
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

Opnieuw bijna 
500 vogels 
op vogeltentoon-
stelling Nuenen

Allerzielenviering 
Gerwen

Nationale 
Ouderendag Nuenen 
was onvergetelijk 
dankzij jullie
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Puzzel mee 
Win een kadobon ter waarde van € 10,- 
van Albert Heijn Parkstraat. Kijk op de 
puzzelpagina in ons weekblad voor 
meer informatie.

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

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

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

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

Engelseweg 212, Helmond  |  www.stijlenco.nl, www.covetex.nl

EIGENTIJDS WONEN

ALLE 
BEKENDE 
MERKEN VOOR 
UW INTERIEUR 
ONDER ÉÉN DAK!

SHOPZONDAG

zondag 
3 

nov 
13:00-17:00

W I N K E L C E N T R U M  W O E N S E L

Griepvaccinatie 
Praktijk Boek

Iedereen die voor de griepvaccinatie in 
aanmerking komt ontvangt een persoonlijke 
uitnodiging.
Zonder afspraak kunt u komen:
Di. 5 nov. A t/m. G:    9.00 – 11.00 uur.
Wo. 6 nov. H t/m. Z :    9.00 – 11.00 uur.
Wo. 6 nov. extra namiddag vaccinatie van 
 16.00 – 17.00 uur.
Graag uw uitnodigingsbrief meenemen en 
met uw kleding rekening houden met de 
prik in de bovenarm. 

Een bijzonder weekend

 Grand Gala Des Princes
Door Mariët Jonkhout

Het werd precies, zoals de Oud Prinsen op hun website hadden aangekon-
digd, het tweejaarlijkse Grand Gala De Princes. Een groots feest met een 
spetterende entree, heerlijk eten, optredens van bekende artiesten, zoals 
Trijntje Oosterhuis, Django Wagner en George Baker, een fantastische band, 
een stevige veiling en twee keer een cheque van € 25.000,- voor de Stichting 
Wensambulance en de Stichting Onky Donky.

hadden, omdat het toch ook wel een 
beetje zien en gezien worden is op 
zo’n avond. Dat het doel van het gala 
- geld inzamelen voor goede doelen - 

Het was zichtbaar genieten voor de 
ongeveer 400 gasten die zich, naast 
diep in de buidel getast te hebben 
ook in de mooiste creaties gestoken 

niet aan dovemans oren gericht was, 
bleek wel uit de opbrengen uit de lo-
terij en de veiling, waarbij veiling-
meester Fons Linders zelf een weekje 
Bali onder de hamer bracht.

Dwèrs vur mekaar
Met het geld dat op de zaterdag 
wordt ‘verdiend’, wordt - ook inmid-
dels traditiegetrouw - de zondag-
middag gefinancierd. De ‘Dwèrs vur 
mekaar’ feestmiddag, waar zo’n 300 
mensen voor waren uitgenodigd die 
niet zo vaak een feestje vieren. Zij ge-
noten van optredens van onder an-
dere Mark Elbers. Uit alle geledingen 
waren ze aanwezig; uit Archipel Ak-
kers, Club SAM, de LEV-groep en de 

voedselbank. Het werd een onverge-
telijke middag, als vanouds gepre-
senteerd door de altijd warmhartige 
en gevatte Christel de Laat. Er werd 
gedanst, gezongen en de polonaise 
werd gelopen, terwijl de Oud Prinsen 
met partners hun benen onder hun 
lijf uitliepen om iedereen van een 
natje en een droogje te voorzien.

Als slagroom op de taart hadden de 
Oud-Prinsen nog een mooie verras-
sing. Nog eens 11 lokale goede doe-
len - een heel elftal, zoals Vincent 
Raessens het verwoordde - kregen 
ieder een cheque van € 500,- uitge-
reikt. Er wordt nu al uitgekeken naar 
2021!

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

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

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

Gebruik alleen biologisch afbreekbare zakjes 
voor de GFT+E container.

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

RAADSVERGADERING BEGROTING   
7 NOVEMBER
U bent van harte welkom bij de Raadsvergadering Begroting - 7 
november 2019 - locatie Het Klooster Let op: Gewijzigde Aanvangs-
tijd 18.30 uur.
Agenda en bijbehorende stukken staan op nuenen.raadsinformatie.
nl en liggen ter inzage in het gemeentehuis. 

Onderwerpen o.a.
• Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023
• Belastingverordeningen 2020

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

NIEUW SKATEPARK GEOPEND    
EN VOLOP IN GEBRUIK
In de stralende zon opende wethouder Caroline van Brakel samen 
met jeugdburgemeester Luuk van den Nieuwenhuijzen afgelopen 
zaterdagochtend de nieuwe skate-, step- en bmxbaan aan de Pas-
toorsmast. Een te gekke speel-en beweegvoorziening voor de jeugd, 
waar de afgelopen week al veel gebruik van is gemaakt. De baan 
was een verzoek van jongen (-werk) en is nu gerealiseerd. Voor de 
veiligheid zijn er extra verkeersmaatregelen getroffen in de buurt 
van het skatepark.

FB Oranje Comite Nuenen

HULP GEVRAAGD: TEST DE STRUCTUUR 
VAN ONZE NIEUWE WEBSITE
Achter de schermen bouwen we aan een nieuwe website. Op dit 
moment denken we na over de structuur. Hoe gaan we de hoofd-
stukken indelen en wat is handig en logisch? Het doel is dat de ge-
bruikers van de website snel en eenvoudig vinden wat ze zoeken. 
Belangrijk bij het bouwen van een goede structuur is het zoekgedrag 
van mensen. Om dit zoekgedrag te meten, hebben we een online 
test ontwikkeld met vijf vragen. En daarnaast een extra vraag over 
hoe u het liefst het gemeentenieuws onder ogen krijgt. Alle inwoners 
en ondernemers van gemeente Nuenen kunnen meedoen aan de 
test. Dat kan via deze link: https://ows.io/tj/sl87eu27 De test duurt 
ongeveer 5 minuten. Alvast bedankt voor je medewerking!

DIKKE BANDEN RACE NUENEN   
24 NOVEMBER
Word jij het nieuwe wielertalent?
Wielrenner Steven Kruijswijk is geboren en getogen in onze gemeen-
te. Dit jaar werd hij 3e bij de Tour de France. Een hele prestatie! 

Steven is ambassadeur van de stichting “Klaar voor de Start”. Deze 
stichting wil de wielersport onder de aandacht brengen bij kinderen 
en organiseert daarvoor regelmatig Dikke Banden Races en nu ook 
in Nuenen, rond Het Park, vanaf 11.00 uur bij Het Klooster. Er zijn 
3 categorieën: kinderen van 7-8 jaar, kinderen van 9-10 jaar, kinde-
ren van 11-12 jaar. Het startschot en de prijsuitreiking worden ver-
richt door Steven Kruijswijk. 

Hoe kun je meedoen? 
Het is niet nodig om dure materialen aan 
te schaffen. Meedoen kan gewoon op je 
normale (stads)f iets, mountainbike of 
crossfi ets met een bandbreedte van mini-
maal 28 millimeter. Racefi etsen zijn niet 
toegestaan. Je kan je inschrijven via de 
website: www.klaarvoordestart.org Wil jij 
ook graag in de voetsporen treden van 
Steven? Meld je dan aan voor deze race!

COMPENSATIE     
EIGEN RISICO ZORGVERZEKERINGSWET
De gemeente Nuenen ver-
strekt onder voorwaarden 
een compensatie voor het 
verplicht eigen risico voor 
de ziektekostenverzeke-
ring. De tegemoetkoming 
voor 2019 bedraagt, af-
hankelijk van uw inkomen, 
€ 300 tot € 385. 

Voorwaarden:
• U bent woonachtig in de gemeente Nuenen;
• U bent op 1 januari 2019 21 jaar of ouder en;
• U heeft over de kalenderjaren 2016, 2017 en 2018 het eigen 

risico voor de ziektekostenverzekering volledig betaald.

Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming is ook de 
hoogte van uw inkomen van belang. Uw inkomen mag niet hoger 
zijn dan 130% van het sociaal minimum. 

Aanvragen
U kunt tot 1 januari 2020 de tegemoetkoming voor 2019 aanvragen. 
Als u nog geen aanvraagformulier voor 2019 heeft ontvangen dan 
kunt u dit formulier vanaf 1 november ophalen op het gemeentehuis 
of het CMD (aan de Berg). Daarnaast kan het aanvraagformulier 
vanaf 1 november worden gedownload van de website van de ge-
meente Nuenen.

VERGUNNINGEN     
PERIODE 21-10-2019 EN 28-10-2019
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Wettenseind 16 Brandveilig gebruik kinderdagverblijf 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Nederwetten Intocht Sint 24 nov 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Nuenen c.a. Militaire Oefening 4 t/m 15 nov 
Pastoorsmast 14 Oktoberfest 25-26-27 okt 

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.

Geschiedenislezing WOI (vervolg) 
‘Ontdek gisteren, begrijp vandaag’. Dat is het motto geweest in oktober van 
de Nationale maand van de geschiedenis 2019 en zou tegelijkertijd een goe-
de vlag kunnen zijn voor het vervolg op de eerste lezing van de Senergiek 
geschiedenisgroep over WO l. 

invloed hierop van de Eerste Wereld-
oorlog. We zullen natuurlijk nooit we-
ten hoe onze samenleving er nu zon-
der deze wereldbrand zou hebben uit-
gezien, maar de onmiskenbare invloed 
van deze oorlog is in tal van ontwikke-
lingen sindsdien aan te wijzen. 
Geïnteresseerd? Kom dan luisteren 
naar het vervolg van de presentatie 
van Jan van der Wielen. Iedereen, 
Senergiek lid of (nog) niet, is van harte 
uitgenodigd.
We vragen een kleine bijdrage van 2 
euro in de organisatiekosten. Koffie/
thee is inbegrepen. 

Begin oktober verzorgde Jan van der 
Wielen het eerste deel van zijn presen-
tatie over WO l en hij zet deze uiteen-
zetting voort in een vervolgaflevering 
over dit thema op vrijdagmiddag 1 no-
vember, van 13.30 uur tot 15.30 uur in 
de Trefpunt zaal van Het Klooster. 
Deze Grote Oorlog, ook al bleef Neder-
land goeddeels gespaard voor dit 
mondiaal conflict, heeft zowel voor Eu-
ropa als voor de rest van de wereld in-
grijpende gevolgen gehad. Met name 
de huidige gespannen problematiek 
van het Midden Oosten valt enkel te 
begrijpen, als men weet heeft van de 

Nuenense foto op de Dam op 4 mei 2020

Nationaal comité 4 en 5 mei
Alweer enkele weken na de bevrijdingsviering ontvingen wij fijne en leuke 
reacties op zowel de aankleding van ons dorp, het programma en natuurlijk 
de parachutes. Mooie foto’s werden toegezonden waarvoor we iedereen 
graag willen bedanken. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft aangegeven 
dat de mooiste foto mag worden ingezonden en getoond gaat worden op de 
Dam op 4 mei. De oproep die het Oranje Comité plaatste, leidde tot een in-
zending van bijna 110 foto’s waaruit gisteren een keuze is gemaakt.

Linders te vragen of zij het vuur in Eind-
hoven wilde ophalen. Maar de foto 
toont meer, ze kijkt niet alleen naar de 
fakkel maar denkt ook aan mooie mo-
menten. Ook de fakkel zelf en de ‘vuilig-
heid’ van het rood wit blauw vertelt een 
verhaal, namelijk dat de fakkel al jaren 
traditiegetrouw binnen de familie 
Heerings wordt gebruikt en is overge-
dragen van vader, naar zoon en nadien 
broer nadat beide overleden waren. De 

We hebben gekozen voor de foto van 
Oma Linders. Het verhaal achter deze 
foto’s is heel breed en diep. Nadat we de 
parachutes hadden opgehangen zaten 
we in een groep na te praten over de be-
vrijding van Nuenen. Eén van de aanwe-
zigen gaf aan dat haar moeder de be-
vrijding van Nuenen had meegemaakt 
en dat haar recent overleden vader al-
tijd het vuur ontstak in de gemeente Til-
burg. Zo ontstond het initiatief om Oma 

fakkel dient al jaren voor het ophalen 
van het vuur vanuit Bayeux naar Eind-
hoven en dus ook naar Nuenen.
En zo toont deze foto vele verhalen en 
komen ze bij elkaar in één impressie. Jo-
landa Vening bedankt en we zullen deze 
foto als Nuenense inzending insturen 
naar het Nationaal Comité 4 en 5 mei.



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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

  

 

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK 
keurslager

Voor een verantwoord stukje vlees!

Slavinken
............................................................4 stuks 4,00
Herfst Rolletje
“Vorstelijke vink” ............................100 gram 2,10
100 gram Gebr. Kipfi let +
100 gram Grillworst .............................3,50
KipKado
“Kipfi let, groenten en ontbijtspek” .100 gram 1,80
Cheezie
“BBQ worst met kaas, ui en pijnboompit”
........................................................100 gram 1,45
Gevuld Stokbrood
..........................................................per stuk 2,50
Er zijn weer: Hazen- en Konijnenbouten

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

GEMAK

SPECIAL

MEY 
STYLING EVENTben je er bij?

STYLING & MAAT ADVIES   |   MANNEQUIN   |   LINGERIE   |   HAPJES   |   DRANKJES

ZATERDAG 2 NOVEMBER VAN 10.00 – 17.00 UUR

José Cuypers Lingerie   |   Parkhof 1, Nuenen   
040 763 04 15  |   lingerie@josecuypers.nl   |   www.josecuyperslingerie.nl

 

Met integrale geneeskunde wordt volgens top-
universiteiten in de VS een visie beschreven 
waarbij arts en patiënt gelijkwaardig zijn (de 
arts als coach). De patiënt staat centraal en  de 
mens wordt als geheel gezien. Als behandeling 
wordt er een keuze gemaakt uit alle beschikbare 
therapeutische mogelijkheden waarvoor weten-
schappelijke onderbouwing bestaat.

