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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

World 
Cleanup Day 
Nuenen, 
wat een succes!

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

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com

makelaarsplein stopper winter 2020-21.indd   2 29-01-2021   15:13

Scouting 
Rudyard Kipling 
weer super 
begonnen

Showkorps O&V 
feliciteert erelid 
Cor Janssen 
met zijn 70-jarig 
lidmaatschap

Duivendijk 7B, Nuenen
040-2838837 / quikservice.nl

Bosch Car Service Nuenen
Wij doen alles voor uw auto

���������������������

Shop
zondag

26
SEPTEMBER

Jubileum afsluitweekend met op zaterdag optredens van:
DJ Albert Schoemaker, ZUS, Menno Aben, Tino Martin en Og3ne!
Op zondag artiesten uit The Voice Kids 2021.
Kijk voor het programma op www.woensxl.nl.

Elke zondag open
Nuenen Kapperdoesweg 8

Elke zondag open
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Liriope
Of leliegras is winterhard 
en heeft prachtige blauwe 
aarvormige bloemen 
in het najaar. 
7.99

Gip verkoopt knakworsten speciaal voor KiKa

Moeder Leonie vult aan: “Het bleek 
mogelijk om een speciale pagina aan 
te maken op de website van KiKa, 
waar je het geld kunt storten en waar 
je kunt zien hoeveel je hebt ingeza-
meld. Mensen kunnen daar ook do-
neren.” 

Gip: “Ik had vijftig euro opgehaald 
met het verkopen van knakworsten, 
maar de volgende dag zaten we al op 
ruim tweehonderd euro. Mijn doel is 
duizend euro en ik wil doorgaan tot 
het eind van dit jaar. De bedoeling is 
dat ik elk weekend een nieuwe actie 
verzin. Volgende week wil ik koekjes 
gaan bakken en ik wil gezonde sapjes 
gaan maken en verkopen voor KiKa. 
Ik heb de komende tijd dus genoeg 
te doen in het weekend!”

Door Caroline van Nes

Gip Dreverman zit in groep 6 op De Wentelwiek. Afgelopen zaterdag heeft 
hij in de buurt knakworsten speciaal verkocht, naar eigen recept, om geld 
in te zamelen voor KiKa. Hij vertelt: “Ik kreeg het idee voor de actie tijdens 
het afspreken met vrienden. De moeder van een van hen had knakwor-
sten gemaakt en ik bedacht dat ik die kon doorsnijden en een saus ertus-
sen doen. Dat vonden we allemaal zo lekker, dat we erover begonnen om 
ze te gaan verkopen. Ik dacht toen aan de sponsorloop die wij een tijdje 
geleden hadden op school, voor KiKa. Er is toen heel veel geld opgehaald, 
dus ik dacht we gaan verder met de actie, maar dan met iets anders.”

Ironman 70.3 finish én ruim € 68.600,- voor KiKa!

Naar Nice voor Wies was 
onvergetelijk mede dankzij jullie

Allebei gingen ze over de rode loper 
naar de finish binnen hun gewenste 
tijden. Na 1,9 km zwemmen in zee, 90 
km fietsen met twee bergbeklimmin-
gen en 21,1 km hardlopen. Niet al-
leen dát voelde goed, nog veel be-
langrijker is dat ze met zijn tweetjes 
héél veel geld voor KiKa hebben op-
gehaald! Op vrijdag 17 september 
stond de teller voor hen samen op 
€ 68.638,94 om precies te zijn. Wát 
een fantastisch bedrag! 

Hartverwarmende hulp
Dat is alleen maar dankzij héél veel lie-
ve hulp, ondersteuning en donaties 
van alle kanten. Om te beginnen be-
danken we alle mensen en bedrijven 
die doneerden, alle superlieve kinde-
ren die met spontane acties geld op-
haalden, de juffen, meesters en kinde-
ren van Kindcentrum de Wentelwiek 
die voor juf Medea € 10.000,- bij el-

What a ride! Zondag 12 september was een stralende, zonnige dag in Nice. 
Een mooie dag voor Medea van Kampen en Toine van Gog uit Nuenen. Ze � -
nishten de Ironman 70.3 en haalden daarmee superveel geld op voor KiKa.

Bevrijdingsritten 2021   
(per fiets)
Ook dit jaar vallen door overheidsregels de door het Oranje Comité 
Nuenen georganiseerde activiteiten in het water. Ook dit jaar géén ou-
de legervoertuigen, geen static show, geen levend theater, geen kopje 
ko�  e, geen donut in het Park enzovoort. Voor ons als organisatie is dit 
zeer teleurstellend maar gelukkig hebben we nog steeds warme herin-
neringen aan ‘Nuenen 75 jaar bevrijd’. 

Wij wensen iedereen veel plezier toe 
met de prachtige historische tocht. 

Stichting Oranje Comité Nuenen

Ondanks dat dit jaar de regels wel 
ruimte boden om buiten iets te orga-
niseren lukte het niet om er een pas-
sende activiteit van te maken die 
recht doet aan datgene waar we als 
Oranje Comité voor staan tijdens de 
bevrijdingsherdenking. Het spreek-
woord ‘beter half gekeerd dan heel 
gewend’ is hier op zijn plaats en daar-
om organiseren we dit jaar geen be-
vrijdingsritten maar bieden we de 
Nuenenaren de mogelijkheid de rit 
zelf per fiets te ontdekken. 

Er zijn twee routes beschikbaar voor-
zien van bijbehorende historische do-
cumentatie beide beschikbaar ge-
steld door Battlefield Discovery uit 
Nuenen, gespecialiseerd in histori-
sche toertochten 1940-1945. 
www.battle� elddiscovery.nl

Bevrijdingsritten 2021   

kaar ‘triatlonden’, iedereen die iets do-
neerde of iets kocht in de KiKa-veiling 
waarmee Toine € 11.000,- ophaalde 
en al die lieve familie, vrienden, mede-
sporters en enthousiaste supporters 
die op wat voor manier dan ook steun-
den en bijdroegen. Uit de grond van 
ons hart: bedankt!

Speciaal in het zonnetje
Een paar mensen, bedrijven en orga-
nisaties willen we hier toch graag 
even benoemen. Zo heeft Medea veel 
steun gehad aan haar dochter Wies, 
die op haar schouder mee fietste en 
liep. En aan haar man Stephan en hun 
viervoeter Lot, die al die kilometers 
met haar mee trainden. En verder be-
dankt ze: Hardfield Productions, Gru-
petto Revolution, Lionsclub Nuenen, 
Jumbo Ton Grimberg, Ralf Evers Bra-
voy, Van Aarle de Laat, Veldsink Ad-
vies, AllstarZ Nuenen, Party-Alarm 
Eindhoven, Eindhoven Atletiek, Edwin 
Achterberg, Aranea van Aarle, Gerrie 
Wildenberg en de Lichtbrengers. 

Ook Toine wil hier nog een paar men-
sen en bedrijven speciaal in het zon-
netje zetten: natuurlijk zijn vrouw Si-
mone, Jordi Huijnen van Revolution 
PT, Dimitri van Overloop van Tri2One 
Coaching, Pim van Deuveren van Do-
minus et Domina, Marlène van Kuyk 
van Lingue Taalwerk, Peter van der 
Leegte van Peter van der Leegte Vei-
lingen BV en Ruben Vogel van Troost-
wijk Auctions. Ook jullie allemaal: 
dankjewel!

Blijf ons volgen!
Op alle fronten smaakte dit naar 
meer! Zowel op sportief gebied, als 

voor KiKa zien wij nog mooie uitda-
gingen om aan te gaan. Ook daarbij 
hebben we weer jullie hulp nodig. 
Dus houdt ons in de gaten. 

PS. Doneren kan nog steeds via 
www.kikaextreme.nl/deelnemers

Wilt u Gip en zijn actie voor KiKa 
steunen? Kijk dan op de webite www.
actievoorkika.nl/weekendactie
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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.

AFVALWEETJE:
In de weken 39 en 40 
worden de bladkorven geplaatst.

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 
huisbezoeken 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.

VERKEER
Asfaltonderhoud diverse locaties
Afgelopen maandag 20 september startte aannemer 
Heijmans op verschillende locaties in de gemeente Nue-
nen asfaltonderhoud werkzaamheden. Het zwaartepunt 
van de werkzaamheden ligt in de laatste twee weken van 
september. Houd rekening met langere reistijden want 
bepaalde wegen worden tijdelijk afgezet voor verkeer. Tij-
dens de uitvoering worden omleidingsroutes duidelijk 
aangegeven met borden. Op de website www.nuenen.nl 
vindt u een overzicht van alle werkzaamheden.

VERKEER REGIO
Rijkswaterstaat bericht dat de A50 is afgesloten tussen 
Veghel en Ekkersrijt richting Eindhoven van vrijdag 24 sep-
tember 21.00 uur tot maandag 27 september 05.00 uur.

VOERTUIG VERWIJDERD
Op 16 september 2021 is door gemeente Nuenen een 
voertuig van de openbare weg verwijderd. Deze auto is 
tijdelijk opgeslagen op de gemeentewerf in Nuenen. Het 
betreft het volgende voertuig: grijze Audi A6 SGL-04920. 
Na telefonisch contact met Handhaving via 040-2631631 

VERGUNNINGEN PERIODE 
14-09-2021 EN 20-09-2021
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) 
zijn de volgende besluiten gepubliceerd:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Schout Leytengaarde 30 Wijzigen gebruik tot kapsalon 
 in bijkeuken 
De Geer 8 Aanleggen uitweg 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Ter Warden 30 Het anders situeren van  
 nieuw te bouwen woning 

DIGITALE 
BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
17-09-2021 Opwettenseweg Verkeersbesluit aanleg  
  zebrapad 
16-09-2021 Papenvoortse  Melding Activiteitenbesluit
 Heide 4-4a milieubeheer voor 
  realiseren van tweede 
  vaste mestopslag
16-09-2021 Nuenen c.a. Landschapsinvesterings-
  regeling gemeente 
  Nuenen c.a. 2019
15-09-2021 Witte-Hondpad Aanwijzingsbesluit locatie- 
  bepaling voor twee onder-
  grondse containers aan 
  WitteHondpad, Nuenen c.a. 
14-09-2021 Papenvoortse  Anterieure overeen komst
 Heide 3 ontwikkeling 4 ruimte 
  voor ruimte woningen 
  Papenvoortse Heide 3 te  
  Nuenen c.a. 

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

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 Alzhei-
mer en dementie. De dag wordt ieder jaar gevierd op 21 
september en is een initiatief van de koepelorganisatie van 
landelijke Alzheimer organisaties. In kader van Wereld 
Alzheimerdag wordt in Nuenen een Mantelzorgwandeling 
georganiseerd op 5 oktober.

en tegen betaling van de gemaakte kosten kan de even-
tuele eigenaar het voertuig komen ophalen. Dit kan tot 
uiterlijk 16 december 2021, daarna wordt het voertuig ter 
vernietiging afgevoerd. 

HOORZITTING 
BEZWAARSCHRIFTENCOM-
MISSIE ALGEMENE KAMER
Op maandag 27 september 2021 is er een hoorzitting van 
de algemene kamer van de commissie voor de bezwaar-
schriften in het gemeentehuis. Op de agenda staan de 
volgende zaken:
1. Om 20.00 het bezwaar ingediend tegen het besluit van 

18 februari 2021 waarbij is besloten een omgevings-
vergunning te verlenen voor het tijdelijk wijzigen van 
het gebruik van het pand Eeneind 47 te Nuenen ten 
behoeve van de huisvesting van arbeidsmigranten. 

2. om 20.30 uur het bezwaar ingediend tegen het besluit 
van 2 juni 2021 waarbij is besloten het handhavings-
verzoek van 4 februari 2021 ten aanzien van de ille-
gale mantelzorgwoning op het perceel aan Kruisakker 
6 te Nuenen af te wijzen.

3. om 21.00 uur het bezwaar ingediend tegen het besluit 
van 2 juli 2021 waarbij is besloten het handhavingsver-
zoek van 11 mei 2021 met betrekking tot Eeneind 32 te 
Nuenen af te wijzen.

4. om 21.30 uur het bezwaar ingediend tegen het besluit 
van 9 juni 2021 waarbij is besloten de ingebrekestelling 
buiten behandeling te stellen. 

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

SAVE THE DATE: 
8  OKTOBER - ENERGIEMARKT
Op vrijdag 8 oktober tussen 16.00u en 21.00u vindt de 
Nuenense SamenVooruit Energiemarkt plaats in Het Kloos-
ter. Tijdens deze markt geven we inwoners antwoord op 
uiteenlopende vragen over verduurzaming. Ook geven we 
praktisch inzicht in de mogelijkheden en de voordelen van 
het verduurzamen van onze leefomgeving. Samen met 
een aantal onafhankelijke organisaties helpen we inwoners 
de eerste of volgende de stap te zetten. Want iedere stap 
die gezet wordt is de moeite waard. Zo brengen we Nue-
nen in stroomversnelling!

Aanmelden voor de energiemarkt is niet nodig. Op basis 
van de op dat moment geldende coronamaatregelen pas-
sen we invulling van de markt aan. Meer informatie leest 
u op onze website: www.nuenen.nl/nuenense-samen-
vooruit-energiemarkt

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op via 
het e-mailadres: stroomversnelling@nuenen.nl

CO2-WEETJE
Wist je dat:
• goede isolatie direct iets oplevert 
 door energiebesparing; 
• actie in plaats van uitstel het snelst resultaat geeft;
• kleine energiebesparende maatregelen een klein maar 

fi jn verschil maken;
• goede isolatie van je huis, je gasverbruik kan halveren;
• je door isolatie blij wordt van extra comfort en een la-

gere maandlast.

Doe de zelfscan op www.energiehuisslimwonen.nl Slim 
besparen en onafhankelijk advies.

stroomversnelling@nuenen.nl
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Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK
keurslager

Voor de beste kwaliteit
en het beste advies!

Beierse Frikadel
..............................................................4 stuks 5,95
Hachee Pakket
500 gram vlees, uien en kruiden ....................... 7,95
Gehakt Rondo
.......................................................... 100 gram 1,95
Bij 100 gram Runder Rookvlees
100 gram Eier Salade ......................GRATIS

500 gram Satévlees +
Satésaus ........................................... 7,95
Javaanse Rundervink
.......................................................... 100 gram 1,75

KOOPJE

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

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)

Expo

Het is weer tijd voor Fresh Cacao, de jaarlijks 
terugkerende tentoonstelling met werk van 
afgelopen zomer afgestudeerde jonge kun-
stenaars!

Carat en De Cacaofabriek hebben zich 
met hun samenwerking ten doel gesteld 
om talentvolle kunstenaars te ondersteu-
nen. Er zijn 11 kunstenaars geselecteerd van
vijf academies. Aan het einde van de expositie 
zal één van de exposerende kunstenaars de Ca-
rat Lucas Gassel Prijs in ontvangst nemen.

