef je geen 
superheld te zijn. Juist door heel gewoon te doen, beteken je iets 
supers voor een pleegkind. Het allerbelangrijkste is dat je een pleeg-
kind structuur, warmte en veiligheid kunt bieden.
Vraag een informatiepakket aan of bezoek vrijblijvend een informa-
tieavond op:
• 29 oktober - Combinatie Jeugdzorg, Locht 133 in Veldhoven
• 11 november - De Ruchte, Laan ten Roode 71 in Someren
• 20 november - gemeentehuis Oirschot, Deken Frankenstraat 3 

in Oirschot.
Aanmelden voor een van deze informatieavonden en/of een pleeg-
zorginformatiepakket aanvragen kan via pleegzorg@combinatie-
jeugdzorg.nl. Meer informatie vind je ook op de websites www.
pleegzorg.nl en www.combinatiejeugdzorg.nl/pleeggezinnen. 

VERGUNNINGEN PERIODE    
14-10-2019 EN 21-10-2019
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Mauritsgaarde 38 Plaatsen erfafscheiding 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Hoekstraat 1 en 1B Splitsen woning 
Collseweg 19 Uitbreiden bedrijfspand 
Nieuwe Dijk 18A Plaatsen tijdelijke woonunit 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Park, V van Goghstraat Steven Kruijswijk / Dikke banden race 24 nov
Collse Hoefdijk 24 Dinnershow Luxurious 17 nov 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Heuvel 11 Prinsenbal Gerwen en Sint Gerwen 23/24 nov
Park Blues’m Nuenen 31 mei 2020 
Park Koningsnacht- en dag 26/27 april 2020
Ingang Kernkwartier Melding standplaats viskraam elke woens-
 dag 2020 
Beekstraat 48a Melding herdenkingsbijeenkomst 16 nov

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
21-10-2019 Nuenen c.a. Richtlijnen verkiezingsactiviteiten in de 
  openbare ruimte

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

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

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

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

Kom ook naar de feestelijke opening 
van het skatepark door wethouder 
Caroline van Brakel op zaterdag 26 
oktober om 11.30 tot 12.30 uur. 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. Met dit 
skatepark hebben we een mooie 
voorziening voor de oudere jeugd.

26 OKTOBER: NACHT VAN DE NACHT!
Gemeente Nuenen doet mee
Nederland is een van de meest verlichte landen ter wereld. Afgelopen 
honderd jaar werd Nederland maar liefst zo’n 125 keer lichter. Zo’n 
3,5 miljoen lantaarnpalen voorzien ons in Nederland van licht in de 
buitenruimte! Al dat licht kost niet alleen veel geld en energie, maar 
het verstoort ook het bioritme van mens, dier en plant. Met elkaar 
kunnen we daar wat aan doen. Ook de gemeente Nuenen doet mee. 
Tijdens de Nacht van de nacht op zaterdag 26 oktober wordt de 
straatverlichting in Nederwetten gedimd.
Voor meer informatie: www.nachtvandenacht.nl

RAADSVERGADERING 31 OKTOBER 2019
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering. Agenda en bijbe-
horende stukken staan op http://nuenen.raadsinformatie.nl en 
liggen ter inzage in het gemeentehuis. 

Locatie: Het Klooster, aanvang 19.30 uur
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



  

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

Oktoberfeest, bij uw keurslager!

Beierse Frikadel
............................................................4 stuks 6,00
Thüringer Bratwurst
............................................................4 stuks 5,95
Duitse Biefstuk
............................................................4 stuks 7,00
De Nünentaler
Schnitzels ........................4 stuks 7,00
Winterse Boemerang
“Worst met zuurkool, kaas
en ontbijtspek” ................................100 gram 1,60
Domschinken
“Gerookte ham” ..............................100 gram 2,50

KOOPJE

KOOPJE

KOOPJE

KOOPJE
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Pearle Opticiens Nuenen
Vincent van Goghstraat 2c
Tel. (040) 283 66 14

10.-
alle monturen

wij vieren 
ons 
10-jarig 
jubileum!
feestelijke
actie

Voorlichtings- 
avond

Minilessen en informatierondes
Tijdens deze interactieve avond worden minilessen 
gegeven. Daarnaast kunt u als ouder ook informatie-
rondes bezoeken. Via onze website kunt u zich 
inschrijven: www.stedelijkcollege.nl/hgl

www.stedelijkcollege.nl/hgl

Datum
maandag 11 november
(t)vwo - (t)havo - (t)mavo
Aanvang 18:30 uur

Locatie
Henegouwenlaan 2 
5628 WK Eindhoven
T 040 - 264 57 77

Het Stedelijk College Eindhoven locatie Henegouwenlaan organiseert 
een voorlichtingsavond voor leerlingen van groep 8 en hun ouders.

Maandag
11 november

18:30 uur 

Parkstreet
KERSTMENU
Geserveerd op grote houten planken
(shared dinner)

binnenkomst vanaf 17.00 met een kir 

van Prosecco en kers.  Start diner om 18.00
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RESERVEER  NU  VOOR  1STE OF 2DE  KERSTDAG  OP:  www.parkstreetbbqgrill.nl

 Rond de Linde elke donderdag
op www.ronddelinde.nl 
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Workshop bij Tuincentrum 
Coppelmans voor de   
gasten van de Zonnebloem
Een vrijwilligster (bezoekwerk) van de Zonnebloem heeft een workshop (herfst-
stukje maken) georganiseerd bij het Tuincentrum Coppelmans. Omdat er veel 
meer aanmeldingen waren dan verwacht, is er een splitsing gemaakt voor 2 och-
tenden nl. 8 en 15 oktober. Om 9.30 uur werden de gasten verwacht in het restau-
rant. Terwijl iedereen heerlijk aan de koffie met gebak zat, legde Hanneke, een 
medewerkster van het tuincentrum, uit met welke materialen er zou worden ge-
werkt. Een pompoen was de basis. Alle gasten konden naar eigen inzicht de pom-
poen mooi aankleden. Iedereen ging ijverig aan het werk en er ontstonden mooie 
creaties. Omdat er nog tijd over was  voor de lunch begon, konden de gasten nog 
even langs de bloemen en de kerstmarkt lopen. Dat vonden ze prachtig en na-
tuurlijk was iedereen weer op tijd terug voor de lekkere lunch. Daarna gingen de 
gasten, met in hun hand het mooie werkstukje, heel tevreden naar huis.

 Feest! Tien jaar     
Pearle Opticiens Nuenen
Pearle Opticiens Nuenen bestaat 10 jaar! De nieuwe franchisenemers Mar-
tijn en Jonneke de Brouwer willen dit jubileum graag vieren. Daarom nodi-
gen zij iedereen uit Nuenen en omgeving uit om op zaterdag 26 oktober 
langs te komen in de winkel voor een hapje en een drankje. Tevens willen zij 
graag met iedereen kennismaken uit Nuenen en omgeving, de franchisene-
mers hebben de winkel op 23 september overgenomen. 

zen. Dag- en maandlenzen, maar ook 
nachtlenzen.” De deskundige opticiens 
en contactlensspecialisten staan altijd 
voor u klaar. “Bijvoorbeeld voor een 
gratis professionele oogmeting. Of 
voor een opknapbeurt van je bril. Ook 
als je die niet bij Pearle hebt gekocht: 
de Altijd Welkom Service.”

Welkom!
Iedereen is van harte welkom op het 
jubileum van Pearle Nuenen voor een 
drankje en een hapje. Loop gerust bin-
nen, op zaterdag 26 oktober tussen 
09.30 en 18.00 uur aan de Vincent van 
Goghstraat 2c in Nuenen.

Pearle Opticiens is in Nederland markt-
leider in brillen en contactlenzen. Pear-
le biedt het breedste assortiment gla-
zen, monturen, contactlenzen en zon-
nebrillen. Pearle staat voor Service en 
Dichtbij: via de website en altijd een 
winkel in de buurt. 

Supertrots
“Goede service en deskundig advies, 
daar draait alles om bij ons. We willen 
echt weten wat elke klant belangrijk 
vindt, zodat iedereen tevreden de win-
kel uitstapt met precies de juiste bril of 
lenzen,” vertellen franchisenemers Mar-
tijn en Jonneke. Het grote vaste klan-
tenbestand bewijst dat Pearle daar 
goed in slaagt. De franchisenemers zijn 
supertrots op hun winkel. “Echt fijn om 
dit jubileum samen met de klanten te 
vieren.”
“Ik heb al 20 jaar ervaring in de optiek-
wereld en mijn streven is om voor ie-
dereen een passende kijkoplossing te 
kunnen bieden,” verteld Martijn. 

Ruime collectie 
brillen & contactlenzen
In de winkel zie je topmerken als Mexx 
en Ray-Ban, maar ook exclusieve mer-
ken als Heritage en Miki Ninn. “Natuur-
lijk hebben we ook allerlei soorten len-
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Pearle Opticiens Nuenen
Vincent van Goghstraat 2c
Tel. (040) 283 66 14

10.-
alle monturen

wij vieren 
ons 
10-jarig 
jubileum!
feestelijke
actie

Oproep aan sportverenigingen/cultuuraanbieders   
om zich aan te melden 

Continuering Sjors Sportief  
& Sjors Creatief in Nuenen!
Sjors Sportief & Sjors Creatief lieten het afgelopen schooljaar maar liefst 
1200(!!) basisschoolkinderen kennismaken met diverse sportieve en cultu-
rele activiteiten binnen onze gemeente. Sjors is al jaren een regelrechte ‘hit’ 
onder de basisschooljeugd. Wegens dit daverende succes wil de gemeente 
dit natuurlijk graag continueren. Door ‘Sjors’ krijgen de kinderen de kans op 
laagdrempelige wijze kennis te maken met naschoolse activiteiten binnen 
de gemeente. Alle aanbieders krijgen de mogelijkheid om hun activiteit te 
promoten in het kleurrijke Sjorsboekje, waar kinderen zich vervolgens digi-
taal voor kunnen inschrijven. 

werk. Dit Sjorsboekje wordt eind fe-
bruari op alle basisscholen in de ge-
meente Nuenen verspreid. Erg goede 
promotie dus voor uw vereniging/or-
ganisatie!

Meld uw kennismakingsactiviteit van-
af vandaag aan op www.sportstimule-
ring.nl 

Meer informatie?
Bent u geen vereniging, maar wilt u 
toch graag een activiteit voor deze 
doelgroep aanbieden? Dit kan natuur-
lijk, neem dan contact op met michelle.
driessen@levgroep.nl.

Bewezen formule
Het programma is inmiddels in ruim 
100 gemeenten een bewezen formule 
en bestaat uit een gebruiksvriendelijk 
digitaal inschrijfsysteem voor kinderen 
en verenigingen/aanbieders. Om nog 
beter in te spelen op de beleving van 
het kind, is er een ‘mascotte’ gekop-
peld aan de kennismakingsactivitei-
ten, zoals genoemd: Sjors!

Alle kinderen uit het basisonderwijs 
ontvangen in februari weer het Sjors-
boekje en mogen dan één (of meerde-
re) cursussen uitkiezen, waar zij enkele 
naschoolse introductielessen kunnen 
volgen op locatie van (sport)verenigin-
gen. Vaak gratis krijgen zij de kans een 
kijkje in de keuken te nemen bij de ac-
tiviteit waar zij nieuwsgierig naar zijn. 
Sport- en cultuurdeelname kan nooit 
groot genoeg zijn. 
 
Meld uw activiteit ook aan!
Sjors Sportief & Sjors Creatief stimule-
ren kinderen om een structurele actie-
ve deelname te bewerkstelligen. Hier-
voor hebben wij alle aanbieders nodig. 
Uw activiteit wordt uiteindelijk ge-
plaatst in een prachtig wervend boek-

 Collecte voor       
het Diabetes Fonds 
Van 28 oktober tot en met 2 november vindt de jaarlijkse collecteweek van 
het Diabetes Fonds plaats. In het hele land gaan ca. 20.000 mensen collecte-
ren. Ook in Nuenen, Gerwen en Nederwetten komt de collectant langs de 
deur. De opbrengst van de collecte maakt belangrijk wetenschappelijk on-
derzoek naar de behandeling en de genezing van diabetes mogelijk. 

Het is dit jaar mogelijk om online te 
helpen met collecteren. Op http://
www.diabetescollecte.nl kun je een 
persoonlijke collectebus aanmaken. 
Door de collectebus te versturen via e-
mail, WhatsApp of social media kun je 
je omgeving vervolgens eenvoudig 
vragen om een gift.

Over het Diabetes Fonds
Het Diabetes Fonds vindt dat iedereen 
een gezond leven verdient zonder dia-
betes en de complicaties ervan. Het Di-
abetes Fonds wil Nederland gezonder 
maken en diabetes genezen door we-
tenschappelijk onderzoek te financie-
ren naar betere behandelingen, gene-
zing en het voorkomen van complica-
ties van diabetes type 1 en type 2. 
www.diabetesfonds.nl 

Hanneke Dessing, directeur Diabetes 
Fonds: ‘Wij zijn onze duizenden vrijwil-
ligers enorm dankbaar dat zij in heel 
Nederland de straat opgaan om te col-
lecteren voor het Diabetes Fonds. Wij 
hopen dat ze hartelijk worden ontvan-
gen en zoveel mogelijk geld ophalen 
voor de genezing van diabetes. Diabe-
tes is helaas een groeiende ziekte. Al 
ruim 1,2 miljoen Nederlanders hebben 
diabetes en elke week komen daar 
1.200 mensen bij. Geld voor onder-
zoek en voorlichting is dus keihard no-
dig.’
Mocht u de collectant aan de deur 
hebben gemist, dan kunt u ook done-
ren op de website van het Diabetes 
Fonds www.diabetesfonds.nl of via de 
QR-code vermeld op het niet-thuis-
kaartje.

De Nacht   
van de Nacht  

Op zaterdag 26 oktober is het De 
Nacht van de Nacht. IVN Nuenen en 
Scouting Rudyard Kipling nodigen je 
uit om deze nacht (avond) mee te ko-
men beleven.

Programma
Vanaf 19.30 uur ben je welkom bij de 
blokhut van Scouting Rudyard Kipling 
aan de Papenvoortse Heide 5b in Nue-
nen. Daar start je met een (korte) bos-
wandeling door het zwak verlichte 
bos. Onderweg kom je allerlei leuke 
activiteiten in het donker tegen, zoals 
sterrenkijken en speuren naar insecten 
en vleermuizen die rondvliegen. Ook 
kun je schilderen met licht, luisteren 
naar een verhaal of sfeervolle zang. 
Sluit de avond af bij het kampvuur met 
een lekker warm drankje. De Nacht van 
de Nacht duurt tot 21.00 uur.

 In het kort:
Z aterdag 26 oktober vanaf 19.30 uur 
tot 21.00 uur. Blokhut scouting Ru-
dyard Kipling, Papenvoortse Heide 5b, 
Nuenen. Deelname is gratis. Voor alle 
leeftijden. Tip: draag goede loop-
schoenen. Liefst geen zaklampen.

