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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. 088 - 876 51 51
‘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, Hoge Brake 72.

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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Weekkrant voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
• Aanleveren teksten: redactie@ronddelinde.nl • Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl www.ronddelinde.nl

Het modder-
kruipen 
is begonnen

Puzzel mee 
Win een kadobon ter waarde van 
€ 10,- van Jumbo Kernkwartier Nue-
nen. Zie de puzzelpagina in ons week-
krant voor meer info.

Mededeling betreft 
griepvaccinaties 

huisartsenpraktijk 
van den Top

De praktijk heeft een extern bureau 
te weten DMDR ingeschakeld voor de 
verzending van de correspondentie. 
Uw naam en adresgegevens worden 
na verzending van de brieven vernie-
tigd. Indien u bezwaar maakt tegen 
het verwerken van uw corresponden-
tie door DMDR dan kunt u dit melden 
bij de assistente tot 22 september. 
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BUNGALOWS
GEZOCHT

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com

makelaarsplein stopper winter 2020-21.indd   1 29-01-2021   15:13

125 jaar 
Lambertuskerk 
Nederwetten 

Opbrengst 
veiling 
voor Kika 
€11.000!

Elke zondag open
Nuenen Kapperdoesweg 8

Bolchrysant XL
Deze prachtige chrysant kan 
zowel binnen als buiten. 
Heeft een diam. van 
±50cm. in diverse 
kleuren. 6.99.

A
an

bi
ed

in
g 

ge
ld

ig
 t

/m
 2

1 
se

pt
em

be
r 

20
21

 e
n 

zo
la

ng
 d

e 
vo

or
ra

ad
 s

tr
ek

t.

3.99

Deze week als bijlage

Zondag presenteerde de organisatie 
bij Strandhuys Enode de plannen en 
gaf muzikaal leider Rob van Reijmers-
dal een briefing aan de grote groep 
amateurmuzikanten, solisten, voca-
listen en backing vocals. “Ik heb deze 
zomer doorgewerkt en twaalf arran-
gementen voor jullie klaar, die ont-
vangt iedereen deze week via de 
mail. Lag de lat hoog voor het orkest 
in de vorige edities met Mark Elbers, 
Pleun en Johnny? We doen er nog 
een schepje bovenop!” Hij voorspel-
de hoe de energie gaat ontstaan: “Als 
een trechter. We gaan pieken!”
________________

“Iedereen heeft zin om iets 
te organiseren en onszelf 
te overstijgen. Bij Henrico  
is alles mogelijk. We zijn 
amateurmuzikanten en 
gaan van tango naar rock 
en van pop naar klassiek. 
Een uitdaging”
Rob, bassist en organisatie
________________
IJzersterk programma
Voorzitter Henrico lichtte het pro-
gramma toe, dat uit vier acts bestaat. 
Het wordt een combinatie van proms 
met klassieke instrumenten en popu-
laire muziek en een openlucht festi-
val aan het water. De beste sixties 
band van Nederland sluit af. En na-
tuurlijk gaat er vuurwerk de lucht in.

18.00 uur Opening Act
20.00 uur Proms Show
22.30 uur Waylon met band
00.00 uur The Surphonics

Proms én festival ineen met klassiek, pop en sixties muziek

Wáánzinnig! Nuenen   
heeft een PromsFestival!!
Door Nannie van den Eijnden

De Heilige Clemenskerk aan het Park werd te klein. De organisatoren van 
Ameezing Carnaval en de drie edities van Concert@thechapel in 2016, 
2017 en 2018 overtre� en zichzelf en zetten een groots evenement neer 
voor maar liefst 3000 bezoekers per dag! PromsFestival@theLake vindt 
plaats op vrijdag 9 en zaterdag 10 september 2022 bij Strandbad Enode. 
En als de kaartverkoop hun stoutste verwachtingen overtreft, komt daar 
donderdag 8 september bij!

Een lijst van favoriete nummers ging 
heen en weer tussen de leden van de 
organisatie (Henrico, Rob, Michiel, 
Dennis, Christian, Anna, Franka en Ca-
roline). Wat de één leuk vond (muziek 
van de Duitse metalband Ramm-
stein), vond geen gehoor bij de ander. 
Na overleg met de solisten is een eer-
ste versie van de setlist ontstaan. “We 
zoeken nog strijkers”, vertelde Henri-
co. “We hebben wel leads maar nog 
geen namen.” Hij stelde de solisten en 
vocalisten voor aan iedereen die zon-
dagmiddag bij de kick-off aanwezig 
was. De repetities gaan beginnen! Er 
worden ook nog dansers gezocht.
________________

“Ik leg een tapijtje waarop 
anderen kunnen 
excelleren”
Toine van De Jongens   
van Plezier, in het proms  
orkest derde trompettist
________________
Arrangementen
Rob van Reijmersdal is een klassiek 
geschoold klarinettist, die compo-
neert en arrangeert. Hij heeft in zijn 
leven al zo’n 2.500 arrangementen 
gemaakt. Na zijn afstuderen in 1986 
speelde hij een jaar of vijf in dertien 
regionale orkesten. Na een aantal ja-
ren maakte hij de overstap naar de 
lichte muziek. “De lichte muziek komt 
vanuit de dans”, vertelt hij. “Anime-
ren, bewegen. Ik wil die geanimeerd-
heid in de muziek brengen in combi-
natie met de technische uitdaging en 
ervoor zorgen dat het vanzelf gaat. Ik 
wil het niveau een halve meter hoger 
krijgen, vanuit de kracht van het col-

lectief. Laat het maar ontstaan.” Rob 
werkt het meeste met koren en big 
bands. “Voor PromsFestival@thelake 
gaan we voor kwaliteit, we kiezen 
voor een Metropole orkest bezetting. 
Geluid is vaak de sluitpost, maar voor 
de organisatie van PromsFestival@
thelake is dat het belangrijkste.”
________________

“Rob kan alles. Hij staat als 
geen ander en trekt ons op, 
een heel eind boven ons 
amateurniveau.”
Femmo, trombonespeler  
die Rob erbij heeft betrokken  
en hem kent van een big band
________________
Podiumontwerp
Wie anders dan Hans Kuijten tekende 
een concept voor het podium en de 
hele inrichting van het terrein? Hij 
presenteerde zijn waanzinnige ont-
werp: “Ik heb de lat hoog gelegd voor 
het Nuenense en gekeken naar wat 
er kan. En de organisatie de vraag ge-
steld: wat ga je doen? Wil je een Ibiza 
festivalsfeer? Grote constructies zijn 
niet mogelijk dus het worden vele 
kleine met een hoofdpodium, stei-
gers en verhogingen, catwalk, shel-
ters, lounge plekken en barretjes.” Er 
komt ruimte voor vips met 160 plaat-
sen, 80 aan elke kant, waarvoor de 
kaartjes wat duurder zijn. “Het ont-
werp past in onze begroting. We be-
druipen onszelf door de kaartver-
koop”, vulde Henrico aan.
________________

“Henrico heeft veel ideeën. 
Nuenen proms 2003, 2005 
en 2007 kwamen van hem. 
Brassband De Klippeleaters 
heeft veel organisatietalent. 
Vernieuwt én legt de lat 
hoger. Rob van Reijmersdal 
trekt de muziek uit ons. Hij is 
muzikaal leider, dirigent en 
arrangeur.”
Christian, organisatie
________________

Backing vocals
Michiel is als aanspreekpunt voor de 
backing vocals betrokken, zijn twee-
lingzus Erica is alt. Edith en Jolanda 
zijn sopranen. Jolanda vertelt: “Ik ben 
geen solist en zing het liefste lekker 
in het koor. Ik heb meegedaan met 

Proms Nuenen in 2005 en 2007 en 
stond drie avonden in het koor. Er 
kwamen 1500 bezoekers per avond 
en we hadden 80 muzikanten en zan-
gers.” Alle vocalisten werden uitgeno-
digd auditie te doen voor een jury 
waaraan Rob van Reijmersdal, Henri-
co van den Boomen en Paula Snoe-
ren deelnamen. “We kwamen met 
mondkapje op binnen bij De Riet-
pluim. Ik zong het Anthem uit de mu-
sical Chess. Per stemsoort deden we 
1 op 1 auditie.”
________________

“Ik ontvang de bezoekers, 
scan de kaartjes en breng 
mensen naar hun plaats”
Carla, gastvrouw en partner 
van drummer Mart-Jan Verweij
________________
Dennis demonstreerde namens de 
organisatie de website die hij in 
Wordpress heeft gemaakt en zal gaan 
beheren, met een afgeschermd ge-
deelte voor de leden. Het ontwerp is 
van Pien Rombouts. Half november 
start de kaartverkoop. Tickets zijn 
dan via de website te bestellen en be-
talen.

Ben er op tijd bij, hou de media in de 
gaten!

www.promsfestival.nl
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GEMEENTEBERICHTEN

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

 GEMEENTEHUIS NUENEN
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. Afspraak ma-
ken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 
040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis. 

Vragen per e-mail
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de ge-
meente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: 

 gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen 
via de volgende 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 mantelzorg? 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! 

(Telefonische) Spreekuren: 
WMO-consulenten (gemeente): dagelijks 9.00-11.00 uur
Echtscheidingsspreekuur: dinsdag 18.00-20.00 uur
Financieel spreekuur; ook vragen over werk & wonen:
dinsdag 9.30-12.00 uur.

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.

De gemeente Nuenen grijpt de Nationale Sportweek daar-
om aan om het nieuwe sportseizoen te openen en er samen 
met de lokale sportaanbieders voor te zorgen dat iedereen 
weer kan en gaat sporten. Geniet samen van sporten en 
bewegen tijdens de NOC*NSF Nationale Sportweek! 

Ontdek wat sport met je doet 
Alle inwoners van Nuenen, Gerwen en Nederwetten kun-
nen tijdens de Nationale Sportweek kennismaken met 
onze sportaanbieders en hun activiteiten. Meer informatie 
over het programma kunt u vinden op onze website www.
nuenen.nl/nationale-sportweek

OPROEP AAN   
WONINGVERHUURDERS
Het nemen van kleine maatregelen in huis, zoals het ver-
vangen van ‘gewone’ lampen door LED-lampen, heeft 
grote voordelen. Het is beter voor de portemonnee (werkt 
energiekostenverlagend) én beter voor het milieu. De ge-
meente wil iedere inwoner van Nuenen, en dus ook huur-
ders, de mogelijkheid bieden dit soort maatregelen te 
nemen. Daarom ontvangt iedere huurder van Nuenen eind 
oktober een energiebox! Een doos gevuld met producten 
die energiebesparing mogelijk maken.

Verhuurders gezocht!
Om alle huurders te bereiken, roepen wij verhuurders van 
woningen in onze gemeente op zich bij ons te melden. 
Dus, bent u een verhuurder van een (of meerdere) 
woning(en) in Nuenen? Deel dan uw contactgegevens via 
stroomversnelling@Nuenen.nl. Uw bijdrage zorgt ervoor 
dat de gratis energiebox bij het juiste adres terecht komt. 
Alvast dank voor uw medewerking! 

CO2-WEETJE
Wist je dat:
• gasverbruik gemiddeld 

55% van uw energiere-
kening bepaalt;

• u hier direct invloed op 
heeft door uw huis 
goed te isoleren;

• veel verwarmingsbui-
zen door onverwarmde 
ruimtes zoals kruip-
ruimtes, garages en zolder goed zelf te isoleren zijn;

• buisisolatie tot € 3 per meter per jaar kan besparen, elk 
jaar opnieuw;

• wie nu hier energie in steekt, verdient zijn investering 
deze winter nog terug.

Ontdek de wereld van isolatie op de website:
www.EnergiehuisSlimWonen.nl
Slim besparen en gratis onafhankelijke voorlichting

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 07-09-2021 EN 13-09-2021

In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn 
de volgende besluiten gepubliceerd:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
De Geer 10 Aanleggen uitweg 
Hool 6 Herbouwen woning 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Lucas van Hauthemlaan 12 Veranderen bestaande uitweg
Laar 43 Wijzigen gevel en aanbouw
Stephan Hanewinkellaan 20 Verkoop eieren bij woning 
Valeriaanlaan 6 Oprichten dakkapel 
 voorzijde woning 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevings-
vergunning
Locatie Omschrijving 
Het Puyven 6 Uitbreiden hal, verplaatsen 
 voordeur naar voorgevel 

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
13-09-2021 Nuenen c.a. Activiteitenbesluit milieu- 
  beheer Maatwerkvoorschrif-
  ten, New York Pizza Delivery, 
  Vincent van Goghstraat 14 
07-09-2021 Nuenen c.a. Verkeersbesluit, Vaststellen 
  parkeerverbodszone Collse 
  Heide Nuenen 

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

VERKEER
Asfaltonderhoud diverse locaties
Vanaf maandag 20 september gaat aannemer Heijmans 
op verschillende locaties in de gemeente Nuenen asfalt-
onderhoud plegen. Houd rekening met langere reistijden 
want bepaalde wegen worden tijdelijk afgezet voor ver-
keer. Tijdens de uitvoering worden omleidingsroutes dui-
delijk aangegeven met borden. Het zwaartepunt van de 
werkzaamheden ligt in de laatste twee weken van sep-
tember. Op de website www.nuenen.nl vindt u een over-
zicht van alle werkzaamheden.

VERKEER REGIO
Rijkswaterstaat bericht dat de A50 is afgesloten tussen 
Veghel en Ekkersrijt richting Eindhoven:
• Donderdag 16 september 21.00 uur tot maandag 20 

september 05.00 uur.
• Vrijdag 24 september 21.00 uur tot maandag 27 sep-

tember 05.00 uur.

DEMENTIEVRIENDELIJK 
NUENEN 
Mensen met dementie wonen steeds langer thuis. Op dit 
moment wonen er ongeveer 500 mensen met dementie 
in Nuenen. Zij zijn partner, familie, vriend, sportmaat of 
klant. Dat vraagt om een positieve benadering van ie-
dereen in de gemeente, zodat mensen met dementie zo 
lang mogelijk kunnen blijven meedoen in de eigen om-
geving. Driekwart van de mensen met dementie woont 
thuis en wordt verzorgd door hun naaste familie en/of 
omgeving, de zogenaamde mantelzorgers. Door de ver-
grijzing stijgt het aantal mensen met dementie in 2050 in 
Nederland waarschijnlijk van 280.000 naar 620.000. 

Mantelzorgwandeling 5 oktober 2021
Wereld Alzheimerdag is een themadag ter bevordering 
van de wereldwijde aandacht voor de ziekte van Alzheimer 
en dementie. De dag wordt ieder jaar gevierd op 21 sep-
tember en is een initiatief van de koepelorganisatie van 
landelijke Alzheimer organisaties. In het kader van Wereld 
Alzheimerdag wordt in Nuenen een Mantelzorgwandeling 
georganiseerd op 5 oktober.

CMD WERKT UITSLUITEND  
OP AFSPRAAK
Het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD) in Nue-
nen is uitsluitend op afspraak open voor inwoners met 
vragen over zorg, wonen en welzijn. U kunt dus alleen naar 
het CMD komen als u een afspraak heeft. Zo willen we 
voorkomen dat het te druk wordt in het gebouw met ook 
de huisartsen en apotheek. U kunt telefonisch een afspraak 
maken via 040-2831675. De niet noodzakelijke huisbe-
zoeken vinden voorlopig nog niet plaats. Verder gelden 
uiteraard ook bij het CMD de gebruikelijke RIVM richtlijnen. 
Dus als u verkouden bent of u niet lekker voelt, komt u 
niet naar het CMD.

 AFVALWEETJE:

Plaats geen glas naast de glascontainer. 
Breng het naar de milieustraat.

NATIONALE SPORTWEEK    
17-26 SEPTEMBER
Gemeente Nuenen doet mee aan de NOC*NSF Nationale 
Sportweek 2021. Zoveel mogelijk inwoners laten genieten 
van sporten en bewegen: dat is waar de NOC*NSF Natio-
nale Sportweek van 17 tot en met 26 september 2021 om 
draait. Dat is ook hard nodig, want Nederlanders zijn sinds 
de coronacrisis minder fi t en minder weerbaar geworden. 
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Kunststof-, aluminium- 
en houten kozijnen
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels -  
 Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

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

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK
keurslager

Ook voor de best belegde broodjes!!

4 Varkens Saucijzen +
4 Slavinken........................ samen 8,95
Boterhamworst
.......................................................... 150 gram 1,95
Gehakt Rondo
.......................................................... 100 gram 1,95
4 Kip Krokant
Schnitzels ...................................... 6,95
Surprise Rol
“Roomdeeg gevuld met Pulled Pork” 100 gram 1,95
Pep Wrap
“Heerlijk gevulde Tortilla”  .................per stuk 2,95

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

Jhr. Hugo van Berckellaan 18
www.seniorweb-nuenen.nl

Frank Helsper 
Tomakker 40, 5673 LG Nuenen  |  040-2839698  |  06-15653151

f.helsper5@upcmail.nl  |  www.frankhelsper.nl

Zowel klassiek, pop en blues. 
Gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Piano-Keyboard 
LESSEN

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

Maak je hypotheek toekomstbestendig. 

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

Wij zijn er voor jou.

Park 26-28, Nuenen  |  040 - 263 59 00  |  nuenen@veldsink.nl  |  veldsink.nl

Hypotheken  |  V
erzekeringen  |  P

ensioenen  |  B
etalen  |  S

paren

Loop vrijblijvend
bij ons binnen.
Wij helpen 
je graag.

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

Print
boekjes | scripties

direct mail | bouwtekeningen

Drukwerk
huisstijl | flyers | posters  
folders | brochures | stickers

Reclame
banners | LED frames
borden en panelen

      De Pinckart 42, NUENEN
      040 - 283 63 83
      info@printendruk.com

W W W. P R I N T E N D R U K . C O M print en druk

Flyers, Folders, brochures en visitekaartjes klaar binnen 1 werkdag!*
* deze levertijd is alleen haalbaar indien je jouw bestelling plaatst via onze webshop www.printendruk.com

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

Lage Dijk 2A 
Helmond

0492 - 33 00 39
helmond@regbat.nl

OPENINGSTIJDEN: 
MA-VR 8.30-17.00 UUR

ZA 8.30-12.00 UUR

ACCU’S & 
TRACTIE-

BATTERIJEN
TOT 50% 

GOEDKOPER
GRATIS 

ACCUTEST
GRATIS 

MONTAGE

WWW.REGBATHELMOND.NL
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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.

GEZOCHT: Nuenense on-
dernemer zoekt bedrijfsruim-
te te koop (evt. met woning) 
tot € 500.000,- in Nuenen, 
Geldrop of Eindhoven. Tel.  
06-50263080.