DE FRESH CACAO EXPO LOOPT VAN 5 SEP T/M 3 OKT.

binnenkort:

za 02 okt 20.30 u

admiral freebee   
ADMIRAL FREEBEE IS BACK 
zo 10 okt 16.00 u

bertolf    
HAPPY IN HINDSIGHT TOUR
do 14 okt 21.00 u

jett rebel 
TRYOUT THEATERTOUR
vr 15 okt 21:00 u

focus
50TH ANNIVERSARY TOUR
za 23 okt 21.00 u

sear bliss   
25TH ANNIVERSARY OF PHANTOMS
za 30 okt 21.00 u

lazuli    
THE FANTASTIC TOUR
vr 12 nov 21.00 u

toontje lager 
EROP OF ERONDER TOUR
vr 19 nov 20.30 u

fm 
EXCLUSIEVE NL SHOW

podium

NO TIME TO DIE
Daniel Craig in de 25e James Bond-film

MIJN VADER IS EEN VLIEGTUIG  
Verfilming van de gelijknamige roman 

HERE WE ARE    
Tragikomedie over vader-zoon relatie 

film

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

cacaofabriek.nl

 

 

 
 
Freyja Fence levert hekwerk aan de dynamische wereld van publieksevenementen (sportevenementen en 
festivals), maar ook aan bouwplaatsen. Met een uitgebreid assortiment hekwerken, innovatieve producten, 
jarenlange ervaring en een fantastische teamgeest, krijgen we het altijd voor elkaar om aan de wensen van 
onze klant  te voldoen. We zijn STERK in Kwaliteit, Ontzorging en Betrouwbaarheid. Onze standplaats is 
Nuenen.  
 
Commercieel medewerker binnendienst (16-32 uur) 
 
Ben jij 

 STERK in Ontzorgen;  
 STERK in Samenwerken;  
 STERK in Luisteren; 
 STERK in Teambuilding; 
 STERK in Communicatie;  
 STERK in Plannen; 
 STERK in nog 100.000 dingen?  

 
Dan hebben wij een uitdagende functie voor jou! 
 
Functiebeschrijving 
Als commercieel medewerker ben je de spil van onze organisatie. We zijn een relatief klein bedrijf, 
maar hebben wel uitdagende ambities! Dat betekent dat er voor jou een gevarieerd takenpakket ligt 
met veel verantwoordelijkheden. Je begeleidt projecten, calculeert prijzen, maakt offertes en 
opdrachtbevestigingen, bewaakt de kwaliteit van Freyja en biedt zo af en toe een helpende hand bij 
kleine logistieke werkzaamheden. Jouw commerciële blik, dienstverlenende instelling en goede 
contactuele vaardigheden (met zowel klanten als collega’s) zijn daarbij onmisbaar. Als je mee kunt 
werken aan de ontwikkeling van online verkoop en online marketing, dan is dat helemaal mooi mee 
genomen. Kortom, Freyja Fence biedt je een veelzijdige functie met veel zelfstandigheid in een 
dynamische omgeving. 
 
Functie-eisen 

 Kennis van Microsoft Office;  
 Kennis van online marketing is een pré; 
 Je bent een aanpakker; 
 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal; 
 Je bent zeer klant- en resultaatgericht; 
 Enkele jaren werkervaring ( in de branche) is een pré; 
 Flexibel en stressbestendig; 
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Dan hebben wij een uitdagende functie voor jou! 
 
Functiebeschrijving 
Als commercieel medewerker ben je de spil van onze organisatie. We zijn een relatief klein bedrijf, 
maar hebben wel uitdagende ambities! Dat betekent dat er voor jou een gevarieerd takenpakket ligt 
met veel verantwoordelijkheden. Je begeleidt projecten, calculeert prijzen, maakt offertes en 
opdrachtbevestigingen, bewaakt de kwaliteit van Freyja en biedt zo af en toe een helpende hand bij 
kleine logistieke werkzaamheden. Jouw commerciële blik, dienstverlenende instelling en goede 
contactuele vaardigheden (met zowel klanten als collega’s) zijn daarbij onmisbaar. Als je mee kunt 
werken aan de ontwikkeling van online verkoop en online marketing, dan is dat helemaal mooi mee 
genomen. Kortom, Freyja Fence biedt je een veelzijdige functie met veel zelfstandigheid in een 
dynamische omgeving. 
 
Functie-eisen 

 Kennis van Microsoft Office;  
 Kennis van online marketing is een pré; 
 Je bent een aanpakker; 
 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal; 
 Je bent zeer klant- en resultaatgericht; 
 Enkele jaren werkervaring ( in de branche) is een pré; 
 Flexibel en stressbestendig; 

 
 

 

Reageren 
Graag ontvangen wij je sollicitatie inclusief CV per email. Voor vragen met betrekking tot de functie 
kun je contact opnemen met Barbara Blommaert 06-21572525 
 

De Huufkes 32 
5674 TM Nuenen 
T +31(0)40-2913475    
Email: info@freyja.nl 
Web: www.freyja.nl 

Dans jij graag in de spotlights?
Meld je dan aan voor de auditie!

Wij zoeken Dansers (m/v) vanaf 18 jaar - minimale danservaring van 
drie jaar - een podiumuitstraling - beschikbaarheid in de 
maanden april t/m september 2022 (optredens zijn 9 en 
10 september 2022 en wellicht op 8 september) - op basis 
van vrijwilligheid - commitment en passie

Wij bieden Een uniek podium op een groots evenement - 6.000 man 
publiek - live muziek van een bigband en 
artiesten - diverse dansstijlen - op projectbasis - 
choreografie: Anna Heezemans

Aanmelden

6 november 2021 te Nuenen

Meer info? Kijk op
www.promsfestival.nl

Via audities@promsfestival.nl met je persoonlijke 
gegevens, je danservaring, een (dans)foto en indien 
beschikbaar een dansvideo



ROND DE LINDE week 38 Donderdag 23 september 2021

Showkorps O&V feliciteert 
erelid Cor Janssen met   
zijn 70-jarig lidmaatschap
Op 8 september heeft Cor Janssen zijn 70-jarig lidmaatschap bij Show-
korps O&V | Nuenen behaald. Dit bijzonder unieke jubileum heeft de 
vereniging uiteraard niet ongemerkt voorbij laten gaan. Afgelopen zon-
dag na de repetitie bracht het korps een serenade aan Cor en zijn echtge-
note Alma. 

en heeft geleid tot het showkorps dat 
er tegenwoordig staat. 

Via deze weg nogmaals: Cor, van har-
te gefeliciteerd met je 70-jarige jubi-
leum namens Showkorps O&V | Nue-
nen.

Cor begon 70 jaar geleden als 7-jarig 
jongetje binnen de vereniging als 
leerling trompettist. Maar daar is het 
niet bij gebleven. Al snel maakte hij 
de overstap naar percussie, waar hij 
later zelfs als instructeur aan de slag 
ging. Ook liep hij 28 jaar lang als tam-
boer-maitre voor het korps. Toen hij 
het stokje daarvoor doorgaf koos hij 
een nieuwe uitdaging, de sousafoon.

Buiten het feit dat Cor vele functies 
binnen het korps heeft bekleed, heeft 
hij ook een belangrijke wijziging 
doorgevoerd binnen de vereniging, 
waarvoor hij in 1996 een erelidmaat-
schap ontving. Onder zijn leiding 
werd het korps van een harmonie een 
drumband. Een significante verande-
ring die blijvende impact heeft gehad 

Comfortbedden
Wat versta jij onder een comfortbed? Is het de hoogte van het bed of mis-
schien wel het gemak van het opmaken? Of denk je meer aan het comforta-
bel liggen of de mate van verstelbaarheid? Alle voorgaande uitspraken 
hebben betrekking op een comfortbed. In ieder geval is het een verzamel-
woord van meerdere items om het gebruik van het bed te veraangenamen. 

hoge boxspring, dikke matrassen en 
eventueel nog een topdekmatras. 
Plaats de boxspring op wieltjes en de 
bedden kunnen zelfs nog uit elkaar 
gezet worden. Door middel van een 
haak en/of klittenband blijven de 
bedden ook weer goed bij elkaar. Al 
deze voorgaande bedden kunnen ui-
teraard ook elektrisch verstelbaar ge-
leverd worden waardoor het rug- en/
of benendeel door middel van een 
knopje automatisch omhoog gaat.

Ook een elektrische hoog-laag sys-
teem is mogelijk. Het hoog-laag sys-
teem kan desgewenst ook in de 
meeste gevallen nadien geplaatst 
worden. Dit is mogelijk voor bedden 
van 90 x 200 tot 120 x 200! De com-
fortbedden van tegenwoordig zijn 
voor de ledikanten in alle RAL kleuren 
te verkrijgen en de boxsprings in vele 
soorten stoffen en kleuren waardoor 
de uitstraling ook modern is. Houdt u 
liever van de wat meer traditionelere 
uitstraling? Geen probleem want ook 
de eiken ledikanten zijn nog steeds 
leverbaar. Je merkt al dat er in com-
fortbedden vele mogelijkheden zijn 
waarbij het gemak bovenaan staat. 
Slaap lekker voor straks……….

Voorheen spraken we over een senio-
renbed of, oneerbiedig, over een ou-
welullen bed. Maar dit ligt inmiddels 
alweer ver achter ons en vandaag de 
dag heeft de term comfortbedden 
definitief zijn intrede gedaan in bed-
denland. Het komt er in ieder geval 
op neer dat een comfortbed vanuit 
het verleden eerder aangeschaft 
werd door ouderen terwijl jonge 
mensen dat soort gemak ook vaak op 
prijs stellen. Dat is ook precies de re-
den waarom er gesproken wordt 
over comfortbedden. Deze bedden 
hebben een minimale instaphoogte 
van 55 cm en dit kan vervolgens uit-
lopen naar een hoogte tot wel 80 cm 
en alles wat er tussenin zit!

Als we kijken naar de diverse soorten 
bedden dan kunnen we zowel de le-
dikanten als de boxsprings plaatsen 
in de categorie comfortbedden. Bij le-
dikanten praten we over bedden die 
hoger zijn en desgewenst ook deel-
baar waardoor het opmaken van de 
bedden wordt vergemakkelijkt maar 
ook het reinigen onder het bed een 
stuk aangenamer maakt. Deze ledi-
kanten kunnen vervolgens voorzien 
worden van diverse bodems, zoals 
lattenbodems, spiralen of inbouw-
boxsprings en op elke gewenste 
hoogte geplaatst worden. Dit zal af-
hankelijk zijn van de dikte van het 
matras maar door de diverse hoogtes 
te kunnen instellen, wordt die hoogte 
aangenomen die de klant fijn vindt.

Ook bij boxsprings praten we over 
comfortbedden als deze hoger zijn. 
Dit kan al heel eenvoudig door hoge-
re pootjes maar zeker ook door een 

Stijn van Bree uit Nuenen bespreekt één keer in de maand in deze column 
de verschillende aspecten die zorgen voor een perfecte nachtrust.

De beddenspecialist
Orgelconcert  
H. Clemenskerk 
door Leon   
van den Brand 
Het Smits-Vermeulenorgel van de H. 
Clemenskerk in Nuenen heeft lang 
gezwegen. Al twee keer was een or-
gelconcert door corona-omstandig-
heden uitgesteld. Maar nu gaan de or-
gelpijpen weer klinken. Op zondag 3 
oktober geeft Leon van den Brand om 
15.30 uur een romantisch orgelcon-
cert. Toegang vrij, collecte na afloop.

Het concert opent met een ‘Prelude en 
Fugue’ en een ‘Fantaisie’ van Camille 
Saint-Saëns. Verder stukken van Pier-
né, Vierne en tot slot een toepasselijke 
‘Sortie’ (‘uitgang’) van Lefébure-Wely. 

Leon van den Brand studeerde orgel 
aan het Sweelinck Conservatorium te 
Amsterdam en het Brabants conser-
vatorium in Tilburg. Hij gaf concerten 
op belangwekkende orgels in bin-
nen- en buitenland. Hij speelde in cd-
producties, bv. in de abdij van Berne 
in Heeswijk, waar hij van 2003 tot 
2016 artistiek adviseur was voor de 
Berne Abdijconcerten. Leon was or-
ganist van het fraaie 17e-eeuwse Se-
verijn-orgel te Cuijk. Momenteel is hij 
hoofdorganist van het 18/19e-eeuw-
se Van Deventer-Smits-orgel van de 
barokke Luciakerk in Ravenstein en 
artistiek adviseur in de Stichting Or-
gelkring F.C. Smits. Mooi dat Van den 
Brand nu in onze kerk ook op een 
Smits-Vermeulenorgel speelt. 

Drie jubilarissen     
bij Antoniusschut Eeneind
Na een gedwongen pauze in verband met de coronawetgeving, liep het 
aantal jubilarissen snel op. De eerste gelegenheid om samen te komen, 
werd aangegrepen om dit feit te vieren. Daarom werd op de mooie zon-
dag van 19 september een bijeenkomst georganiseerd om eer te brengen 
aan hen die 25 jaar lid waren van de Schut.

waardoor de St. Antoniusschut bij het 
uitrukken extra goed voor de dag zal 
komen. Om het aantal trommen in 
evenwicht te brengen met het aantal 
vendeliers, zal voor die groep een ex-
tra opleidingstraject gestart worden.

Ad Kox, Henny Rooijackers en Martin 
Smits werden uitgenodigd voor deze 
bijzondere bijeenkomst. Met een per-
soonlijk woord voor hen allen onder-
streepte Hoofdman Dré Bemelmans 
dat het heel bijzonder is om in deze tijd 
25 jaar lid te zijn van een vereniging, 
waarbij ook nog de inzet voor die club, 
ieder op zijn eigen manier, van veel be-
tekenis is. Zij ontvingen de onderschei-
ding namens de Kring Kempenland.
Martin Smits zette zijn jubileum extra 
glans bij door de Schut twee gereno-
veerde dieptrommen te schenken 

Martin Smits bij de door hem geschon-
ken trommen.

De drie jubilarissen van de St. Antoniusschut vlnr: Henny Rooijackkers, Ad Kox en 
Martin Smits.

Oude politiek
Het is mooi geweest. Op 17 maart jl. waren er verkiezingen voor de 2e ka-
mer. Na 5 maanden komt partijleider Sigrid Kaag (D66) doodleuk met de 
mededeling dat er een document op tafel ligt dat een aanzet voor een opzet 
voor een nieuw regeerakkoord is. Ik herhaal: een aanzet voor een opzet 
voor een nieuw regeerakkoord. Prietpraat dus. Nu, na 6 maanden is men ge-
woon weer terug bij af. En Rutte (VVD), Hoekstra (CDA) en Kaag maar roe-
pen dat ze onderling zo’n constructieve gesprekken hebben en dat het 
noodzakelijk is dat er snel een nieuw kabinet komt in verband de grote pro-
blemen die spelen in de samenleving. Hoe duidelijk kun je laten merken dat 
je vooral met je eigen politieke spelletjes bezig bent en totaal niet geïnte-
resseerd bent hoe het de mensen in het land vergaat. Oude politiek dus. 

kiezingen komen met vooral nieuwe 
leiders, voor mijn part partijloos. Lei-
ders die snel en daadkrachtig beslis-
singen nemen als het gaat om het 
oplossen van de huidige problemen. 
Ga als de wiedeweerga betaalbare 
woningen bouwen voor jong en oud. 
Stop met die kortingen op de pensi-
oenuitkeringen. Hou op met die 
domme, geldverslindende en men-
senlevens verwoestende buitenland-
se avonturen van ons leger. Het ge-
zag van Politie en Justitie weer her-
stellen. En ga zo maar door. 