De Nacht   
van de Nacht  
De Nacht   
van de Nacht  

Herhaalde oproep 
vrijwilligers
De Hulpdienst voor Ouderen (onder-
deel van LEVgroep Nuenen) is destijds 
binnen de gemeente Nuenen in het le-
ven geroepen voor leden van Sener-
giek en PVGE. Vrijwilligers van deze 
hulpdienst staan ter beschikking voor 
het oplossen van klusjes in en rondom 
uw woning. 
Wij zijn nog steeds dringend op zoek 
naar vrijwilligers die een paar uurtjes 
per week willen besteden aan een van 
de onderstaande klussen. 
Het is geen vereiste dat u lid bent of lid 
wilt worden van een de bovenge-
noemde seniorenverenigingen.

Wij reiken de helpende hand bij, o.a.:
• Verwarming ontluchten en eventueel 

water bijvullen
• Reparatie snoeren van elektrische 

huishoudelijke apparaten
• Eenvoudige verlichtingsproblemen
• Verhelpen van kleine lekkages
• Hang- en sluitwerk repareren van 

kastjes 
• Ophangen van een schilderij / foto-

lijstje
• Radio- of televisiekanalen (opnieuw) 

instellen  
• Oplossen van eenvoudige computer-

problemen
• Oplossen van een gebrek / manke-

ment op huishoudelijk gebied
Mocht u zich geroepen voelen om de 
Nuenense ouderen te ondersteunen 
door te reageren op hun hulpvraag, 
neem dan contact op met onze voor-
zitter; Herman Vermeent, T: (040) 283 
1136. E: rvermeent@onsnet.nu 

Voedselbank bedankt 
bridgedrive Senergiek
Met 100 deelnemers aan de jaarlijkse 
bridgedrive van Senergiek was het een 
drukte van belang in Het Klooster. De 
dames Marij van Dun en Beike Rooijac-
kers hadden alles weer perfect georga-
niseerd en waren blij om de volledige 
opbrengst van € 1000,-  aan Voedsel-
bank Nuenen te kunnen schenken.
Voorzitter Jan Kees Lemkes van de 
Voedselbank was zeer vereerd met de 
cheque en bedankte alle deelnemers 
en het organiserend comité. Vooral 
ook omdat het al de zesde keer is dat 
de opbrengst naar de Voedselbank 
gaat. Verse groenten en fruit moeten 
vaak extra ingekocht worden, waar-
door deze cheque zeker goed benut 
zal worden.
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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
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Schuif even aan tafel bij ..... 
notaris Tsjeard Fokkema
Nee, dit keer geen verhaal over het belang van een testament of nuttige in-
formatie over nalatenschappen en schenkingen. Op donderdag 31 oktober 
komt Nuenens notaris Tsjeard Fokkema in de Schuif-lezing vertellen over 
wat hij allemaal aan bijzonders en merkwaardigs heeft meegemaakt in de 
uitoefening van zijn ambt.

jaar oud, getrouwd en heeft 3 dochters, 
3 kleinkinderen en 7 fietsen. Zijn hobby: 
13 gefietste Elfstedentochten en fiets-
vakanties in het buitenland.

Zijn Senergiek Schuif-lezing, waarbij ie-
dereen van harte welkom is: Donderdag 
31 oktober van 09.30-11.30 uur in de 
Trefpuntzaal van Het Klooster.
Vrij entree, ook voor belangstellenden 
die (nog) geen lid van Senergiek zijn.

Vanaf 1999 was hij notaris te Nuenen. 
Op het moment dat hij deze presentatie 
zal verzorgen, is Fokkema een maand 
met pensioen en krijgt hij daarmee de 
tijd om eens over zijn schouder te kij-
ken. 
Sinds de start van zijn notariële praktijk 
is er veel veranderd.
Begon het met een boekhouding, uit-
geschreven met een potloodje, hij ein-
digde met een volledig geautomati-
seerd kantoor, net een maand geleden 
feestelijk geopend op een nieuwe stek: 
Parkstraat 54 te Nuenen.
De notaris in ruste zal op zijn eigen wij-
ze zijn boeiende verhaal vertellen. Over 
de typische vragen die hem door de tijd 
heen gesteld zijn, de veranderingen in 
het vak en in de vraagstelling van de 
mensen. Waarom en hoe hij altijd voor 
mensen heeft klaar proberen te staan.
Wetenswaardigheden uit zijn praktijk: 
Waarom soms een kind zijn kindsdeel 
niet krijgt, of het verhaal van de ijzeren 
staven. Maar dat wil hij alleen maar kwijt 
aan de bezoekers van zijn Schuiflezing.
Tsjeard Fokkema is inmiddels bijna 70 

Oproep aan de ‘Friese’ boeren
Een groeiende groep boeren in provincie Noord-Brabant is de komende tijd 
even geen Brabander, maar Fries’. Dit bericht van Omroep Brabant verscheen 
afgelopen zondag op het nieuws. 
De boeren tonen hun protest door het ophangen van de Friese vlag. In Friesland gelden 
immers minder strenge stikstofregels.
Pacte des Cygnes is natuurlijk geschokt dat iemand zich geen Brabander wil voelen. Dat 
vraagt om een reactie!
Brabant kent een traditie van onderling overleg en samenwerking, vooral lokaal. Ook 
naar boeren wordt goed geluisterd. Boeren horen immers bij Brabant. Zij hebben onze sa-
menleving mee vormgegeven. Met oog voor de omgeving.
Het ophangen van een Friese vlag staat symbool voor protest. Maar meer nog voor het 
niet willen luisteren naar wat de omgeving ons vertelt; namelijk dat niet alles kan. Alleen 
uitgaan vanuit het eigen gelijk vinden wij on-Brabants. De Friese vlag staat voor ons sym-
bool voor een boer die geen oog heeft voor zijn omgeving.
Wij roepen de boeren op de Brabantse vlag met trots (terug) op te hangen. Als sym-
bool dat u open staat voor een goed gesprek. Ook met tegenstanders. Wees kritisch en 
vraag ook gerust om hulp. Brabant is u goedgezind.

Willy Smulders, Hazelaar 88, 5664 VL Geldrop. 
Namens: Pacte des Cygnes

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

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

Namens: Pacte des Cygnes

Een bekende jager in het Nuenense was Arie van Vugt. Hij 
woonde aan de Opwettenseweg en had tot aan zijn over-
lijden in 1984 het jachtrecht te Opwetten, in de Doren en de Mulakkers. Hier 
loopt hij in de nog landelijke Dubbestraat. Links achteraan zien we de boerde-
rij van de familie Van den Heuvel. Latere bewoners waren Renders (op de 
foto), Erkelens en Horyon. De laatste verbouwde de boerderij in 1977 tot land-
huis. De boerderij rechts op de achtergrond, Dubbestraat 5, staat er nu nog. 
Daar woonde vanouds de familie Kooijmans. Meer lezen over de historie van 
de Dubbestraat? Dat kan in het boek Nuenen op het randje op blz. 90-104.

Voorlichtingsavond: SamenLoop voor Hoop
Woensdagavond 6 november vindt er op het  Strabrecht College in Geldrop 
een voorlichtingsavond over de SamenLoop voor Hoop Geldrop-Mierlo 
plaats. De voorlichting is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over dit 
wandelevenement dat in 2020 voor de derde keer in de gemeente plaats zal 
vinden. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot 21.15 uur en is in de au-
la van het Strabrecht College aan het Grote Bos 2. Vanaf kwart voor acht 
staat de ko�  e klaar. Vooraf aanmelden is wenselijk en kan via teamsslvh-
geldropmierlo@gmail.com 

me aan het weekend mogen verwach-
ten en wat er van hen wordt verwacht. 
Teams kunnen zich vanaf nu aanmelden 
op de website. Ook de ‘teams in wording’ 
en natuurlijk ook de mensen die er over 
nadenken om mee te doen, zijn van har-
te welkom op deze avond.
Collegavrijwilligers zullen meer vertellen 
over de KinderLoop op zondagochtend 
7 juni, over de verschillende ceremonies 
tijdens het weekend en over het pro-
gramma voor de eregasten. Eregasten 
zijn zij die ooit de diagnose kanker heb-
ben gehad. Speciaal voor hen en hun 
partners wordt de SamenLoop een 
weekend zonder zorgen. Met als belang-
rijk uitgangspunt: ‘niets moet, alles mag’.
Meer informatie over de SamenLoop 
voor Hoop Geldrop-Mierlo is te vinden 
op de Facebookpagina SamenLoopGM 
en op de website www.samenloopvoor-
hoop.nl/geldropmierlo 

De SamenLoop voor Hoop is een bijzon-
der evenement speciaal voor iedereen 
die -direct of indirect- met kanker te ma-
ken heeft. Gedurende een 24 uur duren-
de wandelestafette wordt samen stilge-
staan bij kanker en het leven gevierd. 
Zowel teams als eregasten kunnen zich 
hiervoor aanmelden. Het evenement 
vindt plaats op 6 en 7 juni 2020. Omdat 
het evenement een regionaal karakter 
heeft zijn ook geïnteresseerden uit bij-
voorbeeld Eindhoven, Nuenen, Heeze 
en Leende van harte welkom.
Na een korte algemene introductie over 
wat een SamenLoop zoal inhoudt, zal 
Mieke van den Boom meer informatie 
geven over wat teams van hun deelna-

IVN Kids: paddenstoelen 
Het is paddenstoelentijd en dankzij de nodige regen zijn er héél veel te vin-
den op dit moment. IVN Kids staat op zondag 27 oktober in het teken van 
paddenstoelen. Ga met onze gidsen mee op ontdekkingstocht op het 
Steenoventerrein! 

natuur. Ben jij nieuwsgierig naar wat er 
allemaal groeit, bloeit en leeft in de 
mooie Nuenense natuurgebieden? 
Dan moet je zeker mee gaan met onze 
IVN Kids-activiteiten. Onze gidsen ne-
men je graag mee op ontdekkings-
tocht en laten je de natuur op een leu-
ke en speelse manier beleven. Deelna-
me is gratis. Info: ivnkidsnuenen@
gmail.com of www.ivn.nl/nuenen  

Hoe laat en waar? We verzamelen om 
10.00 uur bij het hek aan het eind van 
de Parallelweg in Nuenen. Deze weg 
begint aan de linkerkant van de Collse 
Hoefdijk, net voorbij het Avia-tanksta-
tion en loopt evenwijdig aan het spoor. 
Einde uiterlijk 12.00 uur. 

Over IVN Kids 
Voor kinderen van 6 tot 11 jaar - en 
hun (groot)ouders, broertjes en zusjes 
- organiseert IVN Nuenen in alle sei-
zoenen superleuke activiteiten in de 

De hemel zien  
in ongeschonden 
blauw 
Hier krassen luchtbeelden. Als verre 
verwanten van eens, van verweerde 
binnenkanten en getergde zielen, 
in wat voorbij en wat nog is.

In elke spiegel huist angst, in elke 
streep verborgen wonden, vuur. 
Een ingekeerde schreeuw slaat handen 
voor ogen en mond.

De hemel zien in ongeschonden blauw?

Woordeloos, gedachten. Geen namen,
starende silhouetten ontpoppen zich
als blad op glas. Overal de breekbare
scheidslijn, overal.

Zwijgend betrekt de hemel. Stort neer.
Alsof aarde splijt, alsof de dagen terug
zijn. Van pijn, van een gevallen belofte,
in dit transparante monument. 

Nooit meer ongeschonden blauw.

 Helma Michielsen

Poëziemiddag ‘75 jaar bevrijding’
In aansluiting op de bevrijdingstentoonstelling in Kasteel Geldrop ‘De kunst van 
het leven in oorlogstijd’ zal aanstaande zondag een poëziemiddag ‘75 jaar bevrij-
ding’ worden gepresenteerd. Marianne Schellekens zorgt voor een sfeervolle vi-
deopresentatie waarbij gedichten worden gepresenteerd in combinatie met 
ruimtelijke kunst van Willlem Berkers. Haar meest recente schilderij ‘Nooit meer 
Auschwitz’, naar het spiegelmonument van Jan Wolkers heeft zij speciaal ge-
maakt voor het nieuwe gedicht van Helma Michielsen: ‘De hemel zien in onge-
schonden blauw’.
Samen met de introductie van Evert Kielen ‘We’ll meet again’ op de piano wordt 
dit de eindklapper van de poëziemiddag, waar poëzie, beeldende kunst en mu-
ziek elkaar ontmoeten. 
Wanneer: zondag 27 oktober 2019, locatie: de trouwzaal van het kasteel, aan-
vangstijd: 14.15 uur, GRATIS toegankelijk,  Mierloseweg 1 5662 KA Geldrop. 

 KVL creabeurs
Zondag 3 november organiseert de 
KVL de jaarlijkse creabeurs. Deze beurs 
is van 11.00-16.00 te bezoeken in het 
dorpshuis, Grotenhof 2 te Lieshout.
Creatieve mensen uit Laarbeek en om-
geving presenteren met trots hun ei-
gen gemaakte creaties...
De entree is gratis !!!
Voor meer info mail kvlieshoutnb@
gmail.com of bel 06-49855244.
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Lezing: 

‘ De stelling van  
de zeldzame aarde’
Op maandag 28 oktober zal Ad Haver-
mans uit Weert bij IVN Nuenen een le-
zing houden over ‘De stelling van de 
zeldzame aarde’.
De volgende onderwerpen worden 
verkend:
• Is leven universeel in het heelal?
• Zijn er leefbare zones om planeten? 
• Wat is nodig voor een leefbare pla-

neet?
• Hoe ontstaat het leven?
• Dierlijk leven
• Risico’s voor leven
• Het belang van plaattektoniek
• Het belang van onze maan en Jupiter.

De lezing kijkt vooral vanuit een geolo-
gisch perspectief naar de zeldzame 
aarde. Wat er op het einde uit springt, 
is hoe uniek en waardevol onze aarde 
en het aardse leven zijn.
Deze lezing wordt gehouden in de 
ruimte van IVN Nuenen in Het Klooster, 
Park 1 te Nuenen. De aanvang is 20.00 
uur. Voor eventuele nadere informatie: 
Kees Planken, tel. 040-2421423
www.ivn.nl/nuenen

Nieuws van     
Cultuur Overdag
Donderdagmiddag 17 oktober jongstleden: een dertigtal bezoekers luisterden 
in de intieme sfeer van het Van Goghkerkje geboeid naar een optreden van 
twee jonge muzikale virtuozen uit Letland: pianist Liza Terentjeva en cellist 
Dmitry Drobko. Zij gaven een populair-klassiek concert op uitnodiging van Cul-
tuur Overdag in samenwerking met Stichting Muzikale Oktober Best (MOB). 

Summertime en I’ve got Rhythm, nog-
maals ter gelegenheid van Chopins 
sterfdag sloot Liza het concert af met 
een expressieve vertolking van een 
van zijn prachtige walsen. 
Vanzelfsprekend werden beide arties-
ten door de toehoorders bedankt met 
een gul en lang applaus. Blije solisten 
en blije toehoorders gingen met de 
muzikale belevenis nog in de oren te-
vreden huiswaarts. 