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

Behandelingen: 
- Orthomoleculaire geneeskunde
- Homeopatische geneeskunde

Integrale geneeskunde

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

- Epi- genetische geneeskunde
- Natuurgeneeskunde
- Reguliere geneeskunde

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

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

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

BeterKliniek
Helze 27
5662 JE Geldrop

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

Verzekerd van 
onafhankelijk en 
compleet advies. 

Hypotheken | Verzekeringen | Pensioenen

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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Jazz van drie tot zes
Vanaf 3 november is er in het winterseizoen iedere eerste zondag van de 
maand een jazz middag in het paviljoen van Strandbad Enode, Enodedreef 
3 in Nuenen. 

dien zijn een aantal stukken in een 
nieuw muzikaal jasje gestoken waar-
door ze heel verfrissend klinken.

Onder het motto ‘muziek maken moet 
goed en gezellig zijn’ heeft de band 
reeds talloze optredens verzorgd in de 
regio Eindhoven en ver daarbuiten. De 
bezetting bestaat uit : Wiel Berden kla-
rinet en leider, Rob van Pernis bas, Bert 
Gerbrands slagwerk, Peter van Twist 
trombone, Willem van Alphen trom-
pet, Friso van Terwisga banjo en gitaar, 
Wim Wijnhoven piano.

 De entree is gratis.

U kunt in een prachtige locatie met uit-
zicht op het strandbad genieten, dan-
sen en luisteren naar enthousiaste mu-
zikanten, die hun muziek met volle 
overtuiging brengen. De komende 
maanden worden er diverse jazz stijlen 
ten gehore gebracht. 

Het openingsconcert wordt verzorgd 
door His Masters Noise. De band, die 
gezellige klassieke jazzmuziek speelt, 
is opgericht in 1982 en is zich in de 
loop der jaren gaan onderscheiden 
van andere door zich o.a. toe te leggen 
op nummers waarin prachtig drie - en 
vierstemmig gezongen wordt. Boven-

Leerlingen         
St. Jozefschool       
treden op 
Hooggeëerd publiek! Wij hebben voor 
u een hele leuke en gezellige voorstel-
ling in petto. Alle leerlingen van Eenbes 
basisschool Sint Jozef presenteren al-
lerlei vrolijke en grappige toneelstuk-
jes, dansjes en liedjes. 
Deze bijzondere voorstelling zal te zien 
zijn op vrijdag 1 november om 11.00 
uur in de speciale theaterzaal bij de Sint 
Jozefschool in Nederwetten. Iedereen, 
jong en oud, is van harte welkom! Komt 
dat zien! Toegang is gratis.  

Leerlingen         
St. Jozefschool       

‘Café vol Shanties & Meer’
Zeemansliederen en Ierse folkmuziek klinken zondagmiddag 3 november 
in café De Stam in Gerwen. De groep ‘Tres Hombres Shanty Crew’ heeft drie 
muzikale gezelschappen uitgenodigd voor ‘Café vol Shanties & Meer’ in Ger-
wen. Het zingen en meezingen van de bekende shantynummers levert een 
gezellige middag op. 

handen. Want de drie mannen van 
deze groep zingen ruim twintig jaar in-
ternationale zeemansliederen, onder 
meer ook als lid van Zingerij Dwarsge-
tuigd Nuenen. De andere groepen die 
optreden: ‘Two Sheets to the Wind’ uit 
België, The Whalers uit Vlijmen en 
Ol’Hands Shantymen uit Apeldoorn. 

‘Café vol Shanties & Meer’, zondagmid-
dag 3 november van 14.00 uur  tot 
17.30 uur in café De Stam, Gerwense-
weg 38 in Gerwen, gratis toegang (vrij-
willige bijdrage in de pet). 

De vier deelnemende groepen laten 
een mengeling van werkliederen uit de 
oude zeilvaart horen. Deze liederen 
werden vooral gezongen om het zware 
werk aan boord van de grote zeilsche-
pen ritmisch te laten verlopen, zoals bij 
het hijsen van de zeilen en het ophalen 
van het anker. Ook prachtige nummers 
uit de internationale visserij komen 
aan bod. En ‘Meer’ betekent dat er ook 
Ierse folkmuziek wordt gezongen en 
gespeeld. 
De organisatie van deze middag is bij 
‘Tres Hombres Shanty Crew’ in ervaren 

Horst Rickels, Walther van Heeswijk en Adrian Snoodijk (v.l.n.r.) vormen ‘Tres Hombres 
Shanty Crew’, organisator van ‘Café Shanty & Meer’ in Gerwen (foto: Cees van Keulen) 

Nuenens Swingtime met  
solist Trombonist Bert Boeren 
Op zondagmiddag 3 november 2019 is er in de Watermolen van Opwetten 
weer een spetterend Nuenens Swingtime. De in jazzkringen bekende trom-
bonist Bert Boeren is deze keer onze gastsolist.

Bert Boeren deed na zijn conservato-
riumstudie op zijn 22ste zijn intrede in 
de fameuze Dutch Swing College 
Band. Hij speelde verder op tal van in-
ternationale festivals en heeft een 
stempel weten te drukken op de natio-
nale en internationale jazzwereld. Hij 
heeft ook meegespeeld met Doe Maar, 
Anouk, Chick Corea en Toots Thiele-
mans. Veel prestigieuze awards staan 
op zijn naam.
Naast bekende swingstukken spelen 
we ook een aantal stukken, die Bert 
Boeren heeft uitgekozen. Uiteraard is 
in deze uitvoeringen een bijzonder rol 
voor hem weggelegd.
Dirigent Richard Beeren leidt ons door 
een programma waarmee BigBand 
Nuenen u een jazzy zondagmiddag 
hoopt te bieden. U bent vanaf 14.00 
uur welkom in de Watermolen van Op-
wetten, Opwettenseweg 203. We be-
ginnen om 14.30 uur en de toegang is, 
zoals altijd, gratis.

bonist Bert Boeren is deze keer onze gastsolist.

Gerwen verrast met optreden 
van La Quête en Fiabe 
Zondagmiddag 10 november treden de groepen La Quête en Fiabe op in 
concertcafé De Stam in Gerwen. Deze groepen brengen Italiaanse, Franse en 
Spaanse muziek ten gehore. Het is het eerste optreden in de concertserie 
‘Gerwen verrast met…’, een activiteit van de Werkgroep Leefbaarheid Ger-
wen (WLG). Voor deze concertreeks worden gezelschappen uitgenodigd die 
in het genre ‘lichte muziek’ passen. Bezoekers kunnen genieten van een 
spannend en sfeervol concert.   

De combinatie van leden van La Quête 
en Fiabe vertolkt  muziek van singer-
songwriters uit Frankrijk, Italië en 
Spanje. Zo is zangeres Maaike Rijnders 
verslingerd geraakt aan muziek en aan 
Italië. In dat land is haar liefde geboren 
voor het Italiaanse lied. 

Zangeres, percussioniste en klarinet-
tiste Ingrid Vinkoert neemt je mee naar 
‘La Douce France’ met chansons van 
oude bekenden, zoals Edith Piaf en 
Jacques Brel, maar ook van nieuwe 

Franse talenten. De muzikanten spe-
len ook eigentijdse bewerkingen van 
pareltjes van lichte Spaanse muziek.
Dit is de overige bezetting: Marcel Pay-
ens, toetsen, Paul Vinkoert, contrabas 
en Erik Verhoef, gitaar.
De entree voor ‘Gerwen verrast met…’ 
bedraagt 7,50 euro, inclusief ontvangst 
met koffie of thee. Het concert begint 
zondag 10 november om 14.00 uur. 
Voor reserveren van kaarten en meer 
info: werkgroepleefbaarheidgerwen@
gmail.com of 06 41102625. 

  

Gerwen verrast met La Quête / Fiabe: Maaike Rijnders (rechts), Paul Vinkoert (contrabas) 
en Ingrid Vinkoert…(de andere muzikanten ontbreken op deze foto)  

Donateurs- 
concert   
Drumfanfare   
Jong Leven
Op zondag 3 november 2019 organi-
seert Drumfanfare Jong Leven uit Ger-
wen haar jaarlijkse donateursconcert 
om alle donateurs en sponsoren te be-
danken voor hun financiële en materië-
le steun van het afgelopen jaar. Naast 
dat zij hun sponsoren en donateurs wil-
len bedanken, wordt er deze middag 
ook van de gelegenheid gebruik ge-
maakt om de jubilarissen van de vereni-
ging te huldigen. Dit jaar zijn dat Silvie 
Engelen (25 jaar, musicerend lid en te-
vens penningmeester) en Joke Sche-
pers (rustend lid).

Aanvang concert is 14.00 uur in ge-
meenschapshuis D’n Heuvel te Ger-
wen. Na de huldiging vindt er een re-
ceptie plaats en de middag zal vervol-
gens feestelijk worden afgesloten. 
Graag nodigen wij u ook van harte uit 
om naar de muzikale klanken van 
Drumfanfare Jong Leven te komen 
luisteren, de toegang voor dit concert 
is geheel gratis.

Het gehele orkest staat deze middag 
onder leiding van hun dirigent Jos de 
Vos en zij zullen een gevarieerd con-
cert programma ten gehore brengen.
Graag tot 3 november. 

Drumfanfare   

 Goudhoek 1 
Kampioen
Door Stephan van de Wetering

Vrijdagavond gingen we enigszins ge-
spannen voor de laatste wedstrijd naar 
Mierlo, onze directe concurrent. Wij 
moesten met 3-1 winnen om kam-
pioen te worden. Na drie wedstrijden 
gespeeld te hebben, was de stand 2-1 
in ons voordeel. De laatste mix wed-
strijd moest de beslissing brengen. Na 
een ware thriller wonnen we de wed-
strijd en het verdiende kampioen-
schap. Tot in de late uurtjes is het kam-
pioenschap gevierd.

Swingende gipsyjazz met 
topmuzikant David Lukács 
David Lukács was maandag 28 oktober te gast bij ‘Paulus Schäfer invites’ in 
Gerwen. David is een topmuzikant en speelt klarinet en tenorsax, onder 
meer bij de Dutch Swing College Band. Hij was zeer vereerd om als gastmu-
zikant met het trio van Paulus Schäfer in concertcafé De Stam op het podium 
te staan. 

David Lukács (links, tenorsax) trad op met Paulus Schäfer (sologitaar), Martin Limberger 
(ritmegitaar) en Noah Schäfer (contrabas)…(foto Cees van Keulen)

 David Lukács en gipsyjazzgitarist Pau-
lus Schäfer stonden maandagavond 
voor het eerst samen op het podium, 
maar het leek wel of zij al jaren samen 
spelen. De concertgangers genoten 

van de typische gipsyjazz en van de 
combinatie van muziekstijlen door de 
inbreng van David Lukács. Het lever-
de een sfeervolle en swingende 
avond op in Gerwen. 

Tot slot: u maakt die middag kans om 
voor 2 personen een Nuenens Swing-
time-menu van de Watermolen van 
Opwetten te winnen.
www.jazzmasters.nl/bertboeren/
www.bigbandnuenen.nl

Het kan: Gratis  
tennis en padel  
bij TV de Lissevoort
Jazeker, u leest het goed: bij TV de Lisse-
voort kan men het gehele jaar tennissen 
én padellen zonder dat het netto geld 
hoeft te kosten als er voldoende clubta-
ken worden uitgevoerd. Als je bijvoor-
beeld 10x per jaar een avondbardienst 
doet, verdien je daarmee je contributie 
van een heel jaar terug. Dan speel je he-
lemaal gratis.

Barbeleid
Leden die bardiensten draaien, ontvan-
gen een vergoeding van € 17,50 voor 
een avond en € 7,-- voor een dagdienst. 
Ieder lid mag zelf inschrijven zo vaak als 
men wil. Als je één avond per maand 
bardienst draait of 2 keer per maand 
een dagdienst, heb je de contributie 
van een heel jaar terugverdiend.

Tennis én padel
TVL is een actieve en gezellige, maar ze-
ker ook ambitieuze vereniging met bij-
na 1000 leden (waarvan circa 150 jeugd-
leden) en is daarmee de grootste ten-
nisvereniging in Nuenen c.a. 
Er is tevens een hal met twee hardcourt 
binnenbanen die in de periode 1 okto-
ber tot 1 april worden verhuurd aan ie-
dere geïnteresseerde (dus ook voor niet-
leden). Sinds een jaar beschikt de vereni-
ging voor haar leden ook over 2 verlich-
te all-weather padelbanen. 
In het gezellige paviljoen kunnen spe-
lers en bezoekers na het tennissen een 
hapje en een drankje nuttigen, met be-
diening dus door eigen leden!  

De Goudhoek

TENNISVERENIGING
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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:

Laat Nuenen  
het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het nieuws 

wat u vindt dat Nuenen moet 
weten. Plaats GRATIS 

uw redactioneel artikel.
redactie@ronddelinde.nl

Irma van Laarhoven 
en Leon Raaijmakers

De Beekse Tuin 55, Nuenen

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

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

E I G E N T I J D S

Sparen voor huis is moeilijk 
Huurders in de vrije sector kunnen eigenlijk niet sparen voor de aankoop van een 
eigen woning. Dat blijkt uit een onderzoek van economen van de Rabobank on-
der 10.500 huurders en woningbezitters. Een flink aanbod aan woningen in de 
vrije huursector wordt vaak genoemd als voorwaarde voor een goede doorstro-
ming op de woningmarkt. Mensen die te veel verdienen voor een sociale huur-
woning en willen sparen voor een koopwoning zouden dan tijdelijk zo’n huis in 
de vrije sector kunnen huren.

De huren in de vrije sector (vaak fors boven de €1.000) maken dat sparen echter 
vrijwel onmogelijk. Ik had er eerlijk gezegd geen grootscheeps onderzoek voor 
nodig gehad om deze bewering te durven doen, maar goed, nu is er dan bewijs. 
Ook blijkt dat 69% van de ondervraagde huurders tot 45 jaar in de vrije sector 
graag wil verhuizen. Van hen wil driekwart een woning kopen. Ik vrees dat ook 
bewoners van een sociale huurwoning (tot €720 huur per maand) of een midden-
huurwoning (tussen €720 en €1.000) niet of nauwelijks kunnen sparen voor een 
eigen woning. 