Conclusie: nieuwe verkiezingen en 
nieuwe leiders. Op naar een voor ie-
dereen veilig, menswaardig en fat-
soenlijk bestaan. Nieuwe politiek 
dus, ik kijk er reikhalzend naar uit.

Carel La Grouw 
50PLUSpartij Nuenen

Voorafgaande aan de verkiezingen 
riep Sigrid Kaag dat het tijd werd 
voor een nieuwe bestuurscultuur en 
nieuw leiderschap. Daar zou zij voor 
kunnen zorgen. Op 2 april jl. had zij 
Mark Rutte naar huis kunnen sturen 
door een ingediende motie van wan-
trouwen tegen hem te steunen. Maar 
nee hoor. Toch weer Mark Rutte de 
hand boven het hoofd houden. Zo 
komt er dus nooit een einde aan de 
oude politiek. Vragen van leden van 
de 2e kamer worden door Mark Rutte 
en consorten nog steeds bewust niet 
beantwoord. De topbanencarrousel 
draait weer op volle toeren. Zoals ge-
bruikelijk wordt er regelmatig een 
loopje met de werkelijkheid geno-
men. Zo beweerde staatssecretaris 
Ankie Broekers-Knol(VVD) stellig dat 
de regering zich tot het uiterste heeft 
ingespannen om Afghaanse tolken 
en hun families op te halen. 

De volgende ‘deskundige’ bemidde-
laars hebben we inmiddels zonder 
resultaat zien komen en gaan: Anne-
marie Jorritsma (VVD), Kajsa Ollong-
ren (D66), Herman Tjeenk Willink 
(PvdA), Mariëtte Hamer (PvdA) en Jo-
han Remkes (VVD). Allemaal verte-
genwoordigers van de oude politiek. 
De catering is overigens prima ver-
zorgd op het Binnenhof en op land-
goed De Zwaluwenberg. Maar dat 
terzijde. Oude politiek: weg ermee. Er 
moeten zo snel mogelijk nieuwe ver-

kiezingen komen met vooral nieuwe 

Advertorial

Taalcafé
Veel mensen willen graag beter Ne-
derlands leren. Dat is makkelijker ge-
zegd dan gedaan. Ze ontmoeten 
vaak weinig Nederlanders, waarmee 
ze de taal kunnen oefenen. Of ze heb-
ben te weinig geleerd op school. Ne-
derlands leren door het te doen!
Bent u iemand, die onze taal moeilijk 
vindt? Weet u iemand, die onze taal 
moeilijk vindt? Dan is er voor u het 
Taalcafé. Daar loopt u binnen met uw 
vraag of uw probleem. U mag ook ie-
mand, buurman, kennis of uw taal-
coach meenemen.
De vragen kunnen gaan over taal, Ne-
derlands oefenen in een gesprekje, 
samen een stukje krant of een brief 
lezen, samen iets opzoeken op de 
computer… U kunt uw eigen brief of 
boek meenemen.
Er zijn daar mensen die u willen hel-
pen met lezen, schrijven, luisteren en 
spreken, grammatica en woorden-
schat. U kunt samen met een vrijwilli-
ger in gesprek gaan over allerlei on-
derwerpen of een taalspel doen. U 
kunt hulp en uitleg krijgen over oefe-
ningen in uw boek van de taalles. U 
kunt op de computer leren hoe en 
waar u taallessen vindt.
Het is een ontmoetingsplek voor ie-
dereen: Nederlanders en buitenlan-
ders. We zijn geen school, we willen u 
graag helpen!

Voor meer informatie:
LEV GROEP Nuenen, onderdeel CMD, 
Berg 22c. teamnuenen@levgroep.nl 
Waar? Goudvinkhof 12A
Wanneer? Vanaf 27-08-2019. Elke 
dinsdag van 13.30 tot 15.00 uur wel-
kom. De koffie en thee staan klaar! 

GROEP
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exemplaren in Nuenen c.a., Lieshout, Maria-
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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-
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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
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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

40 jaar vrijwilliger: onbetaalbaar!
Tekst en fotografie: Cai Vosbeek

José Vermeulen zit thuis aan tafel terwijl hond Boris lekker ligt te snurken 
in zijn mand. José was maar liefst 40 jaar vrijwilliger bij Archipel Akkers. 
“Die tijd vloog voorbij. Ik vond het heerlijk om bezig te zijn, ik heb ervan 
genoten. En verder wil ik me nergens op voor laten staan hoor. Zo van: 
‘Kijk mij eens goed doen’, daar hou ik niet van. Pfff, klein houden hoor.” 

Bij de opening van Akkers in 1981 
stapte Jose over van vrijwilliger bij 
het Rode Kruis naar Akkers waar ze 
van harte welkom werd geheten. 
José: “Er heerste een echte Brabantse 
sfeer: open, niet moeilijk doen, iets 
voor een ander willen betekenen en 
gewoon actief bezig zijn. De een 
vindt dat fijn en de ander houdt daar 
niet van. Ook prima. Bij mij komt het 
van thuis uit. Ik was de jongste van 10 
kinderen. Moest er iets gebeuren 
thuis of bij de buren, dan deed je dat 
gewoon. Het was vanzelfsprekend 
dat je klaar stond voor een ander. En 
het geloof? Ja dat heeft er ook mee te 
maken. We zijn nog steeds gelovig.” 

***Het was vanzelfsprekend dat je 
klaar stond voor een ander***

“Wat ik allemaal heb gedaan? Paar 
kernwoorden lijkt me het beste. We 
begonnen met handwerken, breien 
en borduren maar ik ben ook avond-
gastvrouw geweest. Om zeven uur 
koffiedrinken met bewoners, samen 
de krant lezen, naar muziek luisteren 
of een potje sjoelen. In de Vlindertuin 
destijds heb ik haren verzorgd, han-
den gemanicuurd en gemasseerd en 
maskertjes aangebracht. En niet al-
leen bij de dames, ook bij de heren. In 
de Korenzaal heb ik meegezongen 
met het koor. Leuk, allemaal bekende 
liedjes. Ik heb het huis versierd met 
Kerst, Pasen en carnaval bijvoorbeeld 
en ik heb met bewoners de avond-
vierdaagse gelopen. Ik ben meege-
gaan met bootreizen en heb gehol-
pen bij creatieve activiteiten zoals 
kaarten maken en schilderen. Samen 
met een wandelclubje gingen we re-
gelmatig met bewoners naar buiten. 
Families heb ik begeleid tijdens de 
avondwake in de kapel en samen 
met mijn man heb ik vele Lourdesrei-
zen begeleid. Dan waren we allebei 
hotelleider en zorgden we dat bewo-

ners zich op hun gemak voelden. Ik 
weet nog zo goed de eerste keer dat 
we in de avond in een stoet het Ave 
Maria zongen. Iedereen had kaarsen 
bij zich. Ik was zo ontroerd en onder 
de indruk van wat er gebeurde. Daar 
kijken we met een warm gevoel op 
terug. Bakken? Nee, dat heb ik niet 
gedaan.”

***Ik ben vooral blij dat ik mijn tijd in 
goede gezondheid heb mogen en 
kunnen geven***

“Het verschil tussen nu en toen is 
groot”, verzucht José tenslotte. “Het is 
zo jammer dat er geen verzorgings-
huizen meer zijn. De wachtlijsten nu 
zijn lang en mensen moeten soms 
buiten hun eigen woonplaats gaan 
wonen. Er is veel stil verdriet achter 
sommige voordeuren. Zo lang moge-
lijk thuis wonen, is een mooi streven 
maar dan moeten mensen wel ge-
zond en mobiel zijn. Dat vind ik het 
grootste verschil. Voor de rest ben ik 
vooral blij dat ik mijn tijd in goede ge-
zondheid heb mogen en kunnen ge-
ven en ben ik dankbaar voor de 
warmte, de gezelligheid en de dank-
baarheid die ik heb ervaren. 

...Ojee bloemschikken! Dat heb ik ook 
gedaan. Hélemaal vergeten.”

Archipel akkers

Dozen aan de Dommel…..   
hoe was het ook weer….
Toen ik het ingezonden bericht van vorige week in Rond de Linde las, was er voor mij maar 
een ding: Proberen duidelijk te maken dat de gemeenteraad van Nuenen (de baas van de 
gemeente) niet een ondoordachte beslissing heeft genomen en dat Geldrop Mierlo en Eind-
hoven de aan hen toegekende pluimen in dit ingezonden stuk niet echt verdiend hebben.

Hoe was het ook weer…….
‘Stop de Stad’, dat wilde Nuenen toen jaren geleden de Gemeente Eindhoven voor de twee-
de keer (inmiddels is ook hun derde poging gestrand) de gewilde annexatie van Nuenen in-
zetten. Want waaraan was in Eindhoven behoefte: 10.000 woningen - voor een groot deel 
te bouwen op grond van omliggende gemeenten- en nieuw industrieterrein. Nuenen bood 
aan: Een groot woningbouwplan te gaan ontwikkelen, Nuenen West. Binnen dit plan zou-
den een flink aantal woningen beschikbaar komen voor inwoners van Eindhoven. En on-
geveer 30 hectaren nieuw industrieterrein gelegen Eeneind West, zou in regionaal ver-
band, d.w.z. samen met Geldrop Mierlo en Eindhoven, ontwikkeld kunnen worden.
De gemeente Nuenen ging voortvarend aan de slag. Kocht de gronden aan voor het bouw-
plan Nuenen West en kocht de akkers van o.a. een groentekweker op, voor het toekomstige 
industriegebied. Duidelijk zal zijn, dat dit tientallen miljoenen heeft gekost. En dan……
Eindhoven bedenkt zich. Uitbreiding van het aantal woningen zochten zij toch liever in de 
vorm van verdichting van de bestaande bebouwing binnen hun eigen grenzen. En indus-
triegebied dan…..daarvoor gingen ze achteraf toch liever richting A2 gemeenten. En 
Geldrop……Zij vonden opeens de Collse Hoefdijk niet geschikt voor het verwachte ver-
keer, sloopten de tennisbanen en bouwden een enorm bedrijf pal tegen de bestaande 
woonwijk.
De gemeente Nuenen zat hierdoor jarenlang financieel ontzettend moeilijk. De crisis van 
2009/10 etc. legde de nieuwbouw van woningen stil. Verkoop van de gronden van het in-
dustriegebied werd onmogelijk. Maar de miljoenen investeringen voor de aankoop van de 
gronden waren een feit. Nuenen kwam onder toezicht (niet onder curatelen) van de pro-
vincie te staan. Er volgden een aantal financieel heel moeilijke jaren. Gelukkig worden er, 
na al die jaren, in Nuenen West volop huizen gebouwd en staat er een prachtige school. En 
gelukkig is er nu zicht op overdracht van de gronden op Eeneind West.
Voor het bepalen van de afstand tot Dommel en Kanaal is met alle geldende normen reke-
ning gehouden. Ook voor de gemeenteraad van Nuenen is de natuur belangrijk. Dus wat 
mij betreft hoeven we niet, waar dan ook elders in de provincie, in ons land of in Europa 
naar oplossingen te zoeken. De realisatie van beide locaties ligt helemaal in lijn met eerder 
genomen beslissingen. Ook al moet Nuenen het op eigen kracht opknappen, nadat part-
ners afgehaakt zijn. Ik denk dat ik hiermee een wat duidelijker beeld geschetst heb over 
hoe het verleden tot het heden heeft geleid.

Toos van de Ven, Schout Aertslaan 3, 5673RK 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 brievenWorld Cleanup Day Nuenen, 
wat een succes!
Zondag 18 september waren op talloze plekken vrijwilligers in de weer 
om het zwerfafval op te ruimen. Ze deden mee met World Cleanup Day 
2021. Het lekkere weer, de enthousiaste complimentjes die werden ont-
vangen deden de rest. Het was een topdag!

de oprichters van Nuenen Schoon sa-
men met gemeente, wethouders en 
WSD en een aantal vrijwilligers. On-
der het motto ‘Niet mijn afval, wel 
mijn dorp’ waaierde iedereen in 
groepjes uit, door en rond het cen-
trum. Toen iedereen twee uur later 
weer bij elkaar kwam, werd tevreden 
geconstateerd dat er al duidelijk min-
der zwerfvuil rondslingert. Nuenen 
wordt door alle afvalrapers - en door 
een groeiend milieubewustzijn - 
steeds een beetje schoner.

De app ‘Helemaal Groen’ had moeite 
het succes van World Cleanup day te 
verwerken en was af en toe uit de 
lucht. We verwachten dat er dus flink 
meer schoongewandeld is dan de 68 
Nuenense kilometers van vandaag.

Om 10.00 uur in het park was een of-
ficieuze start. Hier verzamelden zich 

Verhuizing vaccinatielocatie 
Eindhoven 
De vaccinatielocatie in Eindhoven gaat verhuizen. Vanaf maandag 20 
september kunnen inwoners zich in Eindhoven laten vaccineren aan de 
Antoon Coolenlaan 5, bij de GGD-testlocatie. Deze nieuwe locatie is zeven 
dagen per week open, ook voor prikken zonder afspraak. Dit weekend is 
de vaccinatielocatie aan de Theo Koomenlaan beide dagen nog geopend 
van 9.00 - 16.30 uur, zondagavond sluit deze vaccinatielocatie definitief. 

locatie verandert naar de Antoon 
Coolenlaan 5 in Eindhoven. 

Weer 7 dagen per week vaccineren 
in Eindhoven 
Vanaf 17 september kunnen inwo-
ners zich weer 7 dagen per week la-
ten vaccineren in Eindhoven. Gonny 
van Loon legt uit: “Omdat de vraag 
naar vaccinaties in onze regio terug-
liep, besloten we begin september 
de openingstijden van de vaccinatie-
locaties in Eindhoven en Helmond 
aan te passen. In Eindhoven zien we 
de vraag naar vaccinaties sterk oplo-
pen, dus schalen we direct weer op 
om aan de stijgende vraag te vol-
doen. Dat betekent dat we vanaf vrij-
dag 17 september weer alle dagen 
vaccineren in Eindhoven. 

De vaccinatielocatie aan de Haverdijk 
in Helmond blijft vooralsnog drie da-
gen per week open, op dinsdag, don-
derdag en zaterdag. De komende pe-
riode houden we de vaccinatievraag 
steeds scherp in de gaten en passen 
we de openingstijden aan waar nodig.” 