Woensdag 30 oktober: 
Mozart onder de loep
Het Allerzielenconcert op 9 november 
in Nuenen staat dit jaar in het teken 
van muziek van Wolfgang Amadeus 
Mozart. Dit heeft Cultuur Overdag in 
overleg met Tom Suters, organisator 
en dirigent van het concert, geïnspi-
reerd tot het organiseren van twee 
aanvullende activiteiten: een film 
(‘Nannerl, la soeur de Mozart op 7 no-
vember) en een lezing.
De lezing over de muziek van Mozart is 
op woensdag 30 oktober in Het Kloos-
ter (aanvang: 14.30 uur) en wordt ver-
zorgd door Cees Hollenberg en Tom 
Suters.  Cees vertelt over de muziek van 
Mozart aan de hand van diverse mu-
ziekfragmenten. Daarna vertelt Tom 
over zijn Allerzielenconcert ‘Amadeus’: 
hij licht toe welke keuzes in muziek-
stukken hij heeft gemaakt en hoe zijn 
interpretatie eruitziet. Met de geboden 
informatie uit de lezing kan nog inten-
ser geluisterd worden naar muziek van 
Mozart in het algemeen en het concert 
op 9 november in het bijzonder.
Toegangskaarten voor de lezing zijn 
verkrijgbaar via www.cultuuroverdag.
nl en op werkdagen tijdens kantoor-
uren aan de balie van Het Klooster 
(Park 1, Nuenen).

Liza en Dmitry werden door Olga van 
der Pennen met veel enthousiasme in 
het Van Goghkerkje gepresenteerd. De 
van origine Russische Olga, zelf pianist 
en componist, is o.a. programmadirec-
teur bij stichting MOB en slaagt erin re-
gelmatig een keur van (buitenlands) 
muzikaal talent naar onze regio te halen. 
Aanwezigen genoten deze middag 
met volle teugen. Het virtuoze piano-
spel van Liza (zowel solo als in duo met 
Dmitry) en de prachtige sonore klank-
kleur die Dmitry aan zijn cello wist te 
ontlokken maakten het luisteren tot 
een waar feest. 
Als hommage aan Chopin (17 oktober 
was zijn 170ste sterfdag) begon Liza 
met een Impromptu van deze compo-
nist. Daarbij dansten haar vingers als 
het ware moeiteloos over de toetsen 
zonder ook maar enigszins in te boeten 
op expressie, frasering en dynamiek; 
aspecten die het verschil maken tussen 
een middelmatig stuk muziek en een 
geweldige vertolking. Luisteraars her-
kenden een groot pianotalent. 
Daarna was het de beurt aan het ro-
mantisch repertoire. Liza en Dmitry 
brachten samen enkele mooie stukken 
van Schumann en Schubert, gevolgd 
door een ingehouden vertolking 
-mede door het expressieve cellospel 
van Dmitry- van De Zwaan uit het Car-
naval der Dieren van Saint-Saëns. 
Dat Liza een breed geschoold pianist 
is, werd duidelijk door het met aanste-
kelijke enthousiasme spelen van een 
aantal jazzy composities van eigen 
hand. Onder haar artiestennaam Betty 
Terens is ze namelijk ook professioneel 
jazzpianiste.
Samen met Dmitry werden hierna vier 
mooie composities van Gershwin ge-
speeld, waaronder de evergreens 

Hoe maak ik een herinneringen-
boek voor iemand met dementie?

”Fijn, even terug   
in de tijd”
Wat is er leuker dan het ophalen van 
herinneringen? Als u in uw directe om-
geving met dementie te maken krijgt, 
wordt er veel van u gevraagd. Het ver-
lies van het contact is vaak het moei-
lijkste. Degene van wie u houdt is er 
nog wel, maar het is niet meer de per-
soon die u kende. Het maken van een 
herinneringenboek kan u helpen het 
contact met mensen met dementie te 
verbeteren en zo lang mogelijk te be-
houden. Ook voor de persoon met de-
mentie is het fijn om herinneringen 
van vroeger terug te zien. 
Inez Lijkema gaat u vertellen wat een 
herinneringenboek is en geeft u tips 
hoe u er praktisch mee aan de slag kan 
gaan. Inez is individueel begeleider bij 
ouderen thuis, veelal mensen met de-
mentie.
Deze bijeenkomst is interessant voor 
iedereen die met mensen met demen-
tie te maken heeft: van mantelzorgers, 
tot kinderen en begeleiders. 
U bent welkom op zaterdag 2 novem-
ber van 11.30-13.00 uur in Geheugen-
bibliotheek Geldrop-Mierlo, Tweede 
etage, Bibliotheek Dommel, vestiging 
Geldrop. Kosten: 3 euro. 
Aanmelden per mail: aanmelding@le-
vgroep.nl o.v.v. herinneringenboek 
2-11 of per telefoon, Ellen Kerssema-
kers (levgroep Geldrop-Mierlo): 06-
41516453. 

Oranjelaan 54   5741 HH Beek en Donk   T 0492 730 031  

Word jij onze nieuwe collega?
Wij zijn op zoek naar:
-  Ovenist (15 uur per week)
- Medewerker horeca (15 uur per week) 
- Medewerker horeca (oproepbasis)

Kijk voor meer informatie op 
www.degroofuitvaart.nl en 
www.crematoriumtlaar.nl

Máxima MC en Oktober brengen zorg 
kwetsbare ouderen dichter bij elkaar
De druk op de zorg voor kwetsbare ouderen neemt toe. Het ziekenhuis 
Máxima MC en ouderenzorgorganisatie Oktober (voorheen RSZK ZorgPro-
fessionals) gaan daarom samenwerken om de geriatrische revalidatiezorg 
in de regio beter te organiseren. Zo brengen de organisaties de zorg letter-
lijk dichter bij elkaar: op het terrein van Máxima MC in Veldhoven wordt een 
nieuwe Oktober-locatie gebouwd met Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ)-
bedden en Eerstelijnsverblijf (ELV)-bedden. De GRZ-afdeling van Oktober-
locatie Merefelt verhuist naar deze nieuwe locatie. Ook hebben Máxima MC 
en Oktober afgesproken samen innovatieve zorgconcepten te ontwikkelen, 
kennis te delen en wetenschappelijk onderzoek te doen.
 

Dichter bij elkaar
De samenwerking houdt onder ande-
re in dat Máxima MC en Oktober sa-
men innovatieve zorgconcepten ont-
wikkelen, zoals zorg op afstand en 
technologische vernieuwingen ter be-
vordering van de zelfredzaamheid van 
kwetsbare ouderen. Ook gaan zij ken-
nis delen en gezamenlijk wetenschap-
pelijk onderzoek doen op het gebied 
van de geriatrische revalidatiezorg.
 
Oktober en Máxima MC komen ook let-
terlijk dichter bij elkaar: op het zieken-
huisterrein in Veldhoven bouwt Okto-
ber een nieuwe locatie. De huidige Ge-
riatrische Revalidatiezorg (GRZ)-bed-
den op de locatie Merefelt te Veldhoven 
worden naar deze nieuwe locatie ver-
plaatst. In totaal worden hier veertig 
GRZ- en ELV-bedden gerealiseerd. Ok-
tober behoudt daarnaast haar revali-
datieafdeling op de locatie Floriaan te 
Bladel. De vrijgekomen afdeling op de 
locatie Merefelt zal worden ingericht 
voor verpleeghuiszorg voor kwetsbare 
ouderen.

De komende jaren neemt het aantal 
ouderen fors toe in Nederland. Het 
grootste deel van deze ouderen heeft 
één of meerdere (chronische) aandoe-
ningen. Oktober en Máxima MC zien 
de zorgvraag stijgen én veranderen. 
Van zorg in een instelling naar steeds 
meer verpleging, verzorging en be-
handeling thuis. Ook wordt er steeds 
meer een beroep gedaan op de zelf-
redzaamheid van kwetsbare ouderen.
 
Samenwerking over eigen muren heen
Om deze uitdagingen het hoofd te bie-
den, hebben Máxima MC en Oktober 
besloten om samen -over de muren 
van de eigen organisatie heen- op te 
trekken om goede zorg te kunnen bie-
den aan kwetsbare ouderen. De be-
stuurders van beide organisaties on-
dertekenden  een samenwerkingsover-
eenkomst. Deze samenwerking moet 
leiden tot een passend en verantwoord 
zorgaanbod voor kwetsbare ouderen, 
vanuit een gezamenlijke zorgvisie. Ui-
teraard behouden patiënten de vrij-
heid om voor zijn/haar zorgvraag te 
kiezen voor Máxima MC en Oktober of 
voor andere zorgaanbieders.
 
Juiste zorg op de juiste plek
Beide organisaties gaan de uitdaging 
aan om ervoor te zorgen dat de zorg 
toegankelijk en betaalbaar blijft voor ie-
dereen in de regio De Kempen, Veldho-
ven en Aalst-Waalre. Het doel is dat ou-
dere patiënten die geriatrische revalida-
tiezorg nodig hebben, de juiste zorg op 
de juiste plek krijgen. Dit geldt bijvoor-
beeld voor een soepele doorstroming 
van patiënten vanuit het ziekenhuis 
naar een geriatrische revalidatiecen-
trum. Dit draagt bij aan het verkorten 
van de duur van ziekenhuisopname.
 

Paula Nelissen (Raad van Bestuur Oktober) 
en Christianne Lennards (Raad van Be-
stuur Máxima MC) ondertekenen de sa-
menwerkingsovereenkomst

Week van het Donorregister 

Oproep om keuze voor de 
nieuwe donorwet in te vullen
Sinds het aannemen van de nieuwe donorwet in februari 2018, hebben 
508.000 personen hun keuze ingevuld. Dit is mooi, maar nog niet genoeg. 
Tijdens de Week van het Donorregister (21-27 oktober) informeert en moti-
veert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Nederlan-
ders hun keuze in te vullen in het Donorregister. De week staat in het teken 
van de nieuwe donorwet die op 1 juli 2020 ingaat. In de nieuwe wet is be-
paald dat iedereen die in Nederland woont én ouder is dan 18 jaar vanaf die 
datum in het Donorregister komt. Welke keuze je maakt, dat bepaal je zelf. 
Wie geen keuze invult, komt vanaf 1 juli 2020 in het register te staan met 
‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’.

Fysiotherapie Nuenen heeft 
een geriatriefysiotherapeut
Onlangs heeft Judith Zonnenberg haar masterstudie tot Geriatriefysiothe-
rapeut afgerond. Judith werkt reeds enige jaren bij Fysiotherapie Nuenen. 
Na de HBO-opleiding Fysiotherapie is zij zich gaan verdiepen in de specialis-
tische fysiotherapeutische zorg voor (kwetsbare) ouderen. Dit is een 3-jari-
ge deeltijd post-Hbo-opleiding. Na afronding van deze opleiding mag Ju-
dith de titel ‘Master of Science Master’ (Msc.) gebruiken.

groepsverband te oefenen. In de oe-
fenzaal of fitnesszaal zijn volop moge-
lijkheden om op aangepaste wijze te 
oefenen. Tevens is het mogelijk om bij 
de patiënt aan huis te komen.

Onder het motto ‘voorkomen is beter 
dan genezen’ wordt binnenkort weer 
een cursus ‘Valpreventie’ georgani-
seerd. Deze zal starten op vrijdag 22 no-
vember. Kijk voor meer info op de web-
site. Met de uitbreiding van het team 
met een geriatriefysiotherapeut zijn nu 
nagenoeg alle specialisaties binnen bij 
Fysiotherapie Nuenen aanwezig.

Fysiotherapie Nuenen
Vincent van Goghstraat 259 Nuenen
info@fysiotherapienuenen.nl
040-283 5873.
www.fysiotherapienuenen.nl

Wat doet een Geriatriefysiotherapeut?
Mensen die ouder en minder beweeg-
lijk worden, kunnen daardoor belem-
meringen of klachten ervaren. Ze ko-
men hiervoor doorgaans in aanraking 
met de fysiotherapeut voor ouderen, 
de geriatriefysiotherapeut. De geria-
triefysiotherapeut specialiseert zich in 
de zorg voor kwetsbare ouderen. Zij 
helpt ook patiënten die bijvoorbeeld 
door beroerte (CVA), dementie, de 
ziekte van Parkinson of een gebroken 
heup verschijnselen vertonen van ou-
derdom. De behandeling bestaat veel-
al uit oefentherapie, gericht op het 
herwinnen van en omgaan met verlies 
van mobiliteit en zelfstandigheid.

Mogelijkheden
Naast individuele behandelingen be-
staat er ook de mogelijkheid om in 

Om de Nederlanders die nog niet in het 
Donorregister staan te informeren en 
motiveren hun keuze in te vullen, gaan 
voorlichtingsteams vanaf de Week van 
het Donorregister tot 1 juli 2020 door 
heel Nederland de straat op. Daarnaast 
vinden er in zo’n 70 ziekenhuizen activi-

teiten plaats en is de campagne zicht-
baar op radio, TV, in en op vervoersmid-
delen zoals bussen en vrachtwagens. 
De Week van het Donorregister is on-
derdeel van de voorlichtingscampagne 
‘Het nieuwe Donorregister’ van het mi-
nisterie van VWS.

 “1 juli 2020 komt steeds dichterbij, 
maar nog lang niet alle Nederlanders 
hebben hun keuze ingevuld in het Do-
norregister.” aldus de minister van me-
dische zorg Bruno Bruins. “Daarom 
vraag ik iedereen na te denken over or-
gaandonatie en je keuze in te vullen. 
Ook is het belangrijk met je naasten te 
praten over jouw keuze in het Donorre-
gister. Op dit moment zijn er dagelijks 
situaties waarbij nabestaanden bij plot-
seling overlijden van een naaste, niet 
weten of iemand organen wil afstaan. 
Of je wel of geen toestemming geeft, is 
een persoonlijke afweging. Het is een 
moeilijk onderwerp, maar het is be-
langrijk dat iedereen hier goed over na-
denkt en de keuze voor 1 juli 2020 in-
vult op donorregister.nl. Want als je 
niets doet, komt in het Donorregister te 
staan dat je geen bezwaar hebt tegen 
orgaandonatie.”

Voorlichtingsteams de straat op
De voorlichtingsteams die vanaf de 
Week van het Donorregister de straat 
op gaan, zijn te herkennen aan roze 
shirts. De teams beantwoorden vragen 
over de nieuwe donorwet, zoals ‘wat 
geen bezwaar tegen orgaandonatie’ 
betekent. Dit helpt mensen die nog 
moeten beslissen over hun keuze in het 
Donorregister. Vanaf vandaag is ook de 
nieuwe Tv-commercial* te zien over het 
nieuwe Donorregister.
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Carnaval
Vecteezy.comVecteezy.com

 Het boerenprotest tegen het landbouwbeleid is ook in Nuenen zicht-
baar, zoals hier langs de Smits van Oyenlaan.