Starters, ook degenen die behoorlijk verdienen, zitten daardoor al langere tijd 
klem op de woningmarkt. Ze kunnen niet voldoen aan de strenge leennormen 
die sinds de crisis van kracht zijn. Maar ze komen ook niet aan sparen toe en zijn 
dus niet in staat voldoende eigen geld in te leggen bij de aankoop van een wo-

ning. Het Nibud speelt een grote rol in het vaststellen van die 
hypotheeknormen en heeft voor volgend jaar in ieder geval 

een verruiming van de mogelijkheden geadviseerd voor 
tweeverdieners. Het tweede inkomen mag vanaf 2020 
voor 80% meetellen, nu is dat nog 70%. Ook voor ko-
pers van energiezuinige woningen komen er iets meer 

mogelijkheden.

In navolging van hoogleraar Peter Boelhouwer pleit ik 
ervoor om de leennormen voor starters sowieso iets te 

verruimen (dus niet alleen voor tweeverdieners) als zij een 
goed vooruitzicht op de arbeidsmarkt hebben. Al ben ik 

het ook met het Nibud eens dat alleen meer en betaal-
baar bouwen tot een structurele oplossing kan lei-
den.

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

Woningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Veilig op Weg
Waar kinderen en vrachtwagens elkaar ontmoeten, kunnen hele gevaarlijke 
situaties ontstaan. Daarom is voorlichting letterlijk van levensbelang, met 
name aan de meest kwetsbare verkeersdeelnemers: kinderen. Om kinderen 
bewust te maken van de mogelijke gevaren van het verkeer hebben Trans-
port en Logistiek Nederland (TLN) en Veilig Verkeer Nederland (VVN) een les 
ontwikkeld waarin leerlingen van het basisonderwijs kennismaken met 
vrachtauto’s. 

op Wegvrachtauto klaar staat voor de 
praktijkles. Achter het stuur van een 
vrachtauto besef je pas goed hoe be-
langrijk het is om als fietser uit de 
dode hoek te blijven. 
‘Veilig op Weg’ is het grootste dode hoek 
lesproject in Nederland en uniek in Eu-
ropa. Jaarlijks worden door TLN, VVN en 
alle Veilig op Weg partners, zo’n 1500 ba-
sisscholen bezocht. Het project wordt 
gesponsord door: Randstad Transport, 
BP, TVM, Sectorinstituut Transport en Lo-
gistiek, RAI Vereniging, DAF Trucks, IVE-
CO, MAN Truck & Bus, Mercedes-Benz 
Nederland, Renault Trucks, Scania Ne-
derland, Volvo Group Truck Nederland, 
Schmitz Cargobull, Tip Trailer Services 
en Profile Nederland. 
Meer weten of een les aanvragen? Kijk 
op: www.veilig-op-weg.nl  

Nuenen / KC De Wentelwiek 
Corina Hamer, chauffeur en instructeur 
van Transport en Logistiek Nederland 
was donderdag 24 oktober te gast op 
KC De Wentelwiek om de leerlingen 
van de groepen 7 en 8 bewust te ma-
ken van de gevaren van grote voertui-
gen in het verkeer. De kinderen leren 
tijdens de les twee vuistregels die es-
sentieel zijn om veilig als fietser deel te 
nemen aan het verkeer. ‘Blijf rechts en 
ruim achter grote voertuigen’ en ‘houd 
minstens drie meter afstand’. 

Dode Hoek 
Het project ‘Veilig op Weg’ bestaat uit 
een theorie- en een praktijkles. De 
theorieles wordt gegeven aan de 
hand van een online film. Daarna gaan 
de kinderen naar buiten waar de Veilig 

Vogeltentoonstelling in Nuenen

Opnieuw bijna 500 vogels   
op vogeltentoonstelling
In het eerste weekeinde van november is het weer vogelshow in Nuenen. Al 
meer dan 50 jaar is dat een vast gegeven. De leden van VV de Bastaarden 
hebben weer hard gewerkt om voor elke liefhebber en geïnteresseerde een 
mooie vogelshow neer te zetten.

Openingstijden:
Vrijdag 1 november, 20.00 - 22.00 uur
Zaterdag 2 november,10.00 - 20.00 uur
Zondag 3 november,10.00 - 16.00 uur
 

Met allerlei verschillende vogels in de 
wedstrijd is er ook een verkoopklasse 
waar u direct van de kweker vogels 
kunt kopen.
Ook kunt u tijdens de show bij de le-
den van onze vereniging terecht met 
allerlei vragen die u heeft over uw ei-
gen vogels of uw vogels in uw tuin. Wij 
zullen u dan proberen van goede ad-
viezen te voorzien.

Dat Nuenen al sinds 1962 een goede 
en gezonde vogelvereniging heeft, 
kunt u zelf vaststellen als u een be-
zoekje brengt aan onze show. U bent 
dan ook van harte welkom.
Deze show wordt gehouden in de kan-
tine van de honk en softbalclub aan de 
Lissevoort 6 te Nuenen.

PvdA-inloop  bij Schafrath  
Vrijdag 1 november zijn we er weer. Vanaf 21.00 uur kunt u aanschuiven bij 
de PvdA-tafel bij Schafrath. Waar gaan we het over hebben? Zoals u mis-
schien weet, hebben wij geen agenda. We praten met elkaar en met u over 
Nuenense zaken en wat verder ter tafel komt.

Ouder-kind 
weekend
Elk jaar is het weer zover, het weekend 
waar de ouders van onze welpengroep 
(7-11 jaar) reikhalzend naar uitkijken... 
Het ouder-kind weekend! Een week-
end vol met scoutieve activiteiten om 
de ouders onder te dompelen in de ac-
tiviteiten die hun kinderen elk week-
end zelf meemaken op de zaterdag-
middag.
De ouders en kinderen hebben hun fa-
natiekste kant laten zien tijdens ‘Het 
grote boodschappenspel’ waarbij ze 
punten konden verdienen bij diverse 
spellen om daar weer ingrediënten 
van te kunnen scoren bij onze geïm-
proviseerde winkel. Dit leverde uitein-
delijk een aantal ‘erg interessante’ 
maaltijden op! 
De leuke nacht van de nacht wande-
ling van het IVN volgde en een avond 
bij de scouting sluit je natuurlijk af met 
een gezellig vuurtje. Een kort nachtje 
en een afsluitend spel verder konden 
de ouders en kids weer op huis aan. 
Lekker thuis verder slapen.  Dat was 
weer een leuk weekend!

 

Ouder-kind 

FLYN:  nieuwe inwoner in onze 
gemeente
 
Twee houten dierfiguren in de voortuin van Akkerstraat 13 in Gerwen maken de 
komst van zoon Flyn bekend. Flyn is het broertje van Lexi en de gelukkige ouders 
zijn Karlijn van den Berk en Lars de Groot. Flyn, welkom in onze gemeente.

Maar, de besluiten van de gemeente-
raad op 31 oktober liggen nog vers in 
het geheugen. O.a.  over het werkpro-
gramma 2020 van de MRE, waarbij 
kan worden aangetekend dat de sa-
menwerking met andere samenwer-
kingsverbanden, zoals het Stedelijk 
Gebied Eindhoven (SGE) nog wel een 
punt van aandacht is. 
Verder is er dan opnieuw gestemd 
over de starterslening voor jongeren. 

Wij hopen dat die ook beschikbaar 
komt voor werkende jongeren. 
Ook valt het raadsbesluit over de wo-
ningbouwontwikkeling op de Emma-
straat. Waar gaat de voorkeur van de 
gemeenteraad naar uit? Naar senio-
renappartementen of patio’s of een 
combinatie daarvan? En wat moet het 
opleveren of mag het kosten? 
Voor de herontwikkeling van locatie 
De Mijlpaal  wordt op 31/10 aan de 
raad een voorbereidingskrediet ge-
vraagd. Hier loopt momenteel met de 
gemeente, stedenbouwkundige, de 
ontwikkelaars en omwonenden een 
haalbaarheidsonderzoek naar een 
combinatie van een gezondheidscen-
trum en plannen van een woongroep 
voor 25 appartementen. 
In verhouding tot andere gemeenten 
telt Nuenen weinig sociale huurwo-
ningen. Om te stimuleren dat deze 
woningen worden gebouwd en voor 
de doelgroep beschikbaar blijven, 
wordt aan de raad voorgesteld vast te 
leggen dat de subsidie sociale huis-
vesting (uit de reeds gevormde be-
stemmingsreserve) alleen wordt toe-
gekend voor de bouw van woningen 
die langdurig (20 jaar) worden ver-
huurd aan de juiste doelgroep. Goed 
voorstel, vinden wij.

Op onze maandelijkse PvdA-inloop op 
de eerste vrijdag van de maand is van-
uit fractie, bestuur en ombudsteam 
steeds iemand aanwezig.  Hebt u idee-
en, vragen of klachten, wij horen ze 
graag. Voor info zie onze website 
www.nuenen.pvda.nl. Naast PvdA-
leden zijn ook andere geïnteresseer-
den van harte welkom. Breng gerust 
uw familie of uw buren mee. Wij ont-
moeten u graag op vrijdagavond 1 
november  vanaf 21.00 uur bij Café 
Schafrath.
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Allerzielenviering Gerwen
Op zaterdag 2 november zal om 17.00 uur in de St. Clemenskerk te Gerwen de 
jaarlijkse Allerzielenviering worden gehouden. In het bijzonder zullen de eigen 
dierbaren worden herdacht die het afgelopen jaar zijn gestorven. Voor hen zullen 
kaarsjes worden aangestoken door een familielid(en).
Alle aanwezigen in deze viering worden uitgenodigd om na afloop gezamenlijk 
een brandende kaars te gaan brengen naar het parochiekerkhof ‘De Huikert’. De 
begraafplaats zal daartoe verlicht zijn met fakkels en spots. We zetten de kaars bij 
het graf, urn-nis of urn-graf van uw dierbare. Wij hopen dat u troost en kracht zult 

vinden bij deze bijeenkomst voor het verwerken van uw 
verdriet.

Werkgroep 
Allerzielenviering 

Gerwen

 Allerzielenconcert 2019 brengt 
muziek uit de film Amadeus!
In 1984 veroverde de � lm Amadeus over het leven van Mozart de harten van 
miljoenen mensen in de hele wereld. Deze ontroerende � lm over een van de 
grootste componisten uit onze geschiedenis werd bekroond met maar liefst 
8 Oscars, reden genoeg om de minstens zo indrukwekkende muziek uit de-
ze � lm op het programma te zetten van het Allerzielenconcert 2019 ter na-
gedachtenis van de overledenen.

worden begeleid door het Valkens-
waards Kamerorkest. Het geheel staat 
onder leiding van dirigent Tom Suters.

Film & concert combinatie
Wilt u alvast in de stemming komen 
voor het concert? Met uw toegangsbe-
wijzen voor Nuenen of Valkenswaard 
kunt u ook GRATIS (entree anders €2,50) 
naar de originele film ‘Amadeus’ uit 
1984 op zaterdagmiddag 9 november 
in de Regenboogkerk, Sportlaan 5 in 
Nuenen. De film begint om 14.00 uur 
en duurt tot ca. 17.00 uur met een korte 
pauze voor een consumptie. U kunt 
plaatsen reserveren voor de film via de 
website www.tomsuters.nl. Na de film 
kunt u op eigen gelegenheid een hapje 
eten in een van de restaurants in Nue-
nen en vervolgens aansluitend naar het 
concert in de H. Clemenskerk aan het 
Park.

Cultuur Overdag
Stichting Cultuur Overdag Nuenen or-
ganiseert op woensdag 30 oktober een 
lezing over het leven en de muziek van 
Mozart. Op donderdag 7 november 
wordt de film ‘Nannerl, la soeur de Mo-
zart’ vertoond. Kijk op www.cultuur-
overdag.nl voor meer informatie.

De concerten vinden plaats op zater-
dag 9 november in de H. Clemenskerk 
aan het Park in Nuenen, aanvang 20.00 
uur, en op zondag 10 november in de 
Nicolaaskerk aan de Markt in Valkens-
waard, aanvang 15.00 uur. Kaarten in 
de voorverkoop à €15,- zijn online te 
bestellen via www.tomsuters.nl of te 
verkrijgen bij de Jumbo filialen in Nue-
nen (centrum en Kernkwartier) en Val-
kenswaard (centrum). Kaarten aan de 
kassa zijn te koop vanaf een uur voor 
aanvang van de concerten en kosten 
€16,-.

Programma & uitvoerenden
Het programma volgt globaal de ver-
haallijn van de film met gedeelten uit 
de ouvertures van ‘die Entführung aus 
dem Serail’ en ‘Don Giovanni’ en de pia-
noconcerten nr. 20 en 22. Centraal in 
het programma staat een integrale uit-
voering van Mozarts onvoltooid geble-
ven Requiem in een bijzondere combi-
natie van de bekende Sußmayr versie 
uit 1792 en de door Richard Maunder 
herziene versie uit 1987.
Aan het eind van het concert volgt nog 
een ‘Eine kleine Verrassing’!
Projectkoor Lux Aeterna samen met vo-
cale solisten en pianist Mark van Nispen 

Samen gedenken op Begraafplaats Oude Landen in Nuenen

Licht op Oude Landen
Op zaterdag 16 november tussen 19.00 en 21.00 uur verzorgt Van der Stap-
pen uitvaartverzorging voor de derde keer Licht op Oude Landen; een sfeer-
volle en troostrijke herdenkingsavond. Na de hartverwarmende reacties en 
grote opkomst van voorgaande edities, is het ook nu weer mogelijk overle-
den naasten te gedenken en een kaarsje voor hen aan te steken.

Ook worden de namen van de overle-
denen genoemd. Wanneer u een of 
meerdere personen wilt herdenken 
kunt u de namen opschrijven voor op 
de herinneringswand.
Natuurlijk is er ook aan kinderen ge-
dacht. Zij kunnen op eigen wijze vorm 
geven aan hun herinnering, zodat 
deze herdenking ook voor kinderen 
betekenisvol zal zijn.