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

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 37

Oplossingen wk 36
A F F I C H E I S U F T

T O O R G O L F T A S O

L E V E N S M O E M E S

E P N B I Z O N O S E A

D O H O O G M O E D I G

A L O Z Z E R H I T N D

I A E I T U T I T S E R

P C R G E O T Y P G R E

M S N L R V C I U O E T

Y E K P I O A T R O P S

L S W U O R V A E N T O

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

T O E R I S T

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

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

Kruiswoord

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

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

S T A A N D IJ S B E E R

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku2 4 9 1 5
5 7 9

7 6
3 1

2 7 8 5 3 4
1 2

1 9
2 9 6

7 9 8 6 3

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

Horizontaal: 1 geprikkeld 6 rookgerei 12 bars 13 spot 14 langspeelplaat (afk.) 16 schaapkameel 
18 smal 19 vrouwelijk (afk.) 20 graanafval 22 arbeidsovereenkomst (afk.) 24 erfelijkheidsdrager 
25 verhoogde toon 27 Zuidamerikaans oerwoud 29 Europeaan 30 pers. vnw. 
31 Internationaal Monetair Fonds 33 stuk stof 35 Koninklijk Besluit 37 door middel van 38 afdeling 
39 nagerecht 40 zangnoot 41 boerenbezit 42 kerkelijke straf 44 eerste kwartier (afk.) 
45 lage temperatuur 47 geestelijke 50 pl. in Frankrijk 52 verlaagde toon 54 gesloten 
56 Europees Monetair Stelsel 58 heer (afk.) 59 spoorwegbeveiliging 61 berggeel 64 diskjockey (afk.) 
65 overal 66 deel v.e. bijenkorf 68 naaldboom 69 grappig.
Verticaal: 1 draaistroom 2 voorzetsel 3 dik en rond 4 zoutachtig 5 in samenwerking met 
7 in het algemeen (afk.) 8 edelmetaal 9 pensioenuitkering (afk.) 10 radon (afk.) 11 riv. in Frankrijk 
15 hartstimulator 17 tennisterm 18 november (afk.) 19 verstijfd van kou 21 fi at inserto (afk.) 
23 muziekinstrument 24 pers. vnw. 26 ja (Spaans) 27 stemming 28 ontlastend bewijs 
29 Internet Protocol 30 Duitse omroep 32 honingdrank 34 gravin van Holland 36 mop 
41 Vrije Universiteit 43 normaal profi el (afk.) 46 trekdier 48 mountainbike 49 vogel 
51 assistent-econoom (afk.) 52 afdelingshoofd 53 winkel (Engels) 55 sportploeg 
57 voormalig Perzisch vorst 59 indien 60 grootmoeder 62 Ned. omroep 63 gebouw in Amsterdam 
65 annexus (afk.) 67 toets alleen (afk.).

ANEKDOTE
BLOZEN
BROOD
CADZAND
CREME
EENDJE
ERNST
ETHIEK
GRAAT
HEXAGRAM
HUMEUR
JAARRINGEN
JARGON
KAPOT
KEUZE
KOKOS
KRANS
LUIDEN
MAARN
MASKER
PANTER
PRODUCEREN
SFINX
SNAAR
STADSKLERK
TOEDIENEN
VAARDIEPTE
VACHT
VARKEN
VLOEI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13

14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36

37 38 39

40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63 64

65 66 67

68 69

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

Winnaar: week 35, Mw. Y. Dankers-Kamphues, Nuenen.

VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaatsen 
van nieuwe ketels. J. Ver-
happen, 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

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

Rond de Linde

Informatie verspreiding: 
040-2831200 

admin@ronddelinde.nl

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

Gepensioneerd?
Rond de Linde

vast bezorgen of 
op de wachtlijst

als oproepkracht!

Interesse?
Mail

admin@ronddelinde.nl
of bel 040-2831200 / 

06-51373272

KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m. € 179,-
200 cm hoog p.m. € 189,-
Drie kleuren of hout  combinaties.

Aluminium schutting, poorten.
Kunststof balken & palen.
Showroom op afspraak.

WWW.SBNBOUW.NL

040 - 209 72 41

ICT-ER MET DE VUT
helpt graag met uw: Video 
deurbel; slimme energie 
meter App; zonnepanelen 
mon. en KPN/Ziggo (TV/
Audio) install. Tel. 040-
2952567 / 06-23854915.

Tijdelijke opslag?

Lieshout

06-1880 869006-1880 8690
www.abonne.nl

ADVERTORIAL

Erfrechtspecialist Alex van IJsseldijk geeft donderdag 30 september een lezing in Het Klooster
Testament kan veel familieleed voorkomen én geld besparen

NUENEN - Er bestaan veel misverstanden over de verdeling van 
een nalatenschap wanneer één van de twee partners overlijdt. 
De meeste vijftigplussers denken dat de afwikkeling van een er-
fenis in Nederland prima bij wet geregeld is. Maar niets is min-
der waar, stelt erfrechtspecialist Alex van IJsseldijk van Erfrecht-
plan. Volgens hem kan een goed testament veel familieleed én 
geld besparen. 

‘Wie dan leeft, wie dan zorgt’, wordt weleens gezegd. Toch kan 
het leven van een achterblijvende partner na een overlijden, los 
van alle verdriet en rouw, door het ontbreken van een testament 
op een regelrecht drama uitlopen. Door wetswijzigingen in de 
afgelopen decennia, is het vaak onduidelijk hoe het erfrecht nu 
wettelijk is geregeld. “Met een testament weet men vooraf al 
precies waar ze aan toe zijn wanneer een dierbare wegvalt”, zegt 
Alex van IJsseldijk. 

“Bij verhalen over testamenten en erfenissen wordt vaak ge-
dacht dat het iets is voor vermogende mensen”, gaat Alex van 
IJsseldijk verder. “Binnen de generatie vijftigplussers heeft mis-
schien niet iedereen een kapitaal op de bank opgebouwd. Een 
groot deel heeft wel een eigen huis dat (bijna) hypotheekvrij 
is. Ook dat is vermogen waarover erfbelasting verschuldigd kan 
zijn.” 

In de wet is inmiddels geregeld dat bij het overlijden, de over-
blijvende ouder en de kinderen samen erven. De langstlevende 
is eigenaar van alle eigendommen en de kinderen zijn weliswaar 
erfgenaam maar krijgen nog niets in handen. Ze krijgen een 
soort tegoedbon op de overblijvende ouder. 

Aan de hand van een simpel rekensommetje legt Alex van IJssel-
dijk uit dat bij het ontbreken van een testament, het overlijden 
van een partner tot een financieel drama voor de achterblijvers 

kan leiden. “De nog levende partner heeft weliswaar een grote 
vrijstelling van erfbelasting, maar deze ouder moet de erfbelas-
ting over de erfdelen van de kinderen al wel direct afrekenen. 
Zo’n acht maanden na het overlijden van een partner ligt de 
blauwe envelop op de deurmat. Als de erfenis voor het meren-
deel bestaat uit het huis, hoe ga je dan die erfbelasting betalen?” 

Alex van IJsseldijk kent meerdere voorbeelden van mensen die 
hierdoor in financiële problemen zijn gekomen. “Onnodig fami-
lieleed, dergelijke schrijnende situaties zijn te voorkomen door 
het opstellen van een testament. Maar je moet het wel even 
doen.” 

Vreemd genoeg is het maken van een afspraak bij een notaris 
voor veel mensen nog een erg grote stap. Dat ziet Alex van IJs-
seldijk ook. “Mensen vrezen vaak dat het handenvol geld kost of 
dat de materie erg ingewikkeld is. En nadenken of praten over 
een testament is ook niet de leukste bezigheid die je kunt be-
denken, dus schuiven ze het opstellen van een testament voor 
zich uit. Soms té ver.” 

Erfrechtplan heeft in samenwerking met een groot aantal nota-
riskantoren een laagdrempelige service ontwikkeld, waarbij op 
heel persoonlijke wijze een testament kan worden opgesteld. 
Bovendien blijven de totale kosten inzichtelijk en relatief laag. 
“Onze erfrechtspecialist komt bij de mensen thuis om de wen-
sen en verzoeken op te tekenen en vertaalt dit naar een con-
cept-testament in begrijpelijke taal. 

De erfrechtspecialist gaat samen met de klant naar de notaris 
om het definitieve testament te laten bezegelen. We verlagen 
niet alleen de drempel naar de notaris, we ontzorgen ook. ” 
Naast een testament kan ook een levenstestament familiedra-
ma’s voorkomen, legt Alex van IJsseldijk uit. “ 

“Stel, één van de twee partners wordt wilsonbekwaam, dan is 
het niet vanzelfsprekend dat de ander zonder meer kan beschik-
ken en beslissen over de (gezamenlijke) eigendommen. 

Het is daarom verstandig om bij leven samen een volmacht vast 
te laten leggen in een levenstestament. Is dat niet het geval, dan 
zal het er in de praktijk op uitdraaien dat de partner van iemand 
die bijvoorbeeld door ziekte wilsonbekwaam is geworden in-
eens voor alledaagse zaken bij de rechter om toestemming moet 
vragen.”

De kosten van een testament wegen niet op tegenover de lasten 
die anders voor rekening van nabestaanden en partners komen”, 

zegt Alex van IJsseldijk tot slot. “Laat staan het onvoorziene leed 
dat er mee gemoeid kan zijn. Dat wens je niemand toe.”

Lezing op locatie
Donderdag 30 september om 19:30 uur geeft Alex een lezing 
over de noodzaak van een testament en levenstestament. U 
kunt deze lezing kosteloos bijwonen door u in te schrijven op 
www.erfrechtplan.nl of te bellen naar 085 - 8000 100. 

Door de nieuwe anderhalve meter maatschappij zijn er maar 
een beperkt aantal stoelen beschikbaar. Daarom is aanmelden 
noodzakelijk. We houden uiteraard strikt rekening met de RIVM 
richtlijnen.

Blijft u liever thuis?
Geef u dan op voor onze online lezingen. Deze worden regelma-
tig gehouden op verschillende tijdstippen. U bepaalt zelf wan-
neer u de lezing volgt via uw eigen computer, tablet of smart-
phone.

Locatie:   Het Klooster
  Park 1
  5671 GA Nuenen
Datum:   donderdag 30 september 2021
Aanvang:   19:30 uur

Inschrijven kan via:   www.erfrechtplan.nl
   085 - 8000 100

www.erfrechtplan.nl

085 - 8000 100
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekkrant, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen c.a., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100 
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

ADVERTENTIES
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. 
Redactieleden: Edwin Coolen, Karin Aarts, 
Josine Janssen, Caroline van Nes, Nannie 
van den Eijnden en Janneke Mes.

Aanleveren van digitale teksten tot uiterlijk 
maandag 17.00 uur, anders in overleg.

Rond de Linde behoudt zich het recht voor 
ingezonden kopij naar eigen inzicht te be-
werken en/of in te korten en is niet verant-
woordelijk voor de inhoud van aangelever-
de kopij, advertenties en/of advertorials.
Kopij, advertenties en advertorials die door 
omstandigheden foutief of niet geplaatst 
zijn, geven geen recht op schadevergoe-
ding. Aangeleverd (beeld)materiaal dient 
vrij te zijn van rechten. 

© 2021 - “Alle rechten voorbehouden. Niets 
uit deze uitgave mag worden verveelvou-
digd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand en/of openbaar gemaakt 
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elec-
tronisch, mechanisch, door fotokopieën, 
opnamen of op enige andere manier zon-
der voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de uitgever.”

DRUK: 
Drukkerij Messerschmidt
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200
E-mail: admin@drukkerijmesserschmidt.nl

ADMINISTRATIE / BEZORGING
Telefoon 040-2831200
E-mail: admin@ronddelinde.nl
Ook voor verspreiding van folders. 

www.ronddelinde.nl

Volg ons ook op:

&&
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

Marcel Hermans 
en Irma van Laarhoven

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

Dorpsraad Lieshout helpt LEVgroep bij 
zoektocht naar vrijwillige netwerkcoaches
Veel inwoners van Laarbeek hebben behoefte aan een uitbreiding van 
hun netwerk. Hierdoor kunnen ze beter aansluiten bij ‘dagelijkse zaken’, 
weten ze hulpdiensten beter te vinden, kunnen zij personen of vrijwilli-
gersorganisaties beter vinden en kunnen ze beter functioneren. Kortom; 
door een beter netwerk kunnen de mensen hun ‘kwaliteit van leven’ ver-
hogen. Een beter netwerk vergroot voor veel mensen de leefbaarheid in 
het dorp Lieshout: om die reden wil Dorpsraad Lieshout LEVgroep graag 
helpen om netwerkcoaches te vinden.

Naomi van de Wetering via naomi.
vandewetering@levgroep.nl of via 
06-14871265. Ook kunt u een be-
richtje achterlaten in de postbus van 
de Dorpsraad Lieshout via info@
dorpsraad-lieshout.nl dan zorgen zij 
dat uw aanmelding op de juiste 
plaats terecht komt.

Veel klanten van LEVgroep Laarbeek 
hebben een erg klein netwerk. Vaak 
weten ze hulpverleners niet te vin-
den, weten ze bepaalde bedrijven 
niet te vinden, weten ze overheidsin-
stanties niet te vinden of weten ze ge-
woon niet bij wie ze moeten zijn voor 
een bepaald probleem. LEVgroep wil 
deze klanten graag helpen door hen 
te koppelen aan een ‘netwerkcoach’. 
Zo’n netwerkcoach is een vrijwilliger 
die de weg wél kent in het Laarbeekse 
en samen met de klant een netwerk 
vóór de klant gaat opbouwen.

‘Netwerkcoach zijn’ kan iedereen. LEV-
groep biedt immers aan de vrijwilli-
gers die zich hiervoor aanmelden een 
training/opleiding om de benodigde 
kneepjes aan te leren. Ook hebben zij 
hulpmiddelen, waaronder een ‘net-
werkkaart’, die de coach helpen om de 
klant via gestructureerde stapjes op 
gang te krijgen. Het programma ligt 
er dus: nu de vrijwilligers nog !

Netwerkcoach worden?
Dorpsraad Lieshout roept samen met 
LEVgroep Laarbeek inwoners van 
Lieshout op om zich aan te melden 
als ‘netwerkcoach’ en zo medebewo-
ners op gang te helpen met hun net-
werk. Zo kan hen een toekomst in het 
dorp gegeven worden. 
Wilt u ook helpen en netwerkcoach 
worden ? Neem dan contact op met 

Naomi van de Wetering is naarstig op 
zoek naar vrijwilligers die ‘netwerkcoach’ 
willen worden.

Opbrengst veiling    
voor Kika €11.000,-!
Donderdag 9 september kwam directeur Peter van der Leegte van Peter van 
der Leegte Veilingen bv hoogstpersoonlijk de cheque overhandigen aan Toine 
van Gog. Die wil met zijn deelname aan de Kika Extreme - een Ironman 70.3 - 
zoveel mogelijk geld ophalen voor medicijnonderzoek naar kinderkanker.

De veiling kwam tot stand dankzij de geheel belangeloze medewerking van 
Peter van der Leegte Veilingen bv uit Nuenen en Troostwijk Auctions en na-
tuurlijk iedereen die iets heeft gedoneerd en/of gekocht. Daardoor gaat 100% 
van de opbrengst naar KiKa. Het volledige bedrag is al overgemaakt naar de 
sponsorpagina van de KiKa Extreme. 

Kansenverschil tussen inwoners 
in Brabant heeft aandacht nodig 
De helft van de volwassenen in Noord-Brabant heeft overgewicht, een 
zorgwekkend cijfer, zo blijkt uit de Gezondheidsmonitor van de GGD. Re-
den waarom de Brabantse GGD’en de gemeenten adviseren om, in lijn met 
het nationaal preventieakkoord, stevig in te blijven zetten op overgewicht 
in alle leeftijdsgroepen. Hierbij onderstrepen de GGD’en ook het belang 
voor aandacht voor inwoners met een groter risico op een gezondheids-
achterstand. Volwassenen en ouderen met een lagere opleiding, lager in-
komen en/of een niet-westerse migratieachtergrond zijn namelijk over 
bijna de gehele linie minder gezond dan de rest van de inwoners. 

drinken niet of maximaal 1 glas per 
dag, zoals de alcoholnorm van de Ge-
zondheidsraad adviseert. Dit aandeel 
is gestegen ten opzichte van 2016, 
dus dat is positief! Zowel het aandeel 
‘gewoontedrinkers’ als het aandeel 
‘gelegenheidsdrinkers’ is gedaald ten 
opzichte van 2016. Wel moet er reke-
ning mee worden gehouden dat tij-
dens de coronamaatregelen het 
drinkgedrag van mensen mogelijk 
slechts tijdelijk is veranderd. 

Grote uitdaging in het verschaffen 
van gelijke kansen 
De Gezondheidsmonitor levert een 
enorme hoeveelheid data op, met 
grote verschillen tussen gemeenten. 
Wat in elke gemeente wordt terugge-
zien is het verschil tussen inwoners-
groepen. Mensen met een lagere op-
leiding, lager inkomen en/of een niet-
westerse migratieachtergrond scoren 
op (bijna) alle gezondheidsthema’s 
minder goed dan de rest van de inwo-
ners. Het advies van de Brabantse 
GGD’en is daarom ook om specifieker 
in te zetten op deze groepen. 

Gezondheidsmonitor 
Volwassenen en Ouderen 
De cijfers zijn afkomstig uit de Ge-
zondheidsmonitor Volwassenen en 
Ouderen die de GGD’en samen met 
het CBS en het RIVM hebben afgeno-
men in het najaar van 2020. Dit is een 
vragenlijstonderzoek onder inwo-
ners over hun gezondheid, welzijn, 
omgeving en leefgewoonten. De cij-
fers per gemeente en wijk zijn door 
de GGD’en gepubliceerd op de Bra-
bantscan.nl, waar tal van andere on-
derwerpen rond gezondheidsbele-
ving aan bod komen.

Stevig inzetten op overgewicht 
Waar de helft van alle volwassen Bra-
banders te maken heeft met overge-
wicht is dat bij 65- t/m 74-jarigen 
zelfs drie op de vijf mensen. Ondanks 
dat dit aandeel redelijk hetzelfde 
blijft de laatste jaren, is het een zorg-
wekkend cijfer. Ook met oog op de 
coronacrisis: op de IC liggen sinds het 
begin van de crisis vooral veel men-
sen met overgewicht. Een van de ma-
nieren om overgewicht tegen te 
gaan is bewegen. Slechts de helft van 
de volwassen inwoners in Noord-Bra-
bant voldoet aan de gestelde be-
weegrichtlijnen van ten minste 2,5 
uur per week matig intensieve in-
spanning en ten minste 2 keer per 
week spier- en botversterkende acti-
viteiten. Het is belangrijk voor ge-
meenten om te weten of inwoners 
vinden dat hun buurt uitnodigt tot 
bewegen. We zijn immers door de co-
ronacrisis veel meer op onze eigen 
woonomgeving aangewezen. De 
omgevingswet biedt gemeenten 
mogelijkheden om dit aan te pakken. 

Vier op de vijf volwassenen geven 
aan hun buurt aantrekkelijk te vin-
den om in te bewegen. Ook geven de 
meeste Brabanders ouder dan 18 jaar 
(91%) een voldoende voor hun 
woonomgeving. Zo vindt 83% dat er 
voldoende groen is in de buurt, zijn 
er volgens 81% voldoende rustige 
plekken en volgens 70% voldoende 
ontmoetingsplekken buiten. Op het 
gebied van woonplezier is vooral 
winst te behalen in voldoende plek-
ken voor verkoeling en in (plekken 
met) voldoende water (zoals meren 
en vijvers); ruim een op de drie Bra-
banders geeft aan onvoldoende van 
deze plekken in de woonomgeving 
te ervaren. 