Vragen over vaccineren?
Twijfel je over je vaccinatie, kom dan 
eens langs op een van de vaccinatie-
locaties in de regio, benadrukt Gonny 

Testen en vaccineren op één locatie
“Inmiddels hebben we meer dan een 
half miljoen inwoners gevaccineerd in 
onze regio en is de tijd van massaal 
vaccineren voorbij,” vertelt Gonny van 
Loon, programmamanager COVID-19. 
“Daarom is het moment aangebroken 
om te verhuizen naar een nieuwe lo-
catie in Eindhoven. Vanaf maandag 
gaan we vaccineren naast de GGD-
testlocatie in Eindhoven, op de par-
keerplaats aan de Antoon Coolenlaan 
5. Testen en vaccineren blijft uiteraard 
wel strikt gescheiden van elkaar.”

Afspraak aangepast
Alle inwoners die na 20 september 
een vaccinatie-afspraak hebben 
staan in Eindhoven, krijgen vooraf 
bericht van de landelijke afspraken-
lijn van GGD GGHOR over de adres-
wijziging. De afspraak blijft staan op 
de afgesproken dag en tijd, alleen de 

Avondje Conn 2021
De Coöperatie OnsNet Nuenen (Conn) organiseert een bijeenkomst voor 
Nuenenaren om hen te informeren over de activiteiten en projecten die 
met medewerking van de Conn zijn en worden ontwikkeld in Nuenen. 

het camerasysteem in de Clemens 
kerk waardoor Nuenenaren bijeen-
komsten ook vanuit huis kunnen vol-
gen. Hans Spijkerman vertelt over de 
transitie die de Lokale Omroep Nue-
nen heeft doorgemaakt en de nieuw-
ste ontwikkelingen. Eildert van Dij-
ken neemt ons mee in de wereld van 
de nieuwste netwerktechnieken, 
zoals glasvezel, WiFi6 en 5G. U vindt 
alles over het Avondje Conn op de 
website www.connuenen.nl.

Kijkt u ook?
Vanwege de coronamaatregelen is 
het aantal plaatsen voor bezoekers in 
Het Klooster beperkt. Toch is het voor 
iedereen mogelijk om deze avond te 
volgen. De LON verzorgt een live uit-
zending zodat iedere Nuenenaar het 
Avondje Conn kan volgen. LON zendt 
uit in de regio, via de frequentie:
· KPN: kanaal 1436
· T-Mobile: kanaal 791
· Ziggo digitaal (kanaal 36): met CI+ 
module kanaal 334

Om 20.00 uur start de uitzending. De 
Conn hoopt dat u kijkt!

Het Avondje Conn vindt plaats op 
woensdag 29 september, van 20.00 
uur tot ongeveer 22.00 uur. Het pro-
gramma wordt in zijn geheel live uit-
gezonden op de LON. Wij nodigen u 
van harte uit om de 29e mee te kij-
ken. Als belangenbehartiger van uw 
glasvezelnetwerk zet de Conn zich 
onder andere in voor innovatie en 
maatschappelijke doelen. Wij vinden 
het belangrijk dat het netwerk altijd 
optimaal functioneert, maar ook dat 
we activiteiten via glasvezel ontwik-
kelen die de inwoners van Nuenen 
helpen in de vorm van digitale oplos-
singen.

Het programma
Tijdens het programma geeft Conn-
voorzitter Willem Ligtvoet inzichten 
in de activiteiten van de Conn. Daar-
na is het woord aan een aantal gast-
sprekers waarbij we de mogelijkhe-
den die connectiviteit in het alge-
meen biedt, en ons glasvezelnet in 
het bijzonder, als uitgangspunt heb-
ben genomen. Roelof Janssen en 
Hans Vossenaar verzorgen een pre-
sentatie over de totstandkoming van 

Naar schatting deden vandaag in Ne-
derland meer dan 40.000 mensen mee.

De officieuze start in het Park

van Loon: “Heb je vragen of twijfels 
over vaccineren, loop dan gerust 
eens binnen bij een van onze vacci-
natielocaties. Onze artsen beant-
woorden graag je vragen over vacci-
natie en delen betrouwbare informa-
tie, zodat je een weloverwogen keu-
ze kunt maken om je wel of niet te la-
ten vaccineren.”

Openingstijden vaccinatielocaties
Indoor Sportcentrum Eindhoven, 18 
en 19 september: 9.00 - 16.30 uur.
Antoon Coolenlaan 5, Eindhoven, 
vanaf 20 september: dagelijks van 
9.00 - 17.00 uu. 
Vaccinatielocatie Haverdijk Helmond: 
dinsdag, donderdag en zaterdag van 
9.00 - 17.00 uur.
Prikken zonder afspraak is in Eindho-
ven en Helmond mogelijk tot 16.30 uur. 

IVN Kids diersporen
Op zondag 26 september gaan de 
gidsen van IVN Kids Nuenen in de 
Stiphoutse bossen op zoek naar dier-
sporen. Kinderen en (groot)ouders die 
nieuwsgierig zijn naar welke sporen 
van dieren je allemaal kan ontdekken 
in de bossen, zijn van harte welkom.
De gidsen vertrekken om 10.00 uur 
vanaf de parkeerplaats aan de 5e 
Bosweg, te vinden via het P-bord aan 
de Gerwenseweg. De route gaat on-
der andere langs twee vennen. Welke 
diersporen weten de kinderen zelf al-
lemaal te vinden? Om het feest com-
pleet te maken is er een drollenquiz, 
want ja... ook dat zijn diersporen.
Deelname is gratis en vooraf aanmel-
den is niet nodig. De excursie is uiter-
lijk om 12.00 uur afgelopen. Meer in-
formatie via www.ivn.nl/nuenen



ROND DE LINDE week 38 Donderdag 23 september 2021

Kunst in De Poppenmaker
Enthousiast reageerden de leden van vereniging DABIDA (Dutch and Bel-
gian Institute of Doll Artists) toen Inge Frimout van het Blue Planet Harp 
Ensemble hen benaderde om samen te werken. De vraag was of leden van 
DABIDA vier poppen wilden maken voor de uitvoering van het sprookjes-
achtige verhaal van ‘De Poppenmaker’, een muzikale droom waarin pop-
pen tot leven komen.

DABIDA is een vereniging van pop-
penkunstenaars afkomstig uit Neder-
land en België, die dit jaar 15 jaar be-
staat. De leden laten een grote diver-
siteit in stijl, vormgeving en materi-
aalgebruik zien in hun creaties. Ze 
willen graag anderen stimuleren 
poppen te maken en schrijven daar-
om jaarlijks een wedstrijd uit waarbij 
ze iedereen uitnodigen naar aanlei-
ding van een thema een pop te ma-
ken. Al jaren komen inzendingen uit 
binnen- en buitenland. Dit jaar is het 
thema ‘reflectie’.
Op zondag 3 oktober tijdens de ex-
positie van DABIDA in Het Klooster in 
Nuenen zal de winnaar bekend ge-
maakt worden. Daar zullen enkele le-
den ook demonstraties geven.

Groot was de uitdaging om de pop-
pen te maken voor ‘De Poppenma-
ker’, omdat de kunstenaars normaal 
gesproken poppen en mensfiguren 
maken die niet of nauwelijks kunnen 
bewegen en bedoeld zijn als kunst-
object, niet om mee te spelen.
Drie leden van DABIDA waaronder 
Caroline van Stiphout uit Asten zijn 
deze uitdaging aangegaan.
In 2005 startte Caroline met het ma-

Meld je aan voor de opleiding 
in 2022-2023!

Natuurgids worden 
bij IVN?
Houd jij van de natuur, wil je er meer 
over leren en dit ook graag met ande-
ren delen? Dan is de Natuurgidsen-
opleiding (NGO) van IVN Brabant 
Zuidoost misschien iets voor jou. IVN 
Nuenen organiseert deze opleiding 
samen met de IVN-afdelingen van 
Geldrop, Heeze-Leende, Helmond, 
Laarbeek en Asten-Someren.

Opzet opleiding
In ongeveer 60 lessen, verdeeld over 
4 themablokken, doe je kennis en 
vaardigheden op om groene activi-
teiten te kunnen organiseren en be-
geleiden. Om de week (zo min moge-
lijk in schoolvakanties) heb je op 
dinsdagavond een theorieles en op 
zaterdagochtend een praktijkles of 
excursie. De locaties wisselen. De eer-
ste les is gepland op 11 januari 2022.

Investering
Alles bij elkaar vraagt het per week 
gemiddeld zo’n 6 uur tijd. De bijna 
2-jarige opleiding kost € 300,00 excl. 
cursusmateriaal, persoonlijke uitga-
ven en vervoerskosten.

Voor wie?
De opleiding is bedoeld voor de en-
thousiaste natuurliefhebber die aan-
wezige natuurkennis graag verdiept 
en na de cursus als actief IVN-lid zijn 
kennis en ervaring aan anderen wil 
overdragen. Je bent (of wordt) lid van 
een van de deelnemende IVN-afde-
lingen en bent minimaal 18 jaar.

Meer informatie
Heb je interesse of wil je meer infor-
matie? Neem dan contact op met 
cursuscoördinator (voor Nuenen c.a.) 
Ellie Kok via elliekok123@gmail.com.
Kijk voor meer informatie op de site 
www.ivn.nl/nuenen

Cultuur Overdag

Geen informatie over de � lm 
in Het Klooster?
Op donderdag 23 september, aanvang 10.30 uur, wordt weer een film 
vertoond door Cultuur Overdag. Toegangskaarten zijn te koop bij Het 
Klooster; vanwege de geldende coronarichtlijnen zijn er slechts 75 kaar-
ten beschikbaar.

Vanwege de licentiekosten wordt de 
titel van een film niet meer publieke-
lijk aangekondigd. Abonnees op de 
digitale nieuwsbrief van Cultuur 
Overdag en Cultuur Avonduur ont-
vangen een persoonlijke mail met in-
formatie over de film. Via de website 
kan men zich abonneren op de digi-
tale nieuwsbrief. Bij de balie van Het 
Klooster (Park 1, Nuenen) zal ook al-
tijd een aankondiging van de film ko-
men te hangen.

Concertino in Van Goghkerkje
Op vrijdagavond 1 oktober (aanvang: 
19.30 uur) staat een concertino ge-
pland in het Van Goghkerkje. Dan ne-
men Nienke & Dio bezoekers mee op 
een bezinningsreis met verstilling, 
meditatie en live muziek met piano, 
harmonium en zang.
Meer info over het concert is te vin-
den op www.cultuuroverdag.nl

Festival voor de vrede 
Iedereen kent wel het gevoel van er even niet bij horen en te worden uit-
gesloten. Sommigen ervaren dit iedere dag, zowel volwassenen als kin-
deren. In de vredesweek van 18 september tot en met 26 september 
wordt hieraan landelijk aandacht besteed. Het thema van de vredesorga-
nisatie Pax is dit jaar ‘Inclusief samenleven’, dat voor dit festival is ver-
taald naar ‘Iedereen hoort er bij’.

slingers, ballonnen en allerlei mensen. 
Krijten maar! Ondertussen is er mu-
ziek van het kinderkoor en worden er 
trekharmonica’s bespeeld. Verder zijn 
er werken te zien van diverse Nue-
nense kunstenaars. U kunt de kerk be-
kijken. Binnen is daar een PowerPoint-
presentatie met foto’s die het thema 
‘vrede’ hebben. Kortom voor iedereen 
wat wils en het wordt sowieso een ge-
zellige boel, waaraan iedereen mag 
meedoen. En wie weet wat voor ver-
rassingen er nog meer volgen. 

Het festival is zaterdag van 14.00 tot 
17.00 uur op het plein voor de Cle-
menskerk. Voor stoepkrijt en limona-
de wordt gezorgd.

Andere activiteit
Zondag 26 september wordt de vre-
desweek afgesloten met een dienst 
in de Clemenskerk. De nadruk wordt 
ook hier gelegd op acceptatie, begrip 
en altijd met elkaar in gesprek blij-
ven. Ga de dialoog aan, zodat het ver-
plaatsen in een ander makkelijker 
gaat. De aanvang van de dienst zon-
dag is 11.00 uur. Jongerenkoor Jo-
canto verleent zijn altijd enthousiaste 
medewerking. 

Het stoepkrijt-kunst-muziek-festival
De werkgroepen ontwikkelingssa-
menwerking van de kerken in Nuenen 
hebben een geweldige activiteit geor-
ganiseerd en natuurlijk voor iedereen 
die maar wil! Op het plein van de Cle-
menskerk is op zaterdag 25 septem-
ber van alles te doen. Bij het stoep-
krijt-kunst-muziek-festival kunnen de 
kinderen het hele plein omtoveren tot 
een hele grote vrolijke, kleurrijke 
stoepkrijttekening met daarbij letters 
van zand. En natuurlijk maken we met 
z’n allen tekeningen over hoe een 
plek er uit kan zien waar het vrede is of 
waar het heel leuk is. Een tuin vol vlin-
ders en bloemen, veel kleuren en vor-
men of misschien een mooi feest met 

Groots cadeaufeest met bekende artiesten

Afsluitend feestweekend   
50 jaar WoensXL:
Op 25 en 26 september wordt het slotfeest gevierd van 50 jaar winkelcen-
trum WoensXL! Na tien dagen feest met de leukste artiesten en acts, ge-
weldige prijzen, kidsactiviteiten en andere (lekkere) verrassingen, wordt 
het jubileumfeest spetterend afgesloten met bekende artiesten èn met 
de finale van het grote Cadeaufeest.

Op zaterdag 25 september worden 
op het hoofdpodium de trekkingen 
verricht voor het grote Cadeaufeest; 
om 13.00 uur, 14.00 uur, 16.00 uur en 
17.00 uur. Elk uur kan je kassabon-
nen inleveren voor een prijstrekking. 
Alle kassabonnen die op de dag 
worden ingeleverd doen ook mee 
voor de grote finaleronde om 19.00 
uur. Je kunt zo vaak meedoen als je 
wilt, tot een half uur van tevoren kun 
je de flyer met aangehechte kassa-
bon inleveren in de jubileum actie-
brievenbus op het podium. Je maakt 
kans op geweldige hoofdprijzen 
zoals een Vespa Electric, een Hercu-
les e-bike en een Vip Ballonvaart 
voor 4 personen. 

Er zijn optredens van DJ Albert Schoe-
maker, ZUS, Tino Martin en Og3ne. Zij 
zorgen voor een spetterende eind-
show!

Op zondag 26 september is er ook 
nog een mooi podium programma 
met optredens van The Voice Kids 
2021 en de bekendmaking van de 
beste jonge vloggers van Eindhoven.
Dus mis het niet, het wordt een mooi 
feest in Woensel.

Og3ne bij feestweekend 50 jaar WoensXL

Muziek en verlies 
Gisteren hoorde ik op de radio het lied ‘My heart will go on’ van Céline 
Dion, bekend van de film Titanic en ik werd opnieuw geraakt. Dit lied is 
voor mij gekoppeld aan de eerste vakantie die ik samen met mijn overle-
den vrouw beleefde. Het was een tijd om nooit te vergeten. Melancholie 
en gemis, maar ook gevoelens van liefde en geluk kwamen allemaal in-
eens weer boven drijven. 

en tempo van de muziek hebben 
veel invloed op die ‘mindset’. 
Muziek helpt mensen vaak om vrolij-
ker te worden en het geeft afleiding. 
Ook afleiding zoeken is belangrijk in 
een rouwproces. Behalve luisteren 
naar muziek geeft het zelf spelen van 
een muziekinstrument of zingen nog 
een extra dimensie aan het omgaan 
met verlies, omdat je je lijf actief inzet 
om muziek te maken. Heb je zelf een 
lied dat je raakt? Lees de songtekst 
dan eens op je gemak door. Door de 
songtekst hardop te lezen krijgt de 
tekst vaak nog veel meer betekenis. 