Iedereen is welkom.
Het samenzijn ‘Licht op Oude Landen’ 
is toegankelijk voor iedereen, onge-
acht leeftijd, geloof of culturele achter-
grond. Ook mensen van wie de overle-
den dierbare elders een laatste rust-
plaats heeft, zijn van harte welkom. De 
toegang is vrij en aanmelden is niet 
nodig. Er is geen centraal programma, 
iedereen kan op 16 november tussen 
19.00 en 21.00 uur binnen komen en 
zijn eigen route lopen.

Deze waardevolle avond van geden-
ken wordt mogelijk gemaakt door Van 
der Stappen uitvaartverzorging. In 
nauwe samenwerking met Maaike de 
Graaff, begeleiding bij verlies en rouw 
in Nuenen, en Beheer Begraafplaats 
Oude Landen Beekstraat 48A Nuenen.

Van der Stappen uitvaartverzorging.
Contact: Tanja Ilbrink, Bernhardstraat 4 
5671 HX Nuenen. Telefoon: 040-
2841550 E-mail: t.ilbrink@vdstappen.nl 
www.vdstappen.nl

Licht op Oude Landen, voor wie 
steekt u een kaarsje aan?
“Herinneringen aan overleden dierba-
ren ophalen en delen met de mensen 
om ons heen kan heel troostend en 
versterkend zijn. We voelen de overle-
denen weer even heel dichtbij, in ons 
hart. Tegelijk is het herdenken en de 
naam van een overleden naaste noe-
men een mooi eerbetoon aan de over-
ledene,” aldus Maaike de Graaff, bege-
leider bij verlies en rouw. “Daarom bie-
den we u ook dit jaar hier weer graag 
de gelegenheid toe.

Bij binnenkomst krijgt iedereen een 
kaars waarmee u het graf van een 
naaste, of de herinneringsboom kunt 
verlichten. “Samen willen we de be-
graafplaats in het licht zetten met 
kaarsen en fakkels, als sfeervolle licht-
puntjes die troost bieden in het don-
ker. Zo plaatsen we ook onze overle-
den dierbaren in het licht en de warm-
te van onze herinnering,” vervolgt Tan-
ja Ilbrink, de uitvaartverzorgster uit 
Nuenen bij Van der Stappen.

Aanbod voor jong en oud.
U kiest zelf uw route over de begraaf-
plaats. Zo kunt u door een gedichten-
laantje lopen, creatief aan de slag, met 
anderen in gesprek gaan, of juist in alle 
rust en stilte in gedachten verzonken 
zijn. Er wordt voor sfeervolle muziek 
gezorgd en er worden warme dranken 
aangeboden.

Samen herdenkenSamen herdenkenSamen herdenken
Licht op Oude Landen 

In samenwerking met Yarden

Zaterdag 16 november
Beekstraat 48a te Nuenen

Passion Nuenen 2020
Welke zangers en zangeressen doorbreken de stilte? Lijkt het jou mooi om 
in een Passion-koor te zingen? Wil je graag optreden voor een groot pu-
bliek? Meld je dan vóór woensdag 6 november 2019 aan voor de stemtesten 
van Passion Nuenen.

Wat verwachten wij?
Enthousiasme voor koorzang.
Een geschikte koorstem.
Motivatie om zelfstandig muziek in te 
studeren m.b.v. aangeleverde opnames.
Dat je daardoor goed voorbereid naar 
de repetities komt.
Deelname aan repetities op de woens-
dagavonden 11 en 18 december 2019.
Deelname aan repetities op de woens-
dagavonden vanaf 8 januari 2020.
Deelname aan enkele combinatie-re-
petities met het orkest op nog nader te 
bepalen maandagenavonden in 2020. 
Dit zal wellicht slechts 2 of 3 keer zijn. 
Deelname aan een tweetal studieda-
gen (1 en 22 maart 2020), de techni-
sche repetitie op woensdag 1 april en 
de generale doorloop op donderdag 2 
april 2020.
Deelname aan de uitvoeringen op 3 en 
4 april 2020.

Wij horen je graag op 16e of 17e nov.!!!

Na het bijzondere debuut van Passion 
Nuenen in 2018 is Brass Band Nuenen 
volop bezig met de voorbereidingen 
voor de 2e editie in 2020. Begin april 
komen er minimaal twee klinkende 
avonden voor iedereen met passie 
voor muziek, uiteraard gebaseerd op 
het lijdensverhaal. Nu is het nog stil, 
maar jij kunt je stemgeluid al laten ho-
ren. We formeren een nóg groter en 
krachtiger projectkoor. Hiervoor zoe-
ken wij enthousiaste koorzangers en 
-zangeressen en geven zo volop ruim-
te aan het vele zangtalent dat Nuenen 
en de regio rijk is. 

Aanmelden
Datum stemtest:  Zaterdag 16 en zon-
dag 17 november 2019. 
Duur stemtest: ± 15/20 minuten. 
Aanmelden via : 
passion@brassbandnuenen.nl
Informatie: 
www.passionnuenen.nl

Meedoen aan 
het Levend 
Kerstverhaal?  
Meld je dan nu aan! 
Ervaar de twinkelende lichtjes in het 
donker, voel de spanning als de Ro-
meinse soldaten langsmarcheren en 
ruik de wierook bij de Wijzen uit het 
Oosten. Op zaterdag 21 december 
wordt op het terrein van de Dorpsboer-
derij Weverkeshof in Nuenen het in-
middels traditionele Levend Kerstver-
haal opgevoerd. Het eeuwenoude 
kerstverhaal over de geboorte van Je-
zus wordt hier uitgebeeld. Ook dit jaar 
ontbreken koning Herodes, de engelen 
en de herders niet. De voorbereidingen 
zijn inmiddels in volle gang om er ook 
dit jaar weer een evenement vol erva-
ringen neer te zetten voor jong en oud. 

Je kunt meedoen
Om het Levend Kerstverhaal uit te kun-
nen voeren zijn veel mensen nodig. Als 
je mee wilt helpen, meld je dan nu aan! 
We hebben mensen nodig voor het 
opbouwen en afbreken van de decors, 
kinderen die willen zingen in het enge-
lenkoor of mee willen doen als soldaat, 
mensen die willen helpen bij de cate-
ring, gids willen zijn of een rol op zich 
willen nemen (bijv. herder of wijze). Ie-
dereen is van harte welkom! Voor meer 
informatie kun je contact opnemen 
met Dorine Smilde (06 3830 8089) of 
meld je voor 15 november aan via 
info@levendkerstverhaal.nl

Landelijke erkenning voor 
Momentum vrijwilligers bij Ananz!
Op woensdag 9 oktober won Stichting Het Momentum samen met Veroni 
Haans, coördinator Welzijn bij Ananz WWZ, de Anneke van der Plaats Award. 
Dit omdat hun project precies past in de Brein Omgeving Methodiek voor 
mensen met dementie, zoals die door Anneke van der Plaats, voormalig ver-
pleeghuisarts, is uitgewerkt en landelijk toegepast. 

Het Momentum is mede dankzij Veroni 
Haans en haar collega's binnen 1,5 jaar 
uitgegroeid van een klein mantelzor-
gerinitiatief in een Geldropse huiska-
mer bij Ananz tot een stichting die sa-
men met Ananz al meer dan 50 succes-
volle matches verzorgde. De vrijwilli-
gers worden geselecteerd door Het 
Momentum op basis van aanvragen 
van Ananz. Daarna volgt een opleiding 
van 3 avonden en een dagdeel met 
een korte kennismaking in een ver-
pleeghuis. Veroni Haans is de vaste 
contactpersoon en samenwerkings-
partner voor Het Momentum.

Wat kan er nog wél?
"Ons uitgangspunt is altijd om te kij-
ken naar wat er nog wél kan. Op basis 
daarvan zoeken we een vrijwilliger die 
past bij de vraag, behoefte of interes-
se. Na de match worden onze vrijwilli-
gers ook begeleid zodat ze er nooit al-
leen voor staan," aldus Sylvia Eickholt, 
initiatiefneemster en bestuursvoorzit-
ter van Stichting Het Momentum. Ze 
startte dit project omdat ze tijdens de 

bezoekjes aan haar moeder merkte 
dat er altijd contact mogelijk bleef, in 
elke fase van dementie. Ook zag ze 
hoe goed dit haar moeder deed. Daar-
om besloot ze voor zoveel mogelijk 
bewoners vrijwilligers te zoeken, zodat 
iedereen extra contactmomenten op 
maat kon hebben. Met 'Een uurtje per 
week' werft zij doorlopend vrijwilli-
gers, inmiddels ook voor andere ver-
pleeghuizen. 

Er is nog zoveel te winnen!
De glimlach van de bewoners, de op-
merking van een vrijwilliger dat haar 
match het mooiste cadeautje is en de 
conclusie van een mantelzorgster dat 
hun vrijwilligster wel een engel moet 
zijn, geven aan dat het werkt. "Er kan 
nog zoveel wél, laten we dat vooral 
dan ook doen! Er is nog een wereld te 
winnen, de diagnose dementie is niet 
het einde!" aldus Ananz en Het Mo-
mentum. 
www.hetmomentum.nl

Uitzendingen LON-TV

Het programma van ons magazine 
Nuenen Nú wordt drie keer per 
week ververst met nieuwe onder-
werpen.
De volgende onderwerpen zijn in 
de loop van week 44 en 45 van 
2019 ( onder voorbehoud ) in de 
uitzending van Nuenen Nú te zien :
• Het dementiespeldje
• Kunstenaar Tiny van Rooij
• Maquettebouwer Harm Dovers  
 in Dutch Design Week
• Nieuwe skatebaan Pastoorsmast
• Rabo Clubsponsor Actie
• Bridgeclub BOCN bestaat 25 jaar
• Nieuwe samenstelling 
 VVD raadsfractie 
• Nieuw boek van Samira van de 
 Meulengraaf
• Bestrijding varkenspest door 
 jachtvereniging
De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 en 23.00 uur.
De vergadering van de gemeente-
raad op donderdag 31 oktober 
wordt rechtstreeks door LON TV 
uitgezonden.
De 63 afleveringen van de serie 
‘Biografie van een Dorp’ zijn te zien 
in de Herhaling.
De programma’s van LON TV zijn 
ook te volgen via de livestream op 
www.omroepnuenen.nl. Tevens 
kunt u op deze website actuele 
nieuwsberichten lezen en oude 
LON-opnames bekijken. 
U kunt alle reportages ook apart 
bekijken op You Tube en Facebook 
en via www.youtube.com/lokale-
omroepnuenen
Hebt u een idee of een tip voor een 
door LON TV te verzorgen reporta-
ge? Stuur dan een e-mail naar tv@
omroepnuenen.nl 
U kunt ook op werkdagen gewoon 
binnenlopen in onze studio in Het 
Klooster tussen 10.00 u en 12.00 u.
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Carnaval
Vecteezy.comVecteezy.com

 Spannend!
Ja, daar zijn we weer, met twee hagel-
nieuwe hints! Langzaam worden de 
contouren van onze nieuwe gezags-
drager zichtbaar. Toch….?

 1. Er was eens….

 2. Het lijkt verleden tijd….

 3. Niet bepaald sfeer 
 verhogend….

 4. Een vooruitziende blik….

 5. Lezer gegroet…

 6. Goed geconserveerd…

Hiermee zijn we op ongeveer de helft 
van het aantal hints. Wie volgt prins 
Pretium op tijdens het Dwèrsdebuut 
15 november. Nog 3 weken geduld. 
Alaaf!

Nieuwe 
jeugdprins(es)
 De spanning stijgt: nog ongeveer twee 
weken en dan wordt het grote geheim 
eindelijk onthuld! Voor Prins Joshua en 
Prinsessen Anouk en Kyra zit het er dan 
helaas alweer op, maar niet eerder dan 
dat we met een lied op de beat af-
scheid van ze hebben genomen. Op 
zaterdagmiddag 16 november maken 
we er met alle kinderen uit Nuenen 
een gezellig feest van! Neem al je 
vriendjes en vriendinnetjes uit de klas 
of je sportteam mee, zodat we er een 
super leuke middag van kunnen ma-
ken. Gedurende de middag zal steeds 
duidelijker worden wie de kar gaan 
trekken tijdens het Nuenense Jeugd-
carnaval.

Na de hints van vorige week, hier de 
volgende aanwijzingen waardoor je 
misschien al een idee krijgt:

5. Wij horen de klokken altijd luiden

6. De waarheid ligt in het midden

Kom allemaal naar Het Klooster op 16 
november vanaf 14.00 uur.

jeugdprins(es)

  Bekendmaking    
boerenbruidspaar Raopersgat
De kiescommissie van boerenbruiloftorganisatie C.B.R. heeft weer een 
trouwlustig stel gevonden dat op maandag tijdens carnaval in d’n onecht 
zal worden verbonden. Het boerenpaar en hun getuigen worden tijdens het 
Prinsenbal op zaterdagavond 16 november tussen 22.00 en 22.30 uur in 
Zaal ‘De Koekoek’ bekendgemaakt.

Uit de volgende hints zou je moeten 
kunnen opmaken wie het aanstaande 
boerenbruidspaar is:
1)  Er zit bij allebei een schroe� e los; 
2)  ADHD zit in de familie; 
3)  Zij cijfert zich niet weg, je kunt op 
 haar rekenen; 
4)  Ze zijn allebei als boer in de wieg 
 gelegd; 
5) Hij snapt er de ballen niet van 
 wanneer het ingewikkeld wordt.

 Wie wordt 
de nieuwe  
kartrekker   
van de Raod   
van Zatterdag   
carnaval 2020?
Over ruim een week gaat het weer 
beginnen. 11 november markeert 
de start van het carnavalsseizoen 
2020. Op 10 juni hadden we al witte 
rook: een nieuwe hoogheid voor de 
Raod! 