Een ander item uit het nationaal pre-
ventieakkoord is het gebruik van al-
cohol. Twee van de vijf 18- plussers 

Brabant-Zuidoost

Repair Café   
Laarbeek
Woensdag 22 september organiseert 
RCL weer een middag waar men te-
recht kan met defecte huishoudelijke 
materialen, kleding, kleine meubels 
en fietsen. Deze middag vindt plaats 
in het Dorpshuis Grotenhof 2 te Lies-
hout van 13.30 uur tot 16.00 uur. Info. 
06-58842046.

Doe mee met Kern met Pit   
en krijg € 1.000,-! 
Wil je ook graag een buurtmoestuin, een speeltuin of een kunstproject in 
je wijk opzetten? Of heb je een ander idee voor je buurt? Dan is het nu tijd 
voor actie! Kern met Pit daagt je uit om binnen een jaar deze droom te 
verwezenlijken. 

Maar hoe krijg je dat voor elkaar, hoe 
kom je aan geld? Hoe kom je aan extra 
handjes? Hoe regel je een vergunning 
bij de gemeente? Kern met Pit helpt 
jou, met 200 KNHM-adviseurs door 
het hele land, om aan de slag te gaan.
Je krijgt een eigen adviseur, je kunt 
gratis workshops volgen en je hebt de 
mogelijkheid om je (online) netwerk 

uit te breiden of de expertise van in-

genieursbureau Arcadis in te zetten. 
En lukt het je om samen met je buurt-
genoten het project binnen een jaar 
uit te voeren? Dan krijgen jullie  
€ 1.000,- én het predicaat Kern met Pit.
Inschrijven kan tot en met 31 okto-
ber. Iedereen die graag iets moois 
van zijn of haar buurt wil maken en 
daar een goed idee voor heeft kan 
zich (gratis) aanmelden via de site 
www.kernmetpit.nl

Subsidie 
afkoppelen regenwater
De eenvoudigste manier om regenwater af te koppelen is het water via de 
tuin in de bodem te laten zakken. Het regenwater wordt van het dak afge-
voerd naar een geschikte plek in de tuin. Zaag de regenpijp af, vang het 
regenwater op in een gootje en laat het naar de bezinkplek stromen.

Dop de regenpijp af of gebruik een 
speciale afkoppelset. Deze zijn te ver-
krijgen bij diverse bouwmarkten. Het 
gootje kan je maken van bijvoor-
beeld klinkers of met een buis. De be-
zinkplek is tevens de berging. Als het 
hard regent zal daar tijdelijk water 
blijven staan. De tuin moet wel een 
voldoende waterdoorlatende bo-
dem hebben op de plek waar het re-
genwater uitstroomt, bijvoorbeeld 
van zand of grind. Het water mag niet 
naar je buurman lopen.

Wat is de benodigde bergingsca-
paciteit van jouw tuin bij boven-
grondse berging?
Een huis van 7 meter diep en 6 meter 
breed met 1 regenpijp heeft 7 x 6 = 
42 m2 dakoppervlak. Het dakopper-
vlak wordt namelijk vlak gemeten. Als 
er meer regenpijpen zijn dan moet je 
de berekening aanpassen naar het 
gedeelte van het dak waar de betref-
fende regenpijp op aangesloten is.
Vuistregel bij deze methode is: voor 
elke m2 vlakgemeten dakoppervlak heb 
je een 0,5 m2 tuinoppervlak nodig. Het 

benodigde tuinoppervlak in dit voor-
beeld is dus 42 gedeeld door 2 = 21 m2.

Aandachtspunten Algemeen
Minimale afstand van de infiltratievoor-
ziening tot de gevel moet 1 meter be-
dragen en tot bomen 2 meter. Er mag 
alleen schoon regenwater zijn aange-
sloten op de infiltratievoorziening (dus 
geen wastafel, douche, schrobputje e.d.
www.nuenen.nl/afkoppelen

regenwater op in een gootje en laat het naar de bezinkplek stromen.

benodigde tuinoppervlak in dit voor-

Gemeente Nuenen 
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Nieuwe theatershows   
Marcel Mulders
Marcel komt uit Mierlo en is al lange tijd bekend door zijn Neil Diamond 
Memories Tribute Band. Hij brengt twee nieuwe theatershows in ’t Patro-
naat op 24 oktober en 6 november. Gitarist Erik Verhoef is één van de vas-
te bandleden. 

theatershow is tevens een mooie ge-
legenheid om wat meer te weten te 
komen over Top2000 artiesten, hun 
verhaal, en over de noteringen in dé 
lijst der lijsten. Geniet van veelal En-
gelstalige liedjes en een aantal Ne-
derlandstalige liedjes van grote hits 
en meezingers.

De vier muzikanten hebben speciale 
en verrassende uitvoeringen uitge-
werkt en zingen ook meerstemmig. 
Een muzikale reis met nummers van 
Nirvana tot De Dijk, van Elvis tot Prin-
ce, van R.E.M. tot U2 of en van The Ea-
gles tot Bruno Mars.

Meer info vind je op de website www.
patronaatmierlo.nl/programma

PUUR DE NIJS is een splinternieuwe 
theatershow die een ode brengt 
aan één van Nederlands grootste 
artiesten: Rob De Nijs. Tijdens deze 
prachtige voorstelling worden zijn 
mooiste liedjes ten gehore ge-
bracht. Geniet van klassiekers als 
Mallebabbe, Zondag en Het werd 
zomer. De viermansformatie neemt 
je mee op een nostalgische reis vol 
herinneringen en hoopt het publiek 
te verblijden met hoop, troost, 
kracht, een lach en een positieve 
kijk op de toekomst.

2000 UNPLUGGED is een mix van de 
sferen van de beroemde MTV Un-
plugged Sessions en de Top 2000! Dé 
muziek die ons allen verbindt. Deze 

Das Oktober    
Metalfest   
naar maart 2022
Gezelligheid is natuurlijk een essen-
tieel onderdeel van Das Oktober Me-
talfest! Lekker aan lange tafels met 
vrienden volle skullpullen bier drin-
ken, dikke moshpits en headbangen 
op vette metalbands. Op dit moment 
weten we niet of we dit 2 oktober 
2021 kunnen bieden op de manier 
zoals wij dat willen. Vandaar dat we 
ons festival een paar maanden op-
schuiven naar 19 maart 2022. 

Een oktoberfeest in maart, waarom 
niet? We kunnen alvast bevestigen 
dat 9 van de 11 bands meegaan naar 
19 maart. Korpiklaani, Destruction, 
Trollfest, Evile, Nanowar Of Steel, 
Pene Corrida, Martyr, Bark en Deaf 
Forever zijn er allemaal bij. Zodra we 
de twee nieuwe namen hebben, kon-
digen we dit aan. Verder maken we 
op een later moment ook nog de line 
up voor Das Bratwursthalle bekend. 
Tankard en Evil Invaders konden niet 
op de nieuwe datum, dus nemen we 
ze mee naar de volgende editie in ok-
tober. Juist, we doen gewoon 2x Das 
Oktober Metalfest in 2022 want er 
kunnen nooit genoeg feestjes zijn! En 
over meer feestjes gesproken, als de 
regels vanaf 20 september het toela-
ten gaan we op 2 oktober 2021 nog 
iets kleins doen in Café The Jack. Hier-
over later meer via onze socials.

Gekochte tickets blijven geldig en we 
vragen jullie ook om die tickets vast 
te houden tot de nieuwe datum. In 
die paar maanden kun je extra oefe-
nen met bier drinken en een goede 
outfit kiezen zodat je 19 maart 2022 
helemaal fertig bent voor Das Okto-
ber Metalfest!

Kick-off voedselbankchallenge door Willy van de Kerkhof

Het modderkruipen is begonnen
Het zal velen niet ontgaan zijn, want er is best wat ruchtbaarheid aan ge-
geven; aan de ‘voedselbankchallenge’ van twintig ‘Bekende Nuenenaren’. 
Op donderdag 9 september ging deze van start met een heuse kick-off. 
Door een raak schot op doel trapte oud voetballer Willy van de Kerkhof, 
ooit nog uitbater van friettent ‘Willy’s counter’ aan de Parkstraat, de chal-
lenge af, waarna de deelnemers voor voorlopig de allerlaatste keer nog 
enkele calorierijke (alcoholische) versnaperingen tot zich namen.

dereen minimaal een keer per week 
onder toeziend oog van een Personal 
Trainer en mag zoveel als gewenst vrij 
gesport worden bij Cardo Premium 
Sportsclub.

De voedselbankchallenge - officieel 
10-weken-challenge - is een initiatief 
van Cardo Premium Sportsclub en 
Jumbo Ton Grimberg. Zij daagden 
twintig BN’ers (19 mannen en 1 
vrouw) uit om in tien weken een eigen 
lichamelijk doel te bereiken. Dit kan 
afvallen zijn, maar ook fitter worden of 
een six-pack ontwikkelen. Iedere indi-
viduele doelstelling is vastgelegd en 
bij het slagen ervan doneert de deel-
nemer € 500,- aan de voedselbank. Bij 
het niet slagen, wordt de donatie ver-
dubbeld tot € 1000,-. Cardo Premium 
Sportsclub zorgt voor begeleiding 
door Personal Trainers en een diëtist 
en Jumbo Ton Grimberg maakt ge-
zond en verantwoord eten mogelijk 
voor de deelnemers.

Om het gestelde doel te behalen, ver-
plichten de deelnemers zich, weer of 
geen weer, om iedere zondagoch-
tend gezamenlijk te ‘bootcampen’ bij 
Strandbad Enode. Daarnaast sport ie-

Onder toeziend oog van de deelnemers 
trapt Willy van de Kerkhof de challenge af

De deelnemers vóór aanvang van de eerste zondagochtend bootcamp op Strandbad 
Enode

Het Speelhuisplein permanent 
versiert met negen S-en 
Sinds donderdag 9 september sieren er negen grote S-en op het plein 
voor het theater in Helmond. Zetels in allerlei soorten, maten, kleuren en 
stijlen die het grote Speelhuisplein aantrekkelijker maken voor buitenac-
tiviteiten. Het kleurenpallet sluit aan bij de huisstijl van het theater, be-
staande uit negen gestapelde S-en, die staan voor diversiteit.

ting. De bezoekers van die avond kre-
gen de eer om de opvallende banken 
uit te testen onder het genot van een 
feestelijk glaasje bubbels. Otten is 
enthousiast over de eerste ervarin-
gen: “vanaf het moment dat we de 
S-en naar buiten rolden, trok het be-
kijks en werd er enthousiast gebruik 
van gemaakt. Ouders wachten er op 
hun kinderen bij Het Kunstkwartier, 
ouderen rusten er even uit, kinderen 
zien het als een speeltoestel en jon-
geren chillen er. Het plein is veel 
meer gaan leven. Precies zoals we 
hoopten.” Helmond heeft bovendien 
nu haar selfieplek, zegt Otten trots. 
“We zijn heel blij dat de gemeente 
Helmond investeert om de kwaliteit 
van een verblijfsplek als deze zo te 
verbeteren.”
www.theaterspeelhuis.nl 

Multifunctioneel
De S-en zijn verplaatsbaar en kennen 
meerdere functies. Zo kunnen ze ge-
bruikt worden als zitobjecten, waar-
mee op het plein verschillende op-
stellingen gemaakt kunnen worden. 
Maar de nieuwe meubelen zijn er 
niet alleen voor bezoekers van het 
theater. Strijk tijdens een stadswan-
deling neer met een kop koffie of 
rust er op uit na een middagje shop-
pen in het centrum. “Door de opval-
lende zitters wordt de levendigheid 
en speelsheid die ín het theater al zo 
goed voelbaar is, ook doorgetrokken 
naar buiten”, aldus directeur Jochem 
Otten. 

Levendige sfeer in de stad
Afgelopen donderdag maakten de 
nieuwe zetels hun publieke opwach-

Sjors creatief en kies je instrument bij Orkest GMK

Muziek en het kinderbrein 
“Muziek is heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen”. U heeft 
het vast wel eens gehoord van bijvoorbeeld Prof. dr. Erik Scherder, hoog-
leraar klinische neuropsychologie. Hij pleit ervoor dat muziek een van-
zelfsprekend onderdeel gaat uitmaken in de levens van kinderen. “Het 
brein van een kind is volop in ontwikkeling. Zingen of het bespelen van 
een instrument zorgt ervoor dat er nieuwe verbindingen tussen de her-
sendelen worden aangelegd.”

12 lessen wat het beste bij hen past. 
Tarief € 99,- en opgeven via www.
kunstkwartier.nl 
Heeft een kind een voorkeur en wil 
het een instrument verder uitprobe-
ren, dan is een korte cursus van 3 les-
sen op het favoriete instrument een 
aanrader. Tarief € 40,- (inclusief in-
strument van het Kunstkwartier) en 
opgeven via www.kunstkwartier.nl 

Om meer kinderen enthousiast te 
maken voor onze muziekvereniging 
Orkest GMK is er 10 en 11 december 
2021 een BOOSTevent in de Cle-
menskerk (Gerwen). Er doen scholen 
mee en kinderen van de deelnemen-
de scholen spelen mee in de BOOST-
band! 
Info: Info@gerwensmuziekkorps.nl 
en www.gerwensmuziekkorps.nl

“Muziek maken stimuleert de ont-
wikkeling van het kind. Als je muziek 
maakt, moeten de hersendelen met 
elkaar samenwerken en daar worden 
ze beter van. Een kind leert op mu-
ziekles noten lezen, is bezig het in-
strument te bespelen en moet tege-
lijkertijd goed luisteren. De hersenen 
worden dus volop aan het werk ge-
zet. Daarnaast raakt muziek je en 
draagt daarmee bij aan de emotio-
nele ontwikkeling. Je kunt dus niet 
vroeg genoeg beginnen!” 

Orkest GMK werkt samen 
Orkest GMK en het Kunstkwartier wil-
len samen met de scholen in Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten meer kinde-
ren stimuleren om muziek te maken! 
Hiervoor is er een aantal laagdrem-
pelige mogelijkheden voor kinderen. 

Allereerst is er Sjors Creatief op 29 
september om 18.30 uur in D’n Heu-
vel te Gerwen. Kinderen van groep 3 
tot en met 8 kunnen gratis kennisma-
ken met Orkest GMK. Blazen op een 
trompet of slaan op het slagwerk. Na 
een korte uitleg mogen kinderen 
zelfs meespelen met het orkest!
Opgeven via www.sjorssportief.nl: 
Nuenen, Muzikale ontdekking. 

Ook is het mogelijk om de cursus Kies 
je Instrument op dinsdagmiddag om 
15.30 uur vanaf 28 september te vol-
gen in D’n Heuvel. Strijken, blazen en 
roffelen, kinderen ervaren zelf tijdens 

Half november zullen we weten of het 
collectief in het zweet werken en op 
voeding letten, zijn vruchten heeft af-
geworpen. We houden u uiteraard in 
Rond de Linde op de hoogte; onze 
eindredacteur is een van de deelne-
mers. We wensen haar heel veel succes!

Deelnemers aan de challenge zijn:
Ralph Claes, Edwin Jansen, John Rem-
mig, Mariët Jonkhout, Fons Linders, 
Tonnie van der Heijden, Louis Dijk, 
Rob Tielemans, Gilbert de Laat, Ralf 
Stultiëns, Vincent Raessens, Roland 
Grimberg, Johan Roggeband, Erik 
Jasper Noll, Arno Aarts, Gerard van 
Keulen en Mathijs Metselaars.
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Vincent van Gogh  
Photo award 
Met ingang van zaterdag 11 september zijn alle genomineer-
de foto’s en de winnaars van de Vincent van Gogh Photo 
award te zien in een openluchtexpositie in het Park te Nue-
nen. Bij de genomineerde foto’s zit ook een foto van de foto-
grafiedocent Maurits van Hout van Het Atelier Van Gogh. Een 
schilderachtig landschap in de winter met ondergaande zon 
op de Strabrechtse Heide vanuit de gedachte aan Van Gogh, 
de tinten en de sfeer. 
De foto’s zijn de komende weken te bewonderen in het Park. 
Maurits van Hout is beroepsfotograaf en geeft fotografiecur-
sussen voor beginners en gevorderden in Het Klooster bij Het 
Atelier Van Gogh. Meer informatie over Maurits is te lezen op 
www.ateliervangogh.nl 

Canon van 
Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten

1821-2021

Hier heu r ik thu i s©

Berichtenbox NGN200
www.ngn200.nl • www.drijehornick.nl

Burgemeester 
Jan Smits van Oyen sr. 1921-1931

Jhr. mr. Jan Smits van Oyen sr. was tussen 1921 en 1931 burgemeester van de 
gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Hij was de burgemeester die 

landgoed Soeterbeek kocht en talloze nevenfuncties had. 

Meer weten? Ga naar ngn200.nl

1920 Bouw Steenfabriek Eeneind
De spoorlijn Antwerpen - Eindhoven - 
Venlo werd in 1863 in gebruik genomen. 
Dat had tot gevolg dat de buurtschap 
Eeneind zich rond het station Nuenen 
kon ontwikkelen. Ontwikkelingen rond-
om een bakkerij, postkantoor, de TU/e, 
Nuenens eerste gastarbeiders en De Gul-
bergen en Het Dak van Brabant…..

FietsmaatjesNuenen.nl   
bij WLG
Op maandag 6 september was er een open inloopmiddag van de WLG in 
Gerwen. Het bestuur van FietsmaatjesNuenen.nl was uitgenodigd door 
het bestuur van de WLG voor een toelichting van haar activiteiten. Ook 
een delegatie van de Dorpsraad Gerwen was aanwezig.

fiets zit je naast elkaar en de duofiets 
heeft elektrische trapondersteuning 
zodat het fietsen nog eenvoudiger 
gaat. De twee nieuwe duofietsen van 
FietsmaatjesNuenen zijn uitgerust 
met een dubbel accupakket, zodat er 
extra ver gefietst kan worden en de 
derde nieuwe duofiets hoopt men in 
september in gebruik te kunnen ne-
men. Momenteel zijn 62 vrijwilligers 
actief en hebben zich al 50 gasten 
aangemeld. De gasten en de vrijwilli-
ger kiezen zelf hun route of bestem-
ming en de bijdrage van de gast is 
€ 5,- per rit.

Zowel de gast als de vrijwilliger kun-
nen zich melden via de website van 
FietsmaatjesNuenen.nl of bij de secre-
taris van het bestuur, Huib Hardeman. 
Zijn mobiele nummer is 06-22776595. 
Na opgave komt een van de coördina-
toren bij u thuis om kennis te maken 
en de wensen te inventariseren. Ook 
kan men via de website zich melden 
voor de nieuwsbrief.

De voorzitter van FietsmaatjesNue-
nen.nl, Jan Zwaan, gaf een toelichting 
over het ontstaan van de gelijknami-
ge stichting. In Nederland zijn mo-
menteel 20 stichtingen actief als Fiets-
maatjes en in 2022 hoopt men dat 60 
stichtingen actief zijn in den lande.