Regelmatig hoor ik in mijn praktijk 
voor rouwbegeleiding wat muziek 
doet en hoe ook anderen geraakt 
worden door een lied. Ieder op zijn 
eigen manier. Een lied kan een herin-
nering boven halen, zoals bij mij. 
Maar muziek kan in een rouwproces 
ook troostend werken of juist een 
middel zijn om emoties beter te kun-
nen uiten, omdat muziek de verbin-
ding van het verstand naar het ge-
voel maakt. Bovendien kan muziek 
helpen om de relatie met hetgeen 
verloren is gegaan te versterken. 

Uit onderzoek blijkt dat muziek in 
staat is om door middel van herinne-
ring de overleden dierbare als ‘aan-
wezig’ te ervaren. Dit wordt door ve-
len als een troostrijke ervaring be-
leefd. Door het luisteren naar muziek 
ontstaan er veranderingen in hersen-
gebieden die te maken hebben met 
het verwerken van emoties. Daar-
door heeft muziek de mogelijkheid 
om emoties te beïnvloeden. Als je in 
je rouwproces voor je gevoel te lang 
blijft hangen in negatieve emoties, 
gebruik dan muziek om in een ande-
re ‘mindset’ te komen. Melodie, ritme 

Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column 
verschillende aspecten van verlies op het leven van mensen

derouwcoach.nl
Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column 

Ed biedt als rouwcoach psychosociale 
therapie bij verlies. Naast individuele 
begeleiding verzorgt hij lezingen, work-
shops en trainingen over verliesverwer-
king en is hij als docent verliesverwer-
king verbonden aan de Academie voor 
Integrale Menswetenschappen. 

T 06-81468679 / www.derouwcoach.nl

Online theatershow Kindlief

‘Kindlief!’   
Prikkelend, grappig, 
ontroerend
Speciaal voor de Week van de Opvoe-
ding organiseren wij de online thea-
tershow Kindlief. In theatershow 
Kindlief neemt kindertherapeut Elise 
Verheul je met een lach en een traan 
mee op een vermakelijke én leerza-
me reis langs de mooie en moeilijke 
aspecten van het ouderschap. Voor 
ouders die voorbij de waan van de 
dag (weer) willen verbinden met dat 
waar het écht om gaat. Om na afloop 
met een hart vol liefde weer opgela-
den te zijn. Sluit jij ook aan?

Voor wie: ouders van kinderen van 
0-12 jaar
Locatie: online
Datum: donderdag 7 oktober 2021
Tijd: 20.00 - 22.00 uur
Kosten: gratis
Meer info en aanmelden: ggdbzo.nl/
agenda

De theatershow is een samenwer-
king van gemeente Nuenen, ge-
meente Son en Breugel, GGD Bra-
bant-Zuidoost, LEV Groep en Ouder-
café Son en Breugel.

Muziek in   
de Cathrien
Orgelconcert - Matthias Havinga 
St. Catharinakerk Eindhoven, zater-
dag 25 september, 15.00 uur.

Matthias' activiteiten als concertor-
ganist voerden hem over de hele we-
reld. Hij nam vele CD's op, maakte tal-
loze opnamen en beheert een veel-
bekeken Youtubekanaal. Havinga is 
organist-titulaire van de Ronde Lu-
therse of Koepelkerk en liturgisch or-
ganist van de Oude Kerk te Amster-
dam. Als hoofdvakdocent orgel is hij 
verbonden aan het Conservatorium 
van Amsterdam.
Zaterdag 25 september speelt Mat-
thias werken van Duruflé, Badings, 
Mendelssohn en Messiaen.
Noodzakelijke registratie en betaling 
voor dit concert kunt u vooraf regelen 
via www.muziekindecathrien.nl

ken van poppen. De eerste paar jaar 
maakte ze haar creaties van zelf har-
dende klei, daarna werkte ze veel met 
papier-maché (laagjes papier en lijm) 
en sinds kort ook met hout. Voor de 
voorstelling De Poppenmaker heeft 
zij de engel gemaakt, een sprookjes-
achtige verschijning, gekleed in een 
gouden gewaad.

Deze poppen worden tot leven ge-
bracht door onder andere Jacqueline 
van Maasakkers uit Gerwen. De expo-
sitie van de bijzondere poppen en de 
voorstelling van De Poppenmaker in 
Het Klooster op zondag 3 oktober 
mag u zeker niet missen.
In Het Klooster worden de richtlijnen 
voor toegang in verband met Covid 
gevolgd. U dient derhalve te beschik-
ken over bijvoorbeeld een vaccina-
tiebewijs.

Bij de expositie van DABIDA bent u 
welkom van 11.00 tot 17.00 uur, de 
entree is gratis.
De voorstellingen van De Poppen-
maker door het Blue Planet Harp En-
semble o.l.v. Inge Frimout-Hei zijn 
om 14.30 uur en 16.00 uur.

Entreeprijs voor de voorstelling is 
€ 9,00 voor volwassenen en € 4,00 
voor kinderen tot en met 12 jaar. U 
kunt de kaarten bestellen via de mail: 
kaartverkoop@blueplanetharp.nl. 
Voor nadere info belt u 06-1294 1978.

Voor entree gelden de op dat mo-
ment vanuit de overheid opgelegde 
coronamaatregelen.
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Canon van 
Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten

1821-2021
1920 Aanleg Park
Het groene hart van Nuenen werd in 
1920 door de gemeente aangelegd op 
het Heieind, nadat de verhuur aan de 
zusters was geëindigd. Zij gebruikten het 
terrein als bleekweide voor hun was. Over 
tussen toen en nu…… nu er van alles in 
het Park gebeurt, is veel te vertellen. 
Meer weten? Ga naar NGN200.nl

Hier heu r ik thu i s©

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

Interview met een Nuenenaar

Leo van de Sande, 
oldtimer tractorverzamelaar

Leo van de Sande is de man van de winterrogge en van de hooimijt achter 
de molen. Er is veel over hem te vertellen…….

Hij is op 13 mei 1949 in Gerwen geboren in een gezin van twaalf kinderen, 
waaronder acht meisjes. Zijn vader was boer en had een boerderij in Ger-
wen aan de Stiphoutseweg waar hij met twaalf melkkoeien, zeven zeugen 
en 100 legkippen de kost verdiende. Een hardwerkend bestaan.

Meer weten? Ga naar NGN200.nl

Een tweede huis betekent ook lasten
Nu sparen al lange tijd geen cent meer oplevert, zijn veel spaarders wanhopig op 
zoek naar alternatieven. Meer mensen gaan bijvoorbeeld beleggen. Dat heeft te 
maken met toenemend vertrouwen in de economie, maar tevens met de jacht 
naar een hoger rendement voor het spaargeld. Ook gaan steeds meer mensen op 
zoek naar een tweede woning, veelal een recreatiewoning in eigen land. Dat kan 
voor eigen gebruik zijn, misschien deels als gevolg van corona (meer ruimte- en 
rustzoekers). Maar in veel gevallen is bij kopers de gedachte dat gehele of gedeel-
telijke verhuur van het aangekochte vakantiehuis het spaargeld nog enigszins 
kan laten renderen. 
Het gevolg is dat de markt voor tweede woningen er langzamerhand net zo uit 
gaat zien als de reguliere woningmarkt. Een toenemende vraag tegenover een 
steeds krapper aanbod, waardoor de prijzen sterk stijgen. Vorig jaar werden er in 
Nederland 7.300 recreatiewoningen verkocht, een stijging met maar liefst 70% ver-
geleken met het voorgaande jaar. De gemiddelde verkoopprijs kwam uit op 
€172.500, een toename met 13,6%, de hoogste stijging sinds 2004 toen de NVM 
deze cijfers voor het eerst publiceerde. Het aanbod daalde in een jaar tijd met 57%. 
De verkooptijd laat nog wel een duidelijk ander beeld zien. Waar een reguliere 
woning nu vaak binnen drie weken verkocht is, duurt dat bij de recreatiewonin-
gen toch nog gemiddeld iets meer dan een jaar: 385 dagen. Opvallend is boven-
dien dat dure recreatiewoningen (boven €500.000) sneller gaan (in 257 dagen). 
Een vakantiewoning in de prijscategorie beneden de €100.000 staat daarentegen 
gemiddeld 500 dagen te koop. Dat is een duidelijke illustratie van de trend naar 
duurder en duurzaam in de recreatiesector. Het chalet met eenvoudig comfort 

maakt langzamerhand plaats voor woningen met een strakker 
design, duurzame materialen en als het even kan een privé-

sauna erbij. Daarvoor kun je dan uiteraard wel hogere 
huurprijzen vragen.
De andere kant van de medaille is er ook. Investeren in 
een recreatiewoning is niet altijd de ‘gouden kans’ die 

we zoeken. Er zijn vaak veel bijkomende kosten, varië-
rend van erfpacht als het huisje niet op eigen grond 

staat, tot bijdragen voor de algemene voorzieningen 
van het vakantiepark, verhuurkosten en schoonmaak- en 

onderhoudskosten. Het verdient altijd aanbeveling om op 
dit punt grondig vooronderzoek te doen en financieel 

advies in te winnen om te voorkomen dat de zonnige 
financiële vooruitzichten overschaduwd worden 
door donkere wolken. 

Makelaar Pieter van Santvoort is gespecialiseerd 
in nieuwbouwmakelaardij. Hij maakt deel uit van 
de klankbordgroep van NVM Makelaars en beschouwt 
elke 2 weken de situatie op de woningmarkt in de regio.

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Verkeerde Burgemeester   
in het gemeentehuis
Door Ton de Brouwer

Nee, die bedoel ik niet! Ik bedoel burgemeester Jacobus Antonie van Luij-
telaar. In de beginjaren ’90 kwam men op het idee om de gang tussen het 
oude en nieuwe gedeelte van het gemeentehuis te voorzien van een por-
trettengalerij van gewezen burgemeesters. Daarbij ook een foto van Van 
Luijtelaar. Was dat wel de juiste foto vroeg ik mij steeds af, want het was 
een portretfoto die van een groepsfotootje kwam waarvan men eigenlijk 
niet goed wist wie daar op stonden. Men had er zelf twijfels over. Toch 
werd aangenomen dat dit Van Luijtelaar was alhoewel er geen verifieer-
mogelijkheden waren. 

psychische problemen en belandde 
in een tehuis in Budel waar zij over-
leed. In 1906 hertrouwde hij in Nue-
nen met de Bladelse Henrica Poulusse 
(1874-1948), 30 jaar jonger, met wie 
hij vier kinderen kreeg. Twee in Nue-
nen, een in Stratum en een in Gestel 
naar welke laatste gemeenten hij na 
zijn burgemeesterschap verhuisde. 
Toen hij in 1917 overleed was de fami-
lie nog zo trots op zijn burgemeester-
schap dat zij het zelfs hebben ver-
meld op zijn grafsteen.

Ook in dit Nuenense gedenkjaar kom 
ik op diverse plaatsen die verkeerde 
foto van burgemeester Van Luijtelaar 
tegen. Het jubileumjaar is een mooie 
gelegenheid om toch maar ten goe-
de te keren en voortaan een zekere 
foto van burgemeester Van Luijtelaar 
te publiceren en ook in het gemeen-
tehuis de juiste foto op te hangen.

Erg eenzijdig dus en uit historisch 
oogpunt ook onjuist in gebruiks-
waarde. Helaas ook toen bevolkten, 
bij mijn opmerkingen dat hier iets 
niet klopte, al dwèrse personen het 
gemeentehuis. In 1996 was ik met 
onderzoek bezig naar de persoon 
Thomas van Luijtelaar (1822-1895), 
volle neef van de burgemeester en 
jarenlang priester in Amerika. Hij be-
trok bij koster Schafrat, na het vertrek 
van Vincent van Gogh, diens kamer. 
Bij mijn zoektocht kreeg ik via een 
kleinzoon van de oud-burgemeester 
een gezinsfoto van hem in handen. 
Dat was hem dus, helemaal niet lij-
kend op de portretfoto. 
Jacobus van Luijtelaar werd geboren 
in 1844 te Nuenen, was leerlooier, ge-
meenteontvanger en ook burge-
meester van 1895 tot 1911. Hij was in 
1871 gehuwd met de Strijpse Cathari-
na van Tuijn (1844-1905). Die kreeg 

Blijf overeind, 
voorkom vallen!
Wat kunt uzelf doen om een val te 
voorkomen? Van 27 september tot 
en met 3 oktober is het weer Valpre-
ventieweek, een initiatief van Veilig-
heidNL. Zorgverleners in het hele 
land organiseren die week allerlei ac-
tiviteiten. 
Als ons lichaam ouder wordt, veran-
deren er dingen. Zelfs als u zich nog 
jong voelt, gaat niet alles meer zoals 
vroeger. Zo verandert de aansturing 
door de hersenen, waardoor de reac-
tiesnelheid achteruit gaat. Ook neemt 
de spiermassa af, dat gebeurt bij ie-
dereen. Er is gelukkig genoeg wat u 
kunt doen om op de been te blijven 
waardoor u langer zelfstandig en vi-
taal kunt blijven. Balans, coördinatie 
en spierkracht kunt u op iedere leef-
tijd trainen, ook als uw gezondheid 
achteruit gaat. Dat gaat natuurlijk niet 
vanzelf, daarom biedt Fysio- en ergo-
therapie Kwiek de helpende hand.

Vitaler worden en blijven, doe mee
In de Valpreventieweek organiseert 
Fysio- en ergotherapie Kwiek gratis 
activiteiten aan de Vincent van 
Goghstraat 139 in Nuenen: 
• Di 28 sept 09.30 - 10.30u 
 Inloopspreekuur
• Woe 29 sept 13.00 - 14.00u 
 Kwiek beweegroute
• Woe 29 sept 14.00 - 15.00u 
 Inloopspreekuur 
Zet het in uw agenda, u bent van har-
te welkom!

Zelf thuis aan de slag?
Sommige dingen kunt u zelf doen, 
zonder hulp van een fysio- of ergo-
therapeut. Tijdens het inloopspreek-
uur krijgt u praktische suggesties om 
thuis aan uw eigen vitaliteit en ba-
lans te werken. Ook is het mogelijk 
om advies te krijgen over het gebruik 
van loophulpmiddelen zoals een 
stok of rollator.
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Fysio- en ergotherapie 
Kwiek, 06 331 831 14.