De PKC van de Raod van Zatterdag is 
hem of haar al vanaf de zomer aan het 
voorbereiden op deze grootse klus. 
Maar wij beginnen nu ook wel ontzet-
tend benieuwd te worden. Wie is deze 
held? Wie gaat ons door de gezelligste 
dagen van het jaar leiden? Hieronder 
alvast de eerste drie aanwijzingen van 
Raoden Maor:

• Leeuwenkop, soepkop of terug 
 naar de jungle.

• Aardbeien en drank, beide zijn 
 altijd dichtbij.

• Wat hebben ‘de boefj es’ ermee te 
 maken?

Op zondag 17 november zullen we 
eerst uitgebreid afscheid nemen van 
onze geweldige Prins Parade en zijn 
adjudant Junior. Daarna worden de 
nieuwe kartrekkers van de Raod ont-
huld. Vanaf 14.00 uur ben je van harte 
welkom in onze residentie Parkhotel 
Auberge Vincent. Houd onze face-
bookpagina in de gaten voor meer 
nieuws en aanwijzingen! 

 

kartrekker   

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.De avond begint om 
20.00 uur met het afscheid van de huidige kartrekkers Prins Feschtivalie en 
zijn adjudanten Crostie, Driekie en Campinga.

publiceerd. Aan u om de juiste naam 
erbij te zoeken. Laat het ons weten. 
Kijk voor meer informatie ook op www.
cvdewetters.nl

Kom gezellig kijken hoe leuk carnaval 
kan zijn in onze mooie gezellige locatie.
Iedereen is welkom en de toegang is 
gratis.

Om klokslag 11.11 uur zullen de nieu-
we kartrekkers op het podium staan. Er 
kan een fantastische prijs gewonnen 
worden als u raadt wie de nieuwe 
Prins(es) is. Om iedereen te helpen ge-
ven we hier de laatste 2 aanwijzingen 
in de vorm van afbeeldingen die van 
toepassing zijn op de nieuwe Prins(es). 
In totaal zijn er nu 11 aanwijzingen ge-

Ben dur bij in ons Narregat:    
wie wor ut? 
Nu de eerste vier aanwijzingen bekend zijn, denkt menigeen te weten wie 
het gaat worden. Maar is dit wel zo? Of is iedereen op het verkeerde been ge-
zet? Zitten de jagers er volkomen naast? Of zijn er dit jaar wel raaiers die het 
bij het rechte eind hebben?

jager en raaier om te kunnen afleiden 
wie de kartrekkers van 2019/2020 zul-
len zijn. Wij dagen iedereen uit om het 
geheim van onze nieuwe hoogheden 
te ontrafelen met de volgende twee 
extra aanwijzingen:

5: Carnaval zit in de genen
6: Erbij zijn is meemaken… 
 want dit wil je niet ‘missen’

We moeten uitkijken dat we niet te 
zelfverzekerd worden, maar wij (de 
PKC en de nieuwe hoogheden) zitten 
er nog op ons gemakje bij zonder ons 
zorgen te maken. We durven dan ook 
wel een stapje verder te gaan door jul-
lie weer twee nieuwe aanwijzingen te 
geven.  Met de voorgaande vier aanwij-
zingen erbij zou het nu niet zo moeilijk 
moeten zijn voor de doorgewinterde 

Nu de eerste vier aanwijzingen bekend zijn, denkt menigeen te weten wie 

Ben dur bij in ons Narregat:    
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Duurzaamheid bij   
José Cuypers lingerie
Bij José Cuypers Lingerie zijn we continue op zoek naar nieuwe samenwerkin-
gen en optimalisatie van ons bedrijf en de bijbehorende merken. Daarbij staat 
o.a. duurzaamheid hoog op onze prioriteiten lijst. We werken graag samen 
met merken die daarin dezelfde gedachten delen. Één van die merken is Mey! 

Verantwoord & duurzaam

Het doel van de producten van Mey; zij 
geven vrouwen het prettige gevoel, de 
juiste keuze gemaakt te hebben. Hun 
motto is daarom ook: Mey - Don’t go 
with less.

Benieuwd naar de nieuwe collectie 
van Mey? 
Zaterdag 2 november hebben we een 
Mey Styling Event tussen 10.00 - 17.00 
uur in de winkel. Er is een ervaren Mey 
stylist aanwezig die je graag alles ver-
teld over dit prachtige merk. Loop bij 
ons binnen en laat je in spireren door 
de diversiteit aan artikelen en de 
prachtige kwaliteit, laat je adviseren 
door onze lingerie experts én profiteer 
van diverse extra’s. 

José Cuypers Lingerie
Parkhof 1 Nuenen 
www.josecuyperslingerie.nl 

Mey is een familiebedrijf waar mo-
menteel de derde en vierde generatie 
aan kop staat. Daarom is duurzaam-
heid voor hen geen trend, maar een 
traditie. Wie Mey al kent, weet dat ze 
niet alleen voor traditie en ervaring 
staan, maar ook voor kwaliteit en inno-
vatie. Ze hebben een duidelijke hou-
ding en stellen hoge eisen aan zichzelf 
en hun producten, evenals José Cuy-
pers Lingerie dit doet. En dat geldt ook 
voor verantwoordelijkheid en duur-
zaamheid, dat verankerd is in de mis-
sies van zowel José Cuypers Lingerie 
als Mey. Verantwoordelijkheid voor 
mens en milieu is het basisprincipe 
waarmee wij aan onze belofte met be-
trekking tot de hoogste kwaliteit, in-
novatie en ethiek kunnen voldoen.

Kwaliteit & Productie
Bij de keuze van katoen vindt Mey de 
kwaliteit belangrijk. Ze gebruiken erg 
langstapelig katoen met een vezel-
lengte van minimaal 40 mm. Daardoor 
wordt het hieruit gesponnen garen 
erg zacht, maar blijft het toch sterk. 
Dankzij de geografisch bepaalde kli-
maatomstandigheden in Peru, waar zij 
produceren, hoeft de katoenplant aan-
zienlijk minder met water te worden 
besproeid dan in andere teeltgebie-
den. Bovendien wordt het Pima-ka-
toen, zoals het katoen heet, uit Peru 
uitsluitend met de hand en zonder 
chemische ontbladeringsmiddelen 
geoogst. De stapellengte en de vreem-
de vezels zijn onderworpen aan kwali-
teitstests en garanderen dat enkel de 
beste, zuiverste katoenen vezels ge-
bruikt worden voor de garen. Deze 
kwaliteit voelt u op uw huid!

MEY 
STYLING EVENTben je er bij?

STYLING & MAAT ADVIES   |   MANNEQUIN   |   LINGERIE   |   HAPJES   |   DRANKJES

ZATERDAG 2 NOVEMBER VAN 10.00 – 17.00 UUR

José Cuypers Lingerie   |   Parkhof 1, Nuenen   
040 763 04 15  |   lingerie@josecuypers.nl   |   www.josecuyperslingerie.nl

Skatebaan Pastoorsmast 
officieel geopend
Door Gerrit van Ginkel

Afgelopen zaterdag werd de nieuwe skatebaan aan de Pastoorsmast in Nue-
nen-Oost geopend door Wethouder Carolien van Brakel. Voor de o�  ciële 
opening was al duidelijk dat de baan bij de Nuenense jeugd al tot bekend ter-
rein hoorde. Een tiental skaters, steppers en bikers maakten al gebruik van 
de baan en verklaarden later dat de baan prima was en een aanwinst voor de 
jeugd in Nuenen.

De wethouder zei in haar openings-
woord dat deze baan, naast het on-
langs geopende trimparcours op 
deze locatie, een onderdeel vormde 
van het spelen en gezond bewegen 
dat over heel Nuenen verdeeld zal 
worden.
Carolien van Brakel kwam ook al met 
een verheugende mededeling: “voor 
het onderhoud van de baan hebben 

zich al enkele vrijwilligers gemeld. De 
baan moet regelmatig geveegd wor-
den om het zandvrij te houden”. Om-
dat de randen van gras voorzien wor-
den, zal dat een stuk eenvoudiger 
worden.
Na het startsein liet de Nuenense jeugd 
zien veel talent in huis te hebben voor 
allerlei disciplines die op een skate-
baan uitgevoerd kunnen worden. 

De 42e editie van de boerenbruiloft in 
Raopersgat vindt plaats op maandag 
24 februari 2020 in het Raopershuis, 
Grotenhof Lieshout. Daar wordt tijdens 
de openbare en voor iedereen gratis 
toegankelijke ceremonie het onecht 
huwelijk voltrokken en aansluitend op 
ludieke wijze ingezegend. Ook de 
C.B.R. is nieuwsgierig wie er op de 
trouwdag tijdens de balkonscène op 
Prinsenhof te zien zullen zijn.

Commissie Boerenbruiloft Raopersgat
 

Over tandheelkunde    
in ontwikkelingslanden
We kennen allemaal wel artsen zonder grenzen, maar dat er ook tandartsen 
zijn die in ontwikkelingslanden vrijwillig gaan werken, staan we niet zo bij stil.

Thom Linsen is zo’n tandarts. Na 35 
jaar lang een tandheelkunde praktijk 
gerund te hebben in Veldhoven, ging 
hij als vrijwilliger naar verschillende 
landen om daar ontwikkelingshulp 
naar zelfredzaamheid te bieden op het 
gebied van tandheelkunde. Zo is hij in 
Nepal, Ethiopië, Bangladesh, Kenia en 
Oeganda geweest, voor verschillende 
organisaties. Het werk was dikwijls een 
uitdaging, de omstandigheden waren 
vaak verre van ideaal. Niet alleen men-
sen helpen hun gebit weer op orde te 

krijgen, maar ook veel werken aan pre-
ventie; van destructie naar instructie! 
Thom van Linsen komt vertellen over 
zijn ervaringen bij de WLG. Je bent 
hierbij van harte welkom op 4 novem-
ber 14.00 uur, de deuren zijn open van-
af 13.30 uur. De toegang is gratis en je 
hoeft je hiervoor niet op te geven.
Welkom bij de WLG; werkgroep leef-
baarheid Gerwen. D’n Heuvel, Heuvel 
11. werkgroepleefbaarheidgerwen@
gmail.com. 06-41102625.
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl
 



LINDEBLAADJES

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

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

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

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

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

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

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

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

Ook voor uw folders!
Van ontwerp t/m bezorging.

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

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

Drie kleuren of combinaties.
Aluminium schutting, poorten.

Kunststof balken & palen.
Showroom op afspraak.

WWW.SBNBOUW.NL

Gepensioneerd?
Rond de Linde

vast bezorgen of 
op de wachtlijst

als oproepkracht!

Interesse?
Mail

admin@ronddelinde.nl
of bel 040-2831200 / 

06-51373272

VERBOUWEN OF BOUWEN? 

LOKALE BETROUWBARE PARTNERS VOOR EEN PROFESSIONEEL EN PERFECT EINDRESULTAAT

VAN TEKENING TOT DROOMWONING

www.lineo.nl

www.audiotvcentrum.nl

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

www.sfeerhaardendekempen.nl www.vanrijswijck.nl

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

Exclusieve interieurs 
en designmeubelen.

www.margry-arts.nl

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

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

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

Moderne tuinarchitectuur 
als basis van een strakke tuin

www.stooptuinen.nl www.loomanskeukens.nl

Luxe, hoogwaardige binnen- 
en buitenzwembaden. 

www.compasspools.nl

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

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

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

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

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

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

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

VAN TEKENING TOT DROOMWONING

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

TE HUUR Oude Kerkdijk 
te Nuenen, te gebruiken 
als kantoor / praktijkruim-
te 62 m2, zolder 30m2. 
Gratis glasvezel internet, 
voldoende parkeerruimte. 
06-17419476.Inductiekookplaat, combi-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

Nieuws van Cultuur Overdag
Op donderdag 7 november (aanvang 10.30 uur) wordt in Het Klooster een � lm 
vertoond over de zus van Wolfgang A. Mozart. Hij was een wonderkind, maar zijn 
vier en een half jaar oudere zus Nannerl (1751-1829) was wellicht nog begaafder. 
We zullen het nooit weten, want pa Mozart hield zijn dochter kort. Samen met 
haar broer werd ze voorgesteld op alle Europese hoven.

‘Schilderij van Eric Schutte/Galerie Bonnard’

Op het einde van een driejarige reis met 
haar familie, ontmoet zij in Versailles de 
zoon van Louis XV, die haar aanmoedigt 
om muziek te schrijven. Maar Nannerl is 
een meisje en in die tijd had een meisje 
geen recht om te componeren.
Kijk voor meer info over de film en toe-
gangskaarten op www.cultuuroverdag.nl

Lezing over 
een bijzonder onderduikverhaal
De Verborgen Geschiedenis van Nune Ville.
De herdenking van 75 jaar bevrijding is 
voor Cultuur Overdag de inspiratiebron 
geweest om op zondagmiddag 10 no-
vember om 14.30 uur in het Van Gogh-
kerkje een lezing te organiseren over een 
bijzonder onderduikverhaal in Nuenen. 
Het verhaal werd bekend door een publi-
catie in het cultuurhistorisch tijdschrift 
van de Nuenense Heemkundekring ‘De 
Drijehornickels’.
Onder de schuilnaam Gerard Herman 
Bonnet zit een jongen ruim driekwart 
jaar ondergedoken bij het dominee-
sechtpaar Plug. Niemand kent de echte 
naam van deze jongen. Totdat het boek 
‘Van domineeshuis tot Van Goghhuis’ 
verschijnt. Redacteur en historica, Sop-
hie Verburgh, wijst haar partner Alfred 
van Cleef op het artikel over de onder-
duiker. Groot is de verbazing als hij het 
verhaal herkent: het is het verhaal van 
zijn vader, Jaap van Cleef. In deze lezing 
vertelt Alfred over dit stukje bijzondere 
Nuenense geschiedenis.
In samenwerking met Salon Nune Ville is 
het mogelijk om aansluitend op de lezing 
een rondleiding in Nune Ville te volgen. 
Omdat het aantal plaatsen voor de rond-
leiding beperkt is (maximaal 20), kan de 
rondleiding ook op een later moment 
worden gevolgd. Er zijn daarnaast toe-
gangskaarten te koop zonder een rond-
leiding.