FietsmaatjesNuenen.nl is een stich-
ting die zich inzet om mensen met 
een lichamelijke of geestelijke beper-
king in onze maatschappij actief te 
blijven betrekken, doordat vrijwilli-
gers met hen gaan fietsen in ons 
mooie dorp en regio.
Fietsmaatjes Nuenen is bedoeld voor 
mensen die graag fietsen, maar dit 
niet meer zelfstandig willen of kun-
nen. Dit kunnen ouderen, mensen 
met een beperking of tijdelijke bles-
sure zijn. Zij, de ‘gasten’, fietsen sa-
men met een vrijwilliger op een duo-
fiets met een elektrische traponder-
steuning. De vrijwilliger stuurt en de 
gast kan meetrappen in zijn eigen 
tempo als hij dat wil. Het doel van 
Fietsmaatjes Nuenen is om uiteinde-
lijk in een aantal kernen in Nuenen 
een (of meer) duofiets(en) te plaat-
sen en per kern zowel vrijwilligers als 
gasten te werven en hen te matchen 
om samen te fietsen. 

Jan Zwaan vertelde dat onze ge-
meente circa 23.186 inwoners en 
10.086 huishoudens telt. De gemeen-
te Nuenen, Gerwen en Nederwetten 
is de meest vergrijsde gemeente van 
Brabant en bijna 6.000 inwoners zijn 
65 of ouder. Hiermee stijgt ook het 
aantal inwoners met dementie.
Jan Zwaan gaf een uitgebreide toe-
lichting op de duofiets. Op een duo-

De presentatie van FietsmaatjesNuenen.
nl, rechts staan de voorzitters Jan Zwaan 
en Luc Harms, respectievelijk voorzitter 
van FietsmaatjesNuenen.nl en de Werk-
groep Leefbaarheid Gerwen.

Opnamelocatie Brammetje 
gevonden!
Bas’ zoektocht naar een loods is gestopt. Hij heeft een mooie, grote ruimte 
gevonden waar hij de opnamen voor het tweede seizoen van zijn comedyse-
rie Brammetje kan draaien. Het decor is al gebouwd. Bas is lekker bezig met 
het vernieuwen en inrichten van ‘zijn appartement’.het vernieuwen en inrichten van ‘zijn appartement’.

Henk Struijk neemt    
afscheid van ‘de Kievit’
Aanstaande vrijdag 17 september is de laatste ‘vrijwillige’ werkdag van 
Henk Struijk in Speeltuin de Kievit. Eigenlijk is hij niet weg te denken uit 
het team; de 88-jarige, met pet, vind je altijd even vriendelijk bij de en-
tree van De Kievit. Maakt grapjes tegen de bezoekers en loopt gedurende 
zijn ‘shift’ diverse rondjes om alles nauwlettend in de gaten te houden.

dag, vrijdag en het weekend van 
13.30 tot 17.00. In de herfstvakantie 
alle dagen van 13.30-16.30 uur. Tot 
speels!

In 2019 werd Henk uitgeroepen tot 
vrijwilliger van het jaar door de ge-
meente Nuenen. Henk heeft vele ja-
ren bij Speeltuin De Kievit gewerkt 
als toezichthouder en binnen het 
klusteam. Voor scholen die buiten 
openingstijden kwamen maakte hij 
altijd de poort open en zorgde er-
voor dat zij in de watten gelegd wer-
den. Wat zullen wij, en de bezoekers, 
hem gaan missen. Henk, super be-
dankt namens alle vrijwilligers van de 
Kievit. De koffie staat altijd voor je 
klaar!

Ook Henk bedanken voor zijn aanwe-
zigheid en inzet voor de Kievit? Aan-
staande vrijdag tussen 13.30 en 17.00 
is hij aanwezig. 
Speeltuin de Kievit blijft tot en met 
31 oktober 2021 open! Op woens-

Na deze toelichting nam Luc Harms, 
de voorzitter van WLG, het woord en 
sprak zijn dank uit voor de presenta-
tie van dit geweldig initiatief. De acti-
viteiten van FietsmaatjesNuenen.nl 
passen geheel in de doelstellingen 
van de WLG en hij overhandigde een 
donatie voor de activiteiten van 
FietsmaatjesNuenen.nl.
Na afloop gingen diverse aanwezi-
gen nog even op pad met de duofiets 
en hopelijk krijgen we nu nog meer 
gasten en vrijwilligers uit Gerwen.

Winnaars Vincent van Gogh Photo Award: 

Derde plaats: Dit is een echte, pure, aardse en oprech-
te foto. Fotograaf Joost van Manen weet met dit por-
tret een eerlijke foto neer te zetten. Een Afrikaanse 
moeder, die zichzelf ogenschijnlijk onverstoord laat 
fotograferen, terwijl ze haar kind aan het voeden is. 
Deze pure en oprecht blik trekt de aandacht en laat de 
kijker letterlijk aarden. Met de foto “Mothers Milk” is de 
Nederlandse fotograaf Joost van Manen 3e geworden.   

Tweede plaats: Dit beeld spreekt helemaal voor zich-
zelf. Een prachtige close up van een jonge pup die sa-
men met haar broertjes en zusjes in de schoot van de 
moeder ligt. Pure liefde, gepakt in de mooie composi-
tie en serene kleuren. De jury was het er duidelijk over 
eens dat de Nederlandse fotograaf Michael Angelo Ri-
chardson de nummer 2 is geworden met de foto: 
”Cuddle pups”.  

Winnaar: Uit alle inzendingen scoorde deze foto verre-
weg het hoogst bij de jury. Als Vincent van Gogh des-
tijds de reis had kunnen maken, dan was dit zeker een 
schilderij geworden. Een prachtige kleurrijke compo-
sitie van een arbeider in een veld met bundels van 
rode bamboestokjes. Deze bundels van bamboe sug-
gereren haast de penseelstreken die kenmerkend zijn 
voor Vincent van Gogh. Iedere bundel heeft zijn eigen 
fijne detaillering, maar het geheel met de arbeider en 
zijn gele outfit maakt deze plaat compleet. Een echte 
Van Gogh, vastgelegd op de gevoelige plaat. Daarom 
is Thong Nguyen uit Vietnam met zijn foto “Red bun-
dles of Bamboo sticks” de winnaar geworden van de 
3e Vincent van Gogh Photo Award 2021.
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Lancering van De Waterbank
De droogte van de afgelopen jaren heeft laten zien, dat er meestal nog 
wel water is, alleen is dat niet altijd daar waar het nodig is. De Waterbank 
is een nieuw concept voor duurzamer gebruik van water, bedacht door 
het bedrijf MTD uit Tilburg en Waterschap De Dommel. Door vraag en 
aanbod van restwater met elkaar te verbinden biedt dit initiatief een al-
ternatief voor kleinschalig grondwatergebruik. MTD en Waterschap De 
Dommel hebben de handen ineengeslagen met het doel het grondwater-
gebruik te verminderen. De droogte van de afgelopen jaren maakte pijn-
lijk duidelijk dat het Brabantse grondwater geen onuitputtelijke bron is. 
Tot eind 2022 gaat De Waterbank op 10 tot 15 pilotlocaties in het Dom-
melgebied praktijkervaring opdoen. De verwachting is dat al snel meer 
partijen aansluiten met concrete acties.

In aanwezigheid van demissionair 
minister Visser is De Waterbank 
maandag 13 september officieel ge-
lanceerd. De eerste pilot start samen 
met partner Rijksvastgoedbedrijf 
die de locatie Vliegbasis Eindhoven 
ter beschikking stelt. Het restwater 
van de basis wordt opgevangen in 
een waterbank in de vorm van een 
bufferzak van 200 m3.

Concept De Waterbank
Partij A doneert zijn wateroverschot 
aan partij B, die het water ontvangt 
en gebruikt als alternatief voor 
grondwater. Zo geeft de donateur 
zijn restwater een tweede leven en 
gaan beide partijen waterverspilling 
tegen. Dat is in de kern het idee ach-
ter De Waterbank. Restwater is water 
dat te goed is om weg te gooien. 
Voorbeelden zijn spoel-/koelwater, 
hemelwater en oppervlaktewater dat 
nu wordt afgevoerd of de watervoor-
raad die overblijft na een evenement. 
Op dit moment gebruiken we de op-
lossing om het water tijdelijk op te 
slaan in een bovengrondse waterbuf-

ferzak tot 200 m3 inhoud. Dat water 
kan op een later moment gebruikt 
worden (Water voor later), maar ook 
aan een andere partij geschonken 
worden. De komende maanden gaan 
we ook naar andere oplossingen zoe-
ken, denk aan oplossingen in het 
openbaar groen in woonwijken. MTD 
Flexwater verzorgt de logistiek en 
techniek.

Bij gebruikers wordt nu gedacht aan 
organisaties die bij droogte grondwa-
ter in kleine hoeveelheden oppom-
pen. Bijvoorbeeld volkstuinen, onder-
houd openbaar groen, campings, 
sportterreinen en de agrarische sec-
tor. Maar De Waterbank kijkt verder 
en onderzoekt ook naar structurele 
oplossingen voor het hergebruik van 
grote waterstromen als alternatief 
voor het gebruik van grondwater.

Elke druppel telt
In de beken en sloten in het gebied 
van De Dommel staat weer water 
door de neerslag deze zomer. Dat be-
tekent niet automatisch dat de grond-

Informatieavond Herenboerderij 
Rijk van Dommel en Aa 
Een eigen boerderij opzetten, waar puur en eerlijk voedsel wordt gepro-
duceerd: groenten, aardappelen, fruit, eieren, rund-, varkens- en kippen-
vlees. Alles van een hoge kwaliteit en voor een prijs die vergelijkbaar is 
met biologische producten van de supermarkt. Dat is het doel van de He-
renboerderij Rijk van Dommel en Aa. Meer weten of kennis maken? Kom 
naar de informatiebijeenkomst op donderdag 30 september om 20.00 
uur bij Weverkeshof in Nuenen. 

In Nuenen en omgeving hebben zich 
op dit moment ruim 250 geïnteres-
seerde gezinnen gemeld, meer dan 
voldoende om een Herenboerderij te 
laten draaien. Nu nog een mooie plek 
en dan kunnen we van start. Voor het 
huisvesten van de Herenboerderij, 
zijn we op zoek naar een geschikte 
locatie van 15 tot 20 hectare groot in 
de regio Nuenen, Geldrop-Mierlo, 
Helmond. 
Geïnteresseerd of gewoon nieuws-
gierig? Wij hopen u te ontmoeten op 
30 september. Wij vragen u wel tevo-
ren even aan te melden via een mail 
naar rijkvandommelenaa@heren-
boeren.nl. Uiteraard worden de CO-
VID-maatregelen in acht genomen 
tijdens de bijeenkomst. Meer infor-
matie is te vinden op onze site www.
rijkvandommelenaa.herenboeren.
nl/ of via Facebook 

Een Herenboerderij wordt opgericht 
door een coöperatie, waarvan parti-
culieren uit de regio lid kunnen wor-
den. De Herenboeren zijn samen ei-
genaar van het bedrijf, en zetten ook 
samen met hun boer de koers uit. De 
leden bepalen onder andere wat ze 
willen eten en hoe het voedsel wordt 
geproduceerd. De Herenboerderij 
wordt een plek waar het goed toeven 
is voor mens en dier. Een locatie waar 
de leden wekelijks terugkomen om 
hun eten op te halen, waar leden 
kunnen helpen (mag, maar hoeft 
niet), waar we rondleidingen kunnen 
verzorgen, een educatieve rol kun-
nen vervullen en waar ruimte is voor 
leuke activiteiten.
De Herenboeren beweging is ont-
staan in Boxtel, waar boerderij Wil-
helminapark al enkele jaren volop in 
bedrijf is. Inmiddels zijn er tien He-
renboerderijen opgericht en nog 
eens vijftien initiatieven zoeken naar 
een geschikte locatie. 

Dag van de BHV vraagt   
aandacht voor collega’s    
met een bijzondere taak
Voor de tiende keer op rij wordt op de eerste maandag van november in 
heel Nederland de Dag van de BHV georganiseerd. Een dag om de waar-
dering voor bedrijfshulpverleners te vergroten en het besef van het be-
lang van bedrijfshulpverlening te benadrukken. Tevens wordt op die dag 
de landelijke BHV-eretitel uitgereikt aan een bedrijfshulpverlener die 
een bijzondere prestatie heeft geleverd of om andere reden bijzondere 
aandacht verdient. Het thema is dit jaar: ‘BHV, daar red je levens mee!’. 

Nomineer een collega
Ook dit jaar kan iedereen een BHV-
collega nomineren voor de speciale 
eretitel. Een onafhankelijke jury kiest 
uit alle inzendingen de ‘BHV’er van 
het Jaar’. Tijdens de Dag van de BHV, 
als door heel Nederland om 12.00 uur 
de sirenes gaan, wordt de winnaar 
bekendgemaakt. Naast eeuwige 
roem en de titel ontvangt de winnaar 
twee cheques ter waarde van €1.000, 
één voor de winnaar of organisatie 
en één voor een BHV gerelateerd 
doel. 

Tot 11 oktober 2021 kan er worden 
genomineerd via de website: 
www.dagvandebhv.nl/activiteiten/
verkiezing/

Maandag 1 november vindt voor het 
10e achtereenvolgende jaar de lan-
delijke Dag van de BHV plaats. Volg 
alle activiteiten via de website www.
dagvandebhv.nl. 
Twitter, Facebook, Instagram en Lin-
kedIn: @dagvandebhv #dvdbhv

In 2020 won Rob de Ruijter van Yme-
re (sociale woningbouw corporatie in 
Amsterdam red.) de prestigieuze titel 
van ‘BHV’er van het Jaar’. Dat gebeur-
de nadat hij door collega’s was geno-
mineerd vanwege het feit dat hij in 
korte tijd twee mensen het leven red-
de tijdens werktijd. “Ik zie het als mijn 
taak op anderen te letten en op ge-
vaarlijke situaties. Wat dat betreft sta 
ik altijd op scherp. Maar ik ben geen 
superheld, ik let gewoon op anderen” 
vertelt Rob de Ruijter.

Waarom zou iemand genomineerd 
moeten worden voor BHV’er van 
het jaar? 
‘Vanwege de waardering. Die is no-
dig. Dat motiveert ook om BHV’er te 
worden en te blijven. Een BHV’er is 
echt wel meer dan degene die men 
ziet in een oranje hesje tijdens brand-
oefeningen. Daarom is het belangrijk 
om deze mensen even in de schijn-
werpers te zetten. Als het er op aan 
komt, staan ze er. Met of zonder oran-
je hesje aan”, aldus de Ruijter.

Dag van de BHV vraagt   
aandacht voor collega’s    
met een bijzondere taak

Samen op onderzoek uit voor schone 
beken: ga je mee oeverlopen?
Heb je zin om, gewapend met een schepnet en werphark, de sloot te on-
derzoeken? Ga dan op vrijdag 24 september mee op een vissen- en plan-
tenexcursie tijdens het startevenement van het project ‘Oeverlopers’.

hoven kan tevens chemische water-
kwaliteit gemeten worden met onze 
collega’s van de Waterblitz!
De Kasteelmeander van de Aa bij 
Middelrode (10.00-12.00)
De Oude Leij bij Tilburg (12.00-14.00)
De Dommel bij Eindhoven (14.00-
16.00)

Doe je mee?
Lijkt het je leuk om deel te nemen 
aan deze onderzoeken? Meld je aan 
door een mail te sturen naar info@
floron.nl. De verzamellocatie volgt 
per mail. Kijk voor meer informatie al-
vast op www.oeverlopers.eu.

Samenwerken
Oeverlopers is een initiatief van Im-
puls Groene Vrijwilligers Noord-Bra-
bant, bestaande uit Brabants Land-
schap, Brabantse Milieufederatie, 
FLORON, IVN Brabant, Natuurmonu-
menten, Provincie Noord-Brabant, 
RAVON en Staatsbosbeheer. Het pro-
ject wordt gefinancierd door de Pro-
vincie Noord-Brabant, Waterschap Aa 
en Maas, Waterschap Brabantse Delta 
en Waterschap De Dommel.

Wat is Oeverlopers?
Oeverlopers is een project waarbij 
vrijwilligers, de zogenaamde ‘Oever-
lopers’, de komende jaren drie beken 
in Noord-Brabant onderzoeken. Hoe 
ontwikkelen de planten en dieren 
zich op deze plekken? Wat zegt dat 
over hoe schoon de beken zijn? En 
moet er worden ingegrepen? Het zijn 
zomaar wat vragen waar we ant-
woord op gaan krijgen. Iedereen met 
interesse in het waterleven kan zich 
aansluiten. En wij helpen je bij het 
onderzoeken! Zo geven we cursus-
sen en tips, maar je eigen kennis en 
ervaringen zijn ook welkom! Dit alles 
met maar één doel: schone beken, 
want mensen, dieren en planten flo-
reren in en rondom gezond water!

Aftrap!
Op vrijdag 24 september geven eco-
logen van FLORON en RAVON, in sa-
menwerking met Waterschap Aa en 
Maas, Brabantse Delta en De Dom-
mel en IVN Brabant een introductie in 
Oeverloperonderzoek naar water-
planten en vissen in drie verschillen-
de beekdalen. Bij de Dommel in Eind-

watervoorraad ook weer volledig is 
aangevuld. “Het acute watertekort 
van de afgelopen drie droge zomers 
is hiermee op dit moment voorbij, 
maar onze hoge zandgronden blijven 
gevoelig voor droogte en verdroging 
ligt op de loer”, zegt Erik de Ridder, 
watergraaf. “Zolang het van tijd tot 
tijd regent blijven de waterstanden 
aardig op peil, maar wanneer het een 
tijdje droog en warm is, hebben we 
snel te kampen met droogte. Samen 
serieus werk maken van water vast-
houden in het gebied blijft noodza-
kelijk om de grondwatervoorraad aan 
te vullen. Met De Waterbank hebben 
we een mooi, zichtbaar initiatief, dat 
bijdraagt aan onze watertransitie, 
een fundamentele andere manier van 
omgaan met water. Elke druppel telt!”
www.dommel.nl

Programma LON-TV

Het programma van ons maga-
zine Nuenen Nú wordt meerdere 
keren per week ververst met nieu-
we onderwerpen. De volgende 
onderwerpen zijn in de loop van 
week 37 en 38 (onder voorbe-
houd) in de uitzending van Nue-
nen Nú te zien.

• Open Monumentendag in Nue-
nen, Gerwen, Nederwetten en 
Eckart

• Erik Jasper Noll, de nieuwe 
voorzitter van OCN

• Brandweeroefening in speel-
tuin de Kievit.

• Plan voor nieuwe wijk Kavelaars 
op Eeneind

• Kindervakantieweek
• Joep Hoedemakers wint SBS-6 

programma Beat Me.
• Basketbalclub Achilles’71 50 jaar
• Kerkje van Gogh na renovatie 

weer open 
• Sint Annagilde helpt bij verhui-

zing
• Afghaanse Palwasha Banai over 

haar vlucht naar Nederland

De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 en 23.00 uur. De pro-
gramma’s van LON TV zijn ook te 
volgen via de livestream op www.
omroepnuenen.nl. Tevens kunt u 
op deze website actuele nieuwsbe-
richten lezen en oude LON-opna-
mes bekijken. U kunt alle reporta-
ges ook apart bekijken op You Tube 
en Facebook en via www.youtube.
com/lokaleomroepnuenen.