Nieuwe uitgave Drijehornickels 

Stoomtimmerfabriek NOOR 
werd Raessens’ Houtindustrie 
Na het zeer succesvolle themanummer dat in het teken stond van ‘Nue-
nen-Gerwen-Nederwetten 200 jaar één gemeente’ deze keer weer een re-
guliere, maar niet minder interessante uitgave van het cultuurhistorisch 
magazine Drijehornickels van heemkundekring De Drijehornick. Het 
hoofdartikel gaat over de bekende Nuenense familie Raessens, destijds 
een van de grootste werkgevers in Nuenen c.a. In het decembernummer 
van 2020 werd deel I opgenomen, dat vooral ging over Bertus Raessens 
persoonlijk. Deze keer deel II over de door Bertus en zijn moeder opge-
richte Stoom-timmerfabriek ‘NOOR’, later bekend onder de naam Raes-
sens’ Houtindustrie. Door Nuenense oud-werknemers te interviewen en 
te putten uit zijn persoonlijke archief, is het Hans Verboom wederom ge-
lukt ook hier een boeiend en interessant artikel over te maken. Het artikel 
over de Steenoven op Eeneind, waar ook veel Nuenenaren jarenlang heb-
ben gewerkt en waarop in de rubriek Terugbeeld nog eens wordt terug-
gekeken, sluit hier naadloos bij aan.

Uitgave heemkundekring
Het full-colour cultuurhistorisch ma-
gazine Drijehornickels wordt drie 
keer per jaar door heemkundekring 
De Drijehornick uitgegeven en wordt 
gedrukt bij Drukkerij Messerschmidt. 
De leden van de heemkundekring 
krijgen de Drijehornickels gratis in de 
bus. Voor andere geïnteresseerden is 
het tijdschrift voor € 4,50 te koop in 
het Heemhuis van De Drijehornick, 
Papenvoort 15A, bij Jumbo Ton Grim-
berg, kantoorboekhandel Primera-
Risjamo Kernkwartier, het Vincentre 
aan de Berg en bij Bruna Parkstraat.

Kolonie van Weldadigheid
Afgelopen juli werden de nog over-
gebleven gebouwen en terreinen 
van de Koloniën van Weldadigheid in 
Veenhuizen opgenomen in het Unes-
co Werelderfgoed. Ook enkele Nue-
nenaren hebben enige tijd in de Ko-
loniën vertoefd, zo bleek uit onder-
zoek van Louis Bressers. Eén van hen 
was Elisabeth Baarsen. Een boek over 
architect Carl Weber wordt bespro-
ken door Peter van Overbruggen. 
Weber stond aan de wieg van veel 
bekende kerkontwerpen, waaronder 
de Sint-Brigidakerk in Geldrop, de 
Sint-Odulphuskerk in Best en ook de 
Heilige-Clemenskerk in het Park in 
Nuenen. Van de hand van Riny van 
Rooij het attest van freule Maria Ceci-
lia (Cilia) van Eyck, een van de laatste 
telgen van de adellijke familie Van 
Eyck. Haar voorouders waren Heren 
en Vrouwen van Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten.

Op de omslag van de nieuwe Drijehornic-
kels de verwijzing naar de artikelen over 
Raessens’ Houtindustrie, de steenoven op 
Eeneind en een Nuenense bedelares in de 
Kolonie van Weldadigheid. 

Reclame van Raessens’ Houtindustrie in 
1938. Het telefoonnummer 1 is tot 18.00 
uur bereikbaar, daarna kan op nummer 
20 worden gebeld met directeur Bertus 
Raessens thuis! 

Bram en Puck: nieuwe   
inwoners in onze gemeente

boren op 15 september om 12.45 
uur. Een mooi geboortebord siert 
hun tuin.

Puck is de nieuwe bewoner van Ger-
wenseweg 3 in Gerwen. Puck is de 
dochter van Nena van Gemert en Ma-
thijs Donkers en zusje van Zoë. Puck 
zag het levenslicht op 7 september. 
Vanaf de straat en bij het toegangs-
hek van de boerderij Gerwenseweg 3 
staat de komst van Puck duidelijk 
aangekondigd. 

Bram en Puck, welkom in de gemeen-
te Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

Jeroen en Desiree en grote zus zijn 
blij met de geboorte van Bram, ge-

Hebt u ook een opvallende aankon-
diging in de voortuin staan, schiet 
dan een plaatje en mail de foto met 
toelichting naar de redactie. Of ziet u 
een opvallende geboorteaankondi-
ging, laat het dan de redactie weten: 
redactie@ronddelinde.nl. 

Foto Cees van Keulen
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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 dinsdag 
13.30 uur tot 15.00 uur Taalcafé LEV Groep

Goudvinkhof 12A

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
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

Tot 30 januari
100 jaar jong. 

Nieuw licht op Brabantse mutsen
Museum Vincentre, Berg 29 Nuenen

Donderdag 23 september
10.30 uur Cultuur Overdag: Film 

zie www.cultuuroverdag.nl Het Klooster 
20.30 uur Iers sessie festival Nuenen: The 

Fiddle Case. Pand P, Leenderweg 65 Eindh.

Vrijdag 24 september
13.30 uur Senergiek Lezing Heksenproces-
sen in Brabant. Trefpuntzaal van Het Klooster

20.30 uur Film De Liefhebbers
Filmhuis Hofdael te Geldrop

Vrijdag 24 september 
14.00- en 18.00 uur Feestelijke heropening 

kunstwerk Hugo Brouwer
Hugo Brouwerhof, Nuenen

Zaterdag 25 september
14.00-17.00 uur Festival voor de vrede 

op het plein voor de Clemenskerk

Burendag

Zondag 26 september
125 jaar Lambertuskerk Nederwetten
09.30 uur Plechtige eucharistieviering 

met gilde-eer 
Vanaf 14.00 uur muzikale bijdrage

Zondag 26 september
10.00 uur IVN kids diersporen zoeken. 

Parkeerplaats 5e Bosweg
15.00 uur Ensemble Salve Eva

 Raadzaal Kasteel Helmond

Zondag 26 september
10.00 uur Het Magisch Muziek Theater
 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

Woensdag 29 september
19.30 uur Ophalen woonwensen 

en behoeften in Lieshout
Dorpshuis, Lieshout

Woensdag 29 september
20.00-22.00 uur Informatiebijeenkomst 

Coöperatie Onsnet Nuenen (CONN)
Het Klooster in Nuenen + via LON uitzending

Donderdag 30 september
20.00 uur Informatiebijeenkomst 

Herenboerderij
Weverkeshof Nuenen

Vrijdag 1 oktober
09.30 uur Informatieochtend Rouw-

begeleiding. De Regenboogkerk, Nuenen
19.30 uur Concertino: Nienke & Dio

Van Goghkerkje 

Zondag 3 oktober 
10.00-17.00 uur Dierendag 

Weverkeshof Nuenen
14.00 uur Bockbierfestival 

Café Ons Dorp

Zondag 3 oktober
14.30 en 16.00 uur Blue Planet Harp Ensem-
ble: ‘de Poppenmaker’. Het Klooster Nuenen
15.30 uur Orgelconcert door Leon van den 

Brand. H. Clemenskerk Nuenen

Dinsdag 5 oktober
10.00-11.30 of 13.30-15.00 uur 

Mantelzorgwandelen
‘T Wasven, Celebesstraat 30, Eindhoven

Donderdag 7 oktober
20.00-22.00 uur Online theatershow Kindlief 

https://www.ggdbzo.nl/nieuws/
online-theatershow-kindlief/

Zaterdag 9 t/m zondag 17 oktober
Goudhoek Open 2021
Tennistoernooi Gerwen

Scouting Rudyard Kipling 
weer super begonnen
Zoals elk jaar is het tweede weekend na de vakantie de eerste draaidag 
voor Scoutinggroep Rudyard Kipling. Alle speltakken hadden weer de 
eerste opkomst van het nieuwe seizoen. 

De Bosscouts is een gemengde spel-
tak, voor jongens en meiden van 11 
tot 15 jaar. Deze 2 speltakken kunnen 
weer leden gebruiken en hebben ge-
lukkig geen wachtlijst meer. Dus lijkt 
het je leuk om met hen elke zaterdag 
een nieuw avontuur te beleven? Kijk 
op de website www.rudyardkipling.
nl of neem contact met ons op via le-
denadministratie@rudyardkipling.nl 
voor alle belangrijke informatie.

De Welpen speltakken (meisjes en 
jongens van 7 - 11 jaar) zitten helaas 
helemaal vol met samen meer dan 50 
leden, en hebben een lange wacht-
lijst. Alleen als er leiding bij komt, 
kunnen we weer wat kinderen van de 
wachtlijst plaatsen. Dus ben jij ouder 
dan 18 jaar en gun je deze kinderen 
die op de wachtlijst staan ook een 
plekje bij onze gezellige groep in de 
mooie bossen? Neem dan gerust 
contact met ons op!

Helemaal klaar voor komend 
56-jarig jubi jaar
Met scouting Rudyard Kipling gaat 
het dus heel goed en daar zijn we 
trots op. Zo gaan we ons 55 jarig jubi-
leum van vorig jaar inhalen door een 
gezamenlijk kamp tijdens Hemel-
vaart 2022. 

Na de zomervakantie is het voor veel 
kinderen weer spannend om bij de 
scouting te starten. Zij zijn namelijk 
oud genoeg om over te gaan naar de 
volgende speltak en hebben tijdens 
het zomerkamp afscheid genomen 
van hun oude speltak. En natuurlijk ko-
men er ook veel kinderen voor de eer-
ste keer ervaren hoe leuk scouting is.
Ook was het voor een aantal nieuwe 
leiding spannend: zij zijn geen jeugd-
lid meer maar voor het eerste jaar lei-
ding, of ook naar een andere speltak 
gegaan, of na een tijd weer terug om-
dat ze scouting echt niet kunnen mis-
sen. Kortom: zo’n eerste draaidag 
staat voor alle speltakken in het te-
ken van kennismaking met de nieu-
we leden en leiding!

Bevers en Bos scouts kunnen leden 
gebruiken, Welpen speltakken hele-
maal vol en kunnen leiding gebruiken.
Door het doorschuiven van de kinde-
ren en leiding is er bij de Bevers en 
Bos scouts weer plek vrijgekomen. De 
bevers zijn de jongste gemengde 
(jongens en meisjes) speltak, van 5 
tot 7 jaar.

Scouting Rudyard Kipling 

Zoals elk jaar is het tweede weekend na de vakantie de eerste draaidag 

Scouting Rudyard Kipling Leerlingen van KC de Wentelwiek 
verwelkomen juf Medea
Afgelopen donderdag, 16 september, werd juf Medea met een erehaag welkom 
geheten op school na haar fantastische prestatie tijdens de Ironman Kika Extre-
me in Nice. Juf Medea heeft daar 1,9 km gezwommen, 90 km gefietst en 21,1 km 
hardgelopen. Met haar actie ‘naar Nice voor Wies’ heeft ze geld ingezameld voor 
onderzoek naar kinderkanker. Ook de leerlingen hebben hun steentje bijgedra-
gen door middel van een sponsorloop. Zowel voor de juf als voor de leerlingen 
is de cirkel nu rond. Tijdens het feest op school werd de juf verwend met een lek-
ker kopje koffie en mocht ze uitrusten op de bank. Ze kreeg een bon voor een 
gezond ontbijtje op bed, zodat ze lekker kan aansterken. Daarna kregen alle kin-
deren een high five. Juf Medea gaf alle kinderen nog iets moois mee: “Geloof in 
je dromen en maak ze waar. Je kunt meer dan je denkt!”

Stilte voor de storm
Als een stilte voor de storm voelt de eerste repetitie van De Lindespelers. 
Onwennig, alsof je je weer aan elkaar moet voorstellen na zo’n lange pau-
ze in het repetitieproces. Van repeteren komt ook niet zoveel zo’n eerste 
keer, een aarzelend begin na die laatste voorstelling in maart 2020. Maar 
de storm komt weten we.

Maar eerst op 12, 13 en 14 november 
het eenakterfestival : Zullen we het 
liefde noemen?
Verschillende eenakters met één the-
ma: LIEFDE. Hét universele thema in 
diverse verschijningsvormen. Verlan-
gen, Hoop, Passie, Spanning en Te-
leurstelling.

We mogen gelukkig weer volop toe-
schouwers ontvangen dus kom naar 
Het Klooster!
Voor informatie over tijdstippen en 
kaartjes, ga naar www.lindespelers.nl

Een storm van voorstellingen van De 
Lindespelers komt er dit theatersei-
zoen aan in Nuenen!

-November een eenakterfestival met 
het thema: ‘Zullen we het liefde noe-
men?’
-Januari ‘De 7 van de breakfast club’, 
een bewerking van de succesvolle 
film uit de jaren 80.
-Maart de dolkomische klucht ‘Maak 
plaats voor mevrouw’
-En in juni komt ons veelgeprezen 
jeugdtheaterlab met ‘Lord of the flies’.

Verenigingen  
verkopen loten via 
de Grote Clubactie 
Vanaf 18 september zijn verenigingen 
gestart met de verkoop van loten voor 
hun club. Een lot kost € 3,- per stuk 
waarvan maar liefst 80% naar de club 
gaat. De Grote Clubactie is al bijna 50 
jaar de grootste fondsenwervende ac-
tie van Nederland voor het vereni-
gingsleven en biedt een laagdrempeli-
ge manier om ook verenigingen in 
Laarbeek een steuntje in de rug te ge-
ven. Door heel Nederland starten meer 
dan 300.000 leden van ruim 5.000 ver-
enigingen met de verkoop van loten 
aan familie, vrienden en buren.

Extra inkomsten ook dit jaar welkom
Directeur Frank Molkenboer: “Som-
mige clubs hebben als gevolg van de 
coronacrisis het ledenaantal, en daar-
mee ook de contributie-inkomsten, 
zien afnemen. De sponsorinkomsten 
lopen terug en veel clubs missen al 
ruim een jaar de inkomsten uit de 
kantine. Alle extra’s zijn juist dit jaar 
meer dan welkom. Daarnaast horen 
we van veel verenigingen ook dat de 
actie bijdraagt aan een saamhorig-
heidsgevoel, iets wat we het afgelo-
pen 1,5 jaar door alle maatregelen 
ook hebben moeten missen.”

Persoonlijk én innovatief door ge-
bruik van de QR-code
De kracht van de Grote Clubactie is 
het enthousiasme waarmee kinderen 
voor hun club langs de deur gaan. 
Maar ook de Grote Clubactie gaat 
mee met de tijd. Als koper koop je di-
rect een lot aan de deur door de QR-
code te scannen. Leden kunnen nu 
ook eenvoudig hun persoonlijke ver-
kooplink delen via WhatsApp en so-
cial media. Op deze manier kunnen 
ook familieleden en vrienden bereikt 
worden waarvan de voordeur nét 
even wat verder weg ligt.

Dit jaar doen in de gemeente Laar-
beek de volgende clubs mee:
Mariahout: Flamingos
Beek en Donk: Rolschaatsclub De 
Oude Molen, Volleybalvereniging 
Bedovo, TV T Slotje, B.C. de Ganze-
veer, Sport Ontspanning en Spel
Aarle-Rixtel: ASV’33, Helmondse Red-
dingsbrigade De Reddingsklos
Lieshout: R.K.V.V. Eli, Stichting Mane-
ge De Raam.

