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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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BUNGALOWS
GEZOCHT

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com

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

Kleedjesdag 
in Speeltuin 
De Kievit

Bevrijdings-
herdenking 
Nuenen

Elke zondag open
Nuenen Kapperdoesweg 8
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Bosviolen
In diverse kleuren. 
Volle doos à 12 stuks. 
6.99

A.s. zondag

opening sfeershow

3.99

koopzondag

3
OKTOBER

12.00 - 17.00 uur 

Op vrijdag 
koopavond

tot 21.00 uur

WoensXL

Archipel Akkers 40 jaar
Door Cai Vosbeek

Archipel Akkers is dit jaar 40 jaar jong. Reden voor een feestje dat in 1977 
begon met 5432 handtekeningen en een bus betrokken ‘bejaarden’. Ge-
wapend met veel optimisme reden ze richting het ministerie van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk om het jawoord te vragen voor een 
Verzorgingstehuis in Nuenen. En dat jawoord, dat kwam. Eppie Fokkema, 
voorzitter raad van bestuur Archipel Zorggroep blikt terug om vervol-
gens het vizier op de toekomst te richten.

Eppie Fokkema: “Als ik bij Akkers op 
bezoek ga, krijg ik altijd een blij ge-
voel bij dit witte gebouw, de terrasjes 
en de prachtige tuin. Deze mediterra-
ne uitstraling past perfect bij het 
schilderachtige karakter van Nuenen. 
De ambiance buiten wordt binnen 
voortgezet waar het leven rondom 
de verschillende keukens en de rui-
me Gasterij wordt vormgegeven. Met 
de komst van de Broeders van Barm-

hartigheid kreeg Akkers bovendien 
een prachtige kapel die deze locatie 
tot een bijzondere plek maakt. Maar 
40 jaar is ook een tijd waarin vele ver-
anderingen hun beslag kregen. De 
grootste verandering is de transfor-
matie van verzorgingshuis naar ver-
pleeghuis. Een trend die zich in de 
toekomst zal voortzetten in de vorm 
van meer verpleging thuis. De ko-
mende 25 jaar verdubbelt het aantal 
75-plussers terwijl het aantal zorg-
verleners stagneert. Dit gegeven 
vraagt om een andere manier van 
zorgen voor elkaar.”

***40 jaar is een tijd waarin verande-
ringen hun beslag kregen***

“Om aan deze veranderende vraag 
tegemoet te komen, zullen wonen en 
zorg meer met elkaar worden geïnte-
greerd. Aan de Opwettenseweg bou-
wen we daarom een ‘leeflandgoed’ 
met wooneenheden voor mensen 
die zorg nodig hebben en mensen 
die deze zorg kunnen bieden. Ditzelf-
de principe wordt toegepast in de 

Pastoor Aldenhuijsenstraat. Dagbe-
steding blijft belangrijk, zeker voor 
cliënten die langer thuis wonen. Zij 
kunnen gebruik blijven maken van 
ons aanbod in Akkers. Maar ook op 
dit gebied zit Archipel niet stil. De 
boerderij tegenover de Watermolen 
van Opwetten wordt op dit moment 
gerenoveerd. Hier gaan we dagbe-
steding aanbieden met Kids Society 
Erica. Een uniek concept waar jong 
en oud samenkomen en in samen-
werking met buurtbewoners, vereni-
gingen en vrijwilligers verschillende 
activiteiten organiseren. Tot slot zul-
len we het dorp intensief bij de zorg 
blijven betrekken, en daar waar on-
dersteuning bij activiteiten wenselijk 
is altijd een rol blijven spelen.” 

***Er zijn veel mensen die ik wil 
feliciteren maar ook van harte wil 
bedanken***

“Hoe de toekomst er precies uit gaat 
zien, weet niemand, wat wel vaststaat 
is dat we een welverdiend feest vie-
ren. Er zijn veel mensen die ik wil feli-
citeren maar ook van harte wil bedan-
ken. Ik denk aan de vele vrijwilligers 
en jubilarissen die binnen Akkers ac-
tief zijn. Mensen die iets voor een an-
der betekenen, warmte geven en 

De heer Koonen was wetenschappe-
lijk directeur van het Institute for 
Photonic Integration, vice‐decaan 
van de Faculteit Electrical Enginee-

ring en voltijds hoogleraar/vakgroep-
voor-zitter aan de Technische Univer-
siteit Eindhoven.
Gedurende zijn verbintenis aan de fa-
culteit Electrical Engineering heeft hij 
zich geprofileerd als het wetenschap-
pelijke ankerpunt op het gebied van 
lasvezelcommunicatie in Nederland, 
als ook op wereldniveau waar het 
gaat om glasvezelaansluitnetwerken. 
Hij heeft zich in het bijzonder onder-
scheiden op de volgende gebieden: 
grensverleggend onderzoek naar 
breedbandige glasvezel in‐house en 
abonneeaansluitnetwerkwerken, on-
derwijs op dit gebied, kennisdissemi-
natie op mondiale schaal en promo-
tie van glasvezel infrastructuur op 
regionaal en landelijk niveau.

Hij heeft een zich constant vernieu-
wende onderzoekslijn neergezet 

waaruit concepten zich voortdurend 
hebben vertaald in tal van systeemin-
novaties. Daarbij heeft hij richting ge-
geven aan onderzoek wereldwijd om 
de potentie van glasvezelaansluitnet-
werken ten volle te kunnen ontplooi-
en. De hoge kwaliteit van zijn werk en 
de impact factor hiervan is zijn vakge-
noten niet ontgaan, getuige zijn eer-
volle onderscheidingen als Bell Labs 
Fellow, IEEE Fellow en OSA Fellow.

Ton Koonen is gepromoveerd met de 
distinctie ‘Cum Laude’, een erkenning 
van bijzonder werk op hoog niveau. 
Hij heeft nooit een aflatend enthou-
siasme voor wetenschappelijk onder-
zoek met een maatschappelijke rele-
vantie uit het oog verloren. Hij heeft 
al zijn capaciteiten ingezet om breed-
band communicatie ten volle te kun-
nen ontplooien zodat wij met z’n al-
len gedurende de coronacrisis vanaf 
thuis konden blijven communiceren 
voor werk en privé. De vruchten hier-
van hebben wij tijdens de huidige co-
ronacrisis kunnen plukken.

Ton Koonen is lid van de pasto-
riegroep van RK Parochie Heilig Kruis 
te Nuenen en hij is verantwoordelijk 
voor de coördinatie van het werkveld 
communicatie.

dankbaarheid ervaren. Ook de vrien-
den van Akkers wil ik bedanken. 
Dankzij hun inzet worden er vele ex-
tra’s voor de bewoners georgani-
seerd. Woord van dank ook voor de 
ondernemers in het dorp die zorgen 
voor bloemen, snoep of een lekker 
visje voor de bewoners. De cliënten-
raad wil ik bedanken voor hun wijze 
adviezen. In de hoop dat ik niemand 
vergeet, bedank ik zeker de mede-
werkers. Corona sloeg ook in Nuenen 
toe waarbij bewoners en medewer-
kers niet werden gespaard. Dit zorgde 
voor verdriet maar liet ook veel veer-
kracht zien. 
Langzaam krabbelen we weer op en 
openen onze deuren waarbij we ie-
dereen een warm welkom heten. In 
het voorjaar organiseren we een 
tocht door Nuenen om de verbinding 
met het dorp te benadrukken. Akkers 
ontstond vanuit grote betrokkenheid 
vanuit het dorp met 5432 handteke-
ningen. Dit engagement koesteren 
we want zorgen voor de ander kun-
nen wij niet alleen, dat doen we in 
Nuenen met elkaar.” 

Ter gelegenheid van het 40-jarig jubi-
leum worden er verschillende activitei-
ten binnen Akkers georganiseerd zoals 
kerkdiensten, verwendagen, galadi-
ners en een receptie voor jubilarissen. 
Er is voor de gelegenheid een jubile-
umkrant uitgebracht die verkrijgbaar 
is bij de infobalie van Akkers. 

Uurtje Natuur in 
Jo van Dijkhof
Elke woensdagmiddag verzorgt Ar-
chipel, Jo van Dijkhof–dagbesteding 
in Nuenen o.a. een ‘uurtje natuur’. 

Bent u degene die een bijzonder 
huisdier heeft waar u over wilt ko-
men vertellen? Verzamelt u minera-
len of gesteenten? Kweekt u planten 
of bloemen en wilt u uw liefde voor 
uw natuur-gerelateerde hobby delen 
met een klein clubje natuurliefheb-
bers? 

Bel dan naar dagbesteding Jo van 
Dijkhof 06 82967337 of mail naar 
dagbesteding.jo.van.dijkhof@archi-
pelzorggroep.nl.

Koninklijke onderscheiding 
voor de heer Ton Koonen
Op vrijdag 24 september ontving de heer Ton Koonen, 
woonachtig in Nuenen, een Koninklijke onderscheiding 
uit handen van burgemeester M. Houben in de graad Ridder 
in de Orde van de Nederlandse Leeuw, tijdens zijn afscheid als hoogleraar 
aan de TU Eindhoven. De uitreiking vond plaats op de TU Eindhoven.
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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:

Spoel het vet NIET door de gootsteen of 
wc. Het kan uw riolering verstoppen. Het 
kan wel gratis naar de milieustraat.

CO2-WEETJE
Wist u dat:
• isoleren dé basis is voor een comfortabele 
 energieneutrale woning;
• isoleren eenmalig investeren is en jaarlijks 
 besparen;
• besparing met isoleren vergelijkbaar is met 10% rente 

op je spaargeld;
• isolatie winter en zomer de temperatuur stabiel houdt 

in je woning.

Kijk ook op www.verbeterjehuis.nl 
Doe de zelftest: www.EnergiehuisSlimWonen.nl  

 VERGUNNINGEN PERIODE
 21-09-2021 EN 27-09-2021

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Bakertdreef kavel 2 Oprichten woonhuis 
Bakertdreef ongenummerd Wijzigen gebruik tot tijdelijk  
 bewonen garage 
De Geer 12 Aanleggen uitrit 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Het Puyven 6 Verplaatsen voordeur naar
 voorgevel 
Park 73 Uitbreiden kapsalon 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevings-
vergunning
Locatie Omschrijving
Soeterbeekseweg 42 Herbouwen schuur 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving
27-09-2021 Nuenen c.a. Mandaatbesluit uitvoerder
  Tijdelijke subsidieregeling
  Covid-19 Noodsteun aan
  ondernemingen, Nuenen,
  Gerwen en Nederwetten
  2021 
27-09-2021 Nuenen c.a. Mandaatbesluit uitvoerder
  Tijdelijke subsidieregeling
  Stimulerings- en Innova-
  tiefonds Nuenen, Gerwen
  en Nederwetten 2021 
24-09-2021 Nuenen c.a. Tijdelijke subsidieregeling
  Covid-19 Noodsteun aan
  ondernemingen Nuenen,
  Gerwen en Nederwetten
  2021 
24-09-2021 Nuenen c.a. Samenwerkingsovereen- 
  komst Een 10 voor de jeugd
  2.0 
23-09-2021 Nuenen c.a. Bevoegdhedenregeling
  Een 10 voor de jeugd ge-
  meente Nuenen c.a. 2021 

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 ontvangen via: www.
overuwbuurt.overheid.nl

Hopelijk komt er met dit document meer aandacht voor 
de belangen van Nederwetten en haar inwoners. Meer 
informatie zie: www.nederwetten.org

Burgemeester Maarten Houben,
Ruud Jansen en Piet Renders

RENOVATIE KRUISBEELD 
BOORD
Onlangs is het kruisbeeld aan 
het Boord gerenoveerd. Het 
kruisbeeld is destijds gemaakt 
door kunstenaar Hugo Brou-
wer. We hebben de zoon van 
de kunstenaar, de heer Bart 
Brouwer (zie foto), op de hoog-
te gebracht van de renovatie. 
Hij vertelde nog een mooie 
anecdote.

“Ik als kind kan me herinneren 
dat het beeld werd opgeleverd 
aan de boerengemeenschap 
van de Boordseweg. Bij het eerste bezoek van de op-
drachtgevers aan het beeld bleef het minutenlang ernstig 
stil waarna mijn vader vroeg of er iets mis was. Na een 
geroezemoezig overlegje kwam het hoge woord eruit. Ze 
vonden het beeld niet op Jezus lijken. Onze tuinman, Toon 
Dekkers uit Gerwen, had model gestaan. Ik zie hem nog 
op de grond liggen met zijn armen gespreid”, aldus Bart 
Brouwer.

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 bren-
gen we Nuenen 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

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
Op maandag 20 september startte aannemer Heijmans 
op verschillende locaties in de gemeente Nuenen asfalt-
onderhoud werkzaamheden. Het zwaartepunt van de 
werkzaamheden ligt in de laatste twee weken van sep-
tember. Houd rekening met langere reistijden want be-
paalde wegen worden tijdelijk afgezet voor verkeer. Tijdens 
de uitvoering worden omleidingsroutes duidelijk aange-
geven met borden. Op de website www.nuenen.nl vindt 
u een overzicht van alle werkzaamheden.

DORPSRAAD NEDERWETTEN 
BIEDT VISIEDOCUMENT AAN
Op maandag 27 september heeft de Dorpsraad Nederwet-
ten in de personen van Ruud Jansen en Piet Renders de 
Visie op Nederwetten 2030 overhandigd aan burgemees-
ter Maarten Houben. Het belangrijkste onderwerp hierin 
is het streven naar een inwonertal van 1250 zoals al is 
vastgelegd in de structuurvisie. 
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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 tips en ideeën:
www.tebak.keurslager.nl

Oma’s Gehaktballen
..............................................................4 stuks 5,95
Kip Schnitzels
..............................................................4 stuks 6,95
Gebraden Fricandeau
.......................................................... 100 gram 1,79
Jubileé Soes
............................................................per stuk 2,95
Gevuld Stokbrood
..............................................................2 stuks 6,95
Carpaccio Misto
.......................................................... 100 gram 2,55
Oerhammetje
............................................................per stuk 3,00

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

GEMAK

SUPER

Onze cursussen starten binnenkort.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij,

meld u nu nog aan!
Actuele cursusinformatie en lesdagen vindt u op onze website. U heeft de keuze uit:
• EHBO-cursus voor volwassenen (incl. reanimatie en bediening AED)
 U wordt opgeleid voor het landelijk erkende diploma van het Oranje Kruis. 
 Deze tiendelige cursus start op dinsdagavond 12 oktober a.s. 
• EHBO-cursus aan kinderen
 Bedoeld voor iedereen die regelmatig in contact komt met kinderen. 
 Deze vierdelige cursus start op donderdagavond 18 november a.s.
• Cursus Reanimatie en AED-bediening
 Geschikt voor iedereen! Leer voldoende in slechts 1 avond, met theorie maar vooral 

praktijk. Donderdagavond 14 oktober a.s. is de eerstvolgende les.
 Ook daarna zijn er gelegenheden. Informeer gerust naar de mogelijkheden.

Heeft u reeds een diploma reanimatie of EHBO aan kinderen? We bieden ook 
herhalingslessen aan zodat uw kennis up-to-date blijft. Laat uw diploma niet verlopen!
Alle opleidingen worden gegeven in dorpshuis ‘De Koppelaar’ De Koppel 1, Nederwetten.

Prijzen: EHBO voor volwassenen € 150,- | EHBO aan kinderen € 100,- | Reanimatie 
€ 40,- | Herhalingen € 30,-. Cursussen worden mogelijk (voor een deel) vergoed door 
uw zorgverzekeraar. Wij adviseren u dit na te vragen. 

Wilt u meer info of inschrijven? Bel met 06-22409080 of kijk op www.ehbonuenen.nl 

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

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

VOLOP VIOLEN
VELE SOORTEN EN

IN MEER DAN 50 KLEUREN
HEIDEPLANTEN, BLOEMBOLLEN,

POTCHRYSANTEN, ENZ.

GROOT ASSORTIMENT TUINPLANTEN

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

admin@
ronddelinde.nl

SENIOREN FITNESS

MELD JE VANDAAG NOG AAN EN SPORT DE MAAND OKTOBER GRATIS!
BEL OF MAIL MET 040-3032623 I GIEL@CARDOPREMIUM.COM

KOM GEZELLIG FITNESSEN 
SAMEN MET LEEFTIJDGENOTEN OP 
MAANDAG- EN DONDERDAGMIDDAG

DE MEEST EXCLUSIEVE BOUTIQUE FITNESSCLUB VAN NUENEN

CARDO PREMIUM SPORTSCLUB NUENEN ZORGT VOOR:
ü  optimale begeleiding door gediplomeerde instructeurs
ü  geregistreerd diëtiste voor dieet en voedingsadvies
ü  na afl oop gezellig samenzijn met koffi e l thee l vers fruit
ü  sporten in een prettige en rustige omgeving
ü  persoonlijk trainingsschema op maat
ü  individueel en small group lessen 
ü  fysio in huis

‘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.