Prinselijke feestmiddag
Zijn jullie ook zo benieuwd wie tijdens de carnaval 2020 voorop staan om de 
jeugd in Nuenen weer een onvergetelijke carnaval te bezorgen? Kom dan op 
zaterdagmiddag 16 november om 14.00 uur naar Het Klooster. 

onderscheidingen en hun kleding en 
het nieuwe jeugdcarnavalsteam is al-
weer samengesteld. Samen met onze 
Jeugdprinsenrôd en dansgarde wordt 
het ongetwijfeld weer een geweldig 
feest! 
Tijdens deze zinderende middag wordt 
natuurlijk eerst afscheid genomen van 
Prins Joshua en Prinsessen Anouk en 
Kyra. Dit prinselijke trio heeft ervoor 
gezorgd dat de hele Nuenense jeugd 
een lied op de beat heeft kunnen zin-
gen tijdens de carnaval.

Daarna spelen alle kinderen in de zaal 
een geweldig spel en wordt uiteinde-
lijk het nieuwe jeugdcarnavalsteam 
onthuld. Dus nodig al je vrienden en 
vriendinnen uit. Het is nog geen carna-
val, dus je hoeft niet verkleed te ko-
men. Wel zijn hier alvast de eerste hints 
voor de nieuwe prins(es):

1. Wij vieren feest zoals het nog nooit 
 is geweest
2. Stil zitten is niks voor ons 
3. Met de voeten van de vloer
4. Het balletje wordt graag geslagen
 
Let de komende weken op de berich-
ten in de krant en de facebookpagina 
van de Dwèrse Jeugd.

Want achter de schermen zijn de voor-
bereidingen voor het nieuwe carna-
valsseizoen al weer in volle gang! De 
nieuwe prins(es) met zijn/haar gevolg 
is druk in de weer met het thema, de 

Vecteezy.comVecteezy.com

Zijn jullie ook zo benieuwd wie tijdens de carnaval 2020 voorop staan om de Zijn jullie ook zo benieuwd wie tijdens de carnaval 2020 voorop staan om de 

 Ben dur bij in  
ons Narregat:   
Wie wor ut?
Hier weer een update uit het Ger-
wense Narregat. Maar voordat we 
verder gaan met de volgende aan-
wijzingen eerst even nog een mede-
deling over de aanwijzingen van de 
afgelopen week. Door een nog on-
bekende oorzaak hebben we vorige 
week een tip de wereld in gestuurd 
die we liever anders gezien hadden. 
Tip 1 was namelijk: zij heeft er 2 van, 
dit moet natuurlijk zijn: hij/zij heeft 
er 2 van. Via deze weg willen wij de-
ze ‘fout’ graag recti� ceren.

Nu de eerste tips wereldkundig zijn, is 
het oppassen geblazen voor onze 
nieuwe hoogheden. Is hij/zij op de ker-
mis gespot? Het moet haast wel, want 
de nieuwe hoogheden houden na-
tuurlijk wel van een feestje. Maar mis-
schien was het toch verstandiger om 
alle speculaties uit de weg te gaan en 
veilig thuis op de bank te blijven zitten. 

Op allerlei plaatsen in Gerwen is men 
druk bezig met de voorbereidingen 
van het naderende prinsenbal. Onze 
nieuwe jeugdhoogheden worden 
klaargestoomd voor een spetterend 
carnaval. 

Onze nieuwe kartrekkers zijn de laat-
ste puntjes op de i aan het zetten. En 
onze commissie facilitair heeft het ex-
tra druk, aangezien ons prinsenbal dit 
jaar voor het eerst plaats zal vinden in 
gemeenschapshuis D’n Heuvel. Daar 
moest het nodige voor aangepast wor-
den: (kracht)stroomleidingen, water 
af- en aanvoer, doorvoeren voor bier-
taps, etc. zijn nieuw geplaatst of ver-
legd. De schilder en de aankleedcom-
missie zijn druk om deze nieuwe loca-
tie op en top gezellig te maken voor 
onze nieuwe hoogheden. U kent het 
straks niet meer terug!

Om de Jagers, Raaiers en Verraaiers 
nog een beetje de goede richting in te 
sturen volgen hieronder de volgende 
twee tips:

Tip 3: Hun werk houdt hen jong

Tip 4: Hij/zij overschrijdt regelmatig 
  Grenzen 

 Boerenbruiloft CV De Wetters 2020

Boer zoekt vrouw
Ook in 2020 zal er op carnavalszaterdag in de residentie van CV De Wetters 
weer een boerenbruiloft plaatsvinden. Boer K.U.N.S.T. denne Beum, roep-
naam Karel, is op zoek naar een bruid voor de feestelijke bruiloft op 22 fe-
bruari 2020 en ter ere daarvan organiseert de carnavalsvereniging dit jaar 
Boer zoekt vrouw:

Herken je jezelf of je alter ego in deze 
omschrijving? Stuur dan vóór 6 de-
cember een mail naar helpkarelaande-
vrouw@gmail.com waarin je jezelf om-
schrijft en hem overtuigt van waarom 
jij perfect bij hem zou passen. Op vrij-
dag 13 december zullen de briefschrijf-
sters onze Karel kunnen ontmoeten tij-
dens de bekendmakingsavond bij CV 
De Wetters in de MFA, De Koppel 1 te 
Nederwetten, zaal open om 20.30 uur 
en gratis entree.

Heu vrouwkes,
Ik ben Karel denne Beum en ik zoek een leuk 
vrouwke dè met men in de onecht wil trou-
wen dees carnaval. Ik zal urst eens iets over 
meneigen vertellen. Ik heet dus Karel en ik 
ben professioneel kweker van plastic kersts-
pul. Plastic bomen, kerstballen, pieken, slin-
gers, kerstlampies, ge kent ‘t wel. Ik kom uit 
‘n groot gezin (17 zussen, 12 broers… tja, ik 
weet ook niet woar ze allemaal vandaan 
gekomen zèn, zelfs niet wie ons pap eigen-
lijk is) en wij wonen allemoal nog bij ons 
moeder thuis. Hobby’s heb ik ook nog: brei-
en, haken, punniken, postzegels verzame-
len en dè soort gezellige dingen.
Nou, ik zoek dus een leuk vrouwke, of iets dè 
erop lijkt, ik kijk niet zo nauw, dè samen met 
men de kwekerij wil runnen. Leeftijd vind ik 
niet zo belangrijk, kunstgebitje is ook oké. 
Ze moet bloedmooi of oerlillek zèn, want als 
ze iets daartussen is, ken ze iedereen wel 
krijgen en dan ben ik ook niks bijzonders 
meer. Moar of ze nou mooi of lillek is, een 
bietje verzorgd moet ze toch wel zèn, mag 
ook met wat plastic, doar hou ik wel van. O, 
ja… en ‘t hoeft niet lekker te zèn, moar ‘t is 
toch wel fijn als ze ’s avonds wat te schaften 
voor men op tafel heeft stoan.
Wilde gij op carnavalszoaterdag met mijn 
in die lekke trouwsloep stappen? Stuur men 
dan efkes een briefke met ’n skône foto.

Prinsenbal Nederwetten

Wie wordt de nieuwe Prins(es)    
in Nederwetten?
Op zaterdagavond 9 november zal er tijdens het Prinsenbal bij CV De Wet-
ters weer een nieuwe Prins(es) gepresenteerd worden om de kar te trekken 
tijdens carnaval 2020 en de scepter over te nemen van Prins Feschtivalie en 
zijn adjudanten Crostie, Driekie en Campinga. De avond begint om 20.00 
uur en zal plaatsvinden in de ‘Multi Functionele Accommodatie’ (MFA) De 
Koppel 1 in Nederwetten.

gen in de vorm van afbeeldingen die 
van toepassing zijn op de nieuwe 
Prins(es). Kijk voor meer informatie 
ook op de website www.cvdewetters.
nl. Kom gezellig kijken hoe leuk carna-
val kan zijn in onze mooie gezellige lo-
catie. Iedereen is welkom en de toe-
gang is gratis. 

Om 11 over 11 zullen de nieuwe 
Prins(es) en gevolg gepresenteerd 
worden. Er zijn al diverse speculaties 
over wie dat zullen zijn. 
Er kan een fantastische prijs gewon-
nen worden als u raadt wie de nieuwe 
Prins(es) is. Om iedereen te helpen ge-
ven we hier de volgende 3 aanwijzin-

CV De Dwèrsklippels

Facebook    
ging los!
De eerste twee hints deden meteen de 
nodige stof opwaaien. Er werd het no-
dige gespeculeerd, zelfs al met concre-
te namen. Maar wie weet halen onder-
staande nieuwe hints al jouw vermoe-
dens overhoop. Of juist niet……?

 1. Er was eens….

 2. Het lijkt verleden tijd….

 3. Niet bepaald sfeer verhogend....

 4. Een vooruitziende blik….

Nieuwsgierig? Nog 4 weken en 9 hints 
te gaan. Succes! Alaaf!

CV de Dwèrsklippels 

Facebook    

Gezellige Gerwen Kermis  
voor jong en oud
Afgelopen maandag 21 oktober is vier dagen Gerwen Kermis muzikaal afge-
sloten met optredens van Mister Pianoman Sander Bekkers en DJ Nick. Ger-
wen vierde dit jaar het 10-jarig jubileum van een dorpskermis op straat. Ter 
gelegenheid van deze mijlpaal waren er bijzondere muziekoptredens. Za-
terdagavond verzorgde de band Collins Live Experience een spetterende 
show en zondag stond duo Markant garant voor een feestelijk optreden. 

in de feesttent bij café De Stam op 
maandag genoten volop van het 
kaartspel en van de lunch. De uitsla-
gen van het kaartconcours voor de 
drie kaartspellen.
Rikken: 1. Wim Raaijmakers. 2. Gerard 
van der Heijden. 3. Jan van Kemenade.
Het 1000-den is gewonnen door An-
gela de Vries en winnaar van Toep Du 
Stam 2019 is Nick van den Broek. 

De kermis opende maandagmiddag 
voor de schoolkinderen uit Gerwen en 
Nederwetten. De kinderen kregen op 
de eerste schooldag na de herfstva-
kantie vrijkaartjes en een traktatie op 
de traditionele kermis. Maandagmor-
gen om elf uur startte het kermiskaar-
ten met rikken en 1000-den en er werd 
ook spannend getoept. 
De deelnemers aan het kermiskaarten 

Olivier: nieuwe inwoner   
in onze gemeente

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

Héél bijzonder is onze

RABE PULLOVER 
DEAL

in arktisblau, silber, turkis en fuchsia

per stuk € 5599 
bij aankoop van 2 stuks 

van deze pullovers 
een bijpassende sjaal cadeau

Foto’s Cees van Keulen

Rond de Linde kreeg weer een leuke 
berichtgeving binnen over een nieu-
we inwoner in Nuenen.

Afgelopen weekend mochten Maar-
ten & Bregje  hun zoon Olivier en het 
broertje van trotse zus Roos verwelko-
men op de Heytvelden in Nuenen.

Olivier, welkom in onze gemeente!

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

 

  Grenzen



BELLAMY EVENT
VRIJDAG 25 OKTOBER 
VAN 12.00 – 17.00 UUR 

BEN JIJ ER BIJ?

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

MUZIEK, 

MANNEQUIN, 

DRANKJES, 

HAPJES,

BELLAMY STYLIST

u w  v e r t r o u w e n  w a a r d  s i n d s  1 9 8 1

Berg 19 - 5671 CA Nuenen  T (040) 283 30 57  www.metselaarsmakelaardij.nl  Volg ons nieuwste aanbod op facebook

Vogelsgaarde 8 Nuenen
Deze vrijstaande woning is gelegen aan een rustige verkeersarme (doodlopende) 
straat in Nuenen-Oost. De royale oprit is voorzien van een drietal eigen 
parkeerplaatsen met in het verlengde daarvan een inpandige garage. Op korte 
loopafstand vindt u een groene zone die door de gehele wijk loopt waar u heerlijk 
kunt wandelen of joggen. Het centrum van Nuenen is op 15 minuten loopafstand. 

• Inhoud: 535 m3
• Woonopp: 149 m2
• Bouwjaar: 1989 
• Vraagprijs: € 569.000,-  k.k.

De Geer 5 Nuenen
2-onder-1 kap woonboerderij gelegen aan de rand van de dorpskern van 
Nuenen aan een rustige autoluwe straat. De woning is gelegen op een 
zeer ruim perceel van 2420 m2 en is voorzien van een ruime inpandige 
garage, leefkeuken, royale bijkeuken met toegang tot de achtertuin en 
een ruime schuur met zolderverdieping. 

• Inhoud: 609 m3
• Woonopp: 140 m2
• Bouwjaar: -1906
• Vraagprijs: € 525.000,-  k.k.

Heer van Rodestraat 114 Mierlo
In het centrum van Mierlo gelegen ruime bungalow voorzien van drie 
slaapkamers, ruime woonkamer en leefkeuken. De woning is voorzien 
van een tuin rondom en biedt veel privacy. Koper dient rekening te 
houden met moderniseringskosten.

• Inhoud: 450 m3
• Woonopp: 154 m2
• Bouwjaar: 1979
• Vraagprijs: € 425.000,-  k.k.

Zwanenstuck 29 Nuenen
In een groene omgeving in Nuenen oost gelegen twee-onder-een kapwoning 
voorzien van 4 slaapkamers, uitgebouwde woonkamer, open keuken, royale 
achtertuin op het noord westen en een aangebouwde garage. De woning is 
verder gelegen aan een rustige straat nabij diverse voorzieningen, 
basisschool en op � etsafstand van het gezellige centrum van Nuenen. 

• Inhoud: 344 m3
• Woonopp: 114 m2
• Bouwjaar: 1985
• Vraagprijs: € 349.000,-  k.k.

Hagelkruis 1 Nuenen
Een � jne vrijstaande woning met een zee aan ruimte! Onder de rook van 
Eindhoven ligt aan een prachtig laantje deze ideale gezinswoning met  een 
grote zonnige tuin. Naast een mooi woonhuis is er voor de koper ook erg 
veel extra ruimte in de vorm van een tweetal riante bijgebouwen en een 
garage met carport. Zoveel ruimte maakt dit huis echt multifunctioneel! 

• Inhoud: 482 m3
• Woonopp: 153 m2
• Bouwjaar: 1984
• Vraagprijs: € 449.000,-  k.k.

Bilderdijkstraat 15 Nuenen
In Oud Nuenen treft u deze uitgebouwde tussenwoning voorzien van een 
garage met eigen oprit. Deze tussenwoning is voorzien van 3 slaapkamers op 
de eerste verdieping en een bergzolder op de tweede verdieping. De woning 
is dichtbij het centrum gelegen in een rustige groene woonomgeving nabij 
diverse uitvalswegen. Het Nuenens Broek bevindt zicht op loopafstand.

• Inhoud: 387 m3
• Woonopp: 107 m2
• Bouwjaar: 1962
• Vraagprijs: € 274.500,-  k.k.

Alvershool 13 Nuenen
Vrijstaand herenhuis (boerderijstijl) met bedrijfshal van ca. 200m², 
prachtig aangelegde achtertuin op een perceel groot 3.200m²! De 
woning is voorzien van een grote eetkeuken, woon-/eetkamer, 
bijkeuken en 3 slaapkamers waarvan 1 slaapkamer op de begane grond.

• Inhoud: 500 m3
• Woonopp: 240 m2
• Bouwjaar: 1957
• Vraagprijs: € 582.000,-  k.k.