Op welke TV- kanalen kunt u LON 
TV ontvangen?
Ziggo digitaal (kanaal 36); met 
CI+ module kanaal 334
KPN: kanaal 1436
Xs4all: kanaal 1436
T.Mobile: kanaal 791
Hebt u een idee of een tip voor 
een door LON TV te verzorgen re-
portage? Stuur dan een e-mail 
naar tv@omroepnuenen.nl

Het Klooster   
revisited
Waar eens de plaats voor nonnen was
Komt de kwartiermaker niet meer van pas
Hij is vervangen door een verbindingsofficier
Zij functioneert nu eens daar, dan weer 
hier
Waar eens de boeken te veel gewicht beza-
ten
Dicht men nu in de begroting de gaten
En waarschijnlijk ook in het plafond
De plaats waar het probleem begon
Waar ooit een gesloten boekenkast stond 
in De Vank
Was aan de overkant een middenstands-
bank
Daar groeide de waarde van je geld tot 
winst
Maar voor tien miljoen op zijn minst
Ondergaat Het Klooster een metamorfose
De bibliotheekboeken kunnen in verhuis-
dozen!

Joke van Overbruggen©
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Bibliotheek Dommeldal en IVN Nuenen organiseren 

Lezing met Arend Bolt   
over Plastic Soep
In onze oceanen drijven 5 vuilnisbelten met kunststofafval. Deze ‘plastic 
soep’ is een bedreiging voor al het leven in de oceanen. Het is dus van be-
lang om te onderzoeken hoe dit kan worden opgeruimd. In de week na 
World Cleanup Day verzorgt Arend Bolt, specialist afvalverwerking en 
-recycling, op woensdag 22 september een lezing met als onderwerp: 
Plastic soep, we krijgen het een keer op ons bordje. 

Arend Bolt, die vroeger bij het afval-
werkingsbedrijf Van Gansewinkel 
werkte, houdt zich al jarenlang be-
zig met de problematiek van plastic 
vervuiling. In zijn lezing gaat Bolt in 
op de gevolgen en nadat het me-
chanisme en de oorzaken van plas-
tic soep zijn verkend, worden de 
laatste stand van verschillende op-
lossingsrichtingen besproken. Door 
de coronacrisis is de laatste tijd weer 
veel meer (wegwerp)plastic ge-
bruikt en is de recycling sterk onder 
druk komen te staan door de lage 
olieprijs.

Aanmelden
Schrijf je via www.bibliotheekdom-
meldal.nl/activiteiten in voor de le-
zing op woensdagavond 22 septem-
ber, van 19.30 - 20.30 uur, in Het 
Klooster in Nuenen. 

Komt deze datum niet uit, dan kun je 
je via www.bibliotheekdommeldal.
nl/activiteiten ook inschrijven voor 
dezelfde lezing op vrijdagavond 22 
oktober, van 19.30 - 20.30 uur, in het 
Vestzaktheater in Son en Breugel.
Deelname bedraagt € 3,- voor biblio-
theekleden en € 5,- voor niet-biblio-
theekleden.

In 2010 nam Arend Bolt deel aan de 
Beagle-reis, een Nederlands-Vlaams 
televisie- en internetproject van de 
VPRO in samenwerking met Teleac en 
Canvas. Tijdens deze expeditie werd 
door hem in de Indische Oceaan on-
derzoek gedaan naar plastic vervui-
ling. Jarenlang was het bestaan van 
de plastic vuilnisbelten nauwelijks 
bekend. Ze liggen ver van drukke 
scheepvaartroutes en zeilers mijden 
deze gebieden omdat er weinig wind 
is. Oceanograaf Charles Moore ont-
dekte de grootste afvalberg in de 
Grote Oceaan per ongeluk toen hij er 
in 1997 doorheen zeilde. 

De drijvende plasticdeeltjes lijken 
sterk op plankton, waardoor ze vaak 
worden opgegeten door kwallen. Op 
die manier komen ze in de voedselke-
ten terecht. In monsters genomen in 
2001 bleek de concentratie plastic-
deeltjes in de plastic soep groter te 
zijn dan de concentratie plankton. 
Veel plasticdeeltjes komen via de 
voedselketen terecht in de magen van 
vogels en dieren, waaronder zee-
schildpadden, en de zwartvoetalba-
tros. De gevolgen hiervan verschillen 
van vergiftiging tot verstoring van de 
hormoonhuishouding bij deze dieren.

Lezing Heksenprocessen  
 in Brabant
Senergiek start het nieuwe seizoen met een aantrekkelijke geschiedenis-
lezing. De presentatie, die plaatsvindt op vrijdagmiddag 24 september 
om 13.30 uur in de Trefpuntzaal van Het Klooster, gaat over de heksen-
vervolgingen, zoals die in onze eigen regio hebben plaatsgevonden.

telefoonnummer met vermelding 
van de wens tot deelname aan deze 
lezing naar het volgende adres: elly-
degroof@gmail.com en u ontvangt 
per kerende post een bericht van be-
vestiging. Bellen mag ook: 06 - 11 45 
40 32.
Zowel leden als niet leden van Sener-
giek zijn van harte welkom bij deze 
presentatie. De entreeprijs is onver-
anderd: € 1,- voor Senergiek leden, 
€ 2,- voor niet leden. In de prijs is tij-
dens de pauze een kop thee of koffie 
inbegrepen.

Inleider is de Mierlonaar Rinie Weijts, 
een luchtig en boeiend verteller. Hij 
houdt niet zo van moeilijke teksten 
en veel jaartallen. Toch is zijn onder-
werp, heksenprocessen in Brabant, 
allerminst luchtig. In ieder geval niet 
voor de onfortuinlijke vrouwen die in 
Brabant slachtoffer werden van de 
heksenjacht. Weijts is lid van de Mier-
lose Heemkundekring Myerle. Hij 
schreef meerdere boeken over ge-
schiedkundige onderwerpen en 
houdt daar geregeld lezingen over.

Aan de hand van een honderdtal fo-
to’s en afbeeldingen geeft hij tekst en 
uitleg over deze dramatische episo-
de rond 1595, met name ook uit onze 
eigen regionale geschiedenis. Zo zal 
hij ingaan op de verspreiding van 
heksenprocessen over heel Europa, 
Nederland en vooral het gebied Mier-
lo Asten. U gaat alles te horen krijgen 
over de inquisitie, de verhoringen, de 
torturen, de waterproef en de te-
rechtstellingen, waaronder de brand-
stapel. Zeer de moeite waard om met 
zo’n bijzonder stukje Brabantse ge-
schiedenis kennis te maken.

Vanwege de coronamaatregelen vra-
gen we u per e-mail aan te melden 
voor deze lezing. Stuur uw naam en 

Atelier Van Gogh: Modeltekenen en -schilderen is de Eredivisie 
voor de beeldend kunstenaar 

Op bezoek bij José Jansen 
van het Atelier Van Gogh
José is docent modeltekenen en -schilderen. De eerste vraag gaat natuur-
lijk over modeltekenen. Waarom is het zo moeilijk om een model te teke-
nen? Aan de hand van een tekening van een van haar cursisten legt José 
het uit met een parafrase van Vincent van Gogh. 

en kleur dan is dit wat de modelteken 
en -schilderlessen van José Jansen je 
kunnen leren. In het sfeervolle zolder-
atelier van het Atelier Van Gogh zijn 
ezels, tekenborden en papier aanwe-
zig. Het teken- en schildermateriaal 
neem je zelf mee. Weet je niet precies 
hoe of wat, ga naar www.ateliervan-
gogh.nl/josemodel of stuur een mail-
bericht naar José Jansen. Ze zal je 
deskundig advies geven. 

De locatie is Het Klooster, Park 1 in 
Nuenen. Start van de cursus: woens-
dagavond 22 september van 19.30 
tot 22.00 uur. 

“Kijk”, zegt ze, “zo’n tekening als deze 
is eenvoudig van lijnen. Die lijnen zijn 
zo eenvoudig dat je ze met een pen 
makkelijk na kunt trekken. Toch is het 
lastig je model in eenvoudige, karak-
teristieke lijnen te vatten. De kunst is 
die grote lijnen te pakken te krijgen 
zodat je met een paar strepen of kras-
sen het essentiële van je model kunt 
vastleggen. De lijnen zó te kiezen dat 
’t vanzelf spreekt dat ze zo lopen. Dat 
gaat niet vanzelf maar dat kun je wel 
leren. Leren door veel te doen en te 
blijven doen. Door te kijken, veel kij-
ken. Kijken is de bouwsteen van een 
modeltekening of -schilderij. Het is 
de manier voor een kunstenaar om 
het oog scherp te stellen”. 

Voor vrijwel alle kunstenaars is het te-
kenen of schilderen van een model 
de ultieme vorm van vakbekwaam-
heid, zeg maar de Eredivisie. Maar het 
is niet alleen de techniek of het kunst-
je. Matisse zei het al: ‘Wanneer een 
kunstenaar of student een naaktmo-
del met uiterste zorgvuldigheid te-
kent, is het resultaat de tekening, en 
niet de emotie’. Eenvoud en gevoel, 
dat is wat je in eerste instantie wilt 
bereiken. 

Ben je nieuwsgierig en wil je (beter) 
leren modeltekenen en -schilderen? 
Wil je anders leren kijken, kennis op-
doen over vorm, contrast, structuur 

Visservrouwenkoor De Walnoten 
zoekt nieuwe leden
Door Janneke Mes

Zin om te zingen in een gezellig koor in een fijne sfeer met een breed re-
pertoire aan Nederlandse liedjes, Ierse folksongs of Franse chansons? 
Dan bent u welkom bij het vrouwenkoor De Walnoten. 

begeleid door wasbord of tamboe-
rijn. Het koor wordt vaak uitgeno-
digd door verzorgingshuizen, of voor 
evenementen waar het thema bij 
past. Zo zijn er optredens geweest in 
de Keukenhof en de Efteling. 

Repetities weer opgestart
Het koor bestaat momenteel uit 16 
vrouwen in de leeftijd tussen 60 en 
75 jaar. Er is ruimte voor meer leden. 
Of u alt, sopraan of mezzosopraan 
bent, u bent van harte welkom bij het 
vrouwenkoor. Het koor is recent weer 
opgestart, na de lange coronastop en 
is hard aan het oefenen voor een op-
treden in december in een verzor-
gingshuis. Zingen op anderhalve me-
ter afstand lukt goed, er is genoeg 
ruimte op de repetitielocatie. 
Het koor repeteert elke twee (on-
even) weken op donderdagen in de 
aula van BS de Wentelwiek op de Ja-
cobushoek 5 in Nuenen van 20.00 tot 
22.00 uur (met natuurlijk een pauze 
tussendoor voor de gezelligheid). Ui-
teraard kunt u een keer komen kijken 
en luisteren. Voor vragen kunt u bel-
len naar Riet van Buul 06-34710001 
of mailen naar secretariaat@vissers-
vrouwenkoordewalnoten.nl. U kunt 
verdere informatie vinden op www.
visservrouwenkoordewalnoten.nl
  

De Walnoten is een bekend koor in 
Nuenen. Het koor is in 1998 opge-
richt door een enthousiaste groep 
vrouwen die met een lach en een 
traan het leven van de mannen op 
zee bezingt en van de vrouwen die 
de zorg voor het gezin dragen. Het 
koor zingt in originele kledij, vast be-
geleid door twee accordeonisten en 
staat onder leiding van Yvonne Bou-
vrie. Nederlandse liedjes vormen een 
groot deel van het repertoire maar 
ook Ierse folksongs, Franse chansons, 
Afrikaanse of Spaanse liedjes, soms Afrikaanse of Spaanse liedjes, soms 

Muziek in   
de Cathrien
St. Catharinakerk Eindhoven, zater-
dag 18 september, 15.00 uur.
Bevrijdingsconcert - Te Deum
Te Deum (.. laudamus) staat voor “Wij 
loven U, O God” en is een lofzang op 
basis van de bijbel. Bij plechtige dank-
diensten, na processies en bij liturgi-
sche diensten voor de vorst(in), wordt 
nog vaak het Te Deum gezongen.
Het accent in de muzikale viering van 
deze middag ligt niet alleen op het 
feestelijke maar ook op de dankbaar-
heid dat de duistere tijden voorbij 
zijn. Een historische gebeurtenis voor 
onze stad Eindhoven is de bevrijding 
op 18 september 1944 die nog steeds 
elk jaar wordt gevierd en herdacht. 
Collegium Vocale Eindhoven en een 
instrumentaal ensemble onder lei-
ding van Ruud Huijbregts voeren Te 
Deum composities uit van Charpen-
tier, Lully en Campra.
Noodzakelijke registratie en betaling 
voor dit concert kunt u vooraf regelen 
via www.muziekindecathrien.nl

Zing mee met 
Vrouwenkoor  
Sonata in het  
Muziekgebouw!
Donderdag 23 september van 19.45 
tot 21.15 uur organiseert Vrouwen-
koor Sonata een open repetitie in Het 
Muziekgebouw Eindhoven. Ben jij 
een vrouw tussen de pakweg 25 en 
49 jaar? Houd je van zingen en van 
licht klassieke muziek met af en toe 
een uitstapje naar andere genres? 
Dan ben je bij Vrouwenkoor Sonata 
uit Eindhoven aan het goede adres.

Vrouwenkoor Sonata is een jong koor, 
opgericht onder de vlag van Vrouwen 
Vocaal Ensemble Sirena en nu druk 
bezig zelfstandig verder te gaan. Het 
koor richt zich op vrouwen tussen de 
25 en 49 en zingt een gevarieerd klas-
siek repertoire in diverse talen van En-
gels, Frans en Portugees tot He-
breeuws. Wij repeteren normaal ge-
sproken eens in de twee weken op 
donderdag van 19.00 tot 20.25 uur. 
Sonata is een laagdrempelig koor. Een 
goede stem en enige zangervaring is 
natuurlijk prettig, maar het is niet 
noodzakelijk om bladmuziek te kun-
nen lezen. Het koor heeft de ambitie 
een mooie samenklank te creëren en 
is hiervoor doorlopend op zoek naar 
nieuwe leden in alle stemgroepen. 
Sinds september 2020 staat vrouwen-
koor Sonata onder leiding van prijs-
winnend dirigente Esther Zaad.

Meer info en aanmelden via info@
vrouwenkoorsonata.nl en www.vrou-
wenkoorsonata.nl. Je mag komen 
luisteren, maar je mag ook met ons 
meezingen. Wij zorgen dat er vol-
doende bladmuziek klaarligt. Voor 
het bijwonen van de open repetitie is 
een coronatoegangsbewijs verplicht. 
Houd je QR code via de Corona-
Check-App en jouw ID gereed bij bin-
nenkomst in het Muziekgebouw.
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Nieuw bij  
Volksuniversiteit 
regio Eindhoven:   
cursus Muziek- 
geschiedenis
Deze cursus start op 30 september in 
het leslokaal bij Volksuniversiteit re-
gio Eindhoven Kanaaldijk-Zuid 19, en 
wordt gegeven door Treske Bruning, 
een ervaren muziekdocente. De cur-
sus bestaat uit vijf wekelijkse lessen 
en is opgebouwd uit een deel luiste-
ren en een deel kennisoverdracht 
waarbij aandacht is voor verbanden 
tussen muziek en leven en tussen 
muziek en andere kunstuitingen. 
Een manier om aan meer kennis over 
klassieke muziek te komen en je lief-
de voor muziek te vergroten is de 
cursus Muziekgeschiedenis. Dan ga 
je vanzelf bewuster luisteren. Er zijn 
nog plaatsen.
Meer informatie over de cursus, de 
docente en de locatie vind je op: 
www.vu-eindhoven.nl

Cultuur Overdag:     
Weer � lms in Het Klooster!
Vanaf september vertonen Cultuur Overdag en Cultuur Avonduur maan-
delijks weer een film. De data van de filmvertoningen voor seizoen 2021-
2022 zijn te vinden op www.cultuuroverdag.nl Toegangskaarten zijn een 
week voor de filmvertoning op werkdagen te koop bij de balie van Het 
Klooster. Een toegangskaart kost € 6,50 (exclusief consumptie).

worden uit een prachtige catalogus 
van filmtitels. Maar de titel van een 
film mag dus niet openbaar worden 
gecommuniceerd. 
Nieuwsgierig naar de titel van de film 
die vertoond gaat worden? Abonnees 
op de digitale nieuwsbrief van Cultuur 
Overdag en Cultuur Avonduur ont-
vangen een persoonlijke mail met in-
formatie over de film. Via www.cul-
tuuroverdag.nl kan men zich abonne-
ren op de digitale nieuwsbrief. Bij de 
balie van Het Klooster (Park 1, Nue-
nen) zal ook altijd een aankondiging 
van de film komen te hangen.

Om de vrijwilligers van Cultuur Over-
dag en Cultuur Avonduur niet te be-
lasten met de controles van vaccina-
tiebewijzen etc. is ervoor gekozen 
voorlopig slechts 75 toegangskaar-
ten per filmvoorstelling te verkopen. 
Bij de placering wordt rekening ge-
houden met de 1,5 meter-richtlijn. 
Daarnaast vereist Het Klooster dat ie-
dere bezoeker naam en adres noteert 
bij binnenkomst. Uiteraard e.e.a. on-
der voorbehoud van de maatregelen 
die door de overheid op dinsdag 14 
september worden afgekondigd. Kijk 
voor de actuele situatie altijd even op 
de website van Cultuur Overdag.

De eerste film van het nieuwe seizoen 
wordt vertoond op donderdag 23 
september, aanvang 10.30 uur. Toe-
gangskaarten zijn vanaf donderdag 
16 september bij Het Klooster te koop.

De titel van een film wordt niet meer 
publiekelijk aangekondigd. Dit heeft 
te maken met de kosten van de filmli-
centie van Videma/Filmservice: deze 
zijn sinds juni bijna verdubbeld. Om 
een drastische verhoging van de toe-
gangsprijs (sinds 2016 onveranderd) 
te voorkomen, is besloten voortaan 
gebruik te maken van een standaard-
licentie. Ook daarmee kan gekozen 

Meester Strikstraat 1  Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 523271
OPEN: 09.30-18.00 uur 

www.�rstclassmodestiphout.nl

Daar komt u voor naar Stiphout!

Meester Strikstraat 1 Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 - 523271

Ma 13.00-17.30 • Di t/m Vr 9.30-17.30 • Za 9.30-17.00
www.fi rstclassmodestiphout.nl

Nieuw: 
Studio Mondiale 
met diverse labels

Start deze week 
met infodagen

Woensdag t/m zaterdag
van 10.00 tot 16.00 uur 

Wereld Alzheimerdag    
in Geldrop-Mierlo
Op dinsdag 21 september is het Wereld Alzheimerdag. Samen met Film-
huis Hofdael, GGD Brabant Zuid Oost en de werkgroep Dementie vriende-
lijk Geldrop-Mierlo heeft de Geheugenbibliotheek Geldrop-Mierlo twee 
leuke activiteiten rond deze dag georganiseerd.