Kijk voor meer info over Jaap van Cleef en 
de kaartverkoop op www.cultuurover-
dag.nl 

Belangstelling voor Cultuur Avonduur?
De eerste oproep voor vrijwilligers die ge-
interesseerd zijn in Cultuur Avonduur is 
goed ontvangen. Inmiddels hebben zich 
al een vijftal belangstellenden gemeld. 
Een eerste bijeenkomst staat gepland op 
donderdagavond 7 november. Ook inte-
resse om deze bijeenkomst bij te wonen? 
Aarzel niet en stuur een mail aan marian.
vissers@onsnet.nu Het bijwonen van de 
bijeenkomst verplicht tot niets.
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Elke vrijdag ACTIVITEITENAGENDA

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

De activiteitenagenda wordt gesponsord door:

autoverhuurnuenen.nlheesbeen.nl

Kerkberichten

Woensdag 6 november
20.00 uur Sinterklaas Kienen

Dorpshuis in Lieshout

Donderdag 7 november
09.30 uur Computercafé Nuenen: WhatsApp 

- beginners. Bibliotheek Nuenen
10.30 uur Cultuur Overdag - fi lm ‘Nannerl, 

la soeur de Mozart’. Het Klooster

Donderdag 7 november
20.00 uur Wim Daniëls in gesprek 

met microfonist Jan Peeters en 
ex-wielerprof Frank Kersten

Wielercafé De Stam in Gerwen

Vrijdag 8 november
10.00 uur De mantelzorgdag 

Het Klooster

Zaterdag 9 november
Uitslag en feestavond Heedoedemee

20.00 uur Prinsenbal CV De Wetters
MFA Nederwetten

Zaterdag 9 november
17.30 De Proeverij 2019, Lions Club Nuenen

Kookstudio van John Geven
20.00 uur Maxpoint and 

the Jumping WhirlWinds. Het Klooster

Zondag 3 november
Jazz van drie tot zes

Strandbad Enode Nuenen
14.00-17.00 uur Expo ‘La Sfumatura’. 

Ruimte in Beeld. Dubbestraat 61 Nuenen

Zondag 3 november
14.00-17.30 uur Tres Hombres Shanty 
Crew. Muziekcafé De Stam in Gerwen 

14.30 uur Nuenens Swingtime en trombonist 
Bert Boeren. De Watermolen van Opwetten

Maandag 4 november:
14.00 uur lezing over tandheelkunde 

in ontwikkelingslanden door Thom Linsen
d’n Heuvel Gerwen

Dinsdag 5 november
Kienen Vrouwenvereniging Nuenen

Wijkcentrum Skarabee

Zaterdag 2 november
Heedoedemee

Nuenen

Zondag 3 november 
11.00 uur Duvelscross Runnersclub Lieshout 

Duvelsberg aan ’t Hof in Lieshout
11.00-16.00 uur KVL Creabeurs
Dorpshuis Grotenhof 2 Lieshout

Zondag 3 november
13.30-17.30 uur Iers Sessie Festival Nuenen. 

Cafés rondom park en Weverkeshof
14.00 uur Donateursconcert Drumfanfare 

Jong Leven. D’n Heuvel Gerwen

Vrijdag 1 november
11.00 uur Open podium St Jozefschool

St Jozefschool, Nederwetten
13.30-15.30 uur Senergiek lezing (deel 2) 

WOI. Trefpuntzaal Het Klooster

Vrijdag 1 november
20.00 uur Kienen KBO Lieshout

Dorpshuis Lieshout
20.00 uur Vogeltentoonstelling
Honk-en Softbalclub Nuenen

Zaterdag 2 en zondag 3 november
10.00 Vogeltentoonstelling

Honk-en Softbalclub Nuenen
11.00-17.00 uur Expositie Fotoclub KNIPOOG 
 PVGE ‘Het Kwetternest’ Mantelmeeuwlaan 10

Zaterdag 2 november
09.00 uur Natuurwerkdag De IVN-Knotgroep 

locatie ‘Achterbos Nuenen’
17.00 uur Allerzielenviering

Clemenskerk Gerwen

t/m zaterdag 2 november 
Collecte voor het Diabetes Fonds

Donderdag 31 oktober
08.45 uur Opening: De Crijnsschool en 

Kids Society Erica gaan samen verder als 
Kindcentrum.

Op het schoolplein van de Crijnsschool.

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. Het Klooster

  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

Met al zijn liefde en wilskracht heeft  hij deze strijd niet kunnen winnen. Na alle 
fi jne jaren die wij met hem mochten beleven, hebben wij met veel verdriet 

afscheid moeten nemen van mijn innig geliefde man, onze lieve zorgzame pa 
en ontzett end lieve opa.

Wim Schutt er
echtgenoot van

Bep Schutt er-Scherpenzeel

 Doeti nchem, 6 april 1945 Nuenen, 12 oktober 2019

Het is onmogelijk om iemand te vergeten die zoveel gaf om te herinneren.

 Bep, kinderen en kleinkinderen

Correspondenti eadres: De Hal 8, 5673 BT, Nuenen

De begrafenis heeft  plaatsgevonden op 19 oktober 2019

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Allerzielen. Zaterdag 2 november 18.30 
uur: gebedsdienst, gelegenheidskoor, 
voorgangers pastor J. Vossenaar, pas-
toraal werker R. van Eck en dhr. T. van 
Eijk.
Zondag 3 nov. 11.00 uur: viering, mo-
tettenkoor, voorgangers pastor J. Vos-
senaar en pastoraal werker R. van Eck.

Misintenties:
Zaterdag 2 november 18.30 uur: Marie-
tje Swinkels - van Dongen (vanwege 
verjaardag); Wouda Swinkels - Meeuws; 
Bernardus en Johanna Swinkels - Huy-
bers en familie; Riek Sanders en Miet 
Sanders en overleden ouders Sanders - 
de Greef; Jo Michiels; Diny van Rijt; Lien 
Eliëns; Jos Collin.
Zondag 3 november 11.00 uur: Jan en 
Drieka de Louw - van Happen; Geert 
Haex en Theo Saris; Jo Jegerings; Lotte 
van Rooij en Leo van Hevelingen; Tiny 
van Grotel en Lies van Grotel - Verber-
ne; Ad van den Akker; Henk Daamen; 
Tinus van Gils ( vanwege verjaardag en 
sterfdag); Marcella van de Ven en Jo-
han de Rooij; Machiel van Stokkum; 
Piet van de Velden. Henk van Rooswin-
kel en overleden familie Van Rooswin-
kel - Van Swaaij.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Maria 
Janssen - van de Moosdijk uit Son en 
Breugel, en Jan de Greef, Berg 78. Wij 
wensen de families en vrienden veel 
troost en sterkte bij het verwerken van 
dit verlies. 

In onze parochie is gedoopt Else Ma-
rijn van Beek uit Eindhoven. Wij wen-
sen haar en haar familie van harte pro-
ficiat.

De opbrengst van de extra collecte voor 
Missio van vorige week was € 345,96.
Hartelijk dank hiervoor.

Zondag 3 november a.s. staat de vie-
ring van 11.00 uur in het teken van Al-
lerheiligen en Willibrorduszondag. 
Er zal een extra collecte zijn voor de 
Katholieke Vereniging voor Oecumene 
Athanasius en Willibrord, Den Bosch. 

Volgend weekend is er op zaterdag 9 
november géén viering in onze kerk in 
verband met het Allerzielenconcert, 
wat op die avond in onze kerk plaats 
vindt.

Op zaterdagavond 9 november a.s. 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

Zaterdag 2 november 17.00 uur, Aller-
zielenviering, gebedsdienst, parochie-
koor, voorgangers pastor J. Vossenaar 
en pastoraal werker R. van Eck.
Zondag 3 november 11.00 uur viering, 
parochiekoor, voorganger pastoraal 
werker R. van Eck.

Misintenties: 
Piet Loonen, vanwege sterfdag; Fran-
cien van Moorsel - van Heugten; Adria-
nus en Alberta Bouw - van Grinsven; 
Antonius en Francisca de Groof en 
Martien de Groof; Overleden ouders 
Bunthof - de Weerd; Heleen Bunthof - 
Nissen.

Mededelingen  
De opbrengst van de extra collecte voor 
Missio van vorige week was € 95,40.
Hartelijk dank hiervoor.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zaterdag 2 november 19.00 uur, Aller-
zielenviering, gebedsdienst, Avond-
wakekoor, voorganger dhr. T. van de 
Tillaart.
Zondag 3 november 9.30 uur   viering, 
motettenkoor, voorgangers leden van 
de werkgroep. pastor S. Kuijpers.

Taizé-vesper   
in het    
Van Goghkerkje
Komende zondag 3 november is in het 
Van Goghkerkje alweer de volgende 
Taizé-vesper. Het is nu volop herfst, de 
bomen kleuren echt, voordat de bla-
deren gaan vallen. Maar ook nu kan je 
het moment vinden om na te denken 
hoe het gegaan is en hoe het gaat wor-
den? In een klein kerkje, een kleine sa-
menkomst, een klein uurtje, gewoon 
in ons Nuenen?
Rust, nadenken en even tot jezelf ko-
men, deze elementen maken de ves-
pers altijd stemmig en bezinnend. Het 
is een fijn moment van bezinning voor 
de nieuwe week. Het zoeken van een 
rustpunt in het leven van alledag. Je 
kunt luisteren naar mooie liederen en 
zelfs meedoen. Er worden alleen liede-
ren uit Taizé gezongen. Deze liederen 
zijn eenvoudig en nodigen je ook vaak 
uit om mee te doen. Het zijn korte me-
lodieën en worden een aantal keer 
achter elkaar gezongen, ze worden 
ook wel ervaren als een mantra. De 
vesper is in het sfeervolle kleine kerkje 
aan de Papenvoort in Nuenen en be-
gint om 19.30 uur. Vooraf is er piano-
muziek.

Misintenties:
Mia Teunisse; Thijs Migchels; Maria van 
der Pol - Renders; Willem Renders en 
Wilhelmina Renders - De Louw; Jan 
Coppelmans; Piet Coolen; Annie Ren-
ders - Van der Heijden; Overleden Ren-
ders - Bekkers.

Mededelingen  
De opbrengst van de extra collecte voor 
Missio van vorige week was € 91,45.
Hartelijk dank hiervoor.

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 31 oktober. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis. 
Vrijdag 1 november. Allerheiligen. 17.30 
uur Lof; 18.30 uur Hoogmis. 
Zaterdag 2 november. Allerzielen. 09.00 
uur H. Mis van Requiem; aansluitend 
tweede H. Mis van Requiem; 10.30 uur 
gezongen H. Mis van Requiem. 
Zondag 3 november. 21ste Zondag na 
Pinksteren. 10.30 uur Hoogmis; kinder-
zegen en zegening Hubertusbrood. 
Maandag 4 nov. 18.30 uur H. Mis, H. Ca-
rolus Borromeus, bisschop en belijder. 
Dinsdag 5 november. 18.30 uur H. Mis. 
Woensdag 6 november. 07.15 H. Mis. 

Maand oktober/november
Elke zondag:
• 09.00 uur WSV-wandeling. Sportpark Wettenseind, EMK terrein
• 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.

Langs deze weg willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor alle blijken 
van steun en medeleven rondom het overlijden van ons mam en oma 

Anny Braks - van Eldijk
Het is heel fi jn om te zien hoe ze door iedereen gewaardeerd werd. 

Kinderen en kleinkinderen
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PUZZELHOEKWeek 44

Horizontaal: 1 scheepsraam 10 gebogen lijn 11 Europese taal 13 pers. vnw. 
14 Oosterse groente 17 postscriptum 19 loofboom 20 verbinding 21 diepe, ronde bak 
22 jongstleden 24 serie 25 Noord-Holland 27 deel v.h. been 28 medisch specialist 
31 deel v.e. plant 34 pistoolmitrailleur 35 heden 36 tropische vogel 40 iemand die later volgt 
44 laatstleden 45 compact disc 46 onder andere 47 ter inzage 48 claim 49 ervaren zeeman 
51 korenzeef 52 megabyte 54 positieve elektrode 56 Generale Staf 57 Spaans eiland 
60 man van adel 63 onontplofte granaat.60 man van adel 63 onontplofte granaat.

Verticaal: Verticaal: 1 per uur 2 Duitse omroep 3 televisie 4 kolfglas 5 steunpaal 6 namaak 1 per uur 2 Duitse omroep 3 televisie 4 kolfglas 5 steunpaal 6 namaak 
7 onderofficier 8 platvis 9 telegraaf restant 10 strijkinstrument 12 graafwerktuig 7 onderofficier 8 platvis 9 telegraaf restant 10 strijkinstrument 12 graafwerktuig 
13 speelgoed 15 geneeskrachtig kruid 16 watervogel 18 schrijfwijze 23 tieren 13 speelgoed 15 geneeskrachtig kruid 16 watervogel 18 schrijfwijze 23 tieren 
26 sluiting aan kleding 29 korte snelle beweging 30 tochtje 32 akker 33 vlakgom 26 sluiting aan kleding 29 korte snelle beweging 30 tochtje 32 akker 33 vlakgom 
36 in de knel 37 bewijs van afwezigheid 38 grote zee 39 lusthof 40 ellende 36 in de knel 37 bewijs van afwezigheid 38 grote zee 39 lusthof 40 ellende 
41 opeenvolgend 42 verdieping 43 zurig 50 voorkant v.e. schip 53 kreet 55 groot water 41 opeenvolgend 42 verdieping 43 zurig 50 voorkant v.e. schip 53 kreet 55 groot water 
58 bakboord 59 zijns inziens 61 decigram 62 lage rivierstand.58 bakboord 59 zijns inziens 61 decigram 62 lage rivierstand.

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

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

L A P T O P S P A T I E

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

Oplossingen wk 43
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

L O G O P E D I EL O G O P E D I 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.