Dit jaar doen in de gemeente Nue-
nen c.a. de volgende clubs mee:
JUVENTUD, Zwem- en Polovereniging 
Nuenen, Zwem- en Polovereniging 
Aegir, Voetbalvereniging EMK, Jonge-
renkoor Jocanto, Zwemver. De Water-
vrienden, TV Wettenseind.
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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

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.

Op 13 september 2021 is onze lieve moeder, 
mijn dappere dochter, onze zus en tante

Linda Elisabeth Verbiest
geboren op 9 mei 1966

na een lang, aangrijpend ziekbed overleden.

Linda had graag Desirée en Rik, op wie ze heel trots was en van wie ze 
zielsveel hield, nog vele jaren willen volgen op hun levenspad.

Het heeft niet zo mogen zijn.

mama van Desirée en Rik
dochter van Henk † en Elly

zus van Pieter
tante van Thijn

Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden. 

Correspondentieadres:
Lucas van Hauthemlaan 10
5671 CJ  Nuenen

                      

Ricky Verhoeven - van der Rijt

's Nachts ogen dichtgeplakt van tranen
Mijn geest en lichaam vol van pijn

Dit allemaal willen verdragen
Om nog wat langer bij jou en jullie te kunnen zijn

echtgenote van

Bart Verhoeven

Wij hebben op woensdag 22 september in besloten kring afscheid
van Ricky genomen en haar naar haar laatste rustplaats op

Natuurbegraafplaats Schoorsveld gebracht.

Hartelijk dank voor uw warme medeleven. 

5 Nuenen, 30 september 1945 c Geldrop, 17 september 2021

Correspondentieadres:
Nieuwendijk 21 B, 5664 HA Geldrop

Cathelijne
Emma, Ilse

Bart-Martijn en Viola
Maarten, Anna, Eva

MrSc

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 25 september 18.30 uur: 
viering, orgelspel, voorganger pastor 
J. Vossenaar.
Zondag 26 september 11.00 uur: Oe-
cumenische viering (Vredeszondag), 
Jocanto, voorgangers Dominee M. 
Schulz en pastoraal werker R. van Eck.

Misintenties:
Zaterdag 25 september 18.30 uur: 
geen intenties.
Zondag 26 september 11.00 uur: Paul 
Perrée; Piet van Heeswijk; Miriam 
Raessens; Harrie de Wit.

Mededelingen
Er is een extra collecte i.v.m de Vre-
desweek.

In onze parochie zijn getrouwd Frank 
Sijben en Seena Joy Chirayil. Wij wen-
sen ze van harte proficiat en veel geluk.

Bijeenkomsten voor 70 plussers
Ook dit jaar willen wij met telkens een 
groepje van 6 personen bij elkaar ko-
men op het parochiecentrum van de H. 
Clemenskerk in Nuenen. Zomaar……
om wie er behoefte aan heeft gezellig 
met elkaar te praten over wat iedereen 
bezighoudt; uiteraard onder het genot 
van een kopje koffie/thee en vlaai. Nu 
kan het gelukkig weer!
Geef u op bij het parochiesecretariaat 
op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 
en 12.00 uur, telefoon 040 2831210 of 
per e-mail: secretariaat@parochienu-
enen.nl.
De middagen zijn dinsdag 5 oktober 
en donderdag 7 oktober van 14.00 
uur tot 15.30 uur.

Ouderavond voor 
Eerste Communie 
2021 
Alle katholieke kinderen vanaf groep 
4 van de basisschool, die ingeschre-
ven staan in Parochie Heilig Kruis (uit 
Nuenen, Gerwen, Nederwetten), 
kunnen in 2022 hun Eerste Commu-
nie doen. 
Op dinsdagavond 28 september om 
20.30 uur is er een informatieve ou-
deravond voor de Eerste Communie. 
Deze avond vindt plaats in de St. Cle-
menskerk, Heuvel 15 te Gerwen. 

U wordt op deze avond geïnfor-
meerd over de voorbereiding van de 
communie (activiteiten, data, vierin-
gen) en de communieviering zelf. 
Omdat er vanwege corona enkele 
beperkingen gelden rondom bijeen-
komsten in de kerk, zal de voorberei-
ding er wat anders uitzien dan ande-
re jaren. Uiteraard wordt u daarover 
op deze avond ook geïnformeerd.

U kunt aan het eind van deze avond 
uw kind(eren) opgeven voor de Eer-
ste Communie. 
De kosten hiervoor zijn €40,- per 
communicant. Wij vragen u dit be-
drag deze avond mee te brengen in 
een enveloppe met daarop de naam 
van uw kind. 

Wij kijken ernaar uit om u als ouder of 
verzorger van aanstaande communi-
canten te mogen begroeten op 28 
september aanstaande. 

Mocht u in de tussentijd vragen heb-
ben, dan horen we het graag. U kunt 
zich dan melden bij Hanneke Schuur-
mans, Werkgroep Eerste Communie, 
communicanten@parochienuenen.nl

Begeleiding: Rita van Eck, pastoraal 
werker en een lid van de werkgroep 
ouderenpastoraat van de parochie. U 
bent van harte welkom op het paro-
chiecentrum, Park 55, Nuenen. 

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 26 september 11.00 uur: vie-
ring met orgelspel, voorgangers pas-
tor P. Clement. 

Misintenties: 
Riek van den Bogaard - van Geelkerken.

Mededelingen
Afgelopen week is Riek van den Bo-
gaard - van Geelkerken, Margot Be-
gemannstraat 9, op 93-jarige leeftijd 
overleden. 
We wensen familie en vrienden veel 
troost en sterkte toe bij het verwer-
ken van dit verlies. 

Er is een extra collecte i.v.m de Vre-
desweek.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 26 september 09.30 uur: 
plechtige viering ter gelegenheid van 
het 125-jarig bestaan van de Sint Lam-
bertuskerk, opgeluisterd door het 
kerkkoor, voorgangers pastor J. Vosse-
naar en pastoraal werker P. Peters.

Misintenties: 
Levende en overleden leden van het 
Sint Annagilde; Adrianus Smits en 
Christina Smits - Renders. 

Mededelingen
Er is een extra collecte i.v.m de Vre-
desweek.

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

In de H. Clemenskerk wordt op 26 
september een oecumenische vie-
ring gehouden, in het kader van de 
Vredesweek. Deze dienst begint om 
11.00 uur. Leden van de werkgroep 
oecumenische vieringen zullen daar-
aan meewerken. Ook jongerenkoor 
Jocanto zal zich presenteren. Er is een 
collecte voor PAX. Van harte welkom!

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

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

Donderdag 23 september 07.15 uur 
H. Mis, H. Linus, paus en martelaar; 
gedachtenis H. Thecla, maagd en 
martelares.
Vrijdag 24 september 07.15 uur H. 
Mis, Quatertemperdag; gedachtenis 
van Onze Lieve Vrouw tot vrijkoping 
van de slaven.
Zaterdag 25 september 10.30 uur H. 
Mis, Quatertemperdag; bijeenkomst 
Derde Orde met bedevaart naar de H. 
Gerlach in Houthem. 
Zondag 26 september Achttiende 
zondag na Pinksteren. 08.00 uur ge-
zongen Hoogmis.
Maandag 27 september 18.30 uur H. 
Mis, H. Cosmas en Damianus, marte-
laren.
Dinsdag 28 september 18.30 uur H. 
Mis, Wenceslaus, hertog en martelaar.
Woensdag 29 september. 07.15 uur 
H. Mis, Wijding van de basiliek van de 
H. Aartsengel Michael; feestdag van 
de broeders van de Priesterbroeder-
schap H. Pius X.
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 ('Kerken in Peelland') en op 
YouTube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').

Buiten mooi,      
binnen nog mooier
Al 125 jaar siert de Lambertuskerk met zijn ranke toren het centrum van 
Nederwetten. Een mooi gebouw dat tot Rijksmonument verheven is. Tij-
dens de open monumentendagen hebben velen de kerk bezocht en zich 
verbaasd over het fraaie interieur met de vele glas-in-loodramen, de hei-
ligenbeelden, de koperen kandelaars en de kroonluchter.

Op zondag 26 september viert de pa-
rochie feestelijk het jubileum van dit 
mooie gebouw. We beginnen ’s-mor-
gens om 09.30 uur met een eucharis-
tieviering met medewerking van het 
parochiekoor St.-Clemens uit Ger-
wen en het St.-Annagilde uit Neder-
wetten. Daarna blijft de kerk open 
voor bezoek en kunt u ’s-middags ge-
nieten van een muzikaal programma:

14.00 uur Gregoriaans koor Sint Andries 
14.30 uur Combo van Jongerenkoor Jocanto
15.00 uur Fenne Rovers uit Nederwetten
15.30 uur Avondwakekoor Sereen.

U bent van harte welkom om te ge-
nieten van een kerkgebouw dat aan 
de buitenkant mooi is en aan de bin-
nenkant nog veel mooier met daarbij 
nog de feestelijk muzikale klanken 
die het feest extra luister bijzetten.

Mensen in nood:      
kleding inzamelen voor het goede doel
Miljoenen mensen over de hele wereld moeten in rampgebieden overleven of 
hun leven weer opbouwen. Sam’s Kledingactie zet zich in voor al deze mensen. 
Honderden vrijwilligers door het hele land zamelen herdraagbare kleding en 
schoeisel in. De verkoop daarvan levert geld op dat besteed wordt om de nood 
in rampgebieden te verlichten. We werken daarbij samen met o.m. Cordaid. 
Ook u kunt op een eenvoudige manier helpen. Door herdraagbare kleding en 
schoeisel in te leveren. Loop alvast uw kledingkast eens langs om te kijken wat 
er misschien wel uit kan. In beperkte mate kunt u ook tassen, accessoires, 
speelgoed en knuffels inleveren, mits deze ook schoon en heel en herbruik-
baar zijn. Op zaterdag 23 oktober van 10.00-12.00 kan dit gebracht worden op 
het kerkplein van de H. Clemenskerk in Nuenen.

Mariahoutse Liederentafel 
zingt weer
Na anderhalf jaar stilte mogen eindelijk de liederenbundels van de plank 
en kunnen we weer gaan zingen. Daar is de Mariahoutse Liederentafel op 
8 september mee begonnen. De eerste paar repetities worden gewijd aan 
het opfrissen van de stemmen en het repertoire. En dan gaan we los.

meezingers die sfeer en plezier in ie-
ders leven brengen. We worden mu-
zikaal begeleid door een key-board, 
een accordeon en een gitaar.

Zingt u graag en wilt u niet te moei-
lijk met noten en dergelijke bezig 
zijn? Dan is de Liederentafel mis-
schien iets voor u. Wij verzorgen ook 
optredens voor bejaarden en zieken. 
En heeft u een feestje of een middag 
of avond te vullen dan zijn wij de 
groep die u zoekt. Met ons kunt u fijn 
meezingen, meedansen of meedei-
nen. Voor ieder wat wils.

Voor meer informatie kunt u emailen 
naar gelly@onsbrabannet.nl of bel-
len: 0499 - 423233.

Ons repertoire bestaat uitsluitend uit 
Nederlandstalige liedjes van vroeger 
en nu. Het zijn doorgaans vrolijke 
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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.

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

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 38

Oplossingen wk 37
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

K R A S L O 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

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

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

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

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku8 4 9
1

5 6 3 7
2 7 8 4

1 4 7
8 5 6 1

3 9 7 2
4

6 7 9

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

Horizontaal: 1 slagwapen 6 teer 11 domina (afk.) 12 veelkleurig 14 haars inziens (afk.) 16 woonplaats 
18 verlaagde toon 19 familielid 21 elite 22 dierengeluid 24 houding 25 zangstem 26 deel v.h. lichaam 
27 serie 29 stommeling 30 boerderij 32 toneelachtergrond 34 zoon (afk.) 35 als onder (afk.) 
37 vergissing 40 luchtsprong 44 ratelpopulier 46 Europeaan 47 wenk 
48 Algemeen Voortgezet Onderwijs 50 geruisloos 52 strijdmacht 54 Egyptische godin 
55 inktpatroon 57 vlug 58 dier 59 en omstreken (afk.) 60 boom 63 uitgesloten aansprakelijkheid (afk.) 
64 vrachtvrij 65 huidaandoening.

Verticaal: 1 deel v.e. fi ets 2 putemmer 3 lokspijs 4 rooms-katholiek (afk.) 5 optocht 6 onzinnig 
7 schoolonderzoek (afk.) 8 vakbond (afk.) 9 Ind. dakbedekking 10 stelling 11 pl. in Senegal 
13 bijbelse fi guur 15 godin v.d. vrede 17 bijbelse vrouw 20 voorzetsel 22 met ingang van 
23 vragend vnw. 26 besef 28 hoofdhuid 31 onroerendezaakbelasting (afk.) 33 wilde haver 36 gebaar 
37 vrouwelijk dier 38 mager 39 ruimtelijk klinkend 40 boomloze vlakte 41 hooghartige houding 
42 vruchtbare plaats 43 pl. in Italië 45 voetverwarmer 49 reisdocument 51 beminde van Zeus 
53 bitterheid 54 honingbij 56 gemalin van Aegir 58 bladzijde 61 da capo (afk.) 62 anno christi (afk.).

AANSPORING
ANDERS
ANODE
ARRIVEREN
ASFALT
BAARD
GEWOND
HEERTJE
KAPOK
KATROL
KLUIT
KOMBUIS
KWIEK
LINKSAF
MELODIEUS
NOBEL
SECTOR
SLEEDOORN
STROOM
STUDIE
TABAK
TARBOT
TEINT
TOPLOCATIE
UMPIRE
VERKNIPT
VERSJE
VOORHANG
WAGON

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

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

Winnaar: week 36, Dhr. H. Leuverman, 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

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

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

TE HUUR: niet permanente 
woonruimte gelegen in bos-
gebied (vrijstaand) in Lies-
hout, geheel ingericht met 
alle voorzieningen. Niet groot, 
maar wel alles erop en eraan 
met een eigen toegang. In-
lichtingen: tel. 0499-421723.

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

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

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

Honden uitlaatservice
“de Snuffelende Snuit”
al 25 jaar !!! Uw hond wordt 
uitgelaten in 2 Ha dogproof 
professioneel omheind 
bos! 06-1250 8487 www.
snuffelendesnuit.nl

ICT-ER MET DE VUT
helpt graag met uw: WiFi; 
comp. opschonen/repara-
tie; Windows 7/8/10-, Ipad-, 
e-mail-, virusscan install.; 
aank. advies. Tel. 040-
2952567 / 06-23854915.

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

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

Ki
ds

 S

ociety Erica

40 Jaar

Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

Mijn Hobby Winkeltje
Uw adres voor o.a.:

www.mijnhobbywinkeltje.nl

Maandag 
12.00 - 17.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag
10.00 - 17.00 uur
Zaterdag
10.00 - 14.00 uur

En heel veel accessoires!

❉   Borduren
❉   Haakpaketten

❉   Haken
❉   Breien
❉   Quilten

U kunt ons vinden op:

De Pinckart 11b Nuenen
(in het pand van ASF Nails)
Tel: 040 - 29 82 274

En heel veel accessoires!