Francien van de Ven, schrijfster van 2 
boeken en manager op Ouderenland-
goed Grootenhout, komt op dinsdag 
21 september iets vertellen over haar 
ervaringen in de omgang met men-
sen met dementie. Zij is groot voor-
stander van een open deuren beleid 
en wordt gezien als een grote zorgver-
nieuwer. In deze presentatie gaat ze 
ons meenemen in haar ervaringen en 
ons tips geven over de omgang met 
mensen met dementie. Ook is er vol-
doende tijd om vragen van jullie kant 
te beantwoorden.
Deze lezing start om 20.00 uur in Cen-
trum Hofdael (inloop vanaf 19.30). De 
entree is 4 euro inclusief een kopje 
koffie/thee. De kaartjes kunt u kopen 
bij Hofdael: www.hofdael.nl

Op vrijdag 24 september wordt er in 
samenwerking met Filmhuis Hofdael 
een film gedraaid waarin dementie 

Wereld Alzheimerdag    

een rol speelt. Dit jaar wordt de film 
‘De Liefhebbers’ vertoond. Deze Ne-
derlandse film gaat over het verstoor-
de gezinsleven nadat vader Jan ont-
dekt heeft dat hij de ziekte van Alz-
heimer heeft. Hij verzwijgt dit voor 
zijn gezin. 
De film wordt ingeleid door de Ge-
heugenbibliotheek Geldrop-Mierlo. 
Ook zijn wij aanwezig met een tafel 
vol informatie/advies.
U kunt een kaartje (6,50 euro) bestel-
len voor deze film via de website van 
het Filmhuis Hofdael https://www.
filmhuishofdael.nl/films/
Let wel: op de avond zelf worden er 
geen kaartjes verkocht!

Voor informatie en/of vragen rond-
om de lezing kunt u contact opne-
men met de Geheugenbibliotheek 
op de site: geheugenbibliotheek@
bibliotheekdommeldal.nl

Kunst na kanker 
Nuenen
Dit jaar neemt Kunst na kanker Nue-
nen voor het eerst deel aan de Ate-
lierroute Eindhoven en Regio met 
een Expositie portret en abstracte 
schilderijen.
2-3 oktober 2021.  13.00-17.00 uur.
Dat weekend wordt 80% van de ver-
koop gedoneerd aan KWF kankerbe-
strijding. Dit is een mooie gelegen-
heid om betaalbare kunst aan te 
schaffen en tevens het goede doel te 
steunen. 
Onder het genot van een drankje na-
tuurlijk! Je bent van harte welkom!
Zie ik je dan?

Atelier Kunst na kanker 
Johan Frisostraat 9
5671XL Nuenen
Ellen Selder Berens 
Www.kunstnakanker.nl

Biljarten…. Ja, gezellig!!
Biljarten bij De Treffers in Het Klooster van Nuenen. Zowel voor dames als 
heren. Samen of apart. Senergiek Nuenen kent al 35 jaar lang een biljart-
vereniging, een bloeiende club van wat oudere (vanaf 55 jaar) biljarters. 
Drie goede biljarts staan hun ter beschikking. Voor een drankje zorgen 
desgewenst onze gastvrouwen.

Beide groepen zijn weer van start ge-
gaan. Wij hebben er zin in. U ook? 
Loop gerust binnen en laat u infor-
meren. U bent van harte welkom. 
Voor meer informatie 040-2839860 
(Pomeranses) of 040-2906123 en tref-
fersnuenen@gmail.com

Sinds een tweetal jaren heeft De Tref-
fers een afdeling voor dames. Zij noe-
men zich De Pomeranses. Een gezelli-
ge groep, nu nog 12 in getal. Op dins-
dagmiddag hebben zij de volledige 
beschikking over de biljartzaal. Zij 
proberen zich, onder het toeziend 
oog van coaches, in de biljartkunst te 
bekwamen. Biljarten blijkt een boei-
end en plezierig spel en zorgt voor 
onderlinge contacten. En er is volop 
ruimte voor nieuwe leden.

De groep van tot nu toe uitsluitend 
heren heeft op woensdagmiddag de 
beschikking over de biljartzaal. Zij 
spelen dan een bijna professionele 
onderlinge competitie. Een groep 
hieruit neemt ook deel aan een com-
petitie met clubs in de directe omge-
ving van Nuenen. Ook bij de heren is 
er nog ruimte voor nieuwe leden.

Gratis fotoshoots voor ernstig 
zieken tijdens de Betekenisweek
Voor het vijfde jaar op rij organiseren de fotografen van het Moment De-
sign Collectief dit jaar de Betekenisweek. Tussen 25 september en 10 ok-
tober krijgen 50 mensen met een ingrijpende ziekte een gratis fotoshoot 
aangeboden. 

Natuurlijke foto’s
Bij Moment Design draait het om 
spontane en ongeposeerde foto’s. Het 
liefst buiten, op een mooie of beteke-
nisvolle locatie met natuurlijk licht. 
Geen ongemakkelijke houding of ver-
plicht lachen naar de camera, maar 
juist alle aandacht voor elkaar en ge-
nieten van het moment. Karin; “Wat ik 
voor mijn camera zie gebeuren, toont 
hoe krachtig de liefde is. Ik krijg er zelf 
regelmatig een brok van in mijn keel. 
Maar als ik de reacties zie bij het pre-
senteren van mijn foto’s, dan voel ik 
me zó bevoorrecht. Het zijn foto’s 
waar het leven en de liefde vanaf spat.”

Wie voor een gratis fotoshoot in aan-
merking wil komen, kan zich tot 18 
september inschrijven via www.mo-
mentdesigncollectief.nl/aanmelden-
betekenisweek. Uit alle aanmeldin-
gen worden 50 deelnemers geloot. 
De fotoshoots vinden plaats in de 
week van 25 september tot en met 10 
oktober. Meer info over de actie vind 
je op www.momentdesigncollectief.
nl/betekenisweek of www.facebook.
com/momentdesigncollectief.

Een ziekte maakt alles anders: je lijf, je 
toekomst, de manier waarop je naar 
de wereld kijkt. Als er in deze periode 
iets is om je aan vast te houden, dan 
zijn het wel de mensen die dicht bij je 
staan. Maar als alle aandacht uitgaat 
naar de zieke èn de ziekte, komt het 
er vaak niet van om deze mensen te 
vertellen hoeveel ze voor je beteke-
nen. Een Moment Design fotoshoot 
is dan een uitgelezen moment.

Herinneringen maken
“We zetten de tijd heel even stil”, ver-
telt Karin van Karin Verhoog Fotogra-
fie uit Waalre, één van de deelne-
mende fotografen. “Niet de ziekte 
staat centraal, maar de mensen. We 
halen mooie herinneringen op en 
maken ondertussen weer nieuwe. Er 
is ruimte voor elk gevoel, elke emo-
tie. Het resultaat zijn mooie en tast-
bare herinneringen aan een innige 
vriendschap of liefdevolle relatie. 
Onvergetelijk!” Deelnemers kiezen 
zelf met wie ze op de foto gaan. Dat 
kan een partner zijn, een kind, vader, 
moeder, vriend of vriendin, of het 
hele gezin. 

Moment Design Collectief - Jessica de Vroege Fotografie

Het Magisch Muziek Theater
Een muzikale voorstelling voor kinderen van groep 1 t/m 6 door de thea-
ter- en muziekdocenten van Kunstkwartier.

Zondag 26 september - Het Klooster - Nuenen - 10.00 uur
Zondag 3 oktober - Centrum Hofdael Geldrop- 10.00 uur

Alle personages en dieren in het 
verhaal zijn gekoppeld aan een in-
strument. Je word meegenomen in 
de verschillende tonen en klanken 
en maakt mee wat er op verschil-
lende instrumenten allemaal mo-
gelijk is.

Indien de coronamaatregelen het 
toelaten is het mogelijk om na de 
voorstelling zelf een aantal instru-
menten uit te proberen. En als klap 
op de vuurpijl kunnen kinderen zich 
op de dag van de voorstelling in-
schrijven voor een gratis kennisma-
kingsles op een instrument naar keu-
ze of voor een gratis theaterwork-
shop.

Wil je komen kijken naar Het Magisch 
Muziektheater? De toegang is gratis, 
maar omdat wij graag willen weten 
hoeveel stoelen we klaar moeten zet-
ten vragen wij je om je van te voren 
aan te melden. Dit kan via onze web-
site www.kunst-kwartier.nl/agenda

De voorstelling neemt je mee in de 
wereld van Cas, een egel die heel 
graag anders wil zijn. Samen met de 
avontuurlijke Kaatje, de dieren uit het 
bos en een heuse tovenaar gaat Cas 
in een muzikaal theaterstuk van 
Kunstkwartier op een magische 
zoektocht naar hoe hij ‘anders kan 
zijn.’ Hij krijgt les in rennen, springen 
en vliegen maar of dat echt een suc-
ces wordt? Zijn zoektocht eindigt 
voor een magische spiegel. Hij kijkt 
erin en… Hoe loopt het af? Lukt het 
Cas die andere betere Cas te worden?
Kom kijken naar de Het Magisch Mu-
ziektheater van Kunstkwartier en je 
krijgt het antwoord.



ROND DE LINDE week 37 Donderdag 16 september 2021

Kerkberichten

Het afscheid in 
vertrouwde 
handen.

Dag en nacht bereikbaar 040 84 48 630

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

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 18 september 18.30 uur: 
viering, orgelspel, voorganger pasto-
raal werker J. Deckers.
Zondag 19 september 11.00 uur: vie-
ring, orgelspel of Gregoriaans koor, 
voorganger pastoraal werker J. Dec-
kers.

Misintenties:
Zaterdag 18 september 18.30 uur: 
geen intenties.
Zondag 19 september 11.00 uur: Pas-
toor Carel Swinkels; overleden ou-
ders Jan en Miet Dijstelbloem - 
Knoops; Noud van Rooij en Marie van 
Rooij - van de Kam; Jos Janssen; Frans 
Daams (vanwege verjaardag); Henk 
Rooswinkel; Diek Latijnhouers.

Mededelingen
In tegenstelling tot een eerder be-
richt, is er op zaterdag 25 september 
om 18.30 uur wél een eucharistievie-
ring met orgelspel in Nuenen. Voor-
ganger is pastor J. Vossenaar. 

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 19 september 11.00 uur: vie-
ring met vocale omlijsting, voorgan-
ger pastor J. Vossenaar.

Misintenties: 
Overleden ouders Van de Ven - Sen-
gers; Jan van de Ven; Piet van de Ven; 
Tonnie van de Ven - Vereijken; Huub 
van Lieshout; Cor de Hoon.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 19 september 09.30 uur: vie-
ring, orgel of pianospel, voorganger 
pastor J. Vossenaar.

Misintenties: 
Hubertus Jansen en Aleida Jansen - 
Huurdeman; Martina van Heugten - 
Swinkels.

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

Op 19 september zal om 10.00 uur 
voorgaan: ds. K. Seijdell uit Eindho-
ven. U kunt deze dienst bijwonen of 
volgen via livestream. De link daar-
voor kunt u vinden op www.pgn-nue-
nen.nl/verbinding. Als u de dienst wil 
bijwonen is alleen registratie bij de 
voordeur nodig. We collecteren voor 
de zending. Na de dienst is er ont-
moeting met koffie en thee. Van harte 
welkom!

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Donderdag 16 september. 17.30 uur 
Lof; 18.30 uur H. Mis, H. Cornelius, 
paus, en H. Cyprianus, bisschop en 
martelaar; gedachtenis van H. Euphe-
mia, Lucia en Geminianus, martelaren.
Vrijdag 17 september. Geen H. Mis. H. 
Lambertus, bisschop en martelaar; 
gedachtenis van H. Kruiswonden van 
de H. Franciscus, belijder.
Zaterdag 18 september. Geen H. Mis. 
H. Jozef van Cupertino, belijder. 
Zondag 19 september. Zeventiende 
zondag na Pinksteren. 10.30 uur ge-
zongen Hoogmis. 
Maandag 20 september. 18.30 uur H. 
Mis, gedachtenis van H. Eustachius 
en gezellen, martelaren.
Dinsdag 21 september. 18.30 uur H. 
Mis, H. Matheus, apostel en evangelist. 
Woensdag 22 sept. 07.15 uur H. Mis, 
Quatertemperdag; gedachtenis van 
H. Thomas van Villanova, bisschop en 
belijder.
De geschiedenis van het kerkge-
bouw en de toren vanaf begin 15de 
eeuw staat op www.kerkenindepeel.
nl. Bekijk Kerken in Peelland ook op 
Facebook en op YouTube.

ACTIVITEITENAGENDA

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

Elke zondag
09.00 uur Wandelen met WSV-Nuenen 

ingang van de tennisvelden op 
Sportpark De Lissevoort

Elke maandag
10.00-12.00 uur Inloopspreekuur Stichting 

Leergeld Nuenen
gebouw van CMD, Berg 22C

Elke maandag
13.30 uur Rikken

De Koppelaar Nederwetten
13.30 uur D’n Inloop 

in D’n Heuvel in Gerwen

Elke dinsdag 
09.30-12.00 uur Inloopochtend
Heemhuis van De Drijehornick

10.00-12.00 Inloop KBO lieshout
Dorpshuis, Lieshout

Elke Woensdag
13.00 uur Kwiek beweegroute

Verzamelen: Fysio- en ergotherapie Kwiek, 
Vincent v Goghstr 139 Nuenen

Elke Woensdag
19.00 uur Wandelen met WSV-Nuenen
ingang tennisvelden op De Lissevoort

19.30- 21.30 uur Inloopavond
Heemhuis van De Drijehornick

Elke donderdag in de even weken
Start op 9 september

20.00 uur KBO Kienen
buurthuis Bernadettestraat, Mariahout

Elke zaterdag
13.00-17.00 uur 

Sieraden met een Missie verkoop
Ingang grote poort 

Kersenbogerd Nederwetten

t/m 23 oktober
De beer, het bos en de kerken

Expositie kunstzaal Bibl. Dommeldal Mierlo

t/m zondag 24 oktober
Donderdag, vrijdag en zondag 

van 14.00 tot 17.00 uur
Expositie Landschappen en meer! 
van Jan Vlemmix. Kasteel Geldrop

t/m zaterdag 18 september
Landelijke collecteweek voor 

het Prinses Beatrix Spierfonds 

Donderdag 16 september
13.30-15.30 uur Mantelzorg Inloop

Dorpsboerderij Weverkeshof, 
Jonkheer Hugo van Berckellaan 5, Nuenen

Zaterdag 18 september
World Clean-up Day 2021

10.00-12.00 uur collectieve opruimactie 
Bij de kiosk in het Park van Nuenen

Zaterdag 18 september
10.00-15.00 uur Open dag 

Seniorweb Nuenen 
in het cursuslokaal in de bieb 

(Jhr. Hugo van Berckellaan 18)

Zaterdag 18 september
10.00-17.00 uur Plantwerk Buitendag

Kwekerij Plantwerk, Eeneind 32, Nuenen
12.00-16.00 uur Garageverkoop overtollige 

spullen. Parallelweg 15 Nuenen

Zondag 19 september
11.30-15.00 uur Open dag 

Atelier op de Hoek.
Nieuwe dijk 1A in Nuenen

Dinsdag 21 september
20.00 uur Lezing Francien van de Ven

Centrum Hofdael Geldrop

Woensdag 22 september
13.30-16.00 Repair Café Laarbeek
 Dorpshuis Grotenhof 2 te Lieshout

Woensdag 22 september 
Jaarlijkse ‘Rabobank Inloopdagen’ 

Badminton Club Lieshout 
Sporthal ‘de Klumper’ 

aan de Papenhoef in Lieshout

Woensdag 22 september
19.30 - 20.30 uur Bibliotheek Dommeldal 

en IVN Nuenen: lezing Arend Bolt 
over Plastic Soep

Het Klooster in Nuenen

Donderdag 23 september
10.30 uur Cultuur Overdag: Film 

(zie www.cultuuroverdag.nl)
Het Klooster 

Donderdag 23 september
20.30 uur Iers sessie festival nuenen: 

The Fiddle Case
Pand P, Leenderweg 65 Eindhoven

Vrijdag 24 september
13.30 uur Senergiek Lezing 
Heksenprocessen in Brabant
Trefpuntzaal van Het Klooster

Vrijdag 24 september 
14.00- en 18.00 uur Feestelijke 

heropening kunstwerk Hugo Brouwer
Hugo Brouwerhof, Nuenen

Vrijdag 24 september 
20.30 uur Film De Liefhebbers

Filmhuis Hofdael te Geldrop

Zaterdag 25 september
Burendag

Zondag 26 september
125 jaar Lambertuskerk Nederwetten
09.30 uur plechtige eucharistieviering 

14.00 uur muzikale bijdrage

Zondag 26 september
10.00 uur Het Magisch Muziek Theater

 Een muzikale voorstelling 
voor kinderen van groep 1 t/m 6 

Het Klooster, Nuenen 

Zondag 26 september
16.30 uur alternatieve concertreis 

van Het Nuenens Mannenkoor
Opwettense Watermolen

Woensdag 29 september
18.30 uur Sjors Creatief: gratis kennismaken 

met Orkest GMK voor Kinderen 
van groep 3 tot en met 8

D’n Heuvel, Gerwen

125 jaar Lambertuskerk  
Nederwetten 
Op zondag 26 september vieren we in Nederwetten het 125-jarig jubi-
leum van de H. Lambertuskerk. Een dag om stil te staan bij het verleden, 
maar ook een dag waarop je je realiseert dat er veel veranderd is in de af-
gelopen 125 jaar. We leven nu in een tijd dat er kerken worden gesloten 
en de belangstelling voor vieringen in de kerk steeds kleiner wordt. Het 
samen een gemeenschap zijn, zal op zoek moeten naar andere vormen. 
Mensen binden en boeien is in 125 jaar wezenlijk anders geworden.

We beginnen de dag om 09.30 uur 
met een plechtige eucharistieviering 
met gilde-eer en met medewerking 
van het parochiekoor St.-Clemens uit 
Gerwen. Vanaf 14.00 uur kunnen we 
genieten van een muzikale bijdrage 
van het Gregoriaans Koor Sint An-
dries, Fenne Rovers uit Nederwetten, 
het combo van Jocanto en het avond-
wakekoor Sereen. 
Ter gelegenheid van het jubileum zal 
ook een boekwerkje worden gepre-
senteerd. Hierin leest u over de pas-
tores, het kerkgebouw, de klokken en 
het uurwerk, het Heilig Hartmonu-
ment, de bestemming van de oude 
toren en de inzet van de pastores 

In 1896 stond de kerk met haar geloof 
centraal en deed de pastoor een over-
tuigend beroep op zijn parochianen 
om geld en middelen beschikbaar te 
stellen. Het resultaat is een gebouw 
dat na 125 jaar nog steeds het stralend 
middelpunt van het dorp is en een 
markante wegwijzer als je Nederwet-
ten nadert. Is de buitenkant al indruk-
wekkend, het interieur doet de toeval-
lige bezoeker in verbazing en bewon-
dering om zich heen kijken. De bin-
nenkant van de kerk, met de prachtige 
glas-in-lood ramen en de houten heili-
genbeelden, is nog authentiek. Een 
bezoek aan de kerk op deze jubileum 
dag is dan ook zeer aan te raden.

voor de gemeenschap van Neder-
wetten en dat niet alleen op kerkelijk 
gebied. Het boekje bevat met name 
artikelen die nog niet eerder zijn ge-
publiceerd.
Het boekje ‘125 jaar Lambertuskerk 
Nederwetten’ is op 26 september ver-
krijgbaar in de kerk in Nederwetten en 
daarna in het parochiecentrum in Nue-
nen voor het luttele bedrag van € 5,-.
We rekenen op een zonnige zondag 
met het kerkgebouw als stralend 
middelpunt.