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

(XL)PRINTEN(XL)PRINTENONTWERPENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN

MULTI PRINTEN

www.ronddelinde.nl

Voor het Nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl  •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl
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Dozen aan de -Kleine- Dommel….
Met verbazing las ik de ingezonden brief van Toos van de Ven in Rond de Linde van 23 
september, waarin ze een warm pleidooi hield voor de komst van drie distributiecentra 
op het bedrijventerrein Collse Hoefdijk-West.
Wat is namelijk het geval? Er is in de commissie-ruimte (waar ik toen namens de SP als 
burgercommissielid deel van uitmaakte) enige discussie geweest over dit bedrijventer-
rein. Daarbij werd door de toenmalige wethouder, de heer Pero, aangevoerd dat dit be-
drijventerrein in regionaal verband nog als kansrijk (code groen) werd gezien, omdat 
-en alléén omdat- er een aaneengesloten kavel beschikbaar was waar een groot be-
drijf zich kon vestigen. Uitdrukkelijk werd daarbij vermeld dat dit géén logistiek bedrijf 
zou mogen zijn. Sprake was van Adidas, maar dat bedrijf vestigde zich uiteindelijk in 
Mönchengladbach.
Logistieke bedrijven vestigen zich uiteraard liever in de buurt van snelwegen. Acht, 
Westfields, Ekkersrijt zijn plaatsen waar heel wat distributiebedrijven zijn gevestigd. De 
vele vrachtwagens hoeven zich dan niet door Geldrop te wringen, dan wel in de rij voor 
de spoorwegovergang bij Eeneind te staan, om vervolgens via de filerijke A270 en de 
Kennedylaan een uitweg uit het moeras te zoeken. Of de reeds aanwezige logistieke 
bedrijven in Geldrop (Tinie Manders, Renewi) deze toevloed aan vrachtauto’s zullen 
waarderen is maar zeer de vraag.
Evenzeer onbegrijpelijk is de sneer richting Geldrop: ‘’zij sloopten de tennisbanen en 
bouwden een enorm bedrijf pal tegen de bestaande woonwijk’’. Welnee, dat bedrijf (be-
doeld is: Piet Zweegers, later Kvaerneland/Vicon en tegenwoordig Kuhn) bestond al 
sinds 1937 en het werd al in 1970 een ‘’enorm’’ bedrijf dat tegen een woonwijk aan lag. 
De laatste uitbreiding, op de plaats van voornoemde tennishal, ligt niet tegen een 
woonwijk aan, maar sluit aan op het bedrijventerrein ‘De Spaarpot’.
Ik zou mevr. Van de Ven bij deze hartelijk willen uitnodigen om eens wat deskundiger te 
oordelen en ook eens wat meer regionaal en toekomstgericht te denken. Daarbij de 
fouten niet enkel bij de boze buitenwereld (Eindhoven, Geldrop) te zoeken, maar de 
hand ook eens in eigen boezem te steken.

Fred Lambert, Wilgenstraat 12, 5671 AD Nuenen

Het Collectief
Politieke partijprogramma’s en werkelijke uitkomsten. Snapt U het nog? De gemeente-
raad neemt binnenkort weer belangrijke besluiten over toekomstige verkeersstromen 
in en om Nuenen. Overduidelijk met grote gevolgen, zoals ernstige toename van ver-
keer, onveiligheid en negatieve milieueffecten. 
Een veel gehoorde noodkreet van bezorgde burgers is: “Nuenen kan dit probleem niet 
alleen oplossen en dient dit regionaal aan te pakken.” Nu de praktijk: Het Bestuur wei-
gert telkenmale te praten met de regio. Belangrijke besluiten worden door de raad niet 
getoetst op basis van visie. Het beslispunt lijkt te zijn “hoe houden we de bestaande po-
litieke coalitie in stand”. ‘Keuzes’ worden vervolgens gemotiveerd met zeer slechte en 
onvoldoende onderbouwde (economische) argumenten. 
Wij hebben ons daarom verdiept in de (loze) beloftes die vele politieke partijen zijn 
aangegaan in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018-2022. 
W70, CDA, D’66, PvdA en Groenlinks(GL) geven allen aan dat Nuenen bereikbaar moet 
zijn en blijven voor haar eigen bewoners en willen geen onwenselijk sluipverkeer. Re-
gionale samenwerking heeft hoge prioriteit betreffende mobiliteit in/rondom onze ge-
meente. Specifieke aandacht voor de A270, rekening houdend met de wensen van om-
gevende bewoners, gesloten houden van busbanen en een open Opwettenseweg 
(W70, CDA). CDA en GL hechten bovendien veel waarde aan de ‘ruit’ en/of een oostelij-
ke randweg. GL pleit ook specifiek voor een drastische verlaging van doorgaand regio-
naal verkeer op de Smits van Oyenlaan, Europalaan en Geldropsedijk. PvdA stelt priori-
teit aan langzaam verkeer en wil overlast van autoverkeer verminderen door in regio-
naal verband te zoeken naar een omleiding via Son/Lieshout naar Ekkersrijt. 
Wat is er van al die beloftes dan terechtgekomen? Alleen VVD en de Combinatie bleven 
tijdens besluitvorming trouw aan hun beloofde koers, Natuurlijk Nuenen moest on-
danks goede plannen kennelijk toch buigen voor de coalitie. De regio leunt achterover, 
we praten maar niet over een noordelijke randweg/ruit en u raadt het al: de Nuenense 
raad besluit zelfstandig tot aanpassing van de Smits van Oyenlaan t.b.v. extra extern 
doorgaand verkeer, er komt geen oostelijke randweg, de busbanen stellen we open, we 
accepteren 50.000 vervoersbewegingen op de A270 en we sluiten (gedeeltelijk) de Op-
wettenseweg. Het zal op korte termijn dus steeds drukker worden met een sterk ver-
slechterde leefomgeving in Nuenen en het dorpse karakter (kernwaarden van onze in-
woners) zal beperkt blijven tot een postzegel in het centrum. Het is maar dat u het weet. 
Het Collectief, een samenwerkingsverband van vele verontrustte bewoners, is be-
nieuwd naar de partijprogramma’s 2022-2026. Wij houden u richting de gemeente-
raad verkiezingen 2022 op de hoogte.

P.J. Hut, notulist van het Collectief

Dozen aan de Dommel...    
Hoe was het ook weer...
Met verbazing heb ik de ingezonden brief donderdag 23 september 2021, van een oud 
partijleider van W70 gelezen. Hieronder mijn reactie.
De gemeente Eindhoven wilde Nuenen graag annexeren schrijft zij, want Eindhoven 
had een grote behoefte: 10.000 woningen, voor een groot deel te bouwen op grond 
van omliggende gemeenten en een nieuw industrieterrein. De gemeente Nuenen ging 
voortvarend aan de slag: er werd voor tientallen miljoenen grond van boeren en ande-
re inwoners van Nuenen gekocht, er werd een groot woningbouwplan ontwikkeld, na-
melijk Nuenen-West en Eeneind- West zou een groot industrieterrein komen.
Maar ja, dit alles ging niet door: de gemeente Eindhoven bedacht zich en Geldrop vond 
de Collse Hoefdijk niet geschikt voor het te verwachten verkeer. Ik vraag mij af of er bij 
bovenstaande overeenkomsten door de gemeenten Nuenen, Eindhoven en Geldrop 
dan geen handtekeningen zijn gezet (zodat eronderuit komen niet meer mogelijk was); 
het ging tenslotte over tientallen miljoenen, geld dat van ons, inwoners van Nuenen, 
was.
De gemeente zat hierdoor jarenlang financieel ontzettend moeilijk; de crisis van 
2009/2010 etc. Verkoop van de gronden van het industrieterrein werd onmogelijk. Er 
volgden voor onze gemeente financieel moeilijke jaren! Wie was hier verantwoordelijk 
voor?
Nu moet er koste wat kost een ontsluiting komen voor Nuenen-West en een grote blok-
kendoos gebouwd worden op Eeneind-West. Waar zijn wij, gemeente Nuenen in gods-
naam mee bezig!
Ik zou zeggen, gemeente Nuenen besteed onze destijds geïnvesteerde kostbare centen 
nu goed: op Eeneind-West zou een mooie Vinex-wijk gebouwd kunnen worden. Verder 
moet er toch een andere ontsluiting van Nuenen-West mogelijk zijn, zodat het krank-
zinnige idee om dit via Wettenseind te doen in de prullenbak kan.

Tina Klep, Raessenshof 61, 5671KG Nuenen

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

Ingezonden brieven

Gouden actie bij Het Goed  
tijdens Nationale Kringloopdag
Zaterdag 2 oktober is het weer Nationale Kringloopdag. Op deze dag is in 
de vestiging van kringloopwarenhuis Het Goed Nuenen een gouden tic-
ket verstopt dat ingeleverd kan worden voor een leuke prijs. Ook is er een 
online actie waarbij een waardebon gewonnen kan worden.

Het Goed Nuenen geeft Kringloop-
geluk een toepasselijke invulling 
met een speciale actie. Alleen op 
Nationale Kringloopdag verstopt 
Het Goed in elke winkel een gouden 
ticket t.w.v. € 50,-. Ook is er een on-
line winactie. Iedereen die op Natio-
nale Kringloopdag een product 
koopt bij het Goed en zijn Kring-
loopgeluk deelt met de hashtag van 
een van de kringloopwarenhuizen 
waar ze het product gekocht heb-
ben, maakt kans op een cadeaubon 
van € 50,- die te besteden is bij Het 
Goed.

Het Goed Nuenen is tijdens de Natio-
nale Kringloopdag, net zoals op an-
dere zaterdagen, geopend van 09.00 
tot 17.00 uur. 

Kijk voor alle andere Het Goed-kring-
loopwarenhuizen in de buurt op het-
goed.nl/onze-winkels.

Elke eerste zaterdag van oktober is het 
Nationale Kringloopdag. Deze dag is 
een initiatief van de Branchevereni-
ging Kringloopbedrijven Nederland 
(BKN) en alle 100% kringloopwinkels. 
Een kringloopwinkel met een 100% 
Kringloop keurmerk garandeert de 
consument dat de winkel professio-
neel georganiseerd is en verantwoor-
delijk omgaat met mens en milieu. Alle 
kringloopwarenhuizen van Het Goed 
hebben dit keurmerk en doen dan ook 
met veel enthousiasme mee aan de 
Nationale Kringloopdag. Deze dag is 
een ode aan het thema kringloop en 
nodigt iedereen uit om kennis te ma-
ken met dit mooie principe in een van 
de kringloopwinkels die Nederland 
rijk is. Het thema voor de Nationale 
Kringloopdag van dit jaar is Kringloop-
geluk. De pareltjes liggen namelijk 
voor het oprapen in één van de 100% 
Kringloopwinkels en dat zorgt weer 
voor Kringloopgeluk.

Kinderboekenweek en   
Sjors Sportief / Sjors Creatief
Het was een sportieve en actieve ochtend vorige week dinsdag op Kind-
centrum de Nieuwe Linde. Niet alleen was het de opening van de kinder-
boekenweek, ook was het de opening van het sportieve schooljaar.

scheen Sjors Sportief op het school-
plein en samen met Sjors en onder 
leiding van een coach werd er ge-
danst en een kleine bootcamp ge-
houden. Zo werd er onder andere 
gekeken of iedereen een minuut 
kon planken, en dat lukte!

Tenslotte was ook wethouder Pernot 
aanwezig, die uit handen van Sjors 
Sportief het eerste boekje van Sjors 
Sportief / Sjors Creatief van dit jaar 
ontving.

Hierna werd deze gezellige activiteit 
afgesloten, maar natuurlijk niet na-
dat iedereen op het hart werd ge-
drukt om vooral lekker te blijven be-
wegen en in te gaan schrijven bij de 
diverse leuke activiteiten die dit jaar 
weer worden aangeboden.

In de ochtend werd begonnen met 
de start van de Kinderboekenweek, 
die dit jaar in het teken staat van be-
roepen, worden wat je wil.
De onderbouw ging aan de slag met 
‘later als ik groot ben word ik…..’. In 
een interactieve voorstelling werd 
stilgestaan bij verschillende beroe-
pen.
De bovenbouw hield zich bezig met 
de ‘lekker belangrijk quiz editie be-
roepen’. In een interactieve quiz met 
verschillende taalspellen en theatra-
le opdrachten werd de kennis getest 
over diverse beroepen.

Na deze leuke activiteiten was het 
tijd voor de opening van het sportie-
ve schooljaar. Gelukkig scheen de 
zon dus de hele school verzamelde 
zich buiten. Onder luid applaus ver-

Bevrijdingsherdenking Nuenen
Door Karin Aarts-Janssen

Vrijdag 24 september werd traditioneel de bevrijding van Nuenen ge-
vierd. Een indrukwekkende stoet van militaire voertuigen, met in de voor-
ste auto het bevrijdingsvuur, onder begeleiding van de Toerclub Nuenen, 
werd het bevrijdingsvuur van Eindhoven naar Nuenen gebracht en op het 
Bevrijdingsplein in Nuenen overhandigd aan burgemeester Houben.

Ook de jeugd uit Nuenen werd be-
trokken bij deze herdenking. Twee 
kinderen van basisschool de Dassen-
burcht lazen een zelfgeschreven ge-
dicht voor en legden een krans na-
mens alle jeugd uit Nuenen.

In zijn bevrijdingsspeech haalde de 
burgemeester de wereldpolitiek er-
bij en sprak over de vrijheid die in 
deze tijd weer eens bewijst dat vrij-
heid niet voor iedereen vanzelfspre-
kend is.

Boekenweek- 
geschenk 2022
Het nieuws was nog nauwelijks verteld
Of Ilja Leonard Pfeijffer kwam al aange-
sneld
In gezelschap van Marieke Lucas Rijneveld

Om bij Khalid & Sophie uiting te geven
Aan het eergevoel dat zij beleven
Om het boekenweekgeschenk 2022 uit te 
geven

Voor Ilja, met aan bijna iedere vinger een 
ring
Is schrijven echt een belangrijk ding
Onder het toeziend oog van het CPNB

Schrijft Marieke Lucas een essay
Ilja Leonard werkt aan een novelle:
Het aantal bladzijden is in een minuut te 
tellen

Gelauwerd met vele prijzen
Hoeven zij zich niet meer te bewijzen
Maar voordat het maart 2022 is

Zien we ze nog aan menig dis
Zonder marketing geen literaire kanonnen
Heb ik vernomen uit betrouwbare bron-
nen.

Joke van Overbruggen©

Er werden namen voorgelezen van 
alle omgekomen Nuenense militai-
ren en Nuenense burgers.
Daarna volgde de kranslegging door 
de burgemeester, namens de ge-
meente Nuenen, werden er kransen 
gelegd door familieleden die tijdens 
de oorlog dierbaren verloren hadden 
en werd er een krans gelegd namens 
The men of easy company.

Met het brengen van de Vendelgroet 
door de St. Anthoniusschut, het spe-
len van The Last Post, een minuut stil-
te en het spelen van het Wilhelmus, 
werd de herdenking afgesloten.
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Zestien woningen geplaatst 
aan Witte-Hondpad Nuenen
Zestien One woningen zijn geplaatst aan het Witte-Hondpad 1 tot en met 16 
in Nuenen. De woningen zijn bedoeld voor mensen die met spoed een wo-
ning zoeken. Maximaal de helft van de woningen wordt toegekend aan sta-
tushouders, de rest aan mensen met een sociaal en/of economische binding 
met Nuenen. 

De Heijmans-One woningen zijn verplaatsbare huizen voor éénpersoonshuis-
houdens. Wooninc. verhuurt de woningen volgens het flexwonen-concept. Flex-
wonen is een flexibele vorm van wonen voor verschillende doelgroepen. Krijgt 
een huurder een woning toegewezen, dan mag die maximaal twee jaar wonen in 
het huis. Daarna moet de bewoner doorstromen naar de reguliere woningmarkt. 