Bernhardstraat 14 Nuenen
In Nuenen Noord gelegen, op loopafstand van het gezellige centrum, 
royale hoekwoning met losstaande garage en voorzien van een 
L-vormige woonkamer met sfeervolle gaskachel, open keuken,
vier slaapkamers, badkamer en een onderhoudsvriendelijke achtertuin 
met stenen berging en eigen achterom.

• Inhoud: 375 m3
• Woonopp: 128 m2
• Bouwjaar: 1968
• Vraagprijs: € 289.000,-  k.k.

Vrouwe Cecilialaan 11 Nuenen
Instapklare tussenwoning voorzien van 4 slaapkamers, een sfeervolle 
overkapping in de achtertuin, gelegen in Nuenen oost. Deze woning 
heeft een recent gerenoveerde keuken en badkamer en is ontzettend 
luxe afgewerkt.

• Inhoud: 340 m3
• Woonopp: 110 m2
• Bouwjaar: 1984
• Vraagprijs: € 299.000,-  k.k.

Bolsiusstraat 9 Geldrop
Charmante tussenwoning met zeer diepe achtertuin in een rustige 
en karakteristieke straat. De woning is voorzien van een doorzon 
woonkamer, praktische keuken met toegang tot verdiepte kelder, 
3 slaapkamers, een badkamer en bergzolder.

• Inhoud: 230 m3
• Woonopp: 80 m2
• Bouwjaar: 1950
• Vraagprijs: € 245.000,-  k.k.
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José Cuypers neemt de eerste stap    
naar verantwoord ondernemen 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in de kledingsector. Het 
is een uitdaging. Het vereist verandering van de consument, maar start bij 
de retailer. Met alle razendsnel veranderende trends associëren we de mo-
dewereld doorgaans met innovatie en vooruitstrevendheid. De klant kiest 
doorgaans vaak alsnog voor scherp geprijsde kleding die korter meegaat, 
maar wel in de laatste trend past, in plaats van maatschappelijk verant-
woord geproduceerde kleding die (meestal) duurder is. 

José Cuypers heeft dit najaar de eerste 
stappen naar verantwoord onderne-
men gezet, door een samenwerking 

aan te gaan met het Nederlandse merk 
Bellamy, een merk dat alles nét even 
anders doet. Bellamy Gallery stelt an-

dere prioriteiten en laat zien dat een 
Maatschappelijk Verantwoord Onder-
nemen (MVO) verantwoorde collectie 
niet duurder hoeft te zijn! 

Production 
Bellamy produceert uitsluitend in Eu-
ropa. Bellamy verkoopt voor het laagst 
mogelijke bedrag. Period. Over en uit. 
Iedereen moet zijn voordeel hebben 
met andere woorden ‘Duurzame rela-
ties zijn belangrijk’. Het spreekt dus 
voor zich dat we ook vrienden zijn met 
onze producenten (en hun families). 
Onmenselijke sweat-shops en vervui-
lende containerschepen of vliegtui-
gen? Die komen er niet aan te pas. Om-
dat zij vinden dat er in Europa de beste 
en mooiste spullen worden gemaakt. 
Ze staan achter Europa en de bijbeho-
rende saamhorigheid. En extra vrien-
delijk: dichtbij produceren betekent 
minder transport. 

Life Cycle 
Zowel José Cuypers als Bellamy willen 
niet alleen retailen, maar vooral ook 
wetailen. We willen geen fashion-has-
been zijn en maximaal centen harken, 
maar we willen iedereen optimaal 
gunnen. Daarom is Bellamy volledig 
open over kosten, marges en wie wat 
waar verdient. Bellamy Gallery praat 
niet over wat zou moeten, maar wat 
we nu, vandaag, kunnen realiseren. 
Eerlijk, open en duidelijk én gericht op 
een bestendige stabiele toekomst en 
langdurige samenwerking. 

Combinability 
Bellamy maakt mooie basisartikelen, 
die zich moeiteloos laten combineren 
met de rest van de collecties die je 
vindt bij José Cuypers. Alle items zijn 
van hoge kwaliteit en hebben een ze-
kere mate van tijdloosheid. Feel-good 
items, waarvan je weet dat ze je goed 
staan, en dat ze goed doen. 

Material 
Geweldig design, een tijdloze eigen-
tijdse look, een voortreffelijk gemaakt 
product en voor een faire prijs, een 
manier die ook jouw huis - de planeet - 
te vriend houdt. Bellamy heeft het als 
volgt bedacht; ze willen mensen niet 
laten minderen, maar laten beteren. En 
in die gedachte kan José Cuypers zich 
helemaal vinden! 
Benieuwd naar de nieuwe collectie 
van Bellamy Gallery? Vrijdag 25 okto-
ber hebben we een Bellamy Event tus-
sen 12.00 uur en  16.00 uur in de win-
kel. Loop bij ons binnen en laat je in-
spireren door de diversiteit aan artike-
len en de prachtige kwaliteit, laat je 
kleden door de Bellamy stylist en profi-
teer van diverse extra’s. 

José Cuypers Parkstraat 7 Nuenen 
www.bellamygallery.com 

 

 

 Dorpenmanifestatie in 2021 
krijgt vorm
Het jaar 2021 wordt een heel bijzonder en feestelijk jaar. In dat jaar hebben 
we als gemeente (en gemeenschap) een jubileum te vieren. Door de samen-
smelting van Nederwetten met Nuenen-Gerwen 200 jaar geleden, werd de 
gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten een feit! Reden genoeg om dat 
SAMEN te gaan vieren en te gedenken. Het gemeentebestuur heeft duide-
lijk aangegeven dat dit een feest voor ALLE inwoners moet worden, een 
feest ‘door en voor de inwoners‘. Door zoveel mogelijk verenigingen, clubs 
en andere organisaties erbij te betrekken, zal dat de onderlinge saamhorig-
heid, betrokkenheid en verbinding tussen de drie dorpen verstevigen. 

den met sport, muziek, zang, dans en 
toneel zullen, via de clubs en vereni-
gingen waarvan zij lid zijn, worden ge-
vraagd om hun steentje bij te dragen. 

Volop activiteiten
Tijdens het ‘bijzondere jaar’ zullen er 
diverse activiteiten plaatsvinden. Zo 
zijn er plannen voor een fotowedstrijd, 
het bouwen van een digitale maquet-
te van Nuenen, Gerwen en Nederwet-
ten waarin de groei vanaf 1821 tot 
2021 te zien is, het ontwikkelen van 
een canon, het uitbrengen van een 
boek over genoemde periode, een 
goot gildefestijn, een muziek en -zang-
festival, straattheater en bijzondere ac-
tiviteiten in de tuinen van huize 
‘Nuneville’ en het domineeshuis. Aan 
de organisatoren van de jaarlijks te-
rugkerende grote projecten zal ge-
vraagd worden om hun activiteit te 
plaatsen in het kader van Nuenen-Ger-
wen-Nederwetten 200 jaar.

Social media
Om de verdere ontwikkelingen te kun-
nen volgen is de website www.
ngn200.nl beschikbaar. Op deze site 
kan bekeken worden wat er allemaal 
te gebeuren staat in het jaar 2021. Om 
up-to-date te blijven zal de site regel-
matig worden aangepast en aange-
vuld. Vanzelfsprekend gaat er ook ge-
bruik gemaakt worden van andere so-
ciale media, zoals Instagram (foto’s, de 
App en YouTube. 

Laat je horen! 
Het stichtingsbestuur is er van over-
tuigd dat er in onze dorpen Nederwet-
ten, Gerwen en Nuenen en in de kern 
Eeneind nog veel onbekende talenten 
wonen, die bovendien briljante ideeën 
hebben. Daarom een oproep: neem 
voor het jubileumjaar 2021 je kans 
waar om je talenten te laten zien. Als je 
een goed idee hebt: neem contact op 
met het stichtingsbestuur en bespreek 
jouw idee. Wie weet, kun je daarna 
meteen aan de slag. Wil je zitting ne-
men in een werkgroep of op een ande-
re manier tijd en energie in het jubi-
leumjaar 2021 steken, je kunt je ideeën 
tot 10 december kenbaar maken aan 
het secretariaat van de stichting via 
info@ngn200.nl De bedoeling is dat in 
januari 2020 kenbaar wordt gemaakt 
wat, wanneer en welke activiteit in het 
jubileumjaar 2021 gaat plaatsvinden. 
Schroom niet, maar laat je horen! Ieder 
idee is welkom! Het jaar 2021 zal een 
fantastisch mooi jaar worden onder 
het motto: VOOR EN DOOR DE INWO-
NERS VAN NUENEN, GERWEN EN NE-
DERWETTEN EN DE BEWONERS VAN 
HET EENEIND. 

Stichting 
In januari 1821 werd de gemeente Ne-
derwetten-Eckart gesplitst. Nederwet-
ten werd toegevoegd aan de gemeen-
te Nuenen-Gerwen. Sinds die tijd be-
staat de huidige gemeente Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten afgekort tot 
gemeente Nuenen c.a. (cum annexis). 
Eckart werd per 1 januari 1821 toege-
voegd aan de gemeente Woensel, die 
in 1920 opging in de (vergrootte) ge-
meente Eindhoven. In het jaar 2021 
bestaat de gemeente Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten dus 200 jaar. Dit bij-
zondere feit kunnen we natuurlijk niet 
zomaar voorbij laten gaan. Reden ge-
noeg om dat SAMEN te gaan vieren en 
te gedenken. Om in 2021 een aantal 
activiteiten en festiviteiten te gaan or-
ganiseren, is de stichting ‘Nuenen-Ger-
wen-Nederwetten 200 jaar’ opgericht, 
waarvan Cor Molenaar de voorzitter is. 
Op 17 april jl. presenteerde de stich-
ting zich tijdens een druk bezochte 
bijeenkomst in Het Klooster. In deze 
bijeenkomst werd uiteengezet het 
waarom van dit jubileum en wat de 
bedoeling is van het te vieren jubi-
leum. Met name werd de nadruk ge-
legd op ‘SAMEN’ èn ‘voor en door de 
INWONERS van Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten en de bewoners van het 
Eeneind‘. Intussen hebben al veel orga-
nisaties, clubs, verenigingen en indivi-
duen zich bij de stichting gemeld om, 
ieder op zijn eigen wijze, een steentje 
bij te dragen om zodoende van 2021 
een fantastisch mooi en feestelijk jaar 
te maken. Er is al een aantal werkgroe-
pen bezig om, na goedkeuring van de 
stichting, vorm te gaan geven aan 
‘hun‘ activiteit. Ook is de stichting be-
zig vanuit verschillende fondsen de 
nodige gelden te verkrijgen.

Jongeren 
Het gemeentebestuur en ook het 
stichtingsbestuur vinden het van be-
lang om met name ook de jongeren bij 
dit feestelijk gebeuren te betrekken. 
Want zij bepalen ‘straks‘ de toekomst 
en de aantrekkingskracht van onze 
prachtige dorpen. Een van de activitei-
ten in dit verband is het oproepen van 
de zogenaamde ‘millenniumtieners‘ 
voor een reünie in het kader van Nue-
nen-Gerwen-Nederwetten 200 jaar. 
Het zijn de jongens en meisjes die in 
het jaar 2000 in Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten geboren zijn. Van ieder 
van hen ligt er een steentje op het 
‘prullekeshof’ bij de Lindeboom. Een 
werkgroep is al volop aan de slag om 
deze jongeren die in 2021 21 jaar wor-
den op te sporen en voor hun een on-
vergetelijke reünie te organiseren. 
Maar ook jongeren die zich bezighou-

Toen in 1821 Nederwetten samensmolt met Nuenen-Gerwen werd het Nederwettense 
raadhuis verbouwd tot school (schilderij van Jan Vlemmix). 

Wielercafé in De Stam Gerwen

 Wim Daniëls in gesprek met 
Jan Peeters en Frank Kersten 
Gespreksleider Wim Daniëls ontvangt twee prominente gasten uit de wie-
lerwereld: microfonist Jan Peeters en ex-wielerprof Frank Kersten. Dit drie-
tal komt donderdag 7 november op het podium bij het wielercafé in De 
Stam in Gerwen. De toegang is gratis en publiek is van harte welkom bij de-
ze sportieve en gezellige avond. Voor de bezoekers staat een wielerquiz op 
het programma. 

wielrenner een indrukwekkende lijst 
van ereplaatsen bij elkaar. Kersten 
boekte ruim 120 zeges en duikt nu re-
gelmatig als motard op in koersen. Wim 
Daniëls gaat hem aan de tand voelen 
over zijn wielercarrière en over zijn le-
ven als motorrijder met achterop een 
fotograaf, cameraman of microfonist.

De Nuenense Wielervrienden organi-
seren jaarlijks een wielercafé en nodi-
gen belangstellenden uit voor deze 
gratis toegankelijke wieleravond in 
café de Stam in Gerwen, donderdag 
7 november, aanvang 20.00 uur. 

Het wielercafé is een activiteit van de 
Nuenense Wielervrienden (NWV). Voor 
deze vierde editie is niet Jan Peeters de 
presentator maar taalvirtuoos Wim Da-
niëls. Ruim dertig jaar klonk de volle 
stem van Eindhovenaar Jan Peeters uit 
de luidsprekers bij wielerwedstrijden. 
Wim Daniëls gaat met Jan Peeters in 
gesprek, die als geen ander de nodige 
anekdotes vertelt over de wielersport, 
zijn grote passie. 

Profrenner en motard
Wim Daniëls ontvangt ook Frank Ker-
sten, voormalig wielrenner uit Geldrop. 
Frank fietste als junior, amateur en prof-

Taalvirtuoos Wim Daniëls is presentator 
van het NWV-wielercafé in Gerwen..... 
(foto Cees van Keulen)

Microfonist Jan Peeters interviewt Frank 
Kersten, winnaar van de Ronde van Ger-
wen 1992. Beiden zijn te gast bij het wieler-
café..... (foto Cees van Keulen)



LINDEBLAADJES

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

PUZZELHOEKWeek 43

Horizontaal: 1 land in Midden-Amerika 6 aantrekkelijkheid 11 schicht 12 deel v.e. fiets 
14 klein kind 16 depressief 18 pl. in Zuid-Jemen 20 basisonderwijs 21 loterijbriefje 
23 zeeman 24 dierenpark 25 bakmengsel 27 vanaf 28 boven 29 iemand die steelt 30 kwaal 
32 contra 34 mijns inziens 35 geografische mijl 37 tennisterm 40 veldfles 44 scheepsroep
46 onzes inziens 47 laatstgenoemde 48 broedplaats 50 gelukje 51 exact vastgesteld 
53 plant met kluit 54 gereed 55 contant 56 Scandinaviër 58 zangnoot 59 bewaarblik 
60 toverheks 62 schootcomputer 63 tussenruimte.60 toverheks 62 schootcomputer 63 tussenruimte.