Maandag 

Nieuw in 
Nuenen

GEVRAAGD: huishoude-
lijke hulp voor ca. 4 uren in 
de week. Tel. 06-30540995

‘Wij staan altijd 
 voor u klaar.’

Marjosé van DELA

Een mooi afscheid zorgt voor � jne herinneringen. Bij DELA kunt u rekenen op 
een luisterend oor voor ieders verhaal. We helpen het afscheid altijd persoonlijk 
en bijzonder te maken. Een waardig afscheid is bij DELA ook zonder verzekering 
mogelijk, zelfs met een klein budget.

Ook in Nuenen en omgeving staat ons team klaar om u te helpen. Voor leden en 
ieder ander. Want bij coöperatie DELA geloven we dat we er zijn voor elkaar.

Meer informatie of een persoonlijk gesprek? 
Onze ervaren teams helpen u graag. Ga naar 
dela.nl/nuenen of bel 040 209 77 09.
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Een zonnig toernooi!
Het jaarlijkse Lissevoort Watermolen van Opwetten 35+ en 55+ dubbel 
tennistoernooi/ 25+ padeltoernooi vond plaats van 6 tot en met 12 sep-
tember. De toernooicommissie, bestaande uit 9 dames, kijkt terug op een 
geslaagd toernooi. 

Bijna 300 enthousiaste deelnemers 
speelden 250 wedstrijden in verschil-
lende categorieën. We hadden weer 
geluk met het weer, waardoor we ook 
veel supporters bij T.V. de Lissevoort 
mochten verwelkomen. Het optre-
den van Joep Hoedemakers droeg 
natuurlijk ook bij aan de feestelijke 
sfeer. We hopen dat we volgend jaar 
weer kunnen rekenen op veel deel-
nemers aan ons toernooi!

Eindelijke weer competitie  
bij BCL 
Na een veel-te-lange ‘coronapauze’ hebben de Lieshoutse badminton-
ners eindelijk weer eens een competitiewedstrijd kunnen spelen. Na bij-
na 300 dagen droog te hebben gestaan stond een gloednieuw team van 
Badminton Club Lieshout op de baan om het op te nemen tegen het twee-
de mixteam van ’t Pupke. Dat er met 0-8 verloren werd was jammer, maar 
het maakte het spelplezier er zeker niet minder om!

BCL-1 - BC ’t Pupke-2: 0-8
Ondanks de verliespartij tegen het 
Sevenumse team was een genot om 
weer op competitie-niveau te kunnen 
spelen. En, de verliespartij was min-
der heftig dan de uitslag doet ver-
moeden. Carolien van den Biggelaar 
sleepte er, in haar singlepartij, een 
derde set uit net als Tim van Bommel 
en Richard Essers in hun dubbelpartij. 
Helaas kon er uiteindelijk geen wed-
strijd gewonnen worden, maar toch 
waren er tevreden gezichten na het 
spelen van deze eerste wedstrijd.

Programma
Woensdag, 22 september, vanaf 
18.30 uur; Rabobank Inloopdag (2)
Zondag 26 september, 10.00 uur; 
BC’67-6 - BCL-H1
Zondag 26 september, 10.00 uur: BC 
Thiela-2 - BCL-1

Eindelijk weer competitie
Bijna 300 dagen heeft de nationale 
competitie stilgelegen door de corona-
pandemie. Vlak voor het uitbreken van 
de pandemie was het seizoen 
2019/2020 nog maar net afgerond. Tus-
sen de eerste en tweede golf werd het 
seizoen 2020/2021 opgestart en wer-
den er enkele wedstrijden gespeeld. 
Helaas moest dat seizoen al snel wor-
den afgebroken en verdween het uit-
eindelijk helemaal in de prullenbak. Na 
bijna 300 dagen was het op zondag 19 
september 2021 dus de eerste speel-
dag van een gloednieuwe competitie: 
die van het seizoen 2021/2022. 

Nieuw team
BCL neemt aan die competitie deel 
met een gloednieuw team, dat in de 
mixklasse speelt. Naast het nieuwe 
mixteam wordt BCL ook vertegen-
woordigd door een herenteam: BCL-
H1. Het was duidelijk dat het nieuwe 
team, met een beperkte competitie-
ervaring nog moest wennen aan het 
spelen van competitie. Tim van Bom-
mel had ruim zes jaar geen competitie 
meer gespeeld. Richard Essers heeft 
ook al twee jaar geen competitie meer 
gespeeld en Ainara Vandegard heeft 
enkel ervaring in de jeugdcompetitie. 
Daarbij komt dat Carolien van den 
Biggelaar ook alleen maar jeugdcom-
petitie-ervaring heeft: kortom het 
team draagt slechts beperkte wed-
strijdervaring met zich mee.

BCL-1 met (v.l.n.r.) Carolien van den Big-
gelaar, Richard Essers, Ainara Vandegard 
en Tim van Bommel. 

Afscheidswedstrijd    
Rainer van Bergen bij RKGSV
Op vrijdag 24 september neemt RKGSV afscheid van Rainer van Bergen. 
Rainer is jaren speler en aanvoerder geweest van ons vaandelteam en 
heeft besloten om te stoppen als speler van RKGSV. In overleg met hoofd-
trainer Jeroen Vermaas is er besloten om, nu de maatregelen het weer 
toelaten, Rainer een passend afscheid te geven. 

Graag zien we jullie op 24 september 
op de polder om Rainer het afscheid 
te geven wat hij verdient. 

Rainer heeft diverse mensen bena-
derd met wie hij in het verleden sa-
men heeft gespeeld. Dit gelegen-
heidsteam zal vrijdagavond tegen 
ons vaandelteam spelen. Rainer zal 1 
helft in dit team spelen om vervol-
gens nog eenmaal het groen wit van 
RKGSV te verdedigen.

De wedstrijd begint om 20.00 uur en 
zal 2 x 30 minuten duren.
Na afloop van de wedstrijd willen we 
samen met spelers en supporters Rai-
ner nog eenmaal in het zonnetje zet-
ten en proosten als dank voor de vele 
jaren die hij in Gerwen heeft ge-
speeld. 

SPORT
Programma
VOETBAL
RKGSV GERWEN
Zondag 26 september
Tivoli 1 - RKGSV 1  ..............................14.30
RKGSV 4 - Pusphaira 11  .................10.15
RKGSV 5 - RKSV Nuenen 8  ...........10.15
RKGSV 6 - Nieuw Woensel 10  ....13.15
RKGSV VR1 - DBS VR 1  .....................13.15
RKGSV 2 / 3 vrij

RKVV NEDERWETTEN
Vrijdag 24 september
B. Boys VR30+1 - Ned. VR30+1  ..19.30
Zaterdag 25 september
Nederwetten VE - EMK VE  ...........16.30
Zondag 26 september
Knegselse Boys 1 - Nederw. 1  ...14.30
Nederwetten 2 - Braakhuizen 7 10.00
SV Unitas ‘59 11 - Nederw. 3  .......12.00
Acht 6 - Nederwetten 4  ................10.00
Nederwetten VR1 - RPC VR1  ......12.30

LONU steunt      
stichting Roparun
Op 2 en 3 oktober vindt de Roparun plaats, een meerdaagse-estafette-
loop waarmee deelnemers geld ophalen voor ondersteunende zorg voor 
mensen met kanker. Het motto van de Roparun-stichting is: “Leven toe-
voegen aan de dagen, waar geen dagen kunnen worden toegevoegd aan 
het leven”. 

het gebouw voldoende ruimte voor 
een sportdrankje, een maaltijd, een 
massage en een rustpauze. Een per-
fecte plek dus. Hiermee steunt Loop-
groep Nuenen dit prachtige initia-
tief.
Zowel DELA als Loopgroep Nuenen 
hopen zo de mooie loopsport te pro-
moten in Nuenen en omstreken.

Hopelijk staan er weer veel toeschou-
wers langs de kant om die vreemde 
teams met hardlopers, fietsers en 
busjes aan te moedigen. Voor meer 
informatie zie websites www.ropa-
run.nl en www.lonu.nl.

Irma van Laarhoven (Lonu)

De route loopt normaal van Parijs 
naar Rotterdam over maar liefst 550 
kilometer, maar in verband met coro-
na is dit jaar de route aangepast naar 
een ronde die start en eindigt in 
Landgraaf. Deze ronde van nog 
steeds 300 kilometer loopt door Lim-
burg en deels Brabant. Dit jaar komt 
de route ook door ons eigen Nuenen 
en Gerwen.

Hoofdsponsor DELA neemt deel met 
maar liefst vier teams, en zocht een 
mooie plek als rust- en wisselpunt. 
Zij vond dat in het clubgebouw van 
Loopgroep Nuenen. De route komt 
vlak langs het clubgebouw aan het 
Wettenseind, met binnen en buiten 

Organisatie Eindhovense studenten

NK wielrennen in pittoreske 
Nederwetten
De Eindhovense studentenwielervereniging Squadra Veloce organiseerde 
afgelopen zaterdag 18 september het Nederlands kampioenschap wiel-
rennen voor studenten in Nederwetten. Nederwetten stond voor het eerst 
in het teken van de wielersport. Van 9 tot 18 uur streden diverse categorie-
en studerende wielrenners om de Nederlandse titel en ook de zgn. Fun-
klasse voor niet-studenten trok aardig wat deelnemers naar Nederwetten. 
Ruim driehonderd wielrenners (dames en heren) kwamen in actie op deze 
zonnige wielerdag die onder auspiciën van de KNWU is gehouden.

en beginners komen ook valpartijen 
voor. In de scherpe bocht vanaf de 
Broekdijk naar het Nuenense Broek 

Niet alle deelnemers bereikten zon-
der kleerscheuren de finish. In een 
peloton met geoefende wielrenners 

Wielrennen in pittoresk Nederwetten….

Dierendag op Weverkeshof
Zondag 3 oktober vieren we weer Dierendag op Weverkeshof! Vanaf 
10.00 uur zijn we geopend. Weverkeshof is de Dorps/Kinderboerderij van 
Nuenen waar uiteraard Dierendag gevierd moet worden. Loop daarom 
eerst door onze tuinen naar de dieren om hen te begroeten. Onze dieren 
waarderen dit enorm!

En zoals ieder jaar treedt Poppenkast 
Theater Kris Kras weer op. Om 11.00 
uur is het eerste optreden en daarna 
nogmaals om 12.00- en 13.00 uur.
Vanaf 12.00 uur worden er lekkere 
pannenkoeken gebakken en ‘s mid-
dags is er live muziek, verzorgd door 
muziekgroep de Molshoop. Te weten 
14.30 uur en 16.00 uur. Het belooft 
een leuke dag te worden! Tot 3 okto-
ber op Weverkeshof.

Verder organiseren we van allerlei 
leuke dingen voor de kinderen die bij 
ons op bezoek komen. Alles vindt 
buiten op ons terrein plaats. En de 
hele dag door krijgen de kinderen 
gratis ranja. Vanaf 10.30 uur is ons 
schminkteam aanwezig en kunnen 
de kinderen, die dit willen, ge-
schminkt worden als hun favoriete 
dier. Verder liggen er kleurplaten 
klaar die ingekleurd kunnen worden.

smakten een aantal renners tegen 
het wegdek. Na een ritje per ambu-
lance voor onderzoek in het zieken-
huis mochten de ongelukkige ren-
ners weer huiswaarts keren. 

Kasseienstrook in Dommeldal
Wielervereniging Squadra Veloce 
kondigde het NSK wielrennen 2021 
zo aan: “Dit jaar zal het NSK plaatsvin-
den op een prachtige ronde van 8 ki-
lometer door de gemeente Nuenen 
c.a. met in de omloop onder andere 
een bijna 3 kilometer lange kasseien-
strook. Een prachtig parcours, net 
buiten onze thuisstad Eindhoven, 
door het Dommeldal, met start en fi-
nish in het pittoreske dorpje Neder-
wetten. Deze omloop zal het strijdto-
neel vormen, waar studerende wiel-
renners en -rensters uit heel Neder-
land elkaar een dag lang het snot 
voor de ogen zullen rijden om een 
medaille proberen te pakken op dit 
prestigieuze kampioenschap.”

De winnaars op een rijtje
Funklasse voor niet-studenten over 32 
km: 1. Nick Riddy; NSK heren zonder li-
centie over 40 km: 1. Jannes van Wee-
le; NSK dames zonder licentie over 32 
km: 1. Roos Reinartz; Open NSK heren 
over 56 km: 1. Kevin Kuiper; Open NSK 
dames met licentie over 56 km: 1. Dewi 
Nicolai en Open NSK heren beloften/
elite over 80 km: 1. Jos Koop.

Kevin Kuiper wint de sprint……..
Twee gelukkige winnaars: Roos Reinartz en Jannes van Weele….

Ambulance en politiewagen bij valpartij ter hoogte van het Nuenense Broek…
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VAN SANTVOORT 

OPEN TAXATIE 
DAGEN!
Ook dit jaar is er wegens corona geen NVM OPEN HUIZEN DAG. In plaats  
hiervan presenteert Van Santvoort Makelaars de OPEN TAXATIE DAGEN!  
Onze makelaars komen zaterdag 2 oktober geheel vrijblijvend bij u thuis  
een kijkje nemen om GRATIS de verkoopwaarde van uw woning in te  
schatten. Dat maakt het u gemakkelijker een beslissing te nemen over  
uw verhuiswens. De uitkomst kan tevens een rol spelen bij het eventueel  
wijzigen van uw hypotheek. Maar ook als u alleen maar nieuwsgierig bent,  
komen we graag langs.

WAAR KIJKEN WE NAAR BIJ DE TAXATIE?
• soort, grootte en indeling van de woning

• architectonische en bouwkundige kwaliteit

• staat van onderhoud van woning en installaties

• locatie, omvang perceel, uitzicht, omgeving

• kwaliteit van de afwerking van het geheel

• recente prijzen van vergelijkbare woningen in de buurt

HOE GAAT HET IN  
Z’N WERK?
Stap 1: De aanvraag  
U mailt Van Santvoort Makelaars via otd@vansantvoort.nl  
om een afspraak te maken. 

Stap 2: De taxatie 
Op het afgesproken tijdstip voert een van onze taxateurs  
het onderzoek ter plaatse uit, in maximaal 30 minuten. 

Stap 3: De waarde 
Uiterlijk 5 werkdagen na het bezoek stelt de taxateur u 
mondeling op de hoogte van de door hem/haar geschatte 
waarde. U ontvangt geen schriftelijk rapport; het is geen 
officiële taxatie, maar een indicatie waaraan geen rechten 
kunnen worden ontleend.

Als het aantal aanvragen groot is, kan de taxatie mogelijk  
ook op een andere dag dan zaterdag 2 oktober worden 
uitgevoerd. 

WWW.VANSANTVOORT.NLAANMELDEN VIA OTD@VANSANTVOORT.NL

ZATERDAG

2 OKTOBER

VSM Open taxatie dag _2 oktober 2021_295 x h 220.indd   1 20-09-2021   14:28

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN
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