Archipel akkers
-Oprichters Vrienden van Akkers-

‘Dwèrse’ verbinders
Tekst en fotografie: Cai Vosbeek

Meneer Schijven zwaait de voordeur van zijn woning open: “Aangenaam, 
ik ben Godfried en dat ben ik al 89 jaar. Je mag me meneer Schijven noe-
men maar mensen kennen mij als Godfried.” Even later schuift Wil Ver-
meulen ook aan. Toen beide heren jaren geleden in de cliëntenraad van 
Akkers zaten, ontstond in 2007 het idee om Vrienden van de Akkers op te 
richten. Aldus geschiedde. Een terugblik met twee mannen die een bij-
zondere klik hebben. Een van onderling respect, stille humor en veelbe-
tekenende blikken. Wil: “Godfried heeft nog nooit tegen mij gelogen. Al-
thans niet voor zover ik weet.” 

Meneer Schijven is geen onbekende 
in Nuenen, temeer omdat hij 36 jaar 
in de gemeenteraad zat: “Ik ben de 
langstzittende wethouder ooit. Niet 
bepaald dwèrs maar altijd op zoek 
naar een compromis. Contact met Ak-
kers ontstond toen mijn moeder er 
werd opgenomen. Na een tijdje werd 
ik benaderd met de vraag om zitting 
te nemen in de cliëntenraad. Daar 
was behoefte aan een voorzitter. Ik 
benaderde Wil Vermeulen, hij stemde 
in en ik werd secretaris. Terugkijkend 
kan ik wel zeggen dat we in die cliën-
tenraad, een actieve en positieve bij-
drage hebben mogen leveren voor 
de bewoners. Bovendien hadden we 
een goede werkverhouding met de 
toenmalige directeur: Lisette Burnett. 
Zij stond open voor inspraak.” 

***Wij wilden iets extra’s doen voor 
de bewoners. De bekende kers op de 
taart of de slagroom op de cake***

Wil Vermeulen: “Ter gelegenheid van 
het 25-jarige bestaan van Akkers 
hebben wij het ideëel cadeau: ’Stich-
ting Vrienden van de Akkers’ aange-
boden. Een initiatief dat was ont-
staan in de cliëntenraad omdat we 
merkten dat er behoefte was aan fi-
nanciële middelen waarvoor in de 
begroting geen ruimte was. Met deze 
stichting wilden we iets extra’s doen 
voor bewoners. De bekende kers op 
de taart of de slagroom op de cake. 
Dit werd door iedereen toegejuicht 
en zo zijn we begonnen met het sa-
menstellen van een bestuur en het 
werven van sponsoren die ons finan-
cieel konden en wilden ondersteu-
nen. Daarbij zochten we met name 
naar mensen met een netwerk dat ze 
konden aanspreken.”

***Ónze Akkers, ónze mensen, dat 
gevoel leefde***

“Het was niet zo moeilijk om sponso-
ren te vinden, zeker omdat we veel 
mensen kenden. Ik vanuit de politiek 
en Wil omdat hij redacteur was van 
Rond de Linde”, legt meneer Schijven 
uit. “Wat we voor elkaar hebben ge-
kregen? We vierden eens per maand 

de verjaardag van mensen met een 
gebakje, drankje en ‘lang zal ze leven’. 
We hebben een groot aquarium ge-
kocht en iemand geregeld die het 
schoon hield. Er kwam een biljart, 
een piano, boeken, een muziekka-
mer voor dementerenden en de bin-
nentuin werd opgeknapt. We deel-
den kerstpakketten uit, kochten een 
SMART Board, sportattributen, een 
elektrische duo-fiets en computerap-
paratuur die bewoners konden ge-
bruiken. Er werden uitstapjes moge-
lijk gemaakt, Sinterklaas kwam langs, 
er was musea-bezoek en er volgden 
vele optredens van diverse gezel-
schappen. Men stond echt in de rij 
om op te mogen treden in de Akkers. 
Echt waar.” 

***We hebben nooit problemen ge-
had om geldelijke middelen los te 
krijgen***

“Nuenen heeft een dorps karakter, 
met een rijk verenigingsleven. Men-
sen kennen elkaar en de lijntjes tus-
sen inwoners zijn kort waardoor je el-
kaar gemakkelijk kunt aanspreken. 
Bewoners in Akkers dat zijn onze 
mensen, zo werd er door veel spon-
soren geredeneerd”, besluit meneer 
Vermeulen. “Ónze Akkers, ónze men-
sen, dat gevoel leefde. We hebben 
nooit problemen gehad om geldelij-
ke middelen los te krijgen. Als je in 
Nuenen lang genoeg doorpraat, krijg 
je het bovendien voor niks. Wat het 
leukste is wat we hebben georgani-
seerd? Dat ligt aan de tijd waarin je 
het vraagt want omstandigheden, in-
zichten en behoeftes veranderen.” 

Inmiddels zitten de heren niet meer 
in het bestuur van Stichting Vrienden 
van de Akkers. Ze genieten van een 
welverdiend pensioen en hebben 
alle vertrouwen in degenen die het 
stokje van hen overnamen. Maar wat 
hebben ze al die jaren genoten! Wil: 
“De dankbaarheid en het enthou-
siasme van de bewoners, dat was fijn 
om te zien. Het was fijn om te kunnen 
geven. Godfried: “Ja, de dankbaar-
heid en het plezier, dat was mooi, 
daar deden we het voor.” 

Links de heer Wil Vermeulen, rechts meneer Godfried Schijven

Vacaturecafé voor de hele regio
Na een pauze van bijna twee jaar organiseert MKB Eindhoven voor het 
eerst weer het bekende Vacaturecafé voor de hele regio. Meer dan 40 be-
drijven bieden dinsdag 5 oktober van 09.00 tot 12.00 uur vacatures aan in 
veel verschillende branches en op alle niveaus. 

Schuif even aan tafel bij Toon Gevers

Grote wonderen     
uit de kleinste wereld
Nuenens amateur-bioloog en fotograaf Toon Gevers stond gepland voor 
de Senergiek Schuiflezing van maart 2020. Corona dwong zijn presenta-
tie te annuleren. Al eens eerder in 2016 wist Toon tijdens een lezing ie-
dereen te verrassen met zijn prachtige macrofotografie. Vrijdagmiddag 
08 oktober om 13.30 uur houdt Gevers zijn presentatie in de Trefpunt-
zaal van Het Klooster.

zicht geven op onder meer het voort-
plantingsproces van dit minuscule leven.

Met engelengeduld heeft Toon Ge-
vers deze micro-samenlevingen in al 
hun stadia van de seizoenen en van 
de voortplanting bestudeerd en 
middels kleurrijk fotowerk vastge-
legd. Hij zette transparante insecten-
hotels, vlindervitrines en broedkast-
jes in elkaar om het verloop van aller-
lei levensprocessen nauwgezet te 
kunnen fotograferen. Toon neemt 
zijn publiek mee op reis in de verras-
sende wereld van insecten, vlinders, 
bijen en spinnen. Alles gebeurt heel 
dicht om ons heen, maar het wordt 
pas echt zichtbaar en boeiend, als 
het door deze actieve amateur bio-
loog getoond en uitgelegd wordt.

De entree bedraagt € 2,- (inclusief 
pauze koffie/thee) en de bezoeker 
krijgt € 1,- korting op vertoon van het 
Senergiek lidmaatschapspasje.

Met de versoepeling van de corona-
maatregelen is vooraf aanmelden 
niet meer nodig. Lid of geen lid van 
Senergiek, kom gerust, het belooft 
een boeiende middag te worden. Het 
kleinste beestje komt met al zijn 
adembenemende details meters-
groot tot leven op het scherm. Hij 
weet zijn publiek een prachtig inkijkje 
te verschaffen in de mini kosmos van 
het insect. Gevers maakt daarbij niet 
alleen gebruik van zijn fotografisch 
talent. Hij heeft zelf door de tijd heen 
een aantal hulpmiddelen en instru-
menten ontwikkeld, die een prachtig 

Het Vacaturecafé is vele jaren gehou-
den in *techniekHuys in Veldhoven, 
maar deze locatie is niet meer be-
schikbaar. Daarom wordt het nu ge-
houden bij Ergon aan de Rooijak-
kersstraat in Eindhoven. Met corona-
pas of testbewijs is een veilige uit-
voering mogelijk. Alle werkzoeken-
den uit de regio zijn welkom. Aan-
melding vooraf is mogelijk, maar niet 

verplicht. Partnerorganisaties als 
Leerwerkloket Zuidoost-Brabant en 
Dress for Success werken mee, onder 
meer met cv-checks en styling- en 
kledingadvies. 

Alle informatie via www.mkbwerkt.
nl. Op de site is tevens te zien welke 
banen op dit moment al worden 
aangeboden.

Mededeling   
Vrouwen Vereniging 
Nuenen-Gerwen
Dinsdag 5 oktober kienen in wijkcen-
trum Scarabee Mantelmeeuwlaan 
10. Aanvang: 20.00 uur. Ook niet le-
den zijn van harte welkom.

Gespreksgroep: 
lotgenoten   
in rouw na   
partnerverlies
Op vrijdag 1 oktober is er een infor-
matieochtend, georganiseerd door 
de Oecumenische Werkgroep Rouw-
begeleiding Nuenen c.a. Luisteren 
naar elkaar, het delen van verdriet, en 
zoeken naar een perspectief, dit zijn 
de onderwerpen die personen die 
een partner verloren hebben, met el-
kaar verbinden.

Bijeenkomsten
Tijdens een 5-tal bijeenkomsten zal 
de uitwisseling van ervaringen voor-
opstaan, in de periode november tot 
en met januari. De gesprekken wor-
den gehouden op een vrijdagoch-
tend, en worden begeleid door een 
pastor en een lid van de werkgroep.

Informatieochtend
De -vrijblijvende- informatieve och-
tend is op: vrijdag 1 oktober om 09.30 
uur in kerkelijkcentrum De Regen-
boog, Sportlaan 5 in Nuenen. De op-
zet van de vervolgbijeenkomsten 
wordt dan uiteengezet. In de daarop-
volgende week kunt u in alle rust be-
sluiten of u wilt deelnemen aan de 
gespreksgroep. Bij voldoende deel-
name start de gespreksgroep begin 
november.
Hoewel deze bijeenkomsten een ini-
tiatief van de kerken zijn, zijn ook 
niet-kerkelijke deelnemers van harte 
welkom. Het kan zijn dat u liever niet 
deelneemt aan groepsgesprekken. 
Dan willen we u wijzen op de moge-
lijkheid dat een lid van de bezoek-
groep bij u thuis komt voor één of 
meerdere gesprekken.

Lijsttrekker   
VVD    
Nuenen c.a.
Alex Appel (50) is door de leden geko-
zen tot lijsttrekker voor de aankomen-
de Gemeenteraadsverkiezingen op 16 
maart 2022. Toen de gemeente in 2017 
veranderingen aankondigde in zijn 
wijk, en in 2018 de Structuurvisie Nue-
nen Zuid presenteerde, heeft Alex zich 
duidelijk laten horen: “Het kan toch 
niet zo zijn dat het gemeentebestuur 
allerlei plannen wil uitvoeren, die haar 
eigen bewoners niet begrijpen?”

VVD Nuenen heeft zijn interesse en 
activiteit opgemerkt en gevraagd of 
Alex iets meer wilde doen voor Nue-
nen en voor de VVD. Die handschoen 
pakt hij graag op. Alex is politiek geïn-
teresseerd en liberaal. Alex: “Ik heb zin 
om transparant en open aan de slag 
te gaan en Nuenen elke dag een beet-
je mooier, veiliger en leefbaarder te 
maken voor alle inwoners.” 

Het bestuur van VVD Brainport Re-
gio wenst Alex veel succes in de aan-
loop naar de verkiezingen!

Namens het bestuur, Gaby Scholder
Vice voorzitter Nuenen c.a. VVD 

Brainport Regio
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Optreden ‘de Molshoop’
We mogen weer! Na anderhalf jaar van gedwongen rust, van mondkapjes en 
van anderhalve meter afstand, komt de Molshoop weer tot leven. De instru-
menten zijn gesmeerd, de embouchure is weer op peil gebracht en we kijken 
uit naar ons eerste optreden sinds lange tijd. Dit optreden zal plaats vinden op 
zondagmiddag 3 oktober bij Weverkeshof in Nuenen. Aanvang: 15.00 uur. 

FOTO IN BESTAND 
 
 

 
 
Optreden ‘de Molshoop’ 
 
We mogen weer! Na anderhalf jaar van gedwongen rust, van mondkapjes en van anderhalve meter 
afstand, komt de Molshoop weer tot leven. De instrumenten zijn gesmeerd , de embouchure is weer 
op peil gebracht en we kijken uit naar ons eerste optreden sinds lange tijd. 
Dit optreden zal plaats vinden op zondagmiddag 3 oktober bij Weverkeshof in Nuenen. Aanvang: 
15.00 uur.  

Lambertus concerten presenteert 

Ensemble La Fidelle
Op zaterdagavond 2 oktober om 20.00 uur brengt Ensemble La Fidelle 
het programma ‘Der getreue Musikmeister’ met werken van Johann Se-
bastian Bach en zijn zoon Carl Philipp Emanuel, naast werken van Georg 
Philipp Telemann. 

zij u o.a. werken van Georg Philipp Te-
lemann. De naam van het program-
ma ‘Der Getreue Musikmeister’, is 
ontleend aan een muziekbundel van 
Telemann waaruit enkele werken ge-
speeld worden. Deze bundel werd 
destijds uitgegeven als tijdschrift: per 
editie werd er een nieuw werk uitge-
bracht. Naast werken van Telemann 
kunt u luisteren naar werken van Jo-
hann Sebastian Bach en zijn zoon 
Carl Philipp Emanuel. Dit concert 
komt in de plaats van het concert 
door Ensemble Fronimo, die helaas 
vanwege de coronabeperkingen niet 
in konden reizen vanuit Israël.
Verzeker u van een goede plaats en 
reserveer via: lambertusconcerten.nl
Plaats: Kasteel Helmond, Kasteelplein 
1, Helmond. Entree: € 10,- tot € 15,-. 

Het ensemble La Fidelle is vernoemd 
naar een sarabande van de compo-
nist Jacques Martin Hotteterre, een 
van de eerste componisten van mu-
ziek voor de barokfluit en het pro-
gramma concentreert zich ook rond-
om dit prachtige instrument, de voor-
loper van onze moderne dwarsfluit. 

Oude muziek
De leden van het ensemble werken 
in gerenommeerde orkesten als het 
Orchestra of the 18th Century, het Or-
chestra of the Age of Enlightenment 
en Les Musiciens du Prince Monaco. 
Zij zijn allen solisten met internatio-
nale carrières in uitvoering en onder-
zoek op het gebied van Oude Mu-
ziek. In dit programma voor barok-
fluit (traverso) en ensemble, brengen 

Ben jij die enthousiaste dirigent die 
Popkoor Lanara weer laat zingen?
Popkoor Lanara staat te popelen om, na de coronaperiode, weer te gaan zin-
gen! Word jij onze nieuwe muzikale leider? Kijk voor meer informatie over deze 
vacature op onze website www.lanara.nl.
Voel je je aangesproken, reageer dan vóór 10 oktober met je cv naar secreta-
riaat@lanara.nl. Heb je nog vragen, dan kun je bellen met onze secretaris An-
neke via 06-14387862 

Ben jij die enthousiaste dirigent die Popkoor Lanara weer laat zingen?

Popkoor Lanara staat te popelen om, na de Corona-periode, weer te gaan zingen!          

Word jij onze nieuwe muzikale leider?

Kijk voor meer informatie over deze vacature op onze website www.lanara.nl.

Voel je je aangesproken, reageer dan vóór 10 oktober a.s. met je cv naar 
secretariaat@lanara.nl.

Heb je nog vragen, dan kun je bellen met onze secretaris Anneke via 06-14387862  

website facebook instagram

Vrijwilligers gezocht voor ijsfeest in het Park

Dwèrs op het ijs zoekt JOU!
Ben jij niet bang om de handen uit de mouwen te steken? Heb je een groot 
hart voor Nuenen, en ben je rond de kerstperiode thuis? Dan zijn wij op 
zoek naar JOU! Want de stichting Dwèrs op het ijs zoekt vrijwilligers om 
samen drie weken lang een ijsfeest neer te zetten in het Park in Nuenen.

genomen. We hebben de dagen in-
gedeeld in vier diensten waarvoor je 
je kunt inschrijven via onze website 
(scan daarvoor de QR-code bij dit ar-
tikel).

Geef je op!
Ga om je aan te melden als vrijwilli-
ger naar www.dwersophetijs.nl/aan-
melden-als-vrijwilliger en vul het for-
mulier in. Of scan deze QR-code met 
de camera van je smartphone.