Verticaal: Verticaal: 2 a priori 3 bittere afgunst 4 overal 5 hoeveelheid 6 warhoofd 7 oorlogsgod 2 a priori 3 bittere afgunst 4 overal 5 hoeveelheid 6 warhoofd 7 oorlogsgod 
8 hok met gaas 9 millimeter 10 eerbewijs 13 deel v.h. lichaam 15 rund 17 golfbeweging 8 hok met gaas 9 millimeter 10 eerbewijs 13 deel v.h. lichaam 15 rund 17 golfbeweging 
19 drugs 20 dierengeluid 22 afslagplaats bij golf 24 regel 26 rekbaar materiaal 19 drugs 20 dierengeluid 22 afslagplaats bij golf 24 regel 26 rekbaar materiaal 
29 boze geest 31 over 33 Gemeentelijke Geneeskundige Dienst 36 rookgerei 37 miskleun 29 boze geest 31 over 33 Gemeentelijke Geneeskundige Dienst 36 rookgerei 37 miskleun 
38 gebak met slagroom 39 muzieksoort 40 pl. in Spanje 41 ijshut 42 niet origineel 38 gebak met slagroom 39 muzieksoort 40 pl. in Spanje 41 ijshut 42 niet origineel 
43 gebergte in Noord-Afrika 45 hogere rechtbank 49 zangnoot 51 harde buitenkant 43 gebergte in Noord-Afrika 45 hogere rechtbank 49 zangnoot 51 harde buitenkant 
52 donkere kamer 55 wedstrijdbeker 57 bedorven 59 British Airways 61 Chinese munt.52 donkere kamer 55 wedstrijdbeker 57 bedorven 59 British Airways 61 Chinese munt.

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

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

S P R I T S J U N G L E

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

Oplossingen wk 42
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

G A R D E R O B EG A R D E R O B E

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

AASVLIEG
ACTIEFOTO
ADIOS
AFRONDEN
AJUIN
AZUUR
BALJAPON
BATIG
BRAAF
BRINK
CITRUS
CONTOUREN
DELICT
EEUWIG
GRIFFIEGRIFFIE
HAVIKHAVIK
HEUPBREUKHEUPBREUK
IBSENIBSEN
IDOOLIDOOL
INGOOIINGOOI
INTERCOMINTERCOM
JASSENJASSEN
KARNEN
KERSTSFEERKERSTSFEER
LOCATIE
LOUCHE
LUPINE
LUWTE
NACHTHEMD
POGING
PRODUCT
SCHOOLTUIN
SLIEDRECHT
SORTERING
STRAAL
SUJET
SUPER
TURNER
VIKING
WAARAAN
WAREN
WILDERVANK

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

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

hierboven op en stuur het antwoord op:

Kruiswoord
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33

34 35

36 37 38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58

59 60 61

62 63

2 9 3 7
5 8 9

8 6 2
2 1 4

4 7
3 4 5

5 9 8
1 4 9

5 1 7 3

Sudoku

week 41, Dhr. / Mw. van de Donk, Nuenen.

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

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

STEP AEROBICS! 
LEKKER SPORTEN! 
GRATIS proefles? Even bellen! 
Woensdag 19.30-20.30 uur en 
donderdag 19.00-20.00 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

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

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

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

Drie kleuren of combinaties.
Aluminium schutting, poorten.

Kunststof balken & palen.
Showroom op afspraak.

WWW.SBNBOUW.NL

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

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

administraties | belastingen | advies
Voirt 55, 5671 HB Nuenen

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

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

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

www.kaartjesprinten.nl
powered by Rooijmans print en druk 

Geboortekaartjes - Trouwkaarten - Uitnodigingen - Kerstkaarten - Verhuiskaarten

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

27 OKTOBER MEGA 
VLOOIENMARKT 220 
kramen bomvol!!! Tennis-
hallen Eindhoven Noord, 
Vijfkamplaan 10, Eindho-
ven. 9.00-16.00 uur, tel: 
06-20299824.

TE HUUR voor 50+: top-
locatie centrum Eindho-
ven 100 mtr van station 
in appartement, kamer 
5x4+140m2 € 695,- excl. 
gas, electra € 110,--. Huur-
der/ster mag zelf tweede 
huurder uitkiezen. Moet net 
degelijk persoon zijn. Voor 
schrijven en tel.nr. mail: 
gwidlak@hetnet.nl

GEVRAAGD nette de-
gelijke vrouw of man 50+ 
vertrouwenspersoon we-
gens ernstige ziekte! Af 
en toe huishoudklusje, 
financiële zaken, fietsen, 
vakantie, uit eten! Schrij-
ven en tel.nr. naar mail: 
gwidlak@hetnet.nl

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

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

MODESHOW
DAMESMODE 

VERKOOP
Locatie: Gasterij Jo van Dijkhof

Jo van Dijkhof 110
Nuenen

Datum: zaterdag 2 november
Tijd: 11.00 tot 13.00 uur 

Wij verwelkomen u graag 
en hopen u daar te zien!

Modehuis Rovers

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

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

*

GEVRAAGD: GRAS OP 
STAM. Tel. 06-518 790 19.
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Mark Meuwese ingeboond   
bij de Sint Antoniusschut
In de gilderaad van oktober moest er weer geboond worden om van een as-
pirant-broeder een volwaardige schutbroeder te maken. Mark Meuwese 
meldde zich een jaar geleden aan als aspirant lid van de schut.

Van 3 november tot en met 8 december

Expositie ‘La Sfumatura’
Het thema van de expositie is ‘de overgang’, een leven in transformatie, met 
gedichten van Nannie van den Eijnden en schilderijen van Eelke van Hoof.

Ruimte in Beeld
Dubbestraat 61 (voorheen 9a), Nue-
nen. Iedereen is welkom! De toegang 
is gratis. Bij verhindering is de exposi-
tie op afspraak te bezichtigen.

Eelke van Hoof, tel. 06 11412063.
eelkevanhoof@gmail.com 

Nannie vd Eijnden, tel. 06 50291571
nannie.vandeneijnden@gmail.com 

Vloeiend, kleurrijk en speels markeren 
hun gedichten en schilderijen belang-
rijke momenten in hun leven. Het zijn 
reflecties van hun innerlijke reis en 
persoonlijke transformatie. Net zoals 
de overgangen van de seizoenen, kan 
transformatie worden gezien als een 
overgang tussen twee levenscycli; het 
oude wordt losgelaten (herfst) en 
maakt ruimte voor het nieuwe (lente). 
In de stilte van de winter trekt het le-
ven zich terug in de wortels en gaat 
ondergronds door. Nannie en Eelke 
vertrouwen op deze overgangen en 
komen na contemplatie in de stilte 
vernieuwd naar buiten. Expressief. Met 
een fris perspectief.

De expositie wordt feestelijk geopend 
met een vernissage op zondag 3 no-
vember van 14.00 tot 17.00 uur. Open 
huis op zondag 17 november van 
12.00 tot 17.00 uur. Zondag 8 decem-
ber vindt de finissage plaats van 14.00 
tot 17.00 uur.

ven zich terug in de wortels en gaat 
ondergronds door. Nannie en Eelke 
vertrouwen op deze overgangen en 
komen na contemplatie in de stilte 
vernieuwd naar buiten. Expressief. Met 

De expositie wordt feestelijk geopend 
met een vernissage op zondag 3 no-
vember van 14.00 tot 17.00 uur. Open 
huis op zondag 17 november van 
12.00 tot 17.00 uur. Zondag 8 decem-
ber vindt de finissage plaats van 14.00 

 Fotoclub KNIPOOG 
nodigt uit 
PVGE Afdeling Nuenen heeft vier foto-
clubs waarvan KNIPOOG als eerste in 
2011 werd opgericht. Al in 2012 start-
ten de leden met hun eerste tentoon-
stelling. Dit jaar werd voor de achtste 
maal met veel zorgvuldigheid een ex-
positie voorbereid.

Jaarthema 2019 is ‘Met z’n tweeën’ en 
dit kan op veel manieren verbeeld 
worden. Dat krijgt de toeschouwer 
dan ook te zien.
Daarnaast is een aantal maanden een 
dokterskoffer met geheime inhoud 
langs alle leden gereisd en zijn er foto’s 
geschoten met een deel van de in-
houd. Wat was het meest favoriet bij 
de fotografen? En hoe hebben zij er 
iets aparts van weten te maken? Na-
tuurlijk bent u daar nieuwsgierig naar!
Opnieuw worden in een aparte ruimte 
korte fotopresentaties met muziek ge-
toond, een door het publiek gewaar-
deerd onderdeel.
 
De expositie vindt plaats op 2 en 3 no-
vember van 11.00-17.00 uur, in het 
PVGE onderkomen Het Kwetternest 
(onderdeel De Hongerman), Mantel-
meeuwlaan 10 in Nuenen Zuid.
 
Noteer dit in uw agenda, het is bijna 
zover. Wij zullen zorgdragen voor een 
verrassende presentatie van ons foto-
werk!

Boekenmarkt heemkundekring De Drijehornick 

Overtollige cultuurhistorische 
boeken mogen het Heemhuis uit 
Heemkundekring De Drijehornick beschikt in het Heemhuis over een uitge-
breide bibliotheek. In de loop van de jaren is een uitgebreide verzameling 
boeken bijeengebracht. Boeken die met name betrekking hebben op de ge-
schiedenis van Nuenen, Gerwen en Nederwetten, maar ook veel boeken 
over de historie van andere gemeenten in Zuid-Oost Brabant en overige cul-
tuurhistorische boeken. 

Overtollige cultuurhistorische boeken uit 
de bibliotheek van heemkundekring De 
Drijehornick gaan in de verkoop 
(foto: Roland van Pareren) 

De heemkundekring heeft veel dub-
bele exemplaren en boeken die buiten 
de cultuurhistorische context vallen 
en daarom niet geschikt zijn voor op-
neming in de bibliotheek. Vandaar dat 
een boekenmarkt wordt gehouden, 
waarbij de overtollige boeken te koop 
worden aangeboden. Ook de eigen 
uitgaven van De Drijehornick zullen tij-
dens de boekenmarkt te koop zijn. Bo-
vendien worden ook de pentekenin-
gen van dorpsgezichten en monu-
menten in Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten door Rob Sanders gemaakt in 
1999, op de boekenmarkt aangebo-
den. 
De boekenmarkt van heemkunde-
kring De Drijehornick wordt gehou-
den op zaterdag 26 oktober tussen 
11.00 uur en 14.00 uur in het Heem-
huis aan de Papenvoort 15A. 

Verkeerde jas 
meegenomen 
na lezing 
Heemkundekring
Beste leden en belangstellenden van 
onze heemkundekring De Drijehor-
nick. Op de lezing van Jack Didden op 
donderdagavond 17 oktober in De 
Dassenburcht heeft een bezoeker wel-
licht de verkeerde jas meegenomen. 
Immers een lid van onze vereniging 
miste zijn jas bij vertrek. Het gaat om 
een kort lichtblauw zomerjack. Eige-
naar is Jeroen Geerts. Indien u de ver-
keerde jas hebt en het is een licht-
blauw jack, gelieve dan contact op te 
nemen met hem: tel. 2839037 of per 
mail: j.geerts@onsnet.nu . 
NB. Er hingen bij mijn vertrek uit de 
Dassenburcht nog verschillende ande-
re jassen, dus ik weet niet of de jas van 
de persoon die de verkeerde heeft 
meegenomen er nog hangt. Nadere 
info kunt u bij mij inwinnen. 
Met vriendelijke groet, Ruud Bovens.
Website: heemkundekringnuenen.nl 
E-mail: info@drijehornick.nl 

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

Allerzielen
Op zaterdag 2 november herdenken 
wij de overleden leden van onze Seni-
orenvereniging in een H. Mis in de Sint 
Servatiuskerk in Lieshout. Deze begint 
om 19.00 uur en zal worden gezongen 
door ons Seniorenkoor ‘Vogelenzang’. 
U bent van harte uitgenodigd.

KBO Lieshout Leesgroep 
Samen een boek bespreken. Verschil-
lende meningen horen, leren van el-
kaars opvattingen. Lijkt u dat iets? 
Kom dan eens naar onze leesclub. Op 
dinsdag 5 november is de volgende 
bijeenkomst. We bespreken dan ‘Ot-
mars Zonen’ van Peter Buwalda. Op 
12 december bezoeken we een 
avond met de schrijver in het Literair 
Cafè in Gemert. De bijeenkomsten 
van de leesclub zijn in de Hofkamer 
van Franciscushof en beginnen om 
20.00 uur. Wilt u eens komen luiste-
ren en meepraten? U bent van harte 
welkom.

WensAmbulance Brabant
Ieder mens heeft een laatste wens: nog 
één keer het ouderlijk huis zien, naar 
een dierbaar familielid dat jarig is. Het 
lijken wensen die heel eenvoudig te 
vervullen zijn, maar voor mensen die 
niet zo lang meer te leven hebben, is 
dat niet altijd vanzelfsprekend. Geluk-
kig is er dan WensAmbulance Brabant 
die met een vijftal ambulances en ruim 
150 professionele vrijwilligers honder-
den wensen per jaar in vervulling kan 
laten gaan. Op donderdagavond 24 ok-
tober, om 20.00 uur,   verzorgt de heer 
Wan Merks hierover een presentatie. In 
de pauze kan de wensambulance be-
zichtigd worden. Locatie Dorpshuis.

Bijeenkomst KBO Schrijfclub
Op maandag 28 oktober om half 2 
houdt de KBO schrijfclub haar maan-
delijkse bijeenkomst Er zijn weer twee 
opdrachten die door twee leden wor-
den verzorgd. Verder gaan we een cur-
sus fabels schrijven volgen.

Foto genomen door Henk Vogels, tijdens de vakantie in september van KBO Lieshout aan 
de Bodensee.

Jota Joti 
Jota is een wereldwijd evenement van scouts met als doel het in contact komen 
met elkaar. Ieder jaar opnieuw is dit weer een dag om naar uit te kijken. De afge-
lopen jaren heeft scouting Rudyard Kipling het communiceren met andere scou-
tings heel erg letterlijk genomen. Er werd een bezoek gebracht aan andere scou-
tings en met hulp van diverse zendamateurs werd ook via de ether contact ge-
zocht met elkaar. Dit jaar heeft de Jota een andere invulling gekregen. De nadruk 
lag op het spelen van spellen met en tegen elkaar. Er werden diverse posten be-
zocht waar dan een spel gespeeld moest worden. En alles speelde zich af met het 
park als basis. De jongste kinderen speelden vooral in het park zelf, de speltakken 
met oudere kinderen moesten hun posten verder in het dorp zoeken. 
Helaas liet het weer hier en daar te wensen over, maar een beetje scout laat zich 
daardoor niet uit het veld slaan. Gelukkig waren alle scouts en de leiding tijdens 
de pauzes van harte welkom bij Martijn van Ons Dorp, zodat iedereen rustig kon 
eten en een beetje kon opwarmen. 
 Al met al was ook deze Jota weer een groot succes. Op naar volgend jaar. 

Na een jaar wordt er dan geboond 
door de stemgerechtigde broeders 
met een witte boon bij instemming en 
een bruine boon bij niet-instemming. 
Mark kreeg allemaal witte bonen en 
kon worden gefeliciteerd na de belofte 
te hebben afgelegd, het staat en het 
huishoudelijk reglement te hebben 
ondertekend en de sjerp in ontvangst 
te hebben genomen.