BENIG
BEZEM
DIRECT
DONATIE
DWERGKEES
EDELMOEDIG
EINDIG
ETHER
EXPERT
FEEST
FIBER
FRUITEN
GENESIS
GODIN
HALFGODHALFGOD
HETZEHETZE
HINKENHINKEN
HOOGGEACHTHOOGGEACHT
INBRENGINBRENG
KERVELKERVEL
KLEURKLEUR
KOLENKITKOLENKIT
MUISSTILMUISSTIL
NAADLOOSNAADLOOS
OEUVRE
OPPAS
POFBROEK
RAZEND
RESIDU
SCHADE
SJALOT
SKATEBOARD
SLOEP
STEIGER
TAFELREDE
TANGA
TENMINSTE
TERRASMUUR
TROMPET
VOYEUR
WIEDER
WINDE

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

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

8 2 7 5
8 7 4

9 3 2 8
6 9

3 1 7 2
6 8

2 7 6 9
1 4 2

4 3 6 7

Sudoku

week 42, Mw. Nellie Korsten, Lieshout.

Nacht van de nacht en    
IVN Kids paddenstoelentocht 
Wat een grote belangstelling voor deelname door kinderen aan ‘De nacht 
van de nacht’ op zaterdagavond 26 oktober. Ook de paddenstoelentocht op 
zondagochtend 27 oktober van IVN Kids kende een geweldige opkomst. Za-
terdagavond konden ruim 50 kinderen genieten van een spannende wan-
deling door het donkere bos op de Papenvoortse heide. ‘De nacht van de 
nacht’, hoewel landelijk, was in Nuenen georganiseerd door scouting Ru-
dyard Kipling in samenwerking met IVN Nuenen. 

fenbankjes, het eekhoorntjesbrood, 
maar ook minder bekende als de 
Sponszwam, enkele aparte koraal-
zwammetjes en nog veel meer. Ook de 
pappa’s en mamma’s konden onder de 
bezielende leiding van IVN gidsen, 
weer e.e.a. leren over (het nut van) 
paddenstoelen en zwammen in het 
bos, de grote- en verrassende diversi-
teit en hoe je met paddenstoelen om 
kunt gaan en er niet met een boogje 
omheen hoeft te lopen vanwege ge-
vreesde giftigheid. Voorzichtigheid 
blijft natuurlijk belangrijk. 

Ook ditmaal hadden we geluk met het 
weer en heeft een zeer groot aantal 
kinderen erg van deze twee activitei-
ten  genoten en daar gaat het om. 

 

De kinderen konden via een zeer 
schaarsverlichte route, rondvliegende 
vleermuizen spotten, door een echte 
sterrenkijker de sterren en planeten 
bekijken, luisteren naar spannende 
voorleesverhalen en kennismaken 
met nachtvlinders en kevers die op 
een verlicht wit laken afkwamen. Deze 
‘nacht’ werd afgesloten met een kamp-
vuur, chocomel en wat lekkers. Al bij al 
een fantastische ‘nachtelijke’ ervaring 
voor de deelnemende kinderen en ou-
ders. 

Op zondagochtend 27 oktober was er 
aansluitend weer een activiteit van IVN 
Kids, waar naar schatting zo’n 45 kin-
deren (wat een hoge opkomst hè !) op 
het Steenoventerrein onder leiding 
van enkele IVN gidsen, de meest won-
derlijke paddenstoelen konden ont-
dekken. Die bekende van ‘rood met 
witte stippen’, inktzwammen, stuif-
zwammen, oranje bekerzwammen, el-

Foto: Walter Engels

Zwets en klets naar 
de RKSV Nuenen
Op vrijdag 8 november 2019 ontvangt 
de RKSV Nuenen wederom de Bra-
bantse Top Ton Proaters.
Deze gezellige avond start om 20.11 
uur in de kantine van de RKSV Nuenen.
Kaarten a 15 euro (inclusief 2 munten) 
zijn verkrijgbaar aan de bar in de kanti-
ne bij de RKSV Nuenen of reserveren 
via 06-10103083.
Wees op tijd want VOL = VOL 

Nationale Ouderendag Nuenen was onvergetelijk dankzij jullie

NUENEN BEDANKT!
61 wensen kunnen we als klein comité alleen maar organiseren met héél 
veel lieve hulp van alle kanten. De wensen die buiten Nuenen plaatsvinden 
kosten geld. We krijgen geen subsidie, dus zijn reuze blij met iedere donatie 
die we krijgen, hoe groot of klein en in welke vorm dan ook. Alles is welkom! 
Natuurlijk bedanken we in de eerste plaats de 61 mensen die een wens in-
stuurden. Zonder hen was er niks. Ook willen we bijzonder in het zonnetje 
zetten: Ruud Moviat, Ria Hoefnagels, Liesbeth Deckers en Germiek van Rens 
voor hun onmisbare hulp de wenskaarten onder de aandacht te brengen.

Ouderendag 2020
Inmiddels hebben we voor de volgen-
de Ouderendag in 2020 al enige finan-
ciële steun mogen ontvangen. Dankzij 
stemmers voor de Rabobank ClubSup-
port kregen we een cheque van maar 
liefst € 1.024,78! Daarnaast hadden we 
de eer deel uit te mogen maken van 
het allereerste Goede Doelen Elftal van 
Grand Gala des Princes. Daar ontvin-
gen we afgelopen zondag wederom 
een fantastische cheque van € 500,- 
Bovendien hebben we al een finan-
ciële toezegging van de Old Round Ta-
ble. Hiermee zijn we er nog lang niet, 
maar is de eerste financiële basis ge-
legd voor een ongetwijfeld weer ge-
weldige Ouderendag in 2020. Houd 2  
oktober alvast vrij in je agenda! 
Mocht je vragen hebben hoe je ons 
zou kunnen steunen of andere ideeën, 
check dan onze facebookpagina www.
facebook.com/nationaleouderendag-
nuenen en/of bel ons op 06-39549132.
Zoals een mevrouw het verwoordde: 
‘Jullie beseffen zelf niet wat dit voor 
ons ouderen betekent.’ In twee woor-
den dus: IEDEREEN BEDANKT!

PS. We hebben zoveel veel lieve hulp 
gehad, dat het zomaar per ongeluk 
(zeker niet expres!) voor kan komen 
dat we jouw naam vergeten zijn te ver-
melden. Bij voorbaat onze welge-
meende excuses. 

Hartverwarmende Nuenense hulp
Daarnaast kregen we fantastische 
medewerking van: De Watermolen 
van Opwetten, Beauty Instituut Coll-
se Hoeve, Instituut Zilverschoon, Res-
taurant Olijf, Le Souris, De Koffiedrin-
kers, I Fratelli, Monique Gevers, Wijn-
winkel Sans Oreille, ’t Bloemetje, 
Nuenens College, Lunchcafé Janssen, 
Beau4nails, Dierenrijk, Henk Hum-
melman, D&J Workwear + Premium 
Gifts, Medipoint Helmond, Pasteis de 
Nata, Ertec Nuenen, Md2W, Lions-
club Nuenen, Jan Linders, Ralf Stulti-
ens, Jumbo Ton Grimberg, DeFoto-
Meneer, Schoonheidssalon Beauty & 
You, Carpe Diem, Bonteboel en Café 
Ons Dorp.

Door heel Nederland
En dan last, but zeker not least, alle 
fantastische vrijwilligers die onze 
‘wensouderen’ thuis ophaalden! Met 
ze naar alle uithoeken van Nederland 
gingen. Voor een bezoek aan ouder-
lijk huis, familie en museum, een Bos-
sche Bol in Den Bosch, rondvaart, etc. 
Of gezellig in en rond ons eigen dorp 
met ze lunchten en met ze naar high 
tea, schoonheidsspecialiste, Het 
Goed, Ikea, Coppelmans en het Die-
renrijk gingen. Een fotoshoot maak-
ten of eenvoudig bloemetje bezorg-
den. Te veel om allemaal op te noe-
men.

Live muziek uit de jaren  
50, 60 en 70 in Het Klooster
Zaterdag 9 november organiseert Het Klooster in samen-
werking met 2 geweldige orkesten, The Jumping Whirl-
winds en Maxpoint, een vintage muziekavond die bol 
staat van herkenbaarheid en nostalgie.Op deze avond 
spelen beide orkesten om en om een half uur, zonder pau-
ze.  4 uur lang dansbare gouwe-ouwe-muziek uit die bij-
zondere tijd.
De bands brengen nummers van o.a. Elvis Presley, Buddy 
Holly, Chuck Berry, The Everly Brothers, Cliff Richard, The 
Shadows, Beatles en Stones weer tot leven. Door hun er-
varing en enthousiasme zal het gegarandeerd moelijk zijn 
om stil te blijven staan of zitten.
Ga mee terug in de tijd en kom op 9 november naar Het 
Klooster ! Om 20.00 uur begint de eerste band met spelen.  
Entree € 3,00 

Kienavond 
Op vrijdag 1 november organiseert de 
Seniorenvereniging/KBO Lieshout 
voor iedereen weer een kienavond.
Er wordt gekiend om enveloppen met 
inhoud koffiepakketten en goed ge-
vulde levensmiddelentassen, ook de 
jackpot wordt weer met een geldbe-
drag gevuld. De zaal van het Dorps-
huis, Grotenhof 2 in Lieshout, gaat 
open om 19.00 uur en om 20.00 uur 
gaan we van start.
 Iedereen is van harte welkom om mee 
te komen kienen op deze altijd zo ge-
zellige avonden.

 

Wijziging startplaats bij WSV
De startlocatie voor de zondagmorgenwandeling bij 
de Nuenense wandelsportverenging WSV is in de 
maand november de ingang van het EMK terrein aan 
het Wettenseind.

Op zondagmorgen om 09.00 uur vertrekken 2 groepen, 
ieder in een eigen tempo, voor een sportieve wandeling 
van maximaal 2 uur door de mooie Nuenense omgeving.
Iedereen is welkom om ook eens vrijblijvend mee te wan-
delen.
Vooraanmelden daarvoor is niet nodig, men kan zich mel-
den op de startlocatie.
U kunt mailen naar het secretariaat, secretariaat-wsv@
outlook.com.
Voor meer info: www.wsvnuenen.nl
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SPORT
Programma
VOETBAL
RKGSV GERWEN
zondag 3 november
Woenselse Boys 1 - RKGSV 1  . . 14.30
Acht 3 - RKGSV 2  . . . . . . . . . . . . . . 12.00
RKGSV 3 - Valkenswaard 6  . . . . . 11.00
RPC 7 - RKGSV 4  . . . . . . . . . . . . . . 10.00
RKGSV VR1 - Hapert VR1  . . . . . . 11.00

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 2 november
W. Boys VE2 - Nederwetten VE  16.30 
Zondag 3 november
Nederwetten 1 - Elsendorp 1 . . 14.30 
Nederw. 2 - Oirschot V. 10  . . . . . 10.00 
EMK 4 - Nederwetten 3  . . . . . . . 11.00 
Nederwetten 4 - RKSV Heeze 7 11.00 
Nederwetten VR1 - RKDSV VR1 12.15 

EMK NUENEN
Vrijdag 1 november 
EMK 1 (zaal) - Berghem Sport 1 20.00
Zaterdag 2 november 
SV Valkenswaard G1 - EMK G1G 10.00
Braakhuizen VE2 - EMK VE1 . . . . 16.00
Zondag 3 november  
Stiphout Vooruit 1 - EMK 1  . . . . 14.30
EMK 2 - Rood Wit’67 2  . . . . . . . . 11.00
Nuenen 4 - EMK 3  . . . . . . . . . . . . 12.00
EMK 4 - Nederwetten 3  . . . . . . . 11.00
EMK 5 - Gestel 7  . . . . . . . . . . . . . . 11.00
Pusphaira VR3 - EMK VR1  . . . . . . 12.00

EMK - ASV’33  1-1 
 Door John de Jong

EMK speelde afgelopen zondag een wedstrijd met twee gezichten. In de eer-
ste helft was er de overtuiging en wil om de wedstrijd om te zetten in een 
overwinning. 

In de openingsfase waren er ook doel-
kansen voor EMK via Christian Mes-
serschmidt (voorlangs) en Daan van de 
Ven (gestopt door de keeper), waarna 
het veldspel langzaam in evenwicht 
kwam en ASV’33 op haar beurt ook en-
kele grote kansen kreeg (voorlangs en 
gestopt door Robin Verhoeven). Net 
voor rust waren er ook nog de momen-
ten voor EMK (schot Kevin rakelings 
over) en een schot van Sjef Sanders 
wat met een knappe redding nog ge-
pareerd werd door de keeper van 
ASV’33, waarna de rust met een 0-0 
stand werd bereikt. 

Na rust waren de eerste kansen voor 
EMK (schot Daan van de Ven over), en 
een prima combinatie na een pass van 
Daan de Jong op Sjef Sanders waarna 
de rebound door Ilker over werd ge-
schoten. Toch kantelde de wedstrijd in 
de richting van ASV’33 dat voelde dat 
er wellicht vanmiddag meer te halen 
was op het Wettenseind. In de 65e mi-
nuut was er nog een prima uitgevoer-
de tackle op de bal van Daan de Jong 
binnen de 16-meter waarmee een gro-
te doelkans van ASV’33 werd voorko-
men, kon Robin Verhoeven in de 72e 
minuut nog prima redding brengen 
op een kans van ASV’33 maar was de 

eerstvolgende aanval van ASV’33 toch 
raak (0-1). De laatste fase van de wed-
strijd was rommelig van beide kanten 
en juist toen het geloof van EMK aan 
de horizon verdween, was er een schot 
van Robert van de Ven op de paal dat 
in de absolute slotfase (93e min.) door 
Alex van Otterdijk binnen werd ge-
schoten (1-1).

Ondanks de teleurstellende tweede 
helft moet de puntendeling voelen als 
maximaal haalbaar en moet de ploeg 
van week naar week kijken naar de 
aanknopingspunten voor de volgende 
wedstrijd.

Daan van de Ven probeert langs twee te-
genstanders te komen

Hoe een sfeervolle avondwedstrijd op het sportpark de Oude Landen      
te Nuenen de Oktoberfesten anderhalf uur in haar greep hielden.