Wie zijn wij?
De stichting Dwèrs op het ijs organi-
seert dit jaar voor het eerst (ein-de-
lijk mag het!) een drie weken durend 
ijsfeest in het Park. Er komt een over-
dekte ijsbaan te liggen van 20x30 
meter, met een Wintercafé eraan vast. 
Drie weken lang kan jong en oud in 
de kerstperiode schaatsen op echt ijs. 
Schrijf maar vast in je agenda: van za-
terdag 18 december tot en met zon-
dag 9 januari is het Dwèrs op het ijs in 
Nuenen!

Wat zoeken we?
Handige aanpakkers, horecatijgers, 
schaatsverhuurders, kaartverkopers, 
culinaire doorpakkers, handen-uit-
de-mouwen-stekers, ijsmeesters, de-
coratietalenten, organisatietalenten 
en propere jetjes (m/v). Ook scholie-
ren zijn welkom voor hun maat-
schappelijke stage bij ons.

Tijdsbesteding
Natuurlijk hoef je niet alle dagen van 
die drie weken te komen helpen. We 
hebben zoveel mensen nodig dat elk 
dagdeel dat je kunt helpen, is mee-

Uitzendingen LON-TV

Het programma van ons maga-
zine Nuenen Nú wordt meerdere 
keren per week ververst met nieu-
we onderwerpen. De volgende 
onderwerpen zijn in de loop van 
week 39 en 40 (onder voorbe-
houd) in de uitzending van Nue-
nen Nú te zien.

• Samenwerkingsverband tussen 
de LON en Coöperatie Ons Net 
Nuenen (CONN)

• Bevrijdingsherdenking
• Koninklijke onderscheiding 

Nuenense hoogleraar TUE
• Open Monumentendag in Nue-

nen, Gerwen, Nederwetten en 
Eckart

• Bootcamp sponsoring voedsel-
bank

• In de serie renovatie van Het 
Klooster, afl. 2: de projectleider

• Erik-Jasper Noll, de nieuwe 
voorzitter van OCN

• Brandweer op bezoek bij speel-
tuin de Kievit.

• In de serie ‘ Lokale Midden-
stand’: Kantoor van der Heijden

• Joep Hoedemakers wint SBS-6 
programma Beat Me.

De gemeenteraadsvergadering 
van 30 september wordt live uit-
gezonden door LON TV. De tv-uit-
zendingen van Nuenen Nú kunt u 
zien om 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
en 23.00 uur.
De programma’s van LON TV zijn 
ook te volgen via de livestream op 
www.omroepnuenen.nl. Tevens 
kunt u op deze website actuele 
nieuwsberichten lezen en oude 
LON-opnames bekijken. 
U kunt alle reportages ook apart 
bekijken op You Tube en Facebook 
en via www.youtube.com/lokale-
omroepnuenen.

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

Uitreiking Carat 
Lucas Gasselprijs
Op zondag 3 oktober, de laatste dag 
van de Fresh Cacao tentoonstelling, 
wordt in de exporuimte van De Ca-
caofabriek bekend gemaakt wie van 
de deelnemende kunstenaars de Ca-
rat Lucas Gasselprijs 2021 heeft ge-
wonnen. Uit een selectie van Elf kun-
stenaars is door een vakjury de win-
naar gekozen.
De vakjury bestaat uit Hans Novem-
ber, hoofd collectie en educatie van 
het Noord Brabants Museum, Ajla R. 
Steinvag, beeldend kunstenaar en 
Fabienne Swinkels, lid van stichting 
Carat. Deze kunstenaar krijgt een 
geldbedrag om te investeren in zijn 
of haar kunstpraktijk. De prijs zal wor-
den overhandigd door de voorzitter 
van Carat, Gerard Groot en Bert Loe-
rakker, lid van de artistieke commis-
sie van De Cacaofabriek.

Deelnemende kunstenaars
De deelnemende kunstenaars van 
deze editie zijn: Cas van der Steen en 
Jerrold Saija van de academie Sint 
Joost Den Bosch, Niels Roest van de 
academie Sint Joost in Breda, Christy 
Westhovens en Lukas Malzan van de 
academie Maastricht, Marloes Roe-
per, Julia Hooy en Jochem Mestriner 
van de HKU en Thijs Segers, Nicky 
Goldsteen en Matthijs Jeuring van de 
AKI in Enschede.
De prijsuitreiking is om 15.00 uur en 
duurt tot 16.00 uur.
Wilt u hier bij zijn? Aanmelden voor 
de prijsuitreiking kan via:
juliennetullemans@cacaofabriek.nl.

Jeroens Clan met ‘Tere zieltjes’ 
(try-out) in Ons Tejater
Wat zijn we blij dat we na 1,5 jaar weer mogen genieten van voorstellin-
gen in Ons Tejater. Onze openingsvoorstelling is meteen een topper; Je-
roens Clan met ‘Tere zieltjes’(try-out).

liedjes en scherpe grappen die jij op 
je werk gaat proberen na te vertellen. 
Succes ermee!
Zorg dat jij dit gezien hebt voordat 
anderen het erover gaan hebben!

De pers over Jeroens Clan:
“De provincie strikes back. Jeroens 
Clan weet ongelooflijk slim de zaal te 
bespelen. De jury is ervan overtuigd 
dat de jongens niet alleen Brabant 
maar heel Nederland tot hen thuis 
kunnen maken.” - (Juryrapport Leids 
Cabaret Festival)
“Jeroens Clan gooide hoge ogen met 
een energieke voorstelling die de 
zaal flink aan het lachen wist te krij-
gen. Brabantse jongens met een gro-
te bek: het blijft ondanks de ruime er-
varing die we daar sinds de debuten 
van Hans Teeuwen en Theo Maassen 
mee hebben toch iets onweerstaan-
baars houden.” - (Theaterkrant)

Zaterdag 2 oktober 20.30 uur. Loca-
tie: Dorpshuis, Grotenhof 2 Lieshout. 
Denk aan uw coronatoegangsbewijs.
Reserveringen: www.SDLB.nl 

Voor deze voorstelling is het corona-
toegangsbewijs verplicht. Voor meer 
info zie onze website.

Er zijn twee soorten mensen: sneue 
lafaards die nooit iets nieuws durven 
te proberen én mensen zoals jij, die 
over tien jaar kunnen zeggen: “Ik was 
op 2 oktober 2021 in Ons Tejater te 
Lieshout bij de voorstelling van Je-
roens Clan. En toen waren ze nog een 
stuk goedkoper.”
Na een succesvolle finalistentournee 
van het Leids Cabaret Festival komen 
Jip de Poorter, Matthias Tuns en Bram 
Kroon nu met ’Tere zieltjes’. Een pro-
gramma vol snelle scènes, rauwe 

Jeroens Clan met ‘Tere Zieltjes’ in Ons Tejater

Muziek in   
de Cathrien:   
‘Melancholy &  
Erinnerung’
St. Catharinakerk Eindhoven, zater-
dag 2 oktober, 15.00 uur, met vooraf 
om 14.25 uur een beiaardbespeling 
door Rosemarie Seuntiëns, met wer-
ken afgestemd op het hoofdpro-
gramma.
Sopraan Marjon Strijk, bas-bariton 
Frank Hermans en luitist David van 
Ooijen voeren intieme werken rond 
het thema van melancholie en herin-
neringen uit van o.a. Dowland, Purcell, 
Mendelsssohn, Schubert en Schu-
mann. Een mooie gelegenheid om die 
prachtige combinatie van luitspel met 
zang te ervaren. 
De noodzakelijke registratie en beta-
ling voor dit concert kunt u vooraf re-
gelen via www.muziekindecathrien.nl



ROND DE LINDE week 39 Donderdag 30 september 2021

Cultuut Overdag:

Eindelijk weer een concertino 
in Van Goghkerkje: Nienke
Op vrijdagavond 1 oktober (aanvang: 19.30 uur) staat een concertino ge-
pland in het Van Goghkerkje. Dan neemt Nienke de bezoekers mee op 
een bezinningsreis met live muziek met piano, harmonium en zang. 

Toegangskaarten à € 10,- zijn te re-
serveren via de website. Bij de reser-
vering kan men zelf kiezen voor de 
plaats waar men wil zitten. 
Het concert wordt georganiseerd met 
inachtneming van de verplichte richtlij-
nen van het RIVM en de overheid. Er 
wordt gewerkt met coronatoegangs-
bewijzen. Van iedere bezoeker wordt 
verwacht dat een coronatoegangsbe-
wijs en ID/paspoort wordt meege-
bracht dat door een vrijwilliger van Cul-
tuur Avonduur wordt gecontroleerd.

Nieuwsbrief Cultuur Overdag en 
Cultuur Avonduur
Deze week is aan alle abonnees weer 
een digitale nieuwsbrief verzonden. 
Daarin ook informatie over de films 
die in oktober worden vertoond. Nog 
geen abonnee? Stuur dan een mail 
naar info@cultuuroverdag.nl met als 
onderwerp ‘Nieuwsbrief september’ 
en de nieuwsbrief wordt automatisch 
per mail alsnog toegezonden. Overi-
gens kan men zich via de site ook 
abonneren op de digitale nieuws-
brief. Vanaf oktober wordt de nieuws-
brief dan automatisch toegezonden.
www.cultuuroverdag.nl

De aanloop naar Medicine Music is 
het persoonlijke verhaal van zange-
res/pianiste Nienke Crijns (artiesten-
naam ‘Nienke SoulSound’). Vanaf 
2005 trad ze op in binnen- en buiten-
land, totdat ze in 2019 een poliep op 
haar stembanden kreeg waardoor ze 
haar stem een jaar niet kon gebrui-
ken. Haar stem herstelde moeizaam, 
en daarom gaf ze haar muzikale loop-
baan een nieuwe richting.

“Mijn stem is mijn instrument, mijn 
levenspad, mijn alles. Na een opera-
tie aan mijn stembanden mocht ik 
amper praten, en ging ik veel de na-
tuur in. Doordat ik letterlijk vertraag-
de, leerde ik beter voelen. Na verloop 
van tijd verminderden de klachten. 
Daarna besloot ik alleen nog maar 
dingen te doen waar ik een volledig 
‘ja’ op voelde. Voelen is een uitda-
ging, maar het levert zoveel op. Ik 
heb een sterke drijfveer om ook an-
deren te inspireren met dat inzicht: 
Medicine Music gaat over leven van-
uit intuïtie en gevoel.” In het concert 
staat muziek met boodschappen 
over liefde, vertrouwen en overgave 
centraal. 

Atelierroute   
Eindhoven ook  
in Nuenen
Zaterdag 2 en zondag 3 oktober, tus-
sen 11.00 en 17.00 uur is er weer een 
Atelierroute Eindhoven en regio. Di-
verse ateliers in Nuenen zijn ook te 
bezoeken:

Gertje Roosen, grafiek, schilderen, 
objecten, mixed media. Graag bellen 
voor bezoek: 06-25390189, Refeling 
21, Nuenen.

Ruimte in beeld, sculpturen in voor-
namelijk steen. Simon Woudwijk, 
schilderijen, collages en beelden. 
Marti de Greef, ruimtelijk werk, sculp-
turen in brons. Dubbestraat 61, Nue-
nen.

Kunst na kanker, Ellen Selder Berens, 
beeldende kunst. Johan Frisostraat 9, 
Nuenen.

Atelier Riki, Riki Rooijakkers, schilde-
ren, boetseren. Rutger van den Broec-
kelaan 1, Nuenen.

AW/ARTWORKS, Annette Willems, 
beeldende kunst, grafisch ontwerp. 
Het Puyven 35, Nuenen.

Informatie is te vinden op de website:
www.atelierroute-eindhoven.nl

Gertje Roosen

EHBO blijft belangrijk, juist ook 
bij evenementen in Nuenen
Op zaterdag 18 september vond in de gemeente Nuenen het Nederlands 
Studentenkampioenschap Wielrennen plaats. Helaas kwamen hierbij meer-
dere wielrenners ten val. Onze vrijwillige hulpverleners stonden reeds pa-
raat en waren snel ter plekke om hen bij te staan. Vanwege de ernst van het 
ongeval werden er ambulances ingeroepen. De slachtoffers zijn, waar het 
nodig was, zorgvuldig overgedragen aan de professionele zorg. 

Alle opleidingen worden gegeven in 
dorpshuis ‘De Koppelaar’, De Koppel 
1 te Nederwetten. Onze cursussen 
worden mogelijk (voor een deel) ver-
goed door uw zorgverzekeraar. Wij 
adviseren u dit na te vragen. 
Wilt u meer info of inschrijven? Kijk 
op www.ehbonuenen.nl of stuur een 
bericht naar: info@ehbonuenen.nl.

Draagt u EHBO in uw regio een warm 
hart toe? Steun dan onze vereniging 
tijdens de actie Rabo ClubSupport. 
Breng via internetbankieren of de 
app van de Rabobank uw stem op 
ons uit van 4 oktober tot 25 oktober 
a.s. U kunt ons terugvinden onder de 
naam: EHBO-vereniging St. Clemens. 

Met uw steun:
• kunnen wij op plaatselijke evene-

menten assistentie blijven bieden. 
Zodat áls er iets gebeurt, er verant-
woorde hulp in de buurt is. 

• verzorgen onze instructeurs op ver-
antwoorde wijze opleidingen van 
kwaliteit aan belangstellenden.

• blijven onze hulpverleners in staat 
om in de toekomst slachtoffers bij 
te staan.

We danken u alvast hartelijk voor uw 
medewerking.

EHBO-vereniging Nuenen c.a. draait 
volledig op de kracht van vrijwilli-
gers. Voor plaatselijke evenementen 
verzorgen wij op aanvraag assisten-
tie. Daarnaast verzorgen wij onder-
wijs voor belangstellenden.
Wilt u graag weten hoe u moet han-
delen bij een ongeval? Meld u dan nu 
nog aan voor een van onze cursus-
sen! Ze zijn geschikt voor iedereen 
die niet met lege handen wil staan als 
er iets gebeurt. 

U heeft de keuze uit:
• EHBO-cursus voor volwassenen 

(incl. reanimatie en bediening AED). 
U wordt opgeleid voor het landelijk 
erkende diploma van het Oranje 
Kruis. Deze tiendelige cursus start 
op dinsdagavond 12 oktober a.s. 

• EHBO-cursus aan kinderen. Be-
doeld voor iedereen die regelma-
tig in contact komt met kinderen. 
Dus (groot)ouders, maar ook pro-
fessionals. Deze vierdelige cursus 
start op donderdagavond 18 no-
vember a.s.

• Cursus Reanimatie en AED-bedie-
ning. Leer deze betrekkelijk een-
voudige vaardigheden in slechts 1 
avond, met theorie maar vooral 
praktijk. Donderdag 14 oktober is 
er weer een gelegenheid. Bent u 
verhinderd op die datum? Ook 
daarna zijn er opnieuw lesavon-
den. Informeer gerust naar de mo-
gelijkheden.

• Heeft u reeds een diploma reani-
matie? Om dat geldig te houden 
kunt u deelnemen aan de herha-
lingscursus. De eerste gelegenheid 
is op donderdagavond 28 oktober. 
Laat uw diploma niet verlopen!

De Poppenmaker:    
het laatste nieuws!
Op zondagmiddag 3 oktober is het eindelijk zover! Het gonst van de ge-
ruchten…. Wat en wie is nou die poppenmaker? We hebben voor u het 
laatste nieuws!

U kunt op 3 oktober van 11.00 uur tot 
17.00 uur in de raadzaal van Het 
Klooster in Nuenen een expositie be-
zoeken van de kunstenaars verbon-
den aan DABIDA, die de poppen spe-
ciaal voor deze voorstelling hebben 
gemaakt. De toegang voor deze ex-
positie is gratis.
Eindelijk mogen de theaters weer 
open! De zaal mag tot de laatste stoel 
bezet worden. Wel zijn de laatste Co-
vid-19 maatregelen van toepassing, 
dus graag (vanaf 13 jaar) QR app of 
geprinte QR-code, testbewijs of be-
wijs van vaccinatie en (vanaf 14 jaar) 
uw ID-card, paspoort of rijbewijs ge-
reed houden bij binnenkomst in Het 
Klooster.

Voor de voorstelling van De Poppen-
maker kunt u nog een beperkt aantal 
kaarten bestellen via kaartverkoop@
blueplanetharp.nl. De voorstellingen 
van De Poppenmaker vinden plaats 
op zondag 3 oktober om 14.30 en 
16.00 uur in de Theaterzaal van Het 
Klooster, Park 1 Nuenen. Entreeprijs: 
€ 9,- voor volwassenen en € 4,- voor 
kinderen tot en met 12 jaar. Voor in-
formatie kunt u contact opnemen via 
06 1294 1978.