En zo blijft de Sint Antoniusschut Een-
eind Opwetten maar groeien!

Jota is een wereldwijd evenement van scouts met als doel het in contact komen Jota is een wereldwijd evenement van scouts met als doel het in contact komen Jota is een wereldwijd evenement van scouts met als doel het in contact komen 

Li ederentafel
We eindigen altijd met een topper als 
afsluiting, namelijk het mooie en tref-
fende liedje ‘Nuenen Dwérs’. Daarvoor 
zingen we met zijn allen een bonte ver-
zameling aan nummers uit binnen en 
buitenland. De onvolprezen accordeo-
nist Hans begeleidt ons op de toetsen 
en Daan leidt alles in goede banen. De 
sfeer is gezellig en aanstekelijk voor ie-
dere zanger, geoefend of ongeoefend, 
die uit volle borst wil meezingen in café 
Schafrath, waar door de vrolijke noot 
Coby de drankjes worden verzorgd. De 
samenzang telt, de nootjes minder. Op 
bierviltjes wordt het programma voor 
na de pauze ingediend. Vaak is het ijs 
gebroken en zingen ook de gasten van 
het Café luidkeels mee. Kom op zondag 
27 oktober om 20.30 uur genieten van 
een prachtige muziekavond.



Rond de Linde  Nr. 43 Donderdag 24 oktober 2019

 
Elke vrijdag ACTIVITEITENAGENDA

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

De activiteitenagenda wordt gesponsord door:

autoverhuurnuenen.nlheesbeen.nl

Kerkberichten

Donderdag 31 oktober
 09.30 uur Computercafé Nuenen: G-mail

Bibliotheek Nuenen, Jhr. H.v. Berckellaan 18
09.30-11.30 uur Schuif even aan tafel bij... 

notaris Tsjeard Fokkema. Trefpunt Het Klooster

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

Eerste Wereldoorlog
Trefpuntzaal Het Klooster

Zaterdag 2 en zondag 3 november
11.00-17.00 uur Expositie Fotoclub 
KNIPOOG in het PVGE onderkomen 

Het Kwetternest, Mantelmeeuwlaan 10

Zaterdag 2 november
09.00 uur Natuurwerkdag De IVN-Knotgroep 

locatie ‘Achterbos Nuenen’
Zaterdag 2 november
Heedoedemee Nuenen

Dinsdag 29 oktober 
20.00 uur: lezing van Goghs intimi 

door Kunsthistorica Sophie Tutelaers 
Van Goghkerkje Papenvoort Nuenen

Woensdag 30 oktober
14.00 uur PVGE informatiemiddag

gerontologische toepassingen + fi nanciële 
gevolgen + domotica in huis

Scarabee, Mantelmeeuwlaan 10-12 Nuenen

Woensdag 30 oktober
14.30 uur Cultuur Overdag: 

Lezing over W.A. Mozart. 
Het Klooster Nuenen

Donderdag 31 oktober
08.45 uur Opening: De Crijnsschool en 

Kids Society Erica gaan samen verder als 
Kindcentrum

op het schoolplein van de Crijnsschool.

Zondag 27 oktober
15.30 uur Orgelconcert met organist 

Rob Nederlof. H. Clemenskerk Nuenen
20.30 uur Liederentafel

in café Schafrath

Maandag 28 oktober t/m 
zaterdag 2 november 

Collecte voor het Diabetes Fonds

Maandag 28 oktober
20.00 uur ‘Paulus Schäfer invites’

Gipsyjazz in Gerwen met 
David Lukács op klarinet en saxofoon 

 café De Stam in Gerwen

Maandag 28 oktober
20.00 uur Lezing door Ad Havermans: 
‘De stelling van de zeldzame aarde’

IVN Nuenen, Het Klooster, Park 1 Nuenen

Zaterdag 26 oktober
09.30-18.00 uur Feest! 10 jaar Pearle 

Opticiens Nuenen. Vincent v Goghstraat 2c
11.00-14.00 uur Boekenmarkt

Heemhuis Nuenen, Papenvoort 15A Nuenen

Zaterdag 26 oktober
11.30 uur Opening skate-/ step- 

en BMX-baan door 
wethouder Caroline van Brakel

 Pastoorsmast Nuenen

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
10.00-12.00 uur IVN Kids Paddenstoelen

Steenoventerrein
Verzamelen bij het hek eind Parallelweg, 

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.

Donderdag 24 oktober
09.30 uur Computercafé Nuenen: Phishing
Bibliotheek Nuenen, Jhr. H.v. Berckellaan 18
20.00 uur Presentatie door Cees Huijben: 

WensAmbulance. Dorpshuis Lieshout

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

Vrijdag 25 oktober
20.00 uur Rik avond bij de supportersclub 

RKSV Nuenen
Locatie ‘Oude Landen’ Pastoorsmast 14 

Nuenen.

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

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

In samenwerking met Yarden

Een fijne gedachte: 
het afscheid in 
vertrouwde 
handen.

Dag en nacht bereikbaar 040 84 48 630

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

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 26 oktober 18.30 uur: stilte-
viering, voorgangers pastor J. Vosse-
naar en pastoraal werker P. Peters.
Zondag 27 oktober 11.00 uur: viering, 
Octocant, voorgangers pastor J. Vosse-
naar en pastoraal werker P. Peters.

Misintenties:
Zaterdag 26 oktober 18.30 uur: Leentje 
en Lennard de Haas; Ernest, Will en Ge-
rard de Haas.
Zondag 27 oktober 11.00 uur: Jos van 
Gastel; Johannes Donkers (vanwege 
verjaardag); Flor van Aalst; Henk Do-
nath; Harry van Dijk; Sjef van Santvoort 
(vanwege verjaardag); Cees van Laar-
hoven (vanwege verjaardag) en Ger-
trude van Laarhoven - Docus en fami-
lie; Piet en Hanneke van Santvoort en 
Jan van de Ven; Ben Gosselink.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Anny 
Braks - van Eldijk, van Veldekestraat 7 
en Kitty Leenders - Dekkers, Jo van 
Dijkhof 101. Wij wensen de families en 
vrienden veel troost en sterkte bij het 
verwerken van dit verlies.

Op zondag 27 oktober om 15.30 uur is 
er een orgelconcert in de H. Clemens-
kerk. De organist is Rob Nederlof, orga-
nist in Tilburg en Goirle. De toegang is 
gratis. Na afloop is er een collecte.

Zondag 3 november a.s. staat de vie-
ring van 11.00 uur in het teken van Al-
lerheiligen en Willibrorduszondag. 

Op zaterdagavond 9 november om 
20.00 uur is er in de H. Clemenskerk een 
concert o.l.v. dirigent Tom Suters. De 
muziek is uit de originele film over het 
leven van Wolfgang Amadeus Mozart. 

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 27 oktober: 11.00 uur viering, 
parochiekoor, voorganger pastoraal 
werker R. van Eck.

Misintenties: 
Francien van Moorsel - van Heugten; 
Ben Lijten, vanwege verjaardag; Over-
leden fam. De Groot - Vrijaldenhoven; 
Piet en Miet Maas - Van Berlo; Theo 
Maas - Köhnen, vanwege verjaardag.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 27 oktober 9.30 uur   viering, 
gelegenheidskoor, voorganger pastor 
S. Kuijpers.

Misintenties:
Fien Raaymakers - Aalders en Frans 
Raaymakers; Maria van der Pol - Ren-
ders.

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

Zondag 27 oktober zal in de dienst van 
10.00 uur ds. Karin Seijdell voorgaan. 
De collecte is deze keer bestemd voor 

ZWO Syrië kerken bakens van hoop. 
Voor de kinderen is er kinderneven-
dienst. U bent van harte welkom om 
deze kerkdienst met ons mee te vieren.
 
Zondagmiddag 27 oktober zal er om 
16.00 uur een Kind op Schootdienst 
zijn. Kinderen, kleinkinderen zijn met 
ouders, grootouders en/of verzorgers 
van harte welkom voor een dienst van 
ongeveer 30 min. voor iedereen van 0 - 
+/- 8 jaar. Knuffel meenemen is toege-
staan en het thema is deze keer: ‘geno-
digden tot een bruiloft’.
 
Donderdag 24 oktober is er van 10.00 - 
12.00 weer Open Huis. Onder het ge-
not van een kopje koffie of thee is er de 
mogelijkheid elkaar te ontmoeten, 
een praatje te maken of gewoon gezel-
lig bij elkaar te zijn.
Eveneens donderdag 24 oktober van 
14.30-16.00 uur de Ouderenmiddag.
 
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 24 oktober. Geen plechtig-
heden. Feest van de H. aartsengel Ra-
faël. 
Vrijdag 25 oktober. Geen plechtighe-
den. Gedachtenis van H. Chrysanthus 
en Daria, martelaren.
Zaterdag 26 oktober. Geen plechtighe-
den. Gedachtenis van H. Evaristus, 
paus en martelaar.
Zondag 27 oktober. Feest van Christus 
Koning. 10.30 uur gezongen Hoogmis; 
gedachtenis van twintigste zondag na 
Pinksteren. Na de H. Mis volgt het H. 
Lof met toewijding van de wereld aan 
het H. Hart van Jezus.
Maandag 28 oktober. 18.30 uur H. Mis, 
H. Simon en Judas, apostelen.
Dinsdag 29 november. 18.30 uur H. 
Mis.
Woensdag 30 oktober. 07.15 uur H. 
Mis.
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Bekijk 
Kerken in Peelland ook op Facebook 
('Kerken in Peelland') en op YouTube 
('Kerken in Peelland Gerwen WMV').

                 Je mag verdriet voelen, terwijl je gelukkig bent.

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, goedheid, bezorgdheid, 
eerlijkheid en liefde, is overleden onze Jan, pap en opa

Jan de Greef
echtgenoot van

Lien de Greef-Adelaars
* Nuenen, 15 april 1932                          † Nuenen, 20 oktober 2019

 
Lien de Greef-Adelaars

   Harold en Carmen 
      Claudia, Nils 
   John en Monique 
      Luuk

Correspondentieadres: 
Van der Stappen uitvaartverzorging 
T.a.v. familie de Greef 
Postbus 85, 5660 AB Geldrop

De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 26 oktober om 
11.00 uur in de H. Clemenskerk aan het Park te Nuenen.

Aansluitend leggen we hem te ruste op begraafplaats Oude Landen, 
Beekstraat 48a te Nuenen.

Samenkomst in de kerk, waar voor aanvang van de dienst gelegenheid is 
tot schriftelijk condoleren.

U kunt persoonlijk afscheid nemen van Jan op vrijdag tussen 18.30 en 
19.15 uur in uitvaartcentrum Van der Stappen, Spaarpot Oost 2 te Geldrop.

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 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.

T hemaviering       
‘Hoe gastvrij zijn wij voor vreemdelingen’
Binnen het jaar thema van nu naar morgen is er in alle kerken in Nuenen in 
het weekend van 26 en 27 oktober een themaviering. Het thema is ‘Hoe 
gastvrij zijn wij voor vreemdelingen’.

Bij het woord vreemdelingen denken we al snel aan vluchtelingen. Maar er zijn 
veel meer vreemdelingen in onze samenleving. Denk bijvoorbeeld aan de bui-
tenlanders die hier wonen en werken en die wellicht wat andere gebruiken en ge-
woonten hebben dan wij. Ook zij kunnen een beroep doen op onze gastvrijheid. 
Op de vraag: Hoe heb je gastvrijheid in je omgeving, werk, parochie en ons land 
ervaren, vertelt een vreemdeling ons zijn/haar verhaal. Voor deze themavierin-
gen die in alle kerken wordt gehouden is iedereen van harte welkom.
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SPORT
Programma

Voetbal

VOETBAL
EMK NUENEN
Zaterdag 26 oktober
Oirschot V. VE1 - EMK VE1  . . . . . 16.00
Zondag 27 oktober 
EMK 1 - ASV’33 1  . . . . . . . . . . . . . . 14.30
RKDSV 2 - EMK 2  . . . . . . . . . . . . . . 12.00
EMK 3 - Hapert 3  . . . . . . . . . . . . . . 11.00
RKGSV 4 - EMK 4  . . . . . . . . . . . . . . 1 1.00

RKVV NEDERWETTEN 
Zaterdag 26 oktober
Nederw. VE - Wilh. Boys VE  . . . . 16.30
Zondag 27 oktober
Ollandia 1 - Nederwetten 1  . . . 14.30
Nederwetten 3 - RPC 7.  . . . . . . . 11.00
SV Budel 8 - Nederwetten 4  . . . 12.00
Terlo VR1 - Nederwetten VR1  . 11.00

RKGSV
Zondag 20 oktober
RKGSV 1 - Stiphout Vooruit 1  . . 14.30
RKGSV 2 - EFC 6  . . . . . . . . . . . . . . . 11.00
Gestel 5 - RKGSV 3  . . . . . . . . . . . . 12.00
RKGSV 4 - EMK 4  . . . . . . . . . . . . . . 11.00
De Valk VR1 - RKGSV VR1  . . . . . . 10. 00

Nederwetten lijkt op de weg terug

De Rakt - Nederwetten 2-1
Door Louis Staals

In een voor de supporters van Nederwetten erg leuke wedstrijd om te zien, 
heeft Nederwetten toch de punten bij VV de Rakt moeten laten. Ofschoon 
de Rakt fysiek sterker oogde, gaf Nederwetten heel goed partij. 

Roy Sleegers tot bij Christiaan Baaten. 
Deze zag spits Toon van Rooij in een 
betere scoringspositie staan en de top-
scorer van Nederwetten rondde deze 
kans prima af. 1-1. Over en weer kwa-
men nog enkele kansjes maar opnieuw 
in de slotfase van de wedstrijd rondde 
Bart Langenhuysen een scrimmage 
voor het Nederwetten doel goed af en 
keek Nederwetten opnieuw tegen een 
nederlaag aan. 
 De algemene visie van de harde kern 
Nederwetten supporters was, ondanks 
de nederlaag, en jammer dat de wed-
strijd niet 2 x 40 minuten duurde, er zat 
veel vooruitgang in vergelijking met 
vorige weken en volgende week……
hopelijk beter

Over en weer waren mooi speelmo-
menten en van beide kanten ontston-
den kleine kansjes. 
Het was vooral keeper Jordy van den 
Boogaard die menig aanval van de 
Rakt wist te pareren. 
De achterhoede en het middenveld 
van Nederwetten stonden goed en Ne-
derwetten leek af te stevenen op een 
0-0 ruststand, maar in de 45e minuut 
gaf Bart Langenhuisen van de Rakt een 
haarscherpe voorzet en Rens van de 
Rakt kon de bal mooi binnen koppen 
1-0. Er kwam nog een enkele kans voor 
Nederwetten maar de rust werd be-
reikt met deze 1-0. Na de thee, bleef al-
les goed in evenwicht en in de 28e mi-
nuut volgde een mooie crosspass van 

Bridgeclub BOCN viert 25 jarig jubileum

Hoe mooi kan het zijn
Op 20 april 1994 besluiten enkele fanatieke bridgespelers, waaronder initi-
atiefnemer Jan Waalen, tot oprichting van Bridge-Oefenclub- Nuenen. De 
eerste speelavond van de nieuwe vereniging wordt gehouden in de voorma-
lige basisschool De Refeling op 1 juni 1994. 