Theo van den Tillaart

NMK
SINDS 1997

Alternatieve concertreis  
Nuenens Mannenkoor
In principe organiseert het Nuenens Mannenkoor jaarlijks een twee- (of 
meer-)daagse concertreis naar een binnen- of buitenlandse bestemming. 
Een van de onderdelen van een dergelijke concertreis is de deelname aan 
een korenfestival, want zingen is toch de corebusiness van een koor.

voor niets een koor. Om 16.30 uur 
zullen wij daar in een informele set-
ting (de smokings worden thuisgela-
ten) een optreden verzorgen in de 
vorm van een openbare repetitie.
Familieleden, vrienden maar ook alle 
overige belangstellenden zijn van 
harte welkom om dit optreden bij te 
wonen. U kunt met eigen oren ko-
men beluisteren of het koor als ge-
volg van de gedwongen inactiviteit 
aan kwaliteit heeft ingeboet. Ook 
voor mensen die overwegen om te 
gaan zingen is dit een mooie gele-
genheid om eens te komen luisteren 
hoe het Nuenens Mannenkoor klinkt 
en of dat bij uw muzikale smaak past. 
De entree voor dit optreden is gratis 
dus wat let u.

De afgelopen jaren gooide de corona-
pandemie aardig wat roet in het eten. 
In 2020 kon de geplande reis naar 
Zwolle niet doorgaan vanwege de co-
ronabeperkingen. En ook dit jaar be-
hoorde, ondanks alle aangekondigde 
versoepelingen een meerdaagse reis 
niet tot de mogelijkheden.
Vandaar dat de reiscommissie naar-
stig naar een alternatief heeft ge-
zocht. Dit jaar is er voor gekozen om 
een ééndaagse activiteit op te zetten, 
die zal gaan plaatsvinden op zondag, 
26 september. We vertrekken rond 
10.30 uur per fiets naar het terrein 
van Outdoor-Eindhoven in Geldrop, 
waar een schietprogramma plaats zal 
vinden met boogschieten en lucht-
buksschieten. 
Na de lunch wordt dat programma 
voortgezet, waarna om circa 14.30 
uur de afsluiting volgt met prijsuitrei-
king. Daarna keren we terug naar de 
Watermolen van Opwetten aan de 
Opwettenseweg in Nuenen. En daar 
volgt dan het muzikale onderdeel 
van deze ‘reis’. Je bent immers niet 

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

  Afscheid nemen
         begint bij vasthouden wat je lief is.         begint bij vasthouden wat je lief is.
  Afscheid nemen
         begint bij vasthouden wat je lief is.
  Afscheid nemen
Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en 
persoonlijk afscheid, waarin uw herinneringen en emoties persoonlijk afscheid, waarin uw herinneringen en emoties 
alle ruimte krijgen. Een mooi, passend afscheid kan u alle ruimte krijgen. Een mooi, passend afscheid kan u 
straks houvast geven bij de verwerking van uw verdriet.straks houvast geven bij de verwerking van uw verdriet.

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.
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Beste lezer,
Lang heb ik, naar alle tevredenheid, gebruik gemaakt van ANWB Automaatje Nuenen. 
Zonder problemen en met uitstekende service hebben zij, gezien het niet meer zelfstan-
dig op locatie kunnen komen, mij naar mijn man in de Akkers en overige bestemmin-
gen gebracht.
Helaas waren er de laatste tijd wat strubbelingen, en op een gegeven moment kreeg ik 
te horen dat ik geen gebruik meer mocht maken van hun service, gezien ik een grote 
mond had en dan wel zou schelden.
Middels een direct schrijven aan de organisatie heb ik gepoogd mijn excuses te maken, 
echter bleken hier verder geen mogelijkheden te zijn. Mijn doel was echter niet enkel 
opnieuw gebruik te gaan maken van de aangeboden service, maar tevens in contact te 
treden met de chauffeurs.
Gezien ik vanuit de organisatie van ANWB Automaatje niet de contactgegevens mocht 
ontvangen van de chauffeurs in kwestie, plaats ik deze brief.
Ik zou graag met u in contact komen indien u een van deze chauffeurs bent, welke mij 
vervoerd heeft in de afgelopen periode. Dit uiteraard om mijn welgemeende excuses 
aan u te maken. Zie onderstaande contactgegevens: 
Tony Buvelot, tel.nr. 040-2833707
Indien u de keuze maakt geen contact op te nemen, hoop ik dat middels dit schrijven 
mijn excuses alsnog overkomen en u begrijpt dat het niet mijn intentie is geweest u te 
kwetsen.

Met vriendelijke groet, Tony Buvelot

Dozen, Dommel…B Dom
Ongetwijfeld zal het u ook zijn opgevallen dat er aan de autobanen van die onmetelij-
ke dozen ontstaan. Ja, het zijn logistieke centra, deels gerobotiseerd, waardoor een 24-
uurs dynamiek ontstaat. Miljoenen pakken, dozen, zakken, rollen etc. worden met 
vrachtwagens, dag en nacht, aan en afgevoerd. Logisch dat zo’n bedrijvigheid tegen 
een autobaan is gesitueerd. De desbetreffende gemeenten gaan dit soort logistieke be-
drijvigheid niet midden in het dorp dan wel in of tegen hun kwetsbare groene fauna en 
flora gebied leggen.
Alhoewel……het schijnt dat het bestuur van de gemeente Nuenen met de gemeente-
raad als baas, de ontwikkeling van zulke dozen faciliteert in de achtertuin van het 
buurtschap Eeneind en op een stuk grond grenzend aan onze Dommel en het Kanaal. 
Het argument is dat we als gemeente anders voor zo’n 20 miljoen de boot in gaan. 
Blijkbaar een geldkwestie, overigens ten gevolge van eigen grondpolitiek in het verle-
den. Eindhoven koestert het aangrenzende groene gebied en Geldrop-Mierlo heeft 
reeds eerder afgezien van ontwikkeling van industrie op deze grond. Een zeer vervelen-
de kwestie voor de Nuenense raad in het licht van de verkiezingen. Want wie wil ver-
krachting, met nooit meer terug te draaien negatieve gevolgen, van ons mooie Dom-
melgebied, op zijn politieke geweten hebben?!
Omdat het slechts een geldkwestie is, roep ik de gemeente Nuenen en andere bezitters 
en ontwikkelaars van dit grondgebied op om via eigen, regionale, provinciale, natio-
nale en Europese mogelijkheden een oplossing te zoeken. Voor elke belanghebbende is 
maatschappelijke verantwoordelijkheid hier aan de orde.

Wim Metsemakers, Prunuslaan 5, Nuenen

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

Ingezonden brieven

Groot onderzoek naar   
koopgedrag in de    
Randstad en Noord-Brabant
De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het online winke-
len een sterke groei heeft doorgemaakt, is op straat vaker leegstand 
zichtbaar en veranderen winkels in bijvoorbeeld horeca of woningen. Ge-
meenten en provincies zetten zich samen met winkeliers in voor aantrek-
kelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om 
dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag 
van groot belang.

Begin september start in de Randstad 
en Noord-Brabant daarom een groot-
schalig onderzoek. Dat onderzoek 
brengt in beeld waar inwoners bood-
schappen doen, winkelen en doelge-
richte aankopen doen en hoe tevre-
den ze zijn over de verschillende aan-
kooplocaties. Deze informatie brengt 
het functioneren en de aantrekkelijk-
heid van winkelgebieden in beeld en 
helpt daarmee gemeenten en provin-
cies bij het versterken en verbeteren 
van winkelvoorzieningen. Het onder-
zoek wordt uitgevoerd op verzoek 
van de Provincies Noord-Brabant, 
Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Hol-
land. Ook de gemeente Nuenen 
neemt deel aan het onderzoek, dat 
wordt uitgevoerd door onderzoeks-
bureau I&O Research.

Deelnemers gezocht
Vanaf 13 september start het veld-
werk. In deze periode worden ook in-
woners uit de gemeente Nuenen uit-
genodigd voor deelname aan het on-
derzoek. Zij ontvangen namens de 
provincies een schriftelijke uitnodi-

ging in de brievenbus. De huishou-
dens zijn willekeurig geselecteerd. 
Deelnemen kan door online een vra-
genlijst in te vullen. Inwoners die 
geen brief krijgen, maar wel graag 
willen meedoen kunnen de vragen-
lijst invullen via www.startvragenlijst.
nl/koopgedrag. Onder alle deelne-
mers van het onderzoek worden 100 
Horeca Cadeaukaarten van € 25,- ver-
loot.

Privacy gewaarborgd
De privacy van deelnemers is ge-
waarborgd in overeenstemming met 
de nieuwe privacywetgeving (AVG). 
Antwoorden van deelnemers zijn 
niet gekoppeld aan hun woonadres 
en worden uitsluitend gebruikt voor 
het Koopstromenonderzoek 2021.

Meer informatie
Voor meer informatie over het on-
derzoek is er de website www.
kso2021.nl. Daar staat onder andere 
een kort filmpje met uitleg over het 
onderzoek. Mailen kan naar info@
kso2021.nl.

Help, een steenmarter in de trapkast!

Meer overlast in Groningen, 
Drenthe, Overijssel, Gelderland, 
Limburg en Noord-Brabant
Het zal je maar gebeuren. Je wilt de stofzuiger uit de trapkast pakken en 
ziet in je ooghoek iets wegschieten. Je kijkt nog eens goed en je staart 
stomverbaasd in twee al even verschrikte ogen. Wat is dat? Een steenmar-
ter! Het overkwam een inwoner van het Midden-Brabantse Den Dungen. 
Wat zegt dit? Dat de steenmarter oprukt in Nederland! Het aantal aanvra-
gen tot bestrijding bij de ongediertebestrijders van Beestjes Kwijt neemt 
schrikbarend toe.

Een steenmarter wordt zo’n 15 jaar 
oud en plant zich jaarlijks voort. Elke 
worp levert drie tot zes nieuwe steen-
martertjes op die na twee maanden 
op zoek gaan naar hun eigen territo-
rium. “Met name in de provincies 
Groningen, Drenthe, Overijssel, Gel-
derland, Limburg en Noord-Brabant 
zorgen steenmarters steeds vaker 
voor overlast en schade bij zowel par-
ticulieren als bedrijven”, weet Merijn 
Janssen van Beestjes Kwijt. “Maar we 
zien dat het beestje oprukt, ook om-
dat alle nieuwe lichtingen een eigen 
territorium nodig hebben. En dus 
schuift de populatie steeds meer op 
richting het westen van Nederland. 
Het is een kwestie van tijd voordat ze 
ook in Den Haag steen en been kla-
gen over beschadigde auto’s.”

In de oostelijke provincies hebben ze 
al vele jaren met overlast van de 
steenmarter te maken. De beestjes 
komen over uit Duitsland, waar ze al 
decennialang een ware plaag vor-

men. “Wij krijgen regelmatig aanvra-
gen om steenmarters te komen be-
strijden”, zegt Ted Debets van Deli Hy-
giënetechniek die namens Beestjes 
Kwijt in Limburg actief is. “Nou ja, be-
strijden… Dat mag wettelijk niet”, 
zegt hij. “Dus je kunt ze alleen weren, 
verjagen of vangen en elders weer 
uitzetten.”

Verjagen
Steenmarters mogen niet worden ge-
dood. Eigenlijk mogen ze ook niet 
worden gevangen, maar in sommige 
provincies worden er uitzonderingen 
gemaakt, omdat de overlast echt te 
gek wordt. Die uitzonderingen gelden 
dan wel alleen voor gecertificeerde 
ongediertebestrijders. “Ik werk met 
professionele geurstoffen”, zegt Mar-
co van Hunen van Pestis Imperium, 
vertegenwoordiger van Beestjes Kwijt 
in de Achterhoek. “Daarmee kun je ze 
verjagen”, stelt hij. “Maar ze komen ge-
woon weer terug, dus er is maar één 
echte remedie: weren, weren, weren.”

Territorium
Frans Bakker van het Vriezenveense 
FMB Services knikt. “Zorgen dat ze je 
woning of bedrijfspand niet binnen 
kunnen komen. Alle gaatjes en kieren 
dichtmaken, want ze kruipen door 
gaatjes zo klein als vijf centimeter.” De 
steenmarters komen naar binnen, 
omdat ze een schuilplaats zoeken. 
Bakker: “De steenmarter leeft solitair 
in zijn eigen territorium. Daarbinnen 
heeft hij ruimtes om te slapen, zijn 
behoefte te doen en om te spelen. 
Op die laatste plek ligt vaak allerlei 
voedsel opgeslagen: kleine zoogdie-
ren en eieren vooral. Die liggen daar 
te rotten en dat stinkt enorm.”

Flinke schadepost
De steenmarter vindt het ook heerlijk 
om kabels en leidingen van auto’s 
door te knagen. “Daarover wordt 
steeds vaker gebeld”, vertelt Rianne 
Bruers-Martens van Traas Midden-Bra-
bant. “Je kunt je voorstellen dat de 
beestjes je hierdoor een flinke schade-
post kunnen bezorgen. Maar ook bin-
nen heb je ze liever niet, want ze vre-
ten van alles en verzamelen voedsel, 
dat in hun opslagplaats gaat liggen 
stinken. Die stank is niet te harden.”

Gevangen en uitgezet
Traas is voor Beestjes Kwijt operatio-
neel in centraal Noord-Brabant. Zij 
kregen de melding uit Den Dungen. 
“Het was een jonkie”, zegt Bruers-
Martens. “We hebben haar gevangen 
met een vangkooi en in een natuur-
gebied uitgezet. Vervolgens hebben 
we de klant geadviseerd over het 
aanbrengen van wering her en der, 
zodat de steenmarter niet terug naar 
binnen kan komen. Je pand moet 
echt pot- en potdicht zijn!”

Marco van Hunen weet het zeker: “De 
steenmarter is er en zal niet meer 
weggaan. Het is een beschermde 
diersoort en het beestje mag dus al-
leen worden geweerd, verjaagd of 
gevangen. Dat betekent dat de po-
pulatie verder zal toenemen. We zul-
len er in Nederland steeds meer last 
van krijgen.”

Bron: Beestjes Kwijt
Beestjes Kwijt biedt een landelijk overzicht 
van lokale ongediertebestrijders. Al deze 
aangesloten partijen hebben jarenlange er-
varing in het bestrijden én voorkomen van 
allerlei soorten ongedierte bij zowel wonin-
gen als bedrijven. Zo profiteert iedereen van 
maatwerk voor een eerlijke prijs.

Last van angst  
of dwang?   
Kom erover praten
Gevoelens van angst en dwang kun-
nen je leven behoorlijk ontregelen. 
Zo ernstig dat je je werk, vrienden en 
kennissen en soms zelfs familieleden 
kwijtraakt. Misschien ben je bang om 
de straat op te gaan, heb je smetvrees 
of loop je eindeloos te tobben en te 
malen? Je bent zeker niet de enige. In 
Nederland hebben zo’n anderhalf 
miljoen mensen last van angst- en 
dwangklachten. 
Het kan heel erg opluchten om hier-
over te praten met mensen die precies 
begrijpen wat je voelt. Om je gevoe-
lens te delen en ervaringen uit te wis-
selen. De Angst Dwang en Fobie stich-
ting helpt je daarbij. Over heel Neder-
land hebben we lotgenotengroepen 
bijeengebracht. In het najaar start de 
Angst, Dwang en Fobie stichting weer 
lotgenotengroepen op verschillende 
locaties in Nederland voor mensen 
met angst- en/of dwangklachten. De 
groep komt vijf avonden bij elkaar - 1 
keer per maand - en wordt begeleid 
door getrainde ervaringsdeskundigen. 
De eerstvolgende lotgenotengroep 
bij jou in de buurt start op maandag 
20 september bij: Stichting de Uitwijk. 
Generaal Pattonlaan 124, 5623 KC 
Eindhoven. Aarzel niet! Help jezelf, help 
anderen en meld je nu meteen aan. 

Informatie en aanmelden: www.
adfstichting.nl/lotgenotencontact. Is 
dit nog een stap te ver voor jou? Bel 
dan eerst eens met de telefonische 
hulpdienst van de ADF stichting. De 
hulpdienst staat iedere werkdag van 
maandag tot vrijdag, van 09.00 uur 
tot 13.30 uur, voor je klaar. Met een 
luisterend oor, met kennis van zaken. 
Tel: 0343 - 753 009. 

Weekkrant Rond de Linde, 
van u, voor u
Met trots maakt het team van weekkrant Rond de Linde elke week een 
nieuwe uitgave waarin wonen, werken en leven in Nuenen en omgeving 
centraal staan. Elke week een krant met veel achtergrondinformatie, met 
verslagen, het gemeentenieuws, met nieuwsfeiten en met weetjes. Maar 
natuurlijk ook met de broodnodige advertenties, want het uitgeven van 
een krant kost geld. Krijgen al die adverteerders wel respons op de adver-
tenties? Ja dat krijgen ze. Natuurlijk, het kost wat, maar als het geen ef-
fect had, dan werd er door hen niet geadverteerd. Dus koop in ons eigen 
Nuenen c.a. en kijk in Rond de Linde wat voor aanbiedingen de lokale ad-
verteerders iedere week voor u hebben.

gen dat de krant bij u op de mat valt. 
Toch bezorgklachten? Geef ze a.u.b. 
door zodat we onze bezorgers er op 
aan kunnen spreken en of voor een 
nabezorging kunnen zorgen.

Onze kwaliteit is zeer hoog, hoe we-
ten we dat? We monitoren het elke 
week opnieuw. Daardoor laten veel 
ondernemers ook hun flyer/folder 
bezorgen met onze weekkrant. We 
krijgen veel goede reacties, natuurlijk 
kun je met een ‘drukversie’ niet ‘bo-
venop’ het nieuws zitten, de digitale 
kanalen zijn veel sneller. 

De site www.ronddelinde.nl is dan 
ook een eigen site die een vooraan-
staande rol op het ‘Nuenense’ inter-
net speelt en die veel bezocht wordt. 
Laat onze samenleving niet uithollen 
door de snelle internetjongens, maar 
voor de papieren versie gaan. Al met 
al is Nuenen, een groot dorp met kor-
te lijnen, maar ook een dorp om trots 
op te zijn. Het dorp waar wij ons pro-
duct met veel plezier uitgeven. We 
ervaren wekelijks uw steun, we wer-
ken er hard voor om die te verdienen!