De voorstelling ‘De Poppenmaker’ 
kan het best omschreven worden als 
een muzikaal theater, dus hartstikke 
leuk voor alle leeftijden. De Nue-
nense harpiste Inge Frimout-Hei 
heeft het sprookje en de liedjes ge-
schreven en de muziek gecompo-
neerd. Het orkest is natuurlijk het 
Blue Planet Harp Ensemble bestaan-
de uit meer dan 35 harpisten. 

“Eigenlijk had ik het liefst alles nog 
even geheim willen houden, zodat 
de voorstelling één grote verrassing 
is, maar dat kan natuurlijk niet’ vertelt 
Inge met een grote glimlach. ‘Mijn 
hart ligt natuurlijk bij harpmuziek 
maar deze voorstelling is veel meer 
dan dat.’
Het kunstenaarsduo Trick design, be-
staande uit Merel en Mirte Fellingen 
hebben prachtige tekeningen en 
sfeerbeelden gemaakt die geprojec-
teerd worden zodat u kunt zien waar 
De Poppenmaker woont, werkt en 
ook vooral droomt…….”

Niels Jacobs, die de rol van poppen-
maker speelt en zingt vertrouwt ons 
toe: “Meestal speel ik vele avonden 
lang in grote musicals waaronder in 
Wicked en De Gebroeders Leeuwen-
hart. Inge liet meer dan een jaar gele-
den het script van De Poppenmaker 
lezen. Ik was meteen enthousiast. Dit 
is een uniek project en ik vind het 
fantastisch om mee te mogen doen 
met zoveel jong talent. In deze voor-
stelling komen muzikaliteit en creati-
viteit in vele vormen en van hoog ni-
veau naar voren. Ik verheug me op de 
voorstellingen!”

De Poppenmaker is een show voor 
het hele gezin. Het is een combinatie 
van harpmuziek, poppentheater, 
electronisch muziek, toneel, dans, 
ballet, zang en beeldende kunst. Laat 
u verrassen en mis het dus niet!

De werkkamer van de poppenmaker

Filmlezingen in     
De Cacaofabriek
Op donderdag 30 september start een nieuwe serie filmlezingen in De Ca-
caofabriek. Tijdens twaalf avonden neemt filmexpert Drs. Constant Hoog-
enbosch je mee door verschillende thema’s omtrent film en het effect van 
films op de samenleving.

ziek en de waarde van films voor de 
samenleving. Drs. Constant Hoogen-
bosch is docent Filmgeschiedenis en 
Mediatheorie aan het Rijn IJssel Colle-
ge in Arnhem. Naast zijn educatieve 
werkzaamheden werkt hij aan diverse 
filmprojecten, crossovers tussen film 
en andere kunstdisciplines en is hij re-
gelmatig gastprogrammeur en advi-
seur voor filmhuizen.
Op 30 september vindt de eerste 
filmlezing plaats, waarbij je alles leert 
over filmposters en de balans tussen 
kunst en marketing. De maandelijkse 
lezingen zijn los van elkaar te bezoe-
ken en vinden altijd plaats op een 
donderdagavond van 19.00 tot 21.00 
uur. Een ticket bestel je via de site 
www.cacaofabriek.nl

Om nog beter naar films te kunnen 
kijken, organiseert De Cacaofabriek in 
samenwerking met Movie Machine 
een reeks gevarieerde filmlezingen. 
Naast puur entertainment is film ook 
een sturende factor tussen mens en 
maatschappij; het beïnvloedt en prik-
kelt denkbeelden. Tijdens de filmle-
zingen vertelt Hoogenbosch over de 
achtergrond van film en de betekenis 
van een dialoog, het effect van mu-

2 en 3 oktober Atelierroute Eindhoven

Kom binnen bij Atelier Riki
Door Mariët Jonkhout

In het eerste weekend van oktober wordt traditioneel de jaarlijkse Ate-
lierroute Eindhoven en regio georganiseerd. Een unieke kans om een 
kijkje in de ‘keuken’ van verschillende kunstenaars te kijken, met ze te 
spreken en misschien zelfs wel een mooi werk te kopen.

atelier. “Het gaat eigenlijk vanzelf; ik 
zet de kleuren op met een paletmes 
en het loopt in elkaar en ik laat dat 
gewoon gebeuren. Er is veel interes-
se voor mijn werk in het buitenland, 
maar ik woon in Nuenen en ik vind 
het heel belangrijk dat mensen uit 
mijn eigen dorp mijn werken kun-
nen zien. Het is zo fijn als je weet 
waar je werk komt te hangen, je het 
misschien zelfs nog een keertje kunt 
zien en dat mensen zo enthousiast 
zijn over het werk dat ze het aange-
schaft hebben. Daar doe ik het voor. 
Geen van mijn werken heeft een 
naam, iedereen mag erin zien wat hij 
of zij zelf wil zien, er is geen goed of 
fout voor mij, het is vrijheid, net als 
het maakproces dat voor mij is.”

Het atelier van Riki, aan de Rutger 
van den Broeckelaan 1 in Nuenen is 
zowel op zaterdag 2 als op zondag 3 
oktober van 11 tot 17 uur open en 
iedereen mag vrijblijvend binnenlo-
pen. Voor meer informatie over de 
Atelierroute kijk op www.atelierrou-
te-eindhoven.nl. Voor meer informa-
tie over Atelier Riki, kijk op de site 
www.exto.nl

Een van de deelnemende kunste-
naars is de Nuenense Riki Rooijak-
kers. In haar gezellige huis annex 
atelier zijn diverse, voornamelijk ab-
stract-figuratieve werken te zien.
“Het begin aan een nieuw werk is 
fantastisch, je begint op een mooi 
wit doek en ik kan al mijn creatieve 
gevoelens loslaten”, vertelt Riki tij-
dens een bezoek aan haar mooie 

Open atelierdagen 
in Mierlo
Op 2 en 3 oktober doet Peter Krom-
hout in Mierlo weer mee aan de ATE-
LIERROUTE Eindhoven en regio. De 
Atelierroute is nu weer mogelijk en 
wordt georganiseerd om het voor 
het publiek wat makkelijker te maken 
om vrijblijvend een atelier binnen te 
gaan en kennis te maken met de kun-
stenaar en zijn werk. De ateliers zijn 
geopend vanaf 11.00 uur tot 17.00 
uur. Peter Kromhout laat op zijn adres 
Hertenkampstraat 15 in Mierlo aan 
belangstellenden zijn meest recente 
werk zien. Het werk wordt geken-
merkt door een vlotte weergave, is 
kleurrijk en levendig. Zijn onderwer-
pen zijn vogels, figuren en land-
schappen met zeilboten. Bezoekers 
zijn van harte welkom. Meer informa-
tie via www.peterkromhout.nl. Ver-
dere info over de atelierroute: 
www.atelierroute-eindhoven.nl
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VELDHUIS & KEMPER
Vijf-sterren-voorstelling

DO 07 OKT  CABARET

JAKOP AHLBOM 
Magische belevenis

ZA 09 OKT  BEELDEND THEATER

155 & MAAS THEATER EN DANS
Stuk

WO 13 OKT  DANS

GEORGE & ERAN 
Klimaat komedie over voedsel

DI 19 OKT TONEEL

BASTIAAN RAGAS 
Zingt zonder poespas

VR 22 OKT  MUZIEK

HET ASTRONAUTJE
Ruimtereis voor de kleinsten

WO 27 OKT  JEUGD (4+)

TONEELGROEP MAASTRICHT
Vrijdag (van Hugo Claus)

VR 12 NOV  TONEEL

Op de hoogte blijven van bijboekingen, wijzigingen of kaarten die extra beschikbaar komen door versoepeling 
van de maatregelen? Volg ons dan op social media of meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief.

Yes! We spelen weer. 
En het plezier spat van 
ons programma. 

Ook al zaten we het afgelopen 
jaar niet stil bij Het Speelhuis – 
we hadden livestreams, een online 
open podium en waar mogelijk 
kleine voorstellingen – er gaat 
niets boven de magie tussen speler 
en fysiek publiek. En die magie is 
er dit najaar weer volop! Zo eren 
we in september de Helmondse 
theatergrootheid Bert Kuijpers 
en verrast de Helmondse Musical 
Academy onze stad rond kerst met 
acht voorstellingen. We ontmoeten 
nieuwe artiesten als Jeroens Clan 
en Lisa Ostermann. En we kijken 
uit naar een liefdevol weerzien met 
vertrouwde gezichten als Kommil Foo, Koefnoen, Iris Hond met Kamerata Zuid, 
Toneelgroep Maastricht, The Ruggeds, Loes Luca, Huub, Fedja en niet 
te vergeten Guido, Marc-Marie en Youp. En... met jou! Kom je ook?

Komend seizoen wordt mooier dan ooit!

Jochem Otten
Directeur Het Speelhuis & De Cacaofabriek

HET SPEELHUIS THEATERSEIZOEN 2021/2022 | KOOP NU ONLINE JE KAARTEN OP THEATERSPEELHUIS.NL HET SPEELHUIS THEATERSEIZOEN 2021/2022 | KOOP NU ONLINE JE KAARTEN OP THEATERSPEELHUIS.NL

MUG MET DE GOUDEN TAND DANS: O.A. 155, FRACTAL COLLECTIVE, CONNY JANSSEN, 

ROUÉ VERVEER, ROSA DA SILVA, TIM FRANSEN EN MEER...

THEATER ARTEMIS, OORLOGSWINTER CABARET: O.A. SOUNDOS, MARC-MARIE, 

BURNING BRIDGES, LEINEROEBANA JEUGD: O.A. HET ASTRONAUTJE, DE EFTELING MUSICAL, 

TONEEL: O.A. TONEELGROEP MAASTRICHT, STEPHANIE LOUWRIER, 

MUZIEK: O.A. HENK POORT, KARIN BLOEMEN, JOHAN DERKSEN, ANNEKE VAN GIERSBERGEN

KLASSIEK: O.A. NEDERLANDS BLAZERS ENSEMBLE, BAROKOPERA, JAN-WILLEM ROZENBOOM

Deze uiting is met zorg samengesteld (augustus 2021). Wijzigingen voorbehouden. Bekijk onze website voor de meest actuele informatie.

FIJN & VEILIG BEZOEK: Lees op onze website wat wij doen en vragen 
om een theaterbezoek voor iedereen ¢ jn en veilig te laten verlopen.

HET SPEELHUIS

   0492-587000 (di t/m vr 11.00u - 14.00u)

@  bespreekbureau@theaterspeelhuis.nl

#THUISGEVOEL
#THUISGEVOEL

#BRABANTSEGASTVRIJHEID

#SAMENUIT#SAMENUIT
#SFEERVOL

#INSPIREREND#INSPIREREND

#GEZELLIG

Bij uitverkochte voorstellingen of voorstellingen die 
gemarkeerd zijn als ‘voorlopig vol’ kun je je online 
inschrijven voor de wachtlijst. Wij geven je een seintje 
zodra de zaal verder kan worden opengesteld. 

Om mee te kunnen bewegen met de mogelijkheden – 
en  een veilig bezoek te blijven garanderen – hanteren 
we ook dit seizoen een volloopzaal. Kaarten worden 
dus niet op stoelnummer verkocht, maar je krijgt in 
de zaal door onze ouvreuses een plek toegewezen. 

Er zit nog groei in het programma van dit seizoen! 
Nieuwe bevestigingen blijven binnenkomen, als ook 
beelden en informatie vanuit de makers. Dagelijks 
werken we dan ook de website bij.

HANDIG OM TE WETEN

S
E

IZOEN2021/
20

22
• THEATER

KOM JE OOK?

VELDHUIS & KEMPER JAKOP AHLBOM 

KIES JE FAVORIET

   0492-587000 (di t/m vr 11.00u - 14.00u)

THEATERSPEELHUIS.NLTHEATERSPEELHUIS.NL

KOOP JE KAARTEN ONLINEKOOP JE KAARTEN ONLINE
EENVOUDIG



ROND DE LINDE week 39 Donderdag 30 september 2021

VELDHUIS & KEMPER
Vijf-sterren-voorstelling

DO 07 OKT  CABARET

JAKOP AHLBOM 
Magische belevenis

ZA 09 OKT  BEELDEND THEATER

155 & MAAS THEATER EN DANS
Stuk

WO 13 OKT  DANS

GEORGE & ERAN 
Klimaat komedie over voedsel

DI 19 OKT TONEEL

BASTIAAN RAGAS 
Zingt zonder poespas

VR 22 OKT  MUZIEK

HET ASTRONAUTJE
Ruimtereis voor de kleinsten

WO 27 OKT  JEUGD (4+)

TONEELGROEP MAASTRICHT
Vrijdag (van Hugo Claus)

VR 12 NOV  TONEEL

Op de hoogte blijven van bijboekingen, wijzigingen of kaarten die extra beschikbaar komen door versoepeling 
van de maatregelen? Volg ons dan op social media of meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief.

Yes! We spelen weer. 
En het plezier spat van 
ons programma. 

Ook al zaten we het afgelopen 
jaar niet stil bij Het Speelhuis – 
we hadden livestreams, een online 
open podium en waar mogelijk 
kleine voorstellingen – er gaat 
niets boven de magie tussen speler 
en fysiek publiek. En die magie is 
er dit najaar weer volop! Zo eren 
we in september de Helmondse 
theatergrootheid Bert Kuijpers 
en verrast de Helmondse Musical 
Academy onze stad rond kerst met 
acht voorstellingen. We ontmoeten 
nieuwe artiesten als Jeroens Clan 
en Lisa Ostermann. En we kijken 
uit naar een liefdevol weerzien met 
vertrouwde gezichten als Kommil Foo, Koefnoen, Iris Hond met Kamerata Zuid, 
Toneelgroep Maastricht, The Ruggeds, Loes Luca, Huub, Fedja en niet 
te vergeten Guido, Marc-Marie en Youp. En... met jou! Kom je ook?

Komend seizoen wordt mooier dan ooit!

Jochem Otten
Directeur Het Speelhuis & De Cacaofabriek

HET SPEELHUIS THEATERSEIZOEN 2021/2022 | KOOP NU ONLINE JE KAARTEN OP THEATERSPEELHUIS.NL HET SPEELHUIS THEATERSEIZOEN 2021/2022 | KOOP NU ONLINE JE KAARTEN OP THEATERSPEELHUIS.NL

MUG MET DE GOUDEN TAND DANS: O.A. 155, FRACTAL COLLECTIVE, CONNY JANSSEN, 

ROUÉ VERVEER, ROSA DA SILVA, TIM FRANSEN EN MEER...

THEATER ARTEMIS, OORLOGSWINTER CABARET: O.A. SOUNDOS, MARC-MARIE, 

BURNING BRIDGES, LEINEROEBANA JEUGD: O.A. HET ASTRONAUTJE, DE EFTELING MUSICAL, 

TONEEL: O.A. TONEELGROEP MAASTRICHT, STEPHANIE LOUWRIER, 

MUZIEK: O.A. HENK POORT, KARIN BLOEMEN, JOHAN DERKSEN, ANNEKE VAN GIERSBERGEN

KLASSIEK: O.A. NEDERLANDS BLAZERS ENSEMBLE, BAROKOPERA, JAN-WILLEM ROZENBOOM

Deze uiting is met zorg samengesteld (augustus 2021). Wijzigingen voorbehouden. Bekijk onze website voor de meest actuele informatie.

FIJN & VEILIG BEZOEK: Lees op onze website wat wij doen en vragen 
om een theaterbezoek voor iedereen ¢ jn en veilig te laten verlopen.

HET SPEELHUIS

   0492-587000 (di t/m vr 11.00u - 14.00u)

@  bespreekbureau@theaterspeelhuis.nl

#THUISGEVOEL
#THUISGEVOEL

#BRABANTSEGASTVRIJHEID

#SAMENUIT#SAMENUIT
#SFEERVOL

#INSPIREREND#INSPIREREND

#GEZELLIG

Bij uitverkochte voorstellingen of voorstellingen die 
gemarkeerd zijn als ‘voorlopig vol’ kun je je online 
inschrijven voor de wachtlijst. Wij geven je een seintje 
zodra de zaal verder kan worden opengesteld. 

Om mee te kunnen bewegen met de mogelijkheden – 
en  een veilig bezoek te blijven garanderen – hanteren 
we ook dit seizoen een volloopzaal. Kaarten worden 
dus niet op stoelnummer verkocht, maar je krijgt in 
de zaal door onze ouvreuses een plek toegewezen. 

Er zit nog groei in het programma van dit seizoen! 
Nieuwe bevestigingen blijven binnenkomen, als ook 
beelden en informatie vanuit de makers. Dagelijks 
werken we dan ook de website bij.

HANDIG OM TE WETEN

S
E

IZOEN2021/
20

22
• THEATER

KOM JE OOK?