BOCN kenmerkt zich als een gezellige 
vereniging. 
De speelavond voor de vereniging is 
donderdagavond, de speellocatie is, 
zoals reeds gemeld, de gemeen-
schapsruimte van het Jo van Dijkhof. 
De vereniging hanteert momenteel 
geen wachtlijst, dus hebt u interesse 
om kennis te maken met het bridge-
spel en met onze vereniging, neem 
dan contact op met de secretaris Hr. J. 
Reijnen. Zijn mailadres secretaris-
bocn@gmail.com

Op 30 augustus 1995 verhuist de 
speelavond naar de toenmalige Ds. 
Bakkerschool en weer zes maanden la-
ter naar café-zaal De Bakkerij op Een-
eind. Een jaar later, op 1 januari 1997, 
krijgt de vereniging haar huidige naam 
t.w. Bridge-OntspanningsClub-Nue-
nen (BOCN). Het ledental groeit ge-
staag van 67 in januari 1999 tot mo-
menteel 95 spelers .

Op 26 oktober aanstaande gaan we 
het heuglijk feit van ons jubileum vie-
ren.
De gemeenschapsruimte van het Jo 
van Dijkhof, huidige speellocatie van 
de club, zal worden omgetoverd tot 
feestzaal, waarin vanaf 14.00 uur de 
festiviteit zal plaatsvinden.
Een zestal leden, lid vanaf het eerste 
uur, zullen in het zonnetje en in de 
bloemetjes worden gezet.
De heer J. Pernot, Wethouder van 
Sport van de gemeente Nuenen c.a., 
zal daarbij aanwezig zijn. 
Na het officiële gedeelte wordt er Brin-
go gespeeld, een combinatie van 
bridge en bingo.
Voor de gelukkigen onder de deelne-
mende spelers zijn leuke prijzen te ver-
dienen.
Bridge een kaartspel dat ook onder de 
noemer denksport geplaatst kan wor-
den. Het spel is voor ieder toegankelijk, 
leeftijd speelt geen rol. Het spel is uit-
dagend, heeft een duidelijk wedstrijd-
element, maar het is ook duidelijk dat 
het samenspelen mensen verbindt. 

ELI - EMK 1-1
Door John de Jong
 
Het trouwe EMK-publiek (ook wel de harde kern genoemd), had afgelopen 
zondag een goede reden om ondanks het regenachtige weer naar Lieshout 
af te reizen voor de wedstrijd tegen ELI. 

waarbij ook een soort ‘kick- en rush’ 
spelstijl werd gehanteerd waarmee 
EMK zichtbaar moeite had. Het speel-
veld werd langer, het veld zwaarder en 
ook de afstanden konden moeilijker 
worden belopen. 
Toch waren er de eerste doelkansen 
voor EMK (vrije trap Daan van de ven 
rakelings over, schot van Robert van 
de Ven net over). ELI slaagde er zelfs in 
om stap-voor-stap het spelbeeld te la-
ten kantelen en er het laatste kwartier 
een offensief uit te persen (‘het Lies-
houts kwartiertje’). Er was een vrije 
schietkans waarbij EMK werd gered 
door een polletje en zelfs nog twee 
counters voor EMK waarbij de zege zo-
maar meegenomen kon worden naar 
het Nuenense Eeneind.
Op basis van de eerste helft verloor 
EMK 2 punten, maar op basis van de 
tweede helft was een puntendeling 
een terechte uitslag.  De winst zat in de 
inzet, mentaliteit en teamgeest wat we 
mee kunnen nemen naar de volgende 
wedstrijd tegen ASV’33.

De laatste weken werd de roep om in-
zet, mentaliteit en teamgeest veelvul-
dig gehoord langs de velden en dat 
was juist wat de ploeg (zeker de eerste 
helft), veelvuldig liet zien. 
Vanaf het eerste fluitsignaal had EMK 
het initiatief en ELI kon daar nauwelijks 
iets tegenoverstellen. Zo waren er 
doelkansen voor Daan van de Ven (1e 
min), Hein van den Bosch (15e min) en 
opnieuw Daan van de Ven (33e min), 
na een voorzet van Yordi Linders, waar-
bij het enige punt van kritiek het niet 
benutten van de kansen mocht zijn. 
In de 40e minuut was het Robert van 
de Ven die met een prima afstands-
schot EMK aan de verdiende leiding 
bracht (0-1). De vreugde was echter 
van korte duur toen net voor rust een 
prima voorzet van ELI over doelman 
Robin Verhoeven in de verre hoek ‘let-
terlijk’ binnenviel, 1-1.
Na rust had ELI het strijdplan en de 
veldbezetting veranderd: een fysiek 
sterke spits als diepste aanspeelpunt 
en bewegende spelers daaromheen, 

Redding op de doellijn door een verdediger van ELI

Rikken bij de RKSV Nuenen weer van start

Gerry Dekkers winnaar 1ste wedstrijd 
Door Antoon Hurkmans

Uitslag Rikken 18 oktober
1 Gerry Dekkers  94 punten
2 Bennie de Louw  79 punten
3 Riny Schepers 77 punten
4 Antoon Hurkmans 74 punten
5 Frans Foolen  68 punten
6 Peter de Louw 63 punten
7 Wil Marguenie  63 punten
8 Thea Elbers  63 punten
9 Leo Arts   55 punten
10 Frits Rooijakkers 52 punten

Vrijdag 25 oktober is weer de volgen-
de rik avond bij de supportersclub 
RKSV Nuenen aanvang 20.00 uur en 
ook dan is weer iedereen van harte 
welkom om deel te nemen, zowel le-
den als niet leden, ervaren of onerva-
ren, alle rikkers zijn van harte welkom.

Locatie ‘Oude Landen’, Pastoorsmast 
14, Nuenen. Voor informatie bellen 
naar 06 10289797 of 06 52696828

Veel deelnemers hadden de weg naar 
de rik arena op sportpark Oude landen 
weer gevonden en met de sfeervolle 
ambiance en de zeer grote opkomst 
kan de organisatie met een goed ge-
voel terug zien op de start van een zeer 
geslaagde avond ouderwets rikken.
Om acht uur werd aangevangen met 
de eerste wedstrijd van het nieuw sei-
zoen en het was Riny Schepers die de 
pauze inging als leider met een score 
van 77 punten. Na de pauze en nieuwe 
tafel indeling werd er volop strijd gele-
verd voor de eerste overwinning en 
het was bij het opmaken van de eind-
stand de trouwe deelnemer uit het 
Lieshoutse, Gerry Dekkers die met een 
mooie score van 94 punten de over-
winning voor zich opeiste met op de 
tweede plaats Bennie de Louw uit Ger-
wen met 79 punten. 
De hoofdprijs bij de loterij was een 
prooi voor Thea Elbers.
 

Winnaar Gerrie Dekkers wordt gefeliciteerd 
door wedstrijdleider Antoon Hurkmans

•   Gratis parkeren voor de deur
•   Persoonlijke en deskundige 

bediening
•   Vertrouwd adres sinds 1947

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

RUNNING ON CLOUDS

De collectie van ON- Perfomance running en outdoor schoenen zijn exclusief verkrijgbaar bij:

C O L L E C T I E  R U N N I N G  &  O U T D O O R  S C H O E N E NC O L L E C T I E  R U N N I N G  &  O U T D O O R  S C H O E N E NC O L L E C T I E  R U N N I N G  &  O U T D O O R  S C H O E N E N

Milheezer Boys - RKGSV 1-1
 
Op deze druilerige zondag middag moest RKGSV naar Milheeze om op 
sportpark `t Rooi de lastige uitwedstrijd tegen Milheezer Boys te spelen. De 
eerste minuten was het een beetje aftasten voor beide ploegen. RKGSV liet 
ondanks het zachte, hobbelige veld het balletje goed rollen.

schoon. Gijs Vorstenbosch verzette 
weer veel ‘vuil’ werk voor de ploeg.  
Een paar keer kwam RKGSV onder de 
druk vandaan. Zo gaf Bjorn Kreemers 
een goede pass op Daan De Loo die 
hierdoor de kans op 0-2 kreeg. Helaas 
was hij te gehaast waardoor zijn schot 
voor langs het doel ging. Niels de Haas 
probeerde het met een poging vanuit 
de 2e lijn maar zijn schot ging net naast 
het doel. De laatste minuten werd de 
druk op ‘t doel wel erg groot. RKGSV 
kwam er niet meer uit. In de 90ste mi-
nuut sloeg de thuisploeg alsnog toe. 
Rob Keunen frommelde de bal voor 
Milheezer Boys in het Gerwen doel, 1-1.
Zuur om in de laatste minuten de winst 
uit handen te moeten geven maar een 
puntendeling was al bij al terecht.
 
Zondag 27 oktober, 14.30 uur  wacht de 
thuiswedstrijd tegen Stiphout Vooruit.    

Na een kwartier was ‘t raak. Rico Hen-
drix opende met een mooie crosspass 
op Daan De Loo, Daan speelde zijn 
man uit om op zijn beurt de bal voor te 
geven op Bjorn Kreemers die met deze 
kans wel raad wist. Zijn schot ver-
dween onhoudbaar voor de keeper in 
het doel, 0-1.   
Milheezer Boys was echter niet onder 
de indruk van dit doelpunt en wisten 
elkaar steeds beter te vinden. Er kwa-
men dan ook wat mogelijkheden maar 
echt grote kansen werden er door 
goed verdedigend werk aan Gerwen 
zijde niet weggegeven, ruststand 0-1.
 
Na de rust moest RKGSV verder terug. 
Een vrije trap op de 16 meter voor Mil-
heezer Boys vloog tot grote opluch-
ting net over de kruising. Keeper Remy 
Hendrix hield in deze fase met ver-
schillende knappe reddingen zijn doel 

Afgelopen vrijdag werd er weer begonnen met het rikken bij de supporters-
club van de RKSV Nuenen seizoen 2019 - 2020.

Duvelscross bij 
Runnersclub 
Lieshout
Op zondag 3 november organiseert 
Runnersclub Lieshout weer de Duvels-
cross. Deze cross is weer volop in de be-
langstelling bij de lopers en Runners-
club Lieshout hoopt dan ook weer vele 
lopers naar de Duvelsberg te trekken. 
De Duvelscross kende vorig jaar verras-
sende winnaars, zo zegevierde Malissa 
Bevers uit Elsendorp bij de dames en 
Robin Spijkerboer uit Best bij de heren. 
Bij de dames is Anne Smeets zeker niet 
kansloos voor een podiumplaats. 
Bij de heren wordt dat iets moeilijker in 
een sterk deelnemersveld. 
Verder zullen veel leden van Runners-
club Lieshout aan de start verschijnen 
voor 1,2,3 of 4 ronden van 2 kilometer. 
 De Duvelscross is uitermate geschikt 
voor iedere trimmer en wedstrijdloper.

Inschrijven is mogelijk vanaf 10.00 uur 
voor de afstanden 2, 4, 6, of 8 km. bij de 
Duvelsberg aan ’t Hof in Lieshout. De 
start is om 11.00 uur 
Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00
Er zijn prijzen voor de eerste 3 aanko-
mende dames en heren op de 8 km.
Alle deelnemers ontvangen een con-
sumptiebon. Een tent voor het omkle-
den is aanwezig.
Voor meer informatie,  
www.runnersclublieshout.nl



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

 
 
 
 

 
 
Wij zoeken per direct een                           
Chauffeur kraan-/ containerwagen 6x4  
 
Werk je graag in een afwisselende omgeving waarbij je telkens wordt uitgedaagd en geen dag 
hetzelfde is, dan hebben wij wellicht dé baan voor je. 
 
Wat ga je doen in deze functie: 
Je houdt je voornamelijk bezig met het vervoer van diverse materialen naar onze projecten in de 
regio. Verder houd je je bezig met ondersteuning bij de voorkomende werkzaamheden. 
 
Wat vragen wij: 
-    Rijbewijs B/E en C + code 95 
-    geldig VCA certificaat (of bereid deze te behalen) 
- flexibele werkhouding 
- zelfstandig kunnen werken 
- goede omgang met machines 
- enige ervaring in de wegenbouw of bestratingen is een voordeel 
 
All round grondwerker of vakman G.W.W. 
 
In deze functie ben je verantwoordelijk voor alle werkzaamheden binnen het vakgebied. 
 
Wat ga je dan doen? Het uitvoeren van grondwerk met of zonder ondersteuning van machines 
(bestratingen), aanleg van complete nieuwe riolering, stellen kolken, plaatsen verkeersborden. 
Kortom een veelzijdige en afwisselende functie waarbij eigen inzicht en vakmanschap een grote rol 
speelt. 
 
Wat verwachten we van jou? 
-   je hebt relevante werkervaring in de civiele techniek of het 
    hoveniersvak                               
-   je bent bij voorkeur in het bezit van relevante certificaten of opleiding 
-   je beschikt over rijbewijs B/BE 
-   enige ervaring met een minigraver is een voordeel 
-   je kunt goed samenwerken, maar hebt ook een grote mate van 
    zelfstandigheid  
-   je hebt een flexibele en stressbestendige instelling 
 
wat bieden wij: 
-    salaris conform CAO bouw 
-    contract voor bepaalde tijd met zicht op vaste baan 
-    afwisselende baan met veel zelfstandigheid 
-    Fulltime in dagdienst 
 
Heb je interesse stuur een berichtje naar: 
info@gebrvdberk.nl of bel naar: 040-2837008 of 06-53217963 

- 

KOOPZONDAG 27 OKTOBER
GEOPEND VAN 12.00-17.00 UUR

Dorpsstraat 95  Mierlo  |  T 0492 66 11 00  | www.lenssenmannenmode.nl | info@lenssenmannenmode.nl 
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FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

NU IN DE 
SHOWROOM
NU IN DE 
SHOWROOM

GAZELLE 
ULTIMATE 2020
OPTIMALE 
RIJCOMFORT!

Bosch Active Plus motor
Magura velgremmen
Uitstekende wegligging

VANAF

3299.-
En dit alles tegen concurrerende prijzen
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zonder afspraak
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snelservice bij 

zonder afspraak

voordeel 12
gratis software update bij onderhoud

contracten maar 
gewoon betaalbaar zadelgarantie

gratis software 
onderhoud

voordeel 11

gratis accu test 
bij onderhoud

zadelgarantiezadelgarantie

iedere dag zadelgarantie
voordeel 11

gratis accu test 
bij onderhoudvoordeel 10

gratis montage 

accessoires

testdag
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gratis montage 
voordeel 9

100% rijklaar 
afgeleverd

service

voordeel 9

100% rijklaar 
afgeleverd

voordeel 8
gratis op maat afstellen van de nieuwe fiets

####waardebon|RdL
NU MET BON 

Onderhoudsbeurt voor 
uw fiets inclusief poetsen

Maak alvast een afspraak!

van € 79.95van € 79.95van € 79.

nu € 49.-
(geldig van 29 oktober tot  20 december 2019) 

(derailleur en elektrische fietsen € 10.00 extra, excl. onderdelen)

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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