Team Rond de Linde

Het team (redactie, acquisitie, op-
maak en verspreiding) dat aan de we-
kelijkse uitgave werkt, doet dit inmid-
dels al vele jaren (sinds 1961) met 
veel plezier. Toen Rond de Linde be-
gon, was het de enige weekkrant in 
Nuenen. In de regio vallen diverse 
weekbladen in deze moeilijke tijden 
om. Waarom overleeft Rond de Linde 
dan wel? Omdat we er wonen, wer-
ken en leven en Nuenen lokaal boven 
alles stellen. De ondernemers/vereni-
gingen weten ons te vinden en ze 
mogen gratis hun redactionele arti-
kelen delen in onze krant met de 
Nuenenaren. 

Redactie, acquisitie, opmaak, druk-
ken en verspreiding door een kleine 
45 bezorgers, nemen een flinke hap 
uit de begroting. Stel u voor, het be-
zorgcorps bestaat veelal uit jeugd, 
maar ook uit opa’s en oma’s met 
kleinkinderen. Ze hebben er elke 
week een betaalde bezigheid aan. 
Met een busje, u ziet hem wel eens 
rijden, wordt de krant elke woensdag 
en donderdag uitgereden, naar de 
bezorgers. De bezorgcoördinator 
stuurt elke week de bezorgers aan 
om er zo goed mogelijk voor te zor-

Weekkrant voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
• Aanleveren teksten: redactie@ronddelinde.nl • Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl www.ronddelinde.nl
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SPORT
Programma
VOETBAL
RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 18 september
Wilh. Boys VE - Nederwetten VE 16.30 
Zondag 19 september
Nederwetten 1 - RKGSV 1  ............14.30
RKGSV 4 - Nederwetten 3  ............10.15 
RKSV Nuenen VR 3 - Ned. VR1  ...10.00 

RKGSV GERWEN
Zondag 19 september
Nederwetten 1 - RKGSV 1  ............14.30
SBC 4 - RKGSV 2  .................................10.00
SBC 8 - RKGSV 3  .................................12.00
RKGSV 4 - Nederwetten 3  ............10.15
RKGSV 5 - Tongelre 5 .......................10.30
RKGSV 6 - Braakhuizen 7  ..............12.15

RKSV Nuenen 100 jaar deel 3 

1943 - 1952 
Oorlogsjaren en een   
fel bestreden kampioenschap
Het jeugdelftal dat in 1942 kampioen werd, gaat het voor de wind. Uit 
hun gelederen wordt Harry ‘Boerke’ Swinkels als linksbinnen gekozen in 
het Brabants Elftal en weer is ‘Nuenen’ trots. De oorlogsjaren doen toch 
steeds meer invloed gelden op alles en iedereen. Spelmateriaal is er bijna 
niet meer, maar toch ziet men kans seriewedstrijden te organiseren. Voor-
al door de steun van de heer Nolte sr., een echte sportman en kinder-
vriend. Zilveren bekers, daar kon niet langer aan worden gedacht, maar 
om de gedraaide houten bekers en de premie wordt net zo fel gestreden.

Jan der Kinderen - Bob der Kinderen - 
Jos van Asten - Willen van de Kerkhof 
- Antoon Notten - Jan Bekkers - Ber-
tus Oerlemans - Han van den Elsen - 
Jan van Maasakkers - Piet Verkuijlen - 
Harry Swinkels. Reserves zijn: Willem 
van de Reek - G. v.d. Ven - H. van Lies-
hout en T. v.d. Wildenberg. Het elftal 
werd getraind door Jo van Buul en 
Dré Heessels.

Ondanks de vreugde rond het kam-
pioenschap breken er roerige tijden 
aan voor de vereniging. In november 
1950 komt ‘Nuenen’ in een ernstige 
bestuurscrisis. Het voortbestaan van 
de club wordt bedreigd. Burgemees-
ter Jhr. Mr. C. van Rijckevorsel weet de 
zaak echter te redden en wordt be-
schermheer. Het blijven echter tu-
multueuze tijden voor ‘Nuenen’. De 
bestuursleden volgen elkaar op als 
bladeren aan een boom in de vier 
jaargetijden. Maar met de inzet van 

Als de bevrijding in 1944 daar is, 
komt ‘Nuenen’ weer langzaam uit het 
dal. Het stelt zich als doel te promo-
veren naar de 4e klasse K.N.V.B., weg 
uit de afdeling Brabant. Ondanks de 
nog steeds moeilijke economische si-
tuatie in 1947 wordt toch 3 dagen 
uitgebreid het 25-jarig jubileum ge-
vierd en niet alleen met voetbal. 
Handbal, turnen en atletiek, afgewis-
seld met muziek van fanfare ‘De Voor-
uitgang’ en de ‘Philips Harmonie’. Ter 
bestrijding van de onkosten werd er 
een complete kermis georganiseerd.

In 1948 is het dan zover: Kampioen! 
Maar de promotie kan pas worden 
gevierd na een enerverende nacom-
petitie met Bavos en Dorpplein om 2 
plaatsen in de 4e klasse K.N.V.B. Een 
beslissingswedstrijd tegen Dorpplein 
moet tenslotte uitkomst bieden, en 
‘Nuenen 1’ promoveert na een 2-1 
winst. Het kampioenselftal uit die tijd:

Derby! Nederwetten - Gerwen 

het veld tot uiting komen? Speciaal 
voor deze gelegenheid komt onze 
sponsor Maickels Broodjes zorgen 
voor de inwendige mens. Warme en 

Waar Nederwetten in de 5e klasse 
uitkomt, komt Gerwen uit in de 4e 
klasse en zal dus de favorietenrol op 
zich nemen. Zal dit verschil ook op 

NSK wielrennen 
2021
Zaterdag 18 september organiseert 
Squadra Veloce het Nederlands Stu-
denten Kampioenschap (NSK) wiel-
rennen op een prachtige omloop van 
acht kilometer door Nederwetten/
Nuenen. 

Vanuit de start/finish in Nederwetten 
wordt gereden in de richting van 
Nuenen langs het Broek. Vervolgens 
gaan de wielrenners en wielrensters 
via Boord naar de Soeterbeekseweg. 
Deze drie kilometer lange kasseienst-
rook eindigt weer in Nederwetten en 
zal een beslissende rol gaan spelen in 
wie zich uiteindelijk Nederlands 
Kampioen mag noemen.

In verschillende categorieën zal er 
worden gestreden om de kampioen-
truien te bemachtigen. De dag be-
gint met de funklasse, toegankelijk 
voor alle niet-studenten die willen 
kennismaken met koersen. Daarna 
zijn er vijf races verspreidt over de 
dag waar studenten tegen elkaar zul-
len strijden, met als hoogtepunt de 
elite/beloften race welke start om 
16.10 uur en eindigt rond 18.00 uur.

Inschrijven is nog mogelijk! Voor 
meer informatie over de wedstrijd en 
het parcours zie: www.nsk.squa-
draveloce.nl. De start- en finishzone 
zijn enkel toegankelijk voor gevacci-
neerde of geteste bezoekers. Voor 
vragen kunt u e-mailen naar nsk@
squadraveloce.nl

TV Wettenseind sinds    
1 september Rookvrij
Sinds mei is de overheid een campagne gestart om gezonder te eten, 
meer te bewegen en beter te ontspannen. Waar kun je die laatste twee 
punten beter realiseren dan op de tennisbaan? TV Wettenseind wil als 
tennisclub daar graag bij aansluiten en omdat in 2025 alle sportparken 
toch rookvrij moeten zijn, konden we via de KNLTB gratis coaching vanuit 
Team:Fit krijgen bij de transitie naar een Rookvrij park. Team: Fit, onder-
deel van JOGG, is een organisatie die zich bezig houdt met de gezondheid 
en leefomgeving van kinderen en jongeren.

sporters, bezoekers en publiek bloot-
stellen aan ongezonde lucht. Daar-
mee wordt het nog fijner tennissen 
en ontspannen op onze vereniging.
Interesse om uw eigen sportvereni-
ging ook Rookvrij te maken? Kijk voor 
meer informatie op de site www.
rookvrijegeneratie.nl/sport

Sinds 1 september is het tennispark 
van TV Wettenseind dus (zo goed als) 
rookvrij. Natuurlijk is en blijft ie-
dereen van harte welkom op onze 
club, ook rokers. We snappen ook dat 
niet iedereen kan of wil stoppen hier-
mee, maar ‘zien roken, doet roken’. 
Om te voorkomen dat alle rokers 
rond de ingang van het park gaan 
staan, is er een speciale rookplek uit 
het zicht achter op het terrein inge-
richt. Voor alle andere plekken, zowel 
binnen als buiten, geldt dat deze 
rookvrij zijn.
We hopen hiermee een bijdrage te 
kunnen leveren aan het bereiken van 
een Rookvrije Generatie. Als kinderen 
minder mensen zien roken, is de kans 
dat ze zelf beginnen kleiner. Ook is 
meeroken altijd ongezond, of het 
nou binnen of buiten is. We willen 
daarom voorkomen dat we onze 

Rookvrije Generatie op TV Wettenseind, 
(Foto: Marlon van Keulen)

Gratis ‘Rabobank    
inloopavonden’ bij BCL
Zin in Badminton? Kom dan naar één van de inloopavonden van Badmin-
ton Club Lieshout. Op woensdag 15 september 2021 houdt de vereniging 
een eerste inloopavond. Op woensdag 22 september is de tweede. In 
sporthal ‘de Klumper’ zijn alle geïnteresseerden welkom: jeugd vanaf ca. 
7 jaar om 18.30 uur, junioren vanaf ca. 13 jaar vanaf 19.00 uur en senioren 
vanaf ca. 18 jaar vanaf 20.00 uur. Dankzij de ondersteuning van de ‘Rabo-
bank Helmond Peel Noord’ kunnen alle geïnteresseerden gratis meespe-
len op deze inloopavonden.

en sportzaal, zorgt voor leen-rackets, 
zorgt voor voldoende shuttles en 
zorgt voor goede begeleiding. Kort-
om: alleen zorgen dat je je sportkle-
ding aan hebt is voldoende. 
Vind u ook dat Rabobank Peel Noord 
door deze ondersteuning een geweldi-
ge bijdrage levert aan het verenigings-
leven in Laarbeek én aan de mogelijk-
heden om de jeugd van Laarbeek te la-
ten sporten en dus gratis kennis te 
kunnen laten maken met een sportver-
eniging én bent u lid van de Rabobank 
Peel Noord? Stem dan komend najaar 
weer vóór financiële ondersteuning 
aan BCL, zodat de jeugd van Laarbeek 
de mogelijkheid krijgt om bij een leuke 
vereniging te sporten.

Programma
Woensdag, 15 september, vanaf 
18.30 uur; Rabobank Inloopdag (1)
Woensdag, 22 september, vanaf 
18.30 uur; Rabobank Inloopdag (2)

Rabobank Inloopavonden
In het zojuist aangevangen seizoen 
2021/2022 zijn er weer plaatsen vrij bij 
de jeugd (aspiranten en junioren) én 
bij de senioren. Plaatsen voldoende, 
maar kom snel want ‘vol is vol’. Om de 
jeugd van Laarbeek, en dus potentiële 
nieuwe leden, kennis te laten maken 
met de badmintonsport in het alge-
meen en BCL in het bijzonder, organi-
seert BCL een tweetal inloopavonden. 
Op woensdag 15 september en op 
woensdag 22 september zijn geïnte-
resseerden van harte welkom om gra-
tis mee te komen spelen en zo kennis 
te komen maken. Dankzij de onder-
steuning van Rabobank Helmond Peel 
Noord kan iedereen absoluut gratis en 
zonder enige verdere verplichting aan 
deze inloopavonden deelnemen. Aan-
vang van de inloopavonden is 18.30 
uur voor de aspiranten (vanaf ca. 7 
jaar), 19.00 uur voor de junioren (vanaf 
ca. 13 jaar) en 20.00 uur voor de senio-
ren (vanaf ca. 18 jaar). Plaats van han-
deling is in de thuishaven van BCL: 
sporthal ‘de Klumper’ aan de Papen-
hoef in Lieshout.

Ondersteuning via ‘Clubsupport’ 
Doordat de inloopdagen onder-
steund worden door Rabobank Hel-
mond Peel Noord hoef je niets mee te 
brengen. BCL zorgt voor een gehuur-
de accommodatie, met kleedruimte 

Badminton, een leuke en actieve sport 
voor iedereen !

Landschapswandeling Collse 
Zeggen met IVN Geldrop
Twintig wandelaars kunnen met IVN-gidsen op pad door de Collse Zeg-
gen. De landschapswandeling start op 28 september om 13.30 uur bij de 
waterscouting, Hulst 136 in Geldrop. Terugkeer om 16.30 uur. Deelname 
is gratis, aanmelden vóór 23 september noodzakelijk.

venaan de lijst te komen voor de vol-
gende maand. Bij de start controle-
ren de gidsen de inschrijving. IVN re-
kent erop dat allen de anderhalve 
meter afstand en de veiligheid van 
anderen respecteren. Ieder is verant-
woordelijk voor zijn eigen gedrag.

Inlichtingen en aanmelden
Alleen bij overmatige hitte of erg 
slecht weer gaat de wandeling niet 
door. Raadpleeg desgewenst de web-
site www.ivn.nl/Geldrop of facebook, 
of bel Tinus de Gouw, 06-12141901 of 
Mariet Vissers, 040 285 6622.
IVN Nederland is winnaar Prins Bern-
hard Cultuurfonds Prijs 2021. Wie IVN 
wil steunen kan lid of donateur wor-
den door een mailtje naar ivn-
geldrop@gmail.com. Met het wel-
komstgeschenk en ledenblad beleef 
je nog meer natuur!

Samen de natuur beleven in een ont-
spannen sfeer en onderweg wat inte-
ressante wetenswaardigheden op-
pikken. Wie daar zin in heeft kan drie 
uur lang op stap - zonder honden 
maar mét IVN-gidsen - door de mooie 
Collse Zeggen. Dit natte gebied kent 
bijzondere plantensoorten als gevolg 
van kwelwater. Bevers en ooievaars 
voelen zich er thuis, evenals de Wa-
terscouting want hier ligt ook het 
Eindhovens kanaal. De scouting, 
Hulst 136, is het start- en eindpunt 
van de landschapswandeling.
Aanmelden is nu noodzakelijk van-
wege corona. Dat kan tot 23 septem-
ber via publiek.ivngeldrop@gmail.
com. In de week vóór de wandeling 
ontvangen aanmelders bericht over 
deelname. Is het maximale aantal 
deelnemers bereikt, dan krijgen late-
re inschrijvers de mogelijkheid bo-

NKV Kangoeroetrainingen
Afgelopen zaterdag was het voor de korfballers van NKV eindelijk weer 
een echte korfbalzaterdag. De competitie is weer begonnen. Wat een ge-
not. Eindelijk, na bijna een jaar, iedereen weer aanwezig op de velden van 
Wettenseind.

tenseind 20. Kom jij ook? Voor meer 
informatie, stuur een berichtje naar 
ktc@nkvkorfbal.nl en wij nemen con-
tact met je op.

Zaterdag was ook weer de eerste 
echte Kangoeroetraining. Terug van 
weggeweest. Na enkele jaren zonder 
Kangoeroe Klup is er nu weer de mo-
gelijkheid voor kleuters vanaf 3 jaar 
om te sporten en bewegen met een 
knipoog naar korfbal. Naast mikken, 
werpen en gooien wordt er gezorgd 
voor een gevarieerd en dynamisch 
spelaanbod. Het is super om die kleu-
ters zo enthousiast rond te zien ren-
nen. Soms is het wel even lastig om 
als ouder en kind elkaar los te laten, 
maar ook daar wordt allemaal reke-
ning mee gehouden. Uiteindelijk 
konden de ouders vanaf het terras 
van de vernieuwde kantine alles pri-
ma volgen.
Komende zaterdag is om 10.30 uur 
de volgende Kangoeroetraining. Tot 
eind oktober zullen deze plaatsvin-
den op het terrein aan het Wet-

velen blijft ‘Nuenen’ overeind en eind 
1952 bestond er weer wat rust op de 
woelige baren der vereniging.

Jeugdvoetbal
In 1947, bij het 25-jarig bestaan van 
de vereniging, onderkent voorzitter 
Mies van Bakel het ontbreken van 
een aparte jeugdafdeling. Jos van As-
ten spant zich tot het uiterste hier-
voor in en gaat met 2 elftallen de 
competitie in. In 1952 mag hij de 
vruchten van zijn noeste arbeid pluk-
ken: de teams bereiken dan de klas-
sen A1 en B1.

Wordt vervolgd.

RKVV Nederwetten mag de voetballiefhebbers uit de regio ontvangen 
voor deze speciale derby. Een taak die de bruisende vereniging graag op 
zich neemt op zondagmiddag 19 september. Gerwen zal ongetwijfeld 
zijn beste spelers klaarstomen om in Nederwetten te laten zien dat zij de 
beste spelers uit de regio bij elkaar gevonden hebben. Nederwetten zal 
zoals altijd strijd en passie op de mat leggen, om diezelfde punten juist in 
eigen huis te houden. 

koude broodjes; Maickel gaat u on-
getwijfeld positief verrassen deze 
middag. Voor de eredivisieliefhebber 
zal in de kantine PSV - Feyenoord uit-
gezonden worden op groot scherm. 
Voor ieder wat wils en je hoeft werke-
lijk niets te missen! Kortom: Alle in-
grediënten voor een mooie voetbal-
middag/avond zijn aanwezig! 

Aanvang wedstrijd: 14.30 uur. De toe-
gang is, evenals de gezelligheid na-
derhand, gratis! 
Wij wensen u een fijne voetbalmid-
dag toe! 

Actuele informatie: www.rkvvneder-
wetten.nl of volg RKVV Nederwetten 
op twitter en/of Instagram: @rkvvne-
derwetten 
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TROTS VERWELKOMEN WIJ ONS 
125E NIEUWE MEMBER IN CORONATIJD!

WELKOM HANS WATERSCHOOT 
IN DE MEEST EXCLUSIEVE BOUTIQUE FITNESSCLUB VAN NUENEN

CARDO PREMIUM SPORTS CLUB  I  PERSONAL TRAINING  I  BOOTCAMP  I  BOUTIQUE FITNESS

DUIVENDIJK 5C l 5672 AD NUENEN l 040 - 3032623 l CARDOPREMIUM.NL
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

OP DE FOTO:
LINKS CLUBMANAGER GIEL VAN DER VELDE 
EN RECHTS HANS WATERSCHOOT

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 BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

TE KOOP: Volvo 960  5-deurs wit
2.5 Ambassador - line  |  Bouwjaar 1995

benzine, automaat   |  Kilometerstand 230.000
(betreft bemiddeling voor klant)

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

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

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

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

worden.

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

ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

info@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

www.smoldersschoenen.nl Smolders Schoenen NuenenSmolders Schoenen NuenenSmolders Schoenen NuenenSmolders Schoenen NuenenSmolders Schoenen NuenenSmolders Schoenen NuenenSmolders Schoenen Nuenen

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200 • E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl www.drukkerijmesserschmidt.nl
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