VELDHUIS & KEMPER JAKOP AHLBOM 

KIES JE FAVORIET

   0492-587000 (di t/m vr 11.00u - 14.00u)

THEATERSPEELHUIS.NLTHEATERSPEELHUIS.NL

KOOP JE KAARTEN ONLINEKOOP JE KAARTEN ONLINE
EENVOUDIG



ROND DE LINDE week 39 Donderdag 30 september 2021

Collecte Prinses 
Beatrix Spierfonds
Inwoners van Nuenen, hartelijk dank 
voor uw bijdragen aan onze collecte tij-
dens de tweede week van september!
Onze collectanten haalden dit jaar 
een dikke duizend euro op. Dit geld 
wordt goed besteed aan belangrijk 
onderzoek naar oorzaken en behan-
deling van spierziekten. 

Nogmaals dank,
Ria van de Leur en Bauke Sijtsma, 

organisatoren.

Sprankelende Burendag 
Panakkers
Door Janneke Mes

Elke 4e zaterdag van de maand september wordt Burendag in veel wijken 
gevierd. Zo ook in de Panakkers, een wijk waar de laatste jaren veel nieu-
we mensen zijn komen wonen en Burendag een uitgelezen kans is om 
kennis te maken of om elkaar nog beter te leren kennen. En laat het nu 
toevallig ook de dag zijn waarop de 1,5 meter maatregel mocht worden 
losgelaten. Dat kwam goed uit! 

Verf, dans, bier en bloemen
De organisatoren hadden het dit jaar 
stevig aangepakt. Het programma was 
vol met workshops, voor ieder wat 
wils. Begonnen werd met een work-
shop Schilderen. Yolanda, schilderes/
tekenares, nam haar buurtbewoners 
mee in het schilderen van een stille-
ven. Talenten werden (her)ontdekt. 
Een workshop Dans (hiphop) voor de 
kleintjes en later voor de grotere kin-

Uiteraard moest het nog steeds veilig 
worden gevierd en na het laten zien 
van coronatoegangsbewijs kwam 
men op het (met vrolijke slingers) af-
gesloten ‘evenemententerrein’, zoals 
altijd het veldje op de Sophiastraat. 
Velen uit de buurt hadden zich opge-
geven; op de piek van de dag waren 
er een kleine 90 mensen aanwezig, 
jong en ouder.

12e Burendag Hugo Brouwerhof 
Zaterdag 25 september in een mooie grote en gezellige ruimte, ons aan-
geboden door Het Nuenens College aan de Sportlaan, was het bijzonder 
plezierig onze buurtgenoten wederom te kunnen ontmoeten. Geen last 
van welke weersomstandigheid ook! "Fijn onder de pannen". 

Na deze coronaperiode, mochten we verschillende nieuwe buren verwelko-
men, maar we misten ook enkelen, welke inmiddels elders onderdak hebben 
gevonden. De sfeer was uitstekend, gestart met koffie en thee en natuurlijk 
vers gebak, later lekkere drankjes met de goed verzorgde hapjes; alles droeg 
bij aan een spontane en levendige ontmoeting. Goed elkaar weer te zien en de 
verhalen van de afgelopen jaren te horen, om elkaar zo nog beter te leren ken-
nen. Tot slot lieten we een mooi boeket bloemen voor directie en personeel 
van de school achter met veel dank voor deze gezellige mogelijkheid en geno-
ten gastvrijheid. Een zeer geslaagde bijeenkomst! 

Namens de organiserende dames, Mia Bachus.

Burendag 2021:     
feest in Hugo Brouwershof
Door Nannie van den Eijnden

Burendag 2021 werd zeer feestelijk gevierd in de Hugo Brouwershof in 
Nuenen. Op initiatief van de organisatoren Ineke, Truus, Sjankie, Dorine 
en Minke was er vrijdag een gezellige middag georganiseerd in de kleur-
rijk ingerichte binnentuin. Er waren huisgemaakte Syrische gebakjes, ap-
peltaart, drankjes en hapjes. Hoogtepunt was de onthulling van het ge-
restaureerde kunstwerk van Hugo Brouwer: een mozaïek van Sint Agnes, 
beschermheilige van de kuisheid. Agnes betekent Lam, ze wordt dan ook 
met een lam afgebeeld.

Het werd door de bewoners onthuld 
met een glaasje Hugo. 

Quiz
Daarna volgde een quiz met 16 vra-
gen waaronder: Welk beroep had 
Hugo Brouwer? Teken Hugo Brouwer 
zoals jij denkt dat hij eruit zag. Hugo 
J.M. Brouwer (1913-1986) was een 
schilder, glazenier en beeldhouwer 
die tussen 1951 en 1980 in Nuenen 
leefde en werkte. Winnares Petra van 
de Sande scoorde negen punten en 
kreeg een fles Hugo cadeau. Ze no-
digde haar buurtbewoners enthou-
siast uit: “Kom er maar één vatten.”

Multiculturele samenleving
In de 42 woningen wonen zo’n 50 
huurders, veelal alleenstaand, met 
een uiteenlopende, multiculturele 
achtergrond. Er zijn onder andere 
mensen uit onze eigen gemeente, Af-
ghanistan en Syrië neergestreken. De 
jongste bewoner is 55 en de oudste 
94 jaar. Iedere dinsdagmiddag staat 

de koffie klaar en is er tijd om elkaar 
in de tuin te ontmoeten. De hof 

is nu zo ingericht dat je er ie-
dere dag elk uur van de 

dag in kunt gaan zitten 
om te genieten. Een 

geweldig voor-
beeld van bu-

rendag, 365 
dagen per 
jaar.

De binnenplaats is eigendom van de 
gemeente en die had gezorgd voor 
het snoeien van de perken. Buurtbe-
woners Dorine en Truus hadden in de 
perken cirkels gemaakt en deze op-
nieuw ingericht met leuke planten, 
alsof het hun privétuinen waren. Al 
het onkruid was tussen de tegels ver-
wijderd en op de balkons hingen 
nieuwe plantenbakken met violen. Er 
was hard gewerkt. Dankzij de steun 
van het Oranjefonds kon deze buren-
dag zo uitbundig worden gevierd en 
de verwaarloosde binnenhof zo mooi 
worden opgeknapt met meer groen. 
Er komen nog regentonnen.

Restauratie
Hugo Brouwers’ kunstwerk dat op 7 
juli 1995 in de tuin van het senioren-
complex is geplaatst, is ooit gemaakt 
voor de huishoudschool aan de Von-
delstraat. Het mozaïek was verweerd 
en beschadigd en is na een intensie-
ve restauratie van twee maanden in 
originele staat teruggebracht dankzij 
de sponsoring van het Oranjefonds. 

Verwondering op de maandag-     
morgen op het kerkhof in Nuenen

ke, ‘n kuukske…… we raakten aan de 
praat. We ontmoetten Marius de 
Vries, van de Collse Hoeve, Huub Smit 
uit de Eeuw Driessestraat, zij kennen 
mijn grootmoeder Mien, mijn ooms, 
natuurlijk ook ome Gerrit, Scheutist 
in de Congo, mijn tantes, mijn moe-
der Riet en natuurlijk tante Ger die op 
het Eeneind is blijven wonen met 
haar man Toon van Geffen en hun zes 
kinderen, waar ik zo vaak heb gelo-
geerd. Wat een feest van herkenning, 
ik ken niemand, maar toch kennen 
we elkaar via onze familie……
Wij ontmoetten ook Theo Berkhout, 
die zo mooi de patronen harkt rond 
de kindergraven, de opvolger van 
onze oom Wim Schellens, die dit ook 
jaren met zoveel liefde heeft gedaan.

Maandagmorgen 2 augustus rond 
10.00 uur fietsen we ’t laantje op naast 
de Clemenskerk van het kerkhof in 
Nuenen. De Heilige Clemenskerk waar 
mijn ouders Wim Marijnissen en Riet 
Schellens getrouwd zijn in 1957. Marie-
tje Schellens is in 1927 geboren op het 
Eeneind en daar ook opgegroeid. Na 
een paar jaar huwelijk, heeft Marietje 
haar geboortegrond verlaten en is zij 
met mijn vader meegegaan naar zijn 
geboortestad Den Haag om daar diver-
se eigen ondernemingen te beginnen: 
een autogarage/pompstation, autorij-
school en taxionderneming.
Tjebbe en ik zetten onze fietsen neer 
om de graven van mijn tante Ger, 
ome Wim, ome Toon Schellens en 
Toon van Geffen te bezoeken. De gra-
ven van mijn oma Mien Dings en mijn 
opa Everinus Schellens zijn jaren ge-
leden al geruimd, toch voel ik altijd 
die aanwezigheid van hen hier in en 
om het kerkhof, in Nuenen en op het 
Eeneind.
Het zonnetje schijnt, wat een verras-
sing, een groep senioren zit gezellig 
in een kring te buurten en is aan de 
koffie, om de graven heen. Ik denk, 
daar ga ik eens even een praatje mee 
maken. Ja hoor, meteen de gastvrij-
heid van de Brabander: wil je ‘n beks-

Foto’s Huub Strijbos

deren, werd met een stoer optreden 
afgesloten. Het enthousiasme van 
danseres Aniek sloeg bij de kinderen 
goed aan. Daarna werden de tafels en 
banken verplaatst naar het veld waar 
men aan de slag kon met het maken 
van een bloemenring, begeleid door 
Monique Gevers. In de nazomerse 
warme zon werden bloemen en takjes 
geknipt, en werd ondertussen gezellig 
gekletst. De tent werd opgepakt om 
over de harde werkers heen te zetten 
voor de nodige schaduw. Dat was nog 
eens gebundelde buurtkracht! Van 
bloemen naar bier; buurtbewoner 
Remco legde het brouwproces uit en 
uiteraard werd er daarna goed van ge-
proefd. Elders op de tafels stond ook 
de wijn al op tafel, en iedereen vond 
aansluiting bij deze of gene. De barbe-
cue werd aangestoken, hamburgers 
gebakken en spontane plannen ont-
stonden her en der voor nieuwe buurt-
activiteiten. Kortom, het was een 
sprankelende burendag.

Op onze fietsreis vanuit Den Haag naar het Zuiden langs de grote rivieren 
en vanaf Den Bosch afzakkend langs de Dommel, komen we op de ge-
boortegrond van mijn moeder in Nuenen.

We hebben hier te maken met een 
vrijwillige club mensen die met ziel 
en zaligheid de graven van het kerk-
hof rond de Clemenskerk schoon-
houden, schoffelen en harken en dat 
alles onder de bezielde begeleiding 
van Irene van Boxtel! Wat een gezel-
ligheid en warmte straalt er van alle 
mensen in de kring, wat een verwon-
dering en ontroering voor ons op de 
maandagmorgen.
Irene van Boxtel doet een beroep op 
u, deze vrijwilligersclub kan goed 
nieuwe deelnemers gebruiken. Wilt u 
op maandagochtend lekker in de 
buitenlucht zijn, bewegen, schoffe-
len, harken maar ook de gezelligheid 
ervaren van deze club, kom dan op 
maandagmorgen naar het kerkhof of 
neem contact op met Irene via de re-
dactie, u bent meer dan welkom!

Hartelijke groet, alle goeds, wie weet 
een keer tot ziens op de maandag-
ochtend op de koffie!

Wilma Marijnissen 
(dochter van Marietje Schellens)
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De onzichtbare ziekte van Peter van Straalen

Donatie voor stamceltherapie 
in Moskou
Door Nannie van den Eijnden

Op het eerste gezicht is aan Peter niets te zien, als we samen koffiedrinken 
aan tafel in de tuin. Fotograaf en mediacollega Frank van Welie valt dat het 
eerste op. Peter is een leuke vent, hij praat makkelijk en is enthousiast en 
gezellig. En heel positief ingesteld. Maar hij zit in een rolstoel. Een zwarte 
ultra lichtgewicht, die hem zijn mobiliteit enigszins terug geeft. “M’n kwik-
kie” noemt hij hem. De hovenier aan het Rullen in Gerwen legt uit wat de 
unieke, dure behandeling in Moskou volgend jaar februari inhoudt. Hij on-
dergaat een stamceltherapie die niet wordt vergoed door de zorgverzeke-
raar. Daarom is een geldinzamelingsactie gestart. Streefdoel: € 80.000,-.

Stamceltherapie
Peter is al vaker in Moskou geweest, 
maar deze keer wordt heel bijzonder. 
Eén van zijn broers, Paul, gaat met 
hem mee. Op 8 februari 2022 begint 
zijn stamceltherapie. “Ik krijg eerst 
een controle en daarna een medicijn 
waardoor mijn botten gaan open-
staan. Ze halen de oerstamcellen uit 
mijn botten en selecteren de goede 
van de slechte. De goede worden in-
gevroren. Dan onderga ik vier dagen 
lang een heel zware chemokuur die 
mijn immuunsysteem uitschakelt, 
alle cellen gaan dood. Dan worden 
de goede stamcellen teruggeplaatst 
in mijn lichaam en ga ik tien dagen in 
quarantaine.” De behandeling duurt 
zo’n vier tot vijf weken. Peter heeft 
geen angst: “Ik ben iemand die alles 
wil proberen en doen. In Moskou zijn 
ze in deze therapie het meest gespe-
cialiseerd. Hoe lang heb ik al MS en 
wat kan ik straks wat ik eerst niet 
kon?”, vraagt hij zich lachend af en 
poseert stoer in zijn “kwikkie” bij de 
vijver.

Help je Peter op weg naar Moskou en 
doe je een donatie? Elk bedrag is wel-
kom! Ga dan naar de website www.
doneervoorpeer.nl. De teller staat op 
€ 26.500,00. Als er meer geld wordt 
opgehaald dan het streefbedrag, 
komt dat ten goede aan andere MS 
patiënten.

PS: In diverse winkels komen blikken 
te staan waar je geld in kunt doen.

“Een kleine 20 jaar geleden kreeg ik 
de diagnose MS, maar vorig jaar kreeg 
ik moeite met lopen. Toen was ik nog 
mede-eigenaar van het hoveniersbe-
drijf en maakte ik lange dagen. Conti-
nu aan het werk en altijd bezig, onder 
andere met het bloemencorso in Val-
kenswaard, dat doe ik al vanaf m’n 7e 
jaar. Sinds 1 januari dit jaar ben ik uit 
het bedrijf gestapt en als tuinontwer-
per verder gegaan en werk ik ‘nog 
maar’ 40 uur in de week. Daardoor 
heb ik geen stress. Fysiek ging het klo-
te. Bij Blixembosch ging ik revalideren 
en mijn lichaam optimaliseren. De er-
gotherapeut zei: ‘De MS is progressief.’ 
Met haar heb ik deze rolstoel uitge-
zocht en op maat laten maken.”

Bijzondere golf- en sponsordag
Peter is al jaren lid van ‘Netwerkclub 
040’, waarvan de leden een geweldi-
ge golfdag hebben georganiseerd 
om geld op te halen voor zijn behan-
deling. ’s Avonds heeft Romaike Wol-
bers uit Zwolle, 42 jaar, een lezing ge-
geven over haar succesvolle behan-
deling in Moskou zo’n vier jaar gele-
den. De MS is stopgezet en ze kan 
vrijwel alles weer. Een indrukwek-
kend verhaal. Ook Tanja (38 jaar, 
www.mamametms.nl) heeft de be-
handeling kunnen ondergaan dank-
zij een crowdfundingsactie.

Peter van Straalen in zijn “kwikkie” bij de vijver en de blikken waarin je een donatie kunt 
doen. Foto Peter: Frank van Welie.

Canon van Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten 1821-2021

1922 Oprichting RKSV Nuenen
De oudste sportvereniging van Nuenen, Gerwen en Nederwetten is. R.K.S.V. 
Nuenen. Weliswaar op 15 mei 1922 opgericht onder de naam ‘Wilhelmina’, 
werd dit al snel R.K.S.V. Nuenen. Sinds 1954 speelt Nuenen in groen-wit tenue. 
Via een nomadisch bestaan rond het centrum van Nuenen streek de club in 
1970 neer op de Luistruik. Toen dit sportcomplex moest wijken voor woning-
bouw verhuisde de club in 2008 naar de huidige plek op Oude Landen.

Hier heu r ik thu i s©

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

Burgemeester Jan van Kemenade 
1911-1921

Jan van Kemenade was tussen 1911 en 1921 burgemeester van de gemeente Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten. Hij was eerder hoofd van de lagere school in Gerwen 

en had daar de bijnaam ‘de Schoefel’. Hij interesseerde zich voor de geschiedenis 
van de gemeente. Op de zolder van het gemeentehuis vond hij zodoende de verlo-
ren gewaande uitgiftebrief van hertog Jan II van Brabant uit 1300 waarin de basis 

is gelegd voor de vorming van de gemeente Nuenen-Gerwen. 

Meer weten? Ga naar NGN200.nl

Canon van Nuenen, Gerwen 

Onze gemeente      
telt nu zeven bespaarcoaches!
Wist je dat… er in onze gemeente bespaarcoaches zijn die op vrijwillige 
basis inwoners van onze gemeente advies geeft over het verduurzamen 
van woningen? Deze week is weer een bespaarcoach ‘gestart’, waardoor 
de teller nu op 7 staat! De coaches worden opgeleid bij ons lokale ener-
gieloket: EnergiehuisSlimWonen. Mooi dat deze vrijwilligers zich inzet-
ten om dorpsgenoten te informeren over energiebesparing. 

onafhankelijk advies op maat is altijd 
een goed begin. 

Kosteloze voorlichting door een 
energiecoach
Een bespaarcoach heeft zich verdiept 
in energiebesparing en geeft per-
soonlijk inzicht in de mogelijkheden 
en het nut van besparen. Het is gratis 
en onafhankelijk. Een afspraak is snel 
gemaakt op www.energiehuisslim-
wonen.nl. Bellen kan ook: op dinsdag 
of donderdagmiddag tussen 13.00- 
17.00 uur op 085-0410041.

Nog even dit: 
volgende week vrijdag 8 oktober 
vindt de eerste Nuenense Energie-
markt plaats (in Het Klooster). Ie-
dereen is welkom op deze markt. 
Onze bespaarcoaches zullen daar 
ook aanwezig zijn!

Besparen is heel nuttig
Dat besparen nuttig is voor je ener-
gielasten is niet nieuw. Iedereen kent 
het verschil tussen een strenge en 
zachte winter op zijn of haar jaarreke-
ning. Wie gewone lampen vervangt 
door LED-verlichting, ziet dit terug in 
zijn stroomverbruik. Een goed geïso-
leerd huis verbruikt veel minder gas 
dat een niet geïsoleerd huis. En naast 
het financiële voordeel, neemt ook 
het wooncomfort toe als een huis 
goed geïsoleerd is.

De energierekening gaat stijgen, 
aan de slag dus!
In krantenartikelen van afgelopen 
week is te lezen dat de energiereke-
ning volgend jaar honderden euro’s 
gaat stijgen, met name voor mensen 
die in een huis wonen van voor 1990 
dat nog niet is geïsoleerd. Goed en 

Zonnebloem Nuenen het goede doel     
van supermarkt Jan Linders

nodig. Wij hopen u daarom gauw weer 
te ontmoeten bij een Zonnebloemac-
tie in de supermarkt van Jan Linders.

De volgende actie zou in april zijn 
maar in verband met corona waren er 
geen acties meer voor De Zonne-
bloem. Dankzij enkele door de super-
markt aangestuurde activiteiten is er 
voor De Zonnebloem Nuenen toch 
een opbrengst gecreëerd. Deze op-
brengst komt voort uit een collectie-
ve actie van een luxe stol, waarvan 
een euro werd afgedragen voor de 
vereniging. Ook de Korengoud Ras-
ter- of kruimelvlaai en de opbrengst 
van eigen, lokale activiteiten lever-
den een mooi bedrag op. 
Zaterdag 25 september hebben we 
voor de allereerste keer weer loten 
mogen verkopen bij Jan Linders, 
waar we verrast werden met een 
overdrachtsmoment van een symbo-
lische cheque van € 434,00. Arno 
Fransen reikt aan voorzitter Yvonne 
Onstenk en Ria Hoefnagels van be-
zoekwerk de cheque uit. 
Het Jan Linders Fonds is een prachtig 
initiatief. Vorig jaar werd bij de super-
marktketen gevierd dat het Jan Lin-
ders Fonds in totaal meer dan 1 mil-
joen euro uitgereikt heeft aan haar 
goede doelen! Natuurlijk zal het goe-
de doel in de laatste maanden van 
2021 worden gecontinueerd, waarna 
in januari 2022 de overdracht van de 
resterende opbrengst zal plaatsvin-
den. Daar hebben we uw steun voor 

Cultuurfonds Noord-Brabant      
ondersteunt 53 projecten 

Acht musea uit de regio Eindhoven 
gaan in het tijdperk na corona een 
virtueel programma aanbieden, dat 
aanvullend is op het fysieke bezoek 
aan de musea. Op het digitale plat-
form worden virtuele events gepro-
grammeerd. Daarnaast gaan de mu-
sea nieuwe verhaallijnen en collectie-
verhalen in de Brainportsamenhang 
ontwikkelen, aanbieden en verko-
pen. Bezoekers kunnen het program-
ma ‘live’ of ‘on demand’ beleven. 

Kwartaaltoekenningen derde kwar-
taal in omgeving Nuenen c.a.
Lieshout: Stichting Dorpsraad Lies-
hout: Buurtpark Nieuwenhof: 
€ 10.000,- (Buurtnatuur- en Buurtwa-
terfonds Noord-Brabant) 

Altijd Open
Stichting Van Gogh Village uit Nue-
nen kan voor het museaal platform 
Altijd Open rekenen op een bijdrage 
van € 10.000,-.

Strijd om de Kathedraal

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant heeft in het derde kwar-
taal van 2021 voor € 301.392,-bijgedragen aan 53 bijzondere natuur- en cul-
tuurprojecten in de provincie. Het is elk kwartaal mogelijk om een finan-
ciële bijdrage aan te vragen voor een project. De criteria waar een aanvraag 
aan moet voldoen, zijn te vinden op de website van het Cultuurfonds. De 
volledige lijst met toekenningen uit deze derde ronde is te vinden op: www.
cultuurfonds.nl/kwartaaltoekenningen-derde-kwartaal-noord-brabant.

Nuenen: Stichting Van Gogh Village 
Nuenen: Virtueel programma ‘Altijd 
Open’: € 10.000,- 
Geldrop-Mierlo: Stichting Altena 
StreekFestival: Altena StreekFestival: 
€ 500,- (Noord-Brabant) 
Gemert-Bakel: Stichting De Theater-
makers: Strijd om de Kathedraal: 
€ 7.500,- (Noord-Brabant) 

Over het 
Prins Bernhard Cultuurfonds
Het Prins Bernhard Cultuurfonds 
brengt mensen, werelden en ideeën 
samen om cultuur en natuur te laten 
leven. Dankzij onze bijdragen, fond-
sen en prijzen ontstaan nieuwe cultu-
rele initiatieven en wordt cultureel 
erfgoed behouden. Dat doen we met 
schenkers en makers, liefhebbers en 
experts, bedenkers en beschermers. 
En met de bijdrages van de Vrienden-
Loterij, de Nederlandse Loterij en van 
al onze donateurs. Het Prins Bern-
hard Cultuurfonds Noord-Brabant is 
een van de twaalf provinciale afdelin-
gen. www.cultuurfonds.nl

De afdeling Nuenen van De Zonnebloem is dit jaar nog steeds het goede 
doel van het Jan Linders Fonds. Op 14 februari is onze eerste actie ge-
houden in de supermarkt van Jan Linders. Die dag verkochten we rozen 
en om 16.00 uur waren alle rozen uitverkocht, wat voor ons een mooie 
opsteker was.

Cultuurfonds Noord-Brabant      
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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 
betaald is. Er volgt geen tegen-
bericht.

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.

Gepensioneerd?
Rond de Linde

vast bezorgen of 
op de wachtlijst

als oproepkracht!

Interesse?
Mail

admin@ronddelinde.nl
of bel 040-2831200 / 

06-51373272

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

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

Vacature Verkoopadviseur   https://www.profita.nl/vacatures.html

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

Profita presenteert: 

Maandag t/m zaterdag geopend 

Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur

Verzeker uzelf van het beste advies bij uw woninginrichting.
De persoonlijke gids van Profita geeft u deskundig advies bij het 
selecteren van de juiste producten, kleuren en materialen. Door 
uitgebreide kennis van collecties en merken kunt u ontspannen en 
ervaart u minder keuzestress. De professional van Profita gaat 
samen met u op zoek naar de stijl en sfeer van uw ideale interieur.

Corona update: We volgen de richtlijnen van het RIVM; kijk voor actuele informatie over onze winkelmogelijkheden op www.profita.nl

Maakt u liever een afspraak? 
Dat stellen wij op prijs. 

https://www.profita.nl/advies

Comfortabel Wonen? Schakel een professional in!

Zondag 3 oktober
geopend 11.00 - 17.00 uur

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

Print
boekjes | scripties

direct mail | bouwtekeningen

Drukwerk
huisstijl | flyers | posters  
folders | brochures | stickers

Reclame
banners | LED frames
borden en panelen

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

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

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

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

Lieshout

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

SPORTOBER ACTIE

BEL OF MAIL ONS VOOR DEZE GRANDIOZE SPORTOBER ACTIE!

040-3032623 I GIEL@CARDOPREMIUM.COM

DE MEEST EXCLUSIEVE BOUTIQUE FITNESSCLUB VAN NUENEN

ü  intake
ü  persoonlijke doelstelling bepalen
ü  weeg- en meetmomenten
ü  dieet advies van geregistreerd diëtiste
ü  4 x Personal Training (1x per week)
ü  onbeperkt vrij sporten onder professionele begeleiding
ü  zwemmen l small group lessen l spinning i.s.m. FFC Nuenen
ü  gegarandeerd plezier en succes 
ü  zeer scherp actie tarief sportober maand

KOM SPORTEN EN KENNISMAKEN IN OKTOBER 
& SPORT DE MAAND NOVEMBER GRATIS

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

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

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

Piano-Keyboard 
LESSEN

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

Lage Dijk 2A Helmond | 0492 - 33 00 39 | helmond@regbat.nl 
OPENINGSTIJDEN: MA-VR 8.30-17.00 UUR | ZA 8.30-12.00 UUR

 ACCU’S & TRACTIEBATTERIJEN
 TOT 50% GOEDKOPER

 GRATIS ACCUTEST
 GRATIS MONTAGE

WWW.REGBATHELMOND.NL

 TOT 50% GOEDKOPER
 GRATIS ACCUTEST
 GRATIS MONTAGE
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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.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 2 oktober 18.30 uur: vie-
ring, orgelspel, voorganger pastoraal 
werker R. van Eck.
Zondag 3 oktober 11.00 uur: viering, 
orgelspel, voorganger pastor J. Vos-
senaar.

Misintenties:
Zaterdag 2 oktober 18.30 uur: geen 
intenties.
Zondag 3 oktober 11.00 uur: Jan en 
Miet Dijstelbloem-Knoops; Piet Stap-
pers; Cees IJzermans; overleden fami-
lie IJzermans-van de Eijnden; Miriam 
Raessens; Willy Sluijter-de Leeuw; 
Martien Habraken; Maite Villacañas 
Carrillas.

Mededelingen
Aanstaande zondag 3 oktober, is er 
weer een Taizé Vesper in het Van 
Goghkerkje, waarbij bezoekers aan-
wezig mogen zijn. De Vesper begint 
om 19.30 uur. Voorafgaand aan de 
vesper is er pianomuziek. 

Bijeenkomsten voor 70 plussers
Ook dit jaar willen wij met telkens 
een groepje van 6 personen bij elkaar 
komen op het parochiecentrum van 
de H. Clemenskerk in Nuenen. Zo-
maar……om wie er behoefte aan 
heeft gezellig met elkaar te praten 
over wat iedereen bezighoudt; ui-
teraard onder het genot van een kop-
je koffie/thee en vlaai. Nu kan het ge-
lukkig 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.
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 3 oktober 11.00 uur: viering 
met medewerking van jongerenkoor 
Jocanto, voorganger pastoraal wer-
ker R. van Eck. 

Misintenties: 
Riek van den Bogaard-van Geelker-
ken.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 3 oktober 09.30 uur: viering, 
vocale omlijsting, voorganger pastor 
J. Vossenaar. 

Misintenties: 
Gertie de Brouwer-Sanders.

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

De dienst van zondag 3 oktober zal 
een viering zijn van Schrift en Tafel. De 
voorganger is ds. Marlies Schulz. Er 
wordt gecollecteerd voor de Palestijn-
se organisatie ‘Tent of nations’, een or-
ganisatie, die vooral bruggen wil slaan 
tussen mensen. U hoeft zich voor deze 
dienst niet aan te melden. Bovendien 
kunt u de dienst via livestream volgen: 
ga naar onze website www.pgn-nue-
nen.nl/verbinding en klikt u op de link 
voor de uitzending. 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 30 september. 17.30 uur 
Lof; 18.30 uur H. Mis, H. Hiëronymus, 
belijder en kerkleraar.
Vrijdag 1 oktober. Eerste vrijdag van 
de maand. 17.30 Lof; 18.30 H. Mis, vo-
tiefmis van Onze Heer Jezus Christus 
Hogepriester; gedachtenis van H. Re-
migius, bisschop en belijder.
Zaterdag 2 oktober. Eerste zaterdag 
van de maand. 09.00 H. Mis, votiefmis 
van het Onbevlekt Hart van Maria; 
gedachtenis van H. Engelbewaar-
ders; daarna Lof met rozenhoedje. 
08.00 uur vertrek bedevaart naar 
Banneux.
Zondag 3 oktober. Feest van Onze 
Lieve Vrouw van de H. Rozenkrans. 
Gedachtenis van achttiende zondag 
na Pinksteren. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis; na de Mis kinderzegen. 
Maandag 4 oktober. 18.30 uur H. 
Franciscus van Assisi.
Dinsdag 5 oktober. 18.30 uur H. Mis, 
gedachtenis van H. Placidus en gezel-
len, martelaren.
Woensdag 6 oktober. 07.15 uur H. 
Mis, H. Bruno, belijder.
De geschiedenis van het kerkge-
bouw en de toren vanaf begin 15de 
eeuw staat op www.kerkenindepeel.
nl. Bekijk Kerken in Peelland ook op 
Facebook en op YouTube.

                        
Zeg me dat het niet zo is,
zeg me dat het niet waar is.

Onwerkelijk, oneerlijk, niet te begrijpen. 
Wij zullen verder moeten zonder mijn alles, ons lieve moeke,

dochter en zus

Mariëlla Suzan 
Kothuis-den Ouden

echtgenote van

Joost Kothuis
 Rotterdam, 30 januari 1968      Eindhoven, 26 september 2021

Joost
   Vasco en Tessa    
   Quido 
   Pluis c
   Quido 

c
   Quido 

Correspondentieadres:
Van der Stappen uitvaartverzorging
T.a.v. familie Kothuis
Postbus 85 - 5660 AB Geldrop
Wij nodigen u uit om, samen met ons, afscheid te nemen van 
Mariëlla op maandag 4 oktober om 13.30 uur in Het Klooster, 
Park 1 te Nuenen. In plaats van een boeket liever één losse bloem 
meenemen. Die verzamelen wij bij aanvang van de dienst.
Aansluitend brengen wij haar in besloten kring naar haar laatste 
rustplaats op begraafplaats de Oude Landen.
Een persoonlijke herinnering aan Mariëlla of een blijk van 
medeleven kunt u met ons delen op www.vdstappen.nl/
condoleanceregister.

Jannie en Janus † den Ouden
   Stella
   Sonja
   Robert

Grenzeloos   
Ontmoeten  
geannuleerd
Grenzeloos Ontmoeten: een warm 
welkom voor 'nieuwe' Nuenenaren in 
Nuenen in de Regenboogkerk GAAT 
NIET DOOR op zaterdag 2 oktober 
2021!!! Dit in tegenstelling tot wat 
was aangekondigd in de kerkbladen 
Kruiswoord van de parochie en Rond 
de Kerk van de Protestantse Gemeen-
te Nuenen.
Wij hebben dit als organisatie van 
Grenzeloos Ontmoeten helaas toch 
moeten besluiten. De ontwikkelin-
gen rondom Covid-19 zijn onvol-
doende om met een groot gezel-
schap bij elkaar te komen in de kerk. 
Met name de onzekerheid over de 
vaccinatiegraad en het karakter van 
de bijeenkomst heeft tot het besluit 
geleid om Grenzeloos Ontmoeten uit 
te stellen tot in het voorjaar van 2022. 
We vinden het jammer, maar tot vol-
gend jaar.
Leo Beckers, namens de gezamenlijke 
Diaconieën van de Nuenense kerken.

Luca: nieuwe   
inwoners in   
onze gemeente
De geboorte van nieuwe inwoners in 
onze gemeente leidt soms tot opval-
lende openbaarmakingen. Aan de 
Van Kemenadelaan 12 in Gerwen is 
zoon Luca geboren (8 september) en 
mama Karlijn en papa Andy Slaets 
hebben dat drie keer aangekondigd 
staan in hun voortuin. Luca, welkom 
in onze gemeente!

Hebt u ook een opvallende aankon-
diging in de voortuin staan of een ‘ge-
boortekaartje’ op het raam, schiet 
dan een fotootje en mail dat met toe-
lichting naar de redactie, redactie@
ronddelinde.nl. 

Rabobank ClubSupport en 
Zonnebloem, afd. Nuenen c.a.
Na een jaar corona en weinig activiteiten gaat De Zonnebloem, afd. Nue-
nen c.a. langzaam weer aan de gang. Het afgelopen jaar hebben wij wei-
nig activiteiten kunnen ontplooien voor onze gasten. Wel hebben wij als 
afdeling regelmatig contact proberen te houden met onze gasten. Onze 
vrijwilligers hebben regelmatig een leuke attentie bij onze gasten be-
zorgd om zo toch even een aandacht momentje te creëren.

stemmen bepalen de hoogte van de 
bijdrage. Iedere stem heeft een waar-
de van € 4,-. In totaal mag een lid dus 
€ 20,- vergeven. De stemperiode is 
van 4 t/m 25 oktober. Als lid van de 
Rabobank wordt u persoonlijk uitge-
nodigd om uw stem uit te brengen 
via een speciale beveiligde website. 
Ieder lid krijgt vijf stemmen. Als lid 
kunt u maximaal 2 stemmen uitbren-
gen op één club.
Wij doen een beroep op leden van de 
Rabobank Dommelstreek om hun 
stem uit te brengen op de Zonne-
bloem, afd. Nuenen c.a.

Nu wij langzaam weer onze activitei-
ten op kunnen pakken gaan wij als 
afdeling ook deelnemen aan de actie 
Rabobank Club Support. Dit jaar is al-
weer de 6e editie van Rabobank Club 
Support. Jaarlijks stelt de Rabobank 
een deel van de winst beschikbaar als 
extra ondersteuning aan het lokale 
verenigingsleven. De Zonnebloem 
afd. Nuenen c.a. heeft zich alweer in-
geschreven voor deze mooie actie 
van de Rabobank.
Leden van de Rabobank mogen vijf 
stemmen uitbrengen op de clubs die 
zij een warm hart toedragen. De 

Foto Cees van Keulen

Grote vlooienmarkt in Lieshout 
de manege 
Zondag 3 oktober organiseert het sint Servatius gilde voor de 25e keer 
weer een echte grote vlooienmarkt in Lieshout. Normaal word deze de 1e 
zondag van april gehouden maar door corona is deze nu verplaatst naar 3 
oktober. De manege vindt u aan de provinciale weg 26 in Lieshout de 
vlooienmarkt is geopend van 10.00 uur tot 14.00 uur.

Op zaterdag 2 oktober, vanaf 10.00 
uur komt het Gilde, zoals voorgaande 
jaren, langs om uw overtollige maar 
nog bruikbare spullen op te halen in 
Lieshout.
Voor mensen in het buitengebied 
van Lieshout die spullen hebben 
voor de vlooienmarkt worden ver-
zocht te bellen voor woensdag 29 
september 12.00 uur 0499-423750. U 
krijgt dan bericht wanneer de spullen 
worden opgehaald.

Net als voorgaande jaren zal de ma-
nege weer worden om getoverd tot 
een grote secondhand shop waar 
weer van alles wordt aangeboden, 
dus zoek u een onderdeeltje of een 
boek of wilt u uw verzameling uit-
breiden of zoek je een leuk kastje of 
een stoel kom dan zoeken op onze 
vlooienmarkt. Voor de verzamelaar 
het walhalla van het zuiden. Het hele 
jaar hebben leden van het gilde spul-
len ingezameld en gesorteerd. 
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 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 39

Oplossingen wk 38
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

P O T L O O D

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

Z W A A R D A S F A L T

D A K A K E L B O N T H I

A D R E S F E S V A D E R

K E U R M I A U W P O S E

A L T B I L R I S O E N

R H O E V E D E C O R E

Z N A O

G A B U I S S A L T O A

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

S T I L L E G E R I S I S

T O N E R R A P B E E S T

E O D A D E L P A L M U A

F R A N C O E C Z E E M

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku2 9
1 4

7 9 3 8
8 4 3
5 2 8 9

2 7 5
3 2 6 7

4 1
5 8

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

Horizontaal: 1 golfhulpje 6 treuzelen 12 berg in Azië 13 map 15 recht vaarwater 16 paardje 
18 bijbelse fi guur 19 spoedig 20 bezittelijk vnw. 22 Franse schilder 25 tijdelijk (afk.) 26 welvaart 
29 draagbare telefoon 30 Indonesisch dorp 32 vechtsport 34 toegangsweg 36 insect 
37 pl. in Israël 39 drukkersterm 41 voordat 43 toevluchtsoord 45 Ned. voetbalclub 
47 Europese vrouw 49 administratietroepen (afk.) 50 geweldig 52 pers. vnw. 53 godin v.d. aarde 
55 barenspijn 56 groef 58 pers. vnw. 59 zitting 61 beddengoed 63 brutaliteit 64 heelal.

Verticaal: 1 zwemslag 2 binnenschip 3 doctor (afk.) 4 deel v.e. woning 5 onderwerp 
7 schoorsteenzwart 8 behoeftig 9 Laus Deo 10 besluit 11 bontsoort 12 eiland in de Caribische Zee 
14 navigatiemiddel 17 land in Afrika 18 half (in samenst.) 21 pl. in Limburg 
23 Nederlandse Spoorwegen 24 grondsoort 27 tweehoevig dier 28 idee 30 pl. in Gelderland 
31 begin 33 naaldboom 35 troefkaart 38 elke dag 40 grootmoeder 41 nakomeling 42 waterrijk land 
44 nauwe straat 46 science fi ction (afk.) 48 rijtuig 50 voertuig 51 deel van Venetië 
54 onaangepast mens (jeugdtaal) 55 zeker 57 onderricht 58 type onderwijs (afk.) 60 heilige (afk.) 
62 kilometer (afk.).

AZALEA
BEZET
BORSTEN
COMPOST
DWEIL
EVOLUTIE
FOTOZAAK
GEAARDHEID
GOLFVELD
GRAVEL
KARAAT
KLOEK
MATTEN
MINSTREEL
MOSSELZAAD
NOODKLOK
NOTOIR
OEDEEM
OPERATOR
OPGOOI
POORT
TALUD
TEUGEL
TOEVAL
VOILA
WOLVEN
ZEBRA
ZEEUW
ZIELLOOS

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

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

Winnaar: week 37, Mw. S. Rietbergen, Nuenen.

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

Meld je aan als kranten/folderbezorger en.....

• Ben je 13 jaar of ouder
• Verdien je eigen geld
• Bezorgen op: 
 woensdagmiddag en/of donderdag

Ben jij geïnteresseerd? Bel of mail zo snel mogelijk!
040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

BEZORGERS
NUENEN

Zin in een bijbaantje!

PER

DIRECT

€ 20, -*START BONUS

* bij goed 
bezorgen 

van 26 wekenRond de Linde is op zoek naar:

Kleedjesdag in     
Speeltuin De Kievit
Door Caroline van Nes

Afgelopen zondag was het weer kleedjesdag in Speeltuin De Kievit. Nor-
maal gesproken de afsluiter van het seizoen, maar dit jaar blijft De Kievit 
open tot en met de herfstvakantie. Iets voor half 2 werden de eerste 
kleedjes neergelegd en de spulletjes uitgestald. Veel kinderen verkoch-
ten hun speelgoed, sommigen kochten met het verdiende geld weer wat 
bij de overburen. 

goed. Ik heb al best wat dingen ver-
kocht, maar het zou nog wel wat 
drukker mogen worden.”
Ook Gip, die vorige week op de voor-

Jens, een van de jonge verkopers 
vertelt: “Ik kom hier al jaren in De 
Kievit en het is altijd heel leuk. Dit 
jaar verkoop ik voor het eerst speel-

Nieuw licht op Brabantse mutsen 

100 jaar jong
Ze kijken je recht aan als je museum Vincentre binnenkomt: de jongeda-
mes met Brabantse mutsen. Meer dan honderd jaar oude mutsen worden 
weer jong, misschien wel modern. Daar zorgen de jonge modellen voor. 
Fotograaf Marie Louise Nijsing maakt krachtige portretten en zorgt tege-
lijk voor een ingetogen rust. Zowel muts als model zijn fragiel, vormen één 
geheel en benadrukken daardoor het tijdloze van deze historische dracht.

De fototentoonstelling ‘100 jaar jong. 
Nieuw licht op Brabantse mutsen van 
1880 tot 1920’ is tot stand gekomen in 
samenwerking met museum Vincen-
tre, het Museum van Brabantse mut-
sen en poffers in Sint-Oedenrode en 
het Boerenbondsmuseum in Gemert. 
Tot 30 januari ‘22 te zien in Vincentre.

De mutsen zijn individuele kunstwer-
ken en staan in schril contrast met de 
andere uitingen van het harde boe-
renleven uit de tijd van Van Gogh. In 
de Aardappeleters schildert hij zowel 
Gordina de Groot als haar moeder 
met een muts op. 

Fotografie
Marie Louise Nijsing toont al tijdens 
haar studie aan de Artistieke Acade-
mie in Krakow en de Fotovakschool 
in Amsterdam interesse in het vast-
leggen van cultureel-historische on-
derwerpen. Hierbij zoekt zij altijd 
naar een historisch gegeven om deze 
op een moderne manier te herwaar-
deren. Haar werk wordt gekenmerkt 
door een verbeelding van ingetogen 
rust, zonder dat aan sfeer wordt inge-
boet. Ze zegt: “Ik wilde deze handge-
maakte pronkstukken van 100 jaar 
geleden weer tot leven brengen. 
Deze mutsen werden in heel Brabant 
gedragen door de overgrootmoe-
ders van de meiden die nu op de foto 
staan. En kijk, de mutsen hebben 
niets aan schoonheid verloren. Inte-
gendeel”.

De fototentoonstelling ‘100 jaar jong. 

Seniorenvereniging Lieshout: 

Lezing Kunstgeschiedenis 
Op maandag 4 oktober start de eerste lezing via zoom van de cyclus 
Kunstgeschiedenis. We beginnen met Frida Kahlo. U kunt u nog aanmel-
den. Alle lezingen worden gehouden via Zoom en de hand-out wordt di-
gitaal toegezonden. 

De kosten bedragen 35,- euro voor de gehele reeks. Echtparen betalen dit be-
drag slechts één keer. De hand-out krijgt u vooraf digitaal. Wilt u deze op pa-
pier dan betaalt u per keer 2,- euro voor de kopieën en 3,- euro voor de verzen-
ding. De lezingen worden gehouden op maandagavonden van 20.00-22.00 
uur. U ontvangt de link ongeveer een uur van tevoren. Opgave kan bij Ine Pels 
tel. 06 44 26 41 89 of 040-2442984. Per email kan ook: i.pelsvandeven@gmail.
com. Betaling aan KBO Lieshout. Het IBAN nummer is NL34 RABO 01289 32619 
ten name van KBO Lieshout ovv Kunst.

pagina van deze krant stond met zijn 
actie voor KiKa, was van de partij. Hij 
verkocht zijn knakworsten speciaal 
en limonade. In het begin was het 
nog rustig bij zijn tafel, maar uitein-
delijk werd het steeds drukker. “Ik 
heb vijftig knakworsten verkocht en 
een heleboel bekers ranja”, zegt hij. 
“Superleuk om hier te staan en heel 
aardig van de mensen van De Kievit 
dat we hun warmhoudpan mochten 
gebruiken voor het goede doel.” 
Het was een geslaagde middag, met 
lekker weer, slechts een paar drup-
pels regen en de opkomst was pri-
ma. Heel mooi dat de traditie van 
kleedjesdag in De Kievit dit jaar weer 
door kon gaan.
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SPORT
Programma
VOETBAL
RKGSV GERWEN
Zondag 3 oktober 
RKGSV 1 - Mariahout 1  ...................14.30
Sv Unitas’59 7 - RKGSV 2 ................12.00 
RKGSV 3 - Braakhuizen 5................12.00
Nederwetten 4 - RKGSV 4 .............11.00
EMK 6 - RKGSV 5 .................................11.00
Best Vooruit 10- RKGSV 6...............10.00
RKGSV VR1 - Mierlo Hout VR 2 ....11.00

ACTIVITEITENAGENDA

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

Elke zondag
09.00 uur Wandelen met WSV-Nuenen 

parkeerplaats aan de vijverzijde 
bij het gemeentehuis

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 
13.30-15.00 uur Taalcafé LEV Groep

Goudvinkhof 12A

Elke Woensdag
13.00 uur Kwiek beweegroute

Kwiek, Vincent v Goghstr 139 Nuenen
t/m september: 19.00 uur Wandelen met 
WSV-Nuenen. Sportpark De Lissevoort

Elke Woensdag
19.30- 21.30 uur Inloopavond
Heemhuis van De Drijehornick

19.30 uur Kienen in het Dorpshuis Lieshout 
Dorpshuis Lieshout 

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 30 september
19.00-21.00 uur Filmlezingen (maandelijks)

De Cacaofabriek in Helmond

Donderdag 30 september
20.00 uur Informatiebijeenkomst 

Herenboerderij
Weverkeshof Nuenen

Vrijdag 1 oktober
09.30 uur Informatieochtend 

Rouwbegeleiding
De Regenboogkerk, Nuenen

Vrijdag 1 oktober
19.30 uur Cultuur Overdag: 

Concertino: Nienke 
Van Goghkerkje, Papenvoort Nuenen

Zaterdag 2 en zondag 3 oktober
Atelierroute Eindhoven ook in Nuenen

www.atelierroute-eindhoven.nl

Zaterdag 2 oktober
09.00-17.00 uur Nationale Kringloopdag

Het Goed Nuenen
20.00 uur optreden Ensemble La Fidelle

Kasteel Helmond

Zaterdag 2 oktober 
20.30 uur Jeroens Clan 

met ‘Tere zieltjes’ (try-out)
Locatie: Dorpshuis, Grotenhof 2, 

5737CB Lieshout

Zondag 3 oktober
10.00-14.00 uur 25e Grote vlooienmarkt 

St.Servatius gilde, Provinciale weg 26 Lieshout 
10.00-17.00 uur Dierendag 

Weverkeshof Nuenen

Zondag 3 oktober
14.00 Bockbierfestival 

Café Ons Dorp
14.30-16.00 uur Blue Planet Harp Ensem-
ble: ‘de Poppenmaker. Het Klooster Nuenen

Zondag 3 oktober
15.00 uur Optreden ‘de Molshoop’

Weverkeshof in Nuenen
15.00-16.00 uur Uitreiking Carat Lucas 
Gasselprijs. De Cacaofabriek Helmond

Zondag 3 oktober
15.30 uur Orgelconcert door Leon van den 

Brand. H. Clemenskerk Nuenen
15.30-18.00 uur Lazy Sonnie Afternoon

Kloosterhotel La Sonnerie in Son

Zondag 3 oktober
16.00 uur Orgelconcert Bart Wuilmus

St. Genovevakerk in Breugel

Dinsdag 5 oktober
20.00 uur Kienen bij Vrouwen Vereniging 

Nuenen-Gerwen
wijkcentrum Scarabee 
Mantelmeeuwlaan 10

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/

Vrijdag 8 oktober
13.30 uur Senergiek lezing: 

Schuif even aan tafel bij Toon Gevers
 Trefpunt-zaal van Het Klooster

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

Zondag 10 oktober 
08.30 en 10.00 uur Veldtoertocht 

‘Dak van Brabant’
 NKV-kantine op sportpark 

Wettenseind in Nuenen

Knegselse Boys - Nederwetten 3-1

Matig begin      
nieuwe competitie
Door Louis Staals

Al in de eerste minuut van de wedstrijd ging het mis voor Nederwetten. 
Een slordige terugspeelbal werd onverbiddelijk afgestraft door Stijn 
Zeuntjes van de ploeg uit Knegsel, 1-0.

wijze door de scheidsrechter afge-
keurd. In de 56e minuut werd een 
speler van de de Knegselse boys met 
een rode kaart (2x geel) van het veld 
gestuurd maar tegen tien man kon 
Nederwetten ook geen vuist maken 
om een opening te vinden in de ver-
dediging van de boys. Het midden-
veld met o.a Tola Taylor en Roy Sle-
gers probeerde toch het vijandelijke 
doel te bereiken maar dat leverde 