Nuenen - OJC Rosmalen    1-1
Joost van Deursen, soigneur van RKSV Nuenen

Het moet dan maar gebeuren in de 
tweede helft. Nog meer inzet en werk-
lust. Omstreeks de 70e minuut worden 
de moegestreden Sam Strijbosch en 
Evrim Karats vervangen door Mike v.d. 
Berk en Amir Al Ahany en RKSV Nuenen 
gaat in de laatste fase proberen een be-
slissing te forceren. De op het laatst op-
geroepen snelle Amir Al Anany weet 
met een scherpe voorzet Sem v.d. 
Broek te bereiken en Sem Poert schiet 
de 1-0 tegen de touwen. Grote vreug-
de voor RKSV Nuenen en het doelpunt 
wordt, op het veld en op de tribunes, 
gezamenlijk gevierd door de gehele 
selectie , staf en publiek. 
Maar ook in de tent op het parkeerter-
rein zwelt het geluid aan want ook daar 
worden de verrichtingen gevolgd van 
het vaandelteam van RKSV Nuenen en 

RKSV Nuenen pakt op deze avond haar 
eerste punt van het seizoen door gelijk 
te spelen in een zinderende wedstrijd 
waarin de eindstand 1-1 in de laatste 
vijf minuten wordt bereikt!
De tribunes zijn goed gevuld als RKSV 
Nuenen aan haar wedstrijd begint. Bo-
ven het geroezemoes op de tribunes 
horen we het feestgedruis van de Ok-
toberfesten.
Op het veld veel inzet en strijd en in 
een open wedstrijd heeft RKSV Nuenen 
het beste van het spel. De mannen van 
Jan Poortvliet en Nyron Wau willen van 
de hatelijke nul af.
Bij de rust is het 0-0 maar RKSV Nuenen 
heeft kansen. Uit de tweede lijn besto-
ken Sam Strijbosch, Evrim Karatas en 
Lars van Stipdonk het doel van OJC 
Rosmalen.

Regio kampioenschap 
bij 40e Bavaria veldrit 
Lieshout 
Het kampioenschap veldrijden wordt 
verreden bij de 40e Bavaria-veldrit van 
Lieshout, zondag 17 november. In het 
gehucht ‘t Hof aan de rand van Lies-
hout wordt om het kampioenschap 
gestreden in alle categorieën die de 
KNWU kent. De eerste wedstrijd begint 
om 11.00 uur, de hoofdschotel is de Eli-
te/beloften/sportklasse om 15.00 uur. 

Nederwetten komt net tekort tegen Ollandia 

Ollandia - Nederwetten 2-1
Door Louis Staals 

 Behoorlijk wat supporter van Ollandia en natuurlijk de vaste kern van Ne-
derwetten was naar Olland gereden en kregen waar voor hun geld in een ge-
lijk opgaande strijd. Na de 1-2 nederlaag van vorige week leverde de ont-
moeting met Ollandia dezelfde score op. Ollandia is een counterende ploeg 
en Nederwetten wist dit. Toch viel de eerste goal uit zo’n situatie.

Toon van Rooij de diepte ingestuurd 
en scoorde fraai de gelijkmaker in de 
korte hoek, 1-1. Ollandia was gevaar-
lijk bij corners en voorzetten maar ook 
Toon van Rooij kreeg in de 31e en 34e 
minuut de kans om Nederwetten op 
voorsprong te zetten, maar vrij voor de 
keeper ging de bal niet in het doel. In 
de 40e minuut was het de behendige 
Stefan van Erven die een perfecte 
voorzet gaf en opnieuw spits van Dijke 
kopte de 2-1 binnen. Keeper Jordy van 
den Boogaard was hierbij kansloos. 
Met deze stand gingen de mannen 
naar de thee. Met Giel van Korven erbij 
probeerde Nederwetten de bakens te 
verzetten. Ollandia beperkte zich tot 
tegenhouden maar toch kreeg de 
boomlange Giel nog een grote kans. 
Toen de Ollandia goalie mis zat kopte 
hij de bal prima in maar de bal beland-
de op de lat in plaats van in het doel. 
Dirk Renders viel nog in voor Tom 
Raaymakers maar Nederwetten bracht 
net iets te weinig om aanspraak op de 
winst te maken. Vandaag was een punt 
zeker verdiend.
Als Nederwetten deze inzet behoudt 
komen de punten zeker in de volgen-
de wedstrijden.

Willem van Rooij moest helaas aan de 
noodrem trekken in het 16 meter ge-
bied en de sterke spits van Ollandia 
van Dijke liet de Wettense goalie kans-
loos, 1-0. Hierna beet Nederwetten fel 
van zich af en een kwartier later werd 

Tweede wedstrijd matige opkomst wel spannend

Frits Rooijakkers winnaar 
tweede wedstrijd rikken RKSV 
Door Antoon Hurkmans

Afgelopen vrijdag was het weer rikken bij de supportersclub RKSV Nuenen. 
Door de vele activiteiten was de concurrentie enorm groot en dit was ook bij 
de tweede rik wedstrijd wel te merken. Ondanks de matige opkomst was de 
sfeer uitstekend en tot het einde bleef het spannend.

punten en op de tweede plaats Adri-
aan Schepers uit Lieshout die zich tot 
het laatst bleef verzetten maar uitein-
delijk met 93 punten genoegen moest 
nemen met plaats twee. Voor Noud 
Leenders met 88 punten op plaats 
drie. De hoofdprijs bij de loterij was 
een prooi voor Frans Foolen.

Uitslag rikken 25 oktober
1 Frits Rooijakkers  96 punten
2 Adriaan Schepers   93 punten
3 Noud Leenders  88 punten
4 Toine Raaijmakers  76 punten
5 Peter de Louw 73 punten
6 An Arts 60 punten
7 Wil Marquenie  46 punten
8 Fientje van Eyk  39 punten
9 Nettie de Louw  34 punten
10 Ludo van den Berg  28 punten

Vrijdag 1 november 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.

Na de loting voor de tafelindeling 
werd om acht uur aangevangen voor 
de eerste ronde van de tweede avond 
Rikken bij de supportersclub RKSV 
Nuenen. 
Voor de pauze was het Toine Raaijma-
kers die de leiding had genomen met 
een score van 76 punten. Na de pauze 
werden de bordjes verhangen en het 
bleef spannend tot het laatste mo-
ment met uiteindelijk good old Frits 
Rooijakkers als grote winnaar met 96 

Winnaar Frits Rooijakkers (r) met Jurylid 
Ludo van den Berg

Aurora 1 - NKV 1 12-23
Door Mike Bekkers

Afgelopen zondag stond de eerste return op het programma voor de ploeg 
uit Nuenen. Er werd afgereisd naar Haarlem voor de laatste wedstrijd van de 
eerste helft van het buitenseizoen.

Een wedstrijd die op voorhand nogal 
wat belang met zich meedroeg. Het 
gat tussen de nummer één en de num-
mers twee mag dan inmiddels aan-
zienlijk zijn, de strijd om de 2de plek is 
nog volop aan de gang met 4 mogelij-
ke nummers twee.
Om aan te blijven sluiten zal NKV haar 
eerste uitzege moeten pakken. Waar 
NKV thuis een ongeslagen status 
heeft, wist zij uit de punten nog niet 
mee naar Nuenen te nemen. Zondag 
was dan ook de uitgelezen kans om de 
punten te pakken en aan te blijven 
sluiten voor de strijd om de 2de plek.
En zo geschiedde, Aurora startte nog 
scherp met een afstandsschot maar 
wist niet bij te blijven bij een zuiver 
NKV. Dit zuivere NKV gaf een duidelijk 
signaal af. Waar het de vorige ontmoe-
ting tussen beide nog spannend was 
tot de laatste 5 minuten was de wed-
strijd nu met rust eigenlijk al gespeeld. 
Met een voorsprong van 4-14 werd de 
kleedkamer betreden in de rust. Focus 
vasthouden bleef het belangrijkste 
voor de tweede helft, waar aan de an-

dere kant de tirade van de coach van 
Aurora duidelijk te horen was. Dit re-
sulteerde in een terug spartelend Au-
rora direct na rust, maar NKV wist haar 
voorsprong te behouden en zelf nog 
iets te vergroten, waarbij de scheids bij 
een stand van 12-23 de wedstrijd be-
eindigde. NKV houdt daarmee de aan-
sluiting en een mogelijke tweede 
plaats nog in eigen hand, maar eerst 
nog even de zaal in.
 

RKGSV - Stiphout Vooruit  3-0
De wedstrijd was amper begonnen of de bal lag bij RKGSV al op de penaltystip. 
Remy Hendrix wist de strafschop van Jorn Dekkers met een knappe redding 
onschadelijk te maken waardoor de stand 0-0 bleef. Stiphout Vooruit had in de 
eerste 20 minuten het  betere van het spel maar omdat de eindpass niet goed 
was leverde dat geen echt grote kansen op voor de Stiphoutenaren.

ten van Joost kwam de bal via Tom van 
den Berk in bezit van Rico Hendrix, Rico 
speelde zich tussen 2 verdedigers knap 
vrij en schoot de bal bekeken binnen, 
2-0.Stiphout had nog een klein half uur 
om de schade te beperken maar hun 
spel werd steeds slordiger en onzorg-
vuldiger. Verder dan enkele corners 
kwamen ze dan ook niet meer. Met 
Menno Vos voor Rico Hendrix en Jasper 
Schaap voor Bjorn Kreemers liet RKGSV 
in de eindfase nog wel van zich horen. 
Een vrije trap, punt 16 meter, werd door 
Gijs Vorstenbosch snoeihard binnenge-
schoten, 3-0. Niet veel later floot 
scheidsrechter Vissers voor het eindsig-
naal en bleven de 3 punten op de Pol-
der. 
3 november, 14.30 uur wacht voor 
RKGSV de uitwedstrijd tegen Woensel-
se Boys. 

 

 

RKGSV stelde zich steeds beter in op 
het spel van Stiphout en kwam er een 
paar keer goed en snel uit. Rico Hendrix 
was dicht bij een treffer maar zijn schot 
werd tot corner verwerkt. Vlak voor rust 
was het wel raak voor de Gerwenaren. 
Een scherp aangesneden vrije trap van 
de voet van Gijs Vorstenbosch werd 
door Sander de Waal binnengekopt, 
1-0. Dit was tevens de ruststand. De 2e 
helft gaf hetzelfde spelbeeld aan. Stip-
hout Vooruit op zoek naar de 1-1, de 
Gerwenaren die loerden op een foutje 
van de tegenstander. Uit een aantal op-
eenvolgende corners van Stiphout ont-
stonden enkele hachelijke situaties 
voor het doel van RKGSV maar op mira-
culeuze wijze hielden ze het doel 
schoon. Inmiddels was Joost van Kaste-
ren bij RKGSV in de ploeg gekomen 
voor Niels de Haas. Door goed doorzet-

 Op het parkeerterrein van het sportpark staat de tent van de inmiddels tra-
ditionele Oktoberfesten. Daar is het feest en dat is goed te horen en te voe-
len. Zelfs op de tribune van RKSV Nuenen waar op dat moment de wedstrijd 
RKSV Nuenen-OJC Rosmalen plaatsvindt.

klotst het gerstenat over de pullen.
Moegestreden wordt in de allerlaatste 
spannende fase Lars van Stipdonk nog 
vervangen door het talent Jaden Valies 
die met een zinderend schot uit de 
tweede lijn de 2-0 op zijn slof dacht te 
hebben. Net over.
OJC Rosmalen gooit alles op de aanval 
en met een fenomenale redding van 
Jeroen Keeris, een bal van de lijn gered 
door Jordi Wapenaar en een bal tegen 
de onderkant van de lat weet RKSV 
Nuenen het doel schoon te houden. 
Toch valt in de laatste minuut van de 
blessuretijd de gehate tegentreffer. Uit 
een scrimmage weet OJC de gelijkma-
ker in de touwen te jagen.
Toch een terechte einduitslag al zou 
het mooi geweest zijn als RKSV Nuenen 
de volle winst had weten te pakken. 
Nadat aanvankelijk teleurstelling over-
heerst nu toch een tevreden gevoel. 
RKSV Nuenen heeft de draad opgepakt 
en wordt beloond voor het harde trai-
nen. De toeschouwers weten het sport-
park te vinden en het seizoen kan be-
ginnen.
Na een paar biertjes in de gezellige 
kantine van RKSV Nuenen togen veel 
bezoekers naar de tent op het parkeer-
terrein. Nu kunnen de Oktoberfesten 
pas echt beginnen !

Feest in Nederwetten
Komende zondag 3 november staan er 
4 thuiswedstrijden op het programma. 
Om 10.00 uur voetbalt Nederwetten 2 
tegen Oirschot vooruit 10, om 11.00 uur 
moeten de mannen van het 4e aan de 
bak tegen RKSV Heeze 7, om 12.15 gaan 
de dames de strijd aan met RKDSV VR1 
en als laatste mag de selectie de pun-
ten proberen binnen te halen tegen El-
sendorp 1. 
Na deze wedstrijden zal om vier uur het 
eerste themafeest van start gaan. Puur 
Nederwetten, een dag middag/avond 
vol met echte Nederlandse meezingers 
die gedraaid worden door onze eigen 
DJ Joey! 
Dus trek je foute dansschoenen aan en 
dan hopen we heel veel supporters en 
feestgangers te zien op zondag 3 no-
vember op het sportpark van RKVV Ne-
derwetten! Tot dan. #bijzijnismeemaken 
#voetballenbijnederwettenisleuk

Ollandia - Nederwetten 2-1



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

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

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

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

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker 
en inbraakpreventie specia-

Nuenen en omgeving. 

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl Polit

ie 
Ve

ili
g W

onen
 Ch

ec
k!

NU GRATIS
! M

eld
 u aa

n op 

www.nuen
en

ve
ili

g.nl

Bami, Nasi of Rijst

Kroepoek

Chun Kun Loempia (6 st.)

Indisch Rundvlees

Tjap Tjoy

Babi Pangang

Canton Kai (Kip in pikante tomatensaus)

18,50

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

volop violen 
vele soorten en

in meer dan 50 kleuren

groot assortiment tuinplanten

Heideplanten
BloemBollen

potcHrysanten
enz.
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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

*

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

Rond de Linde iedere donderdag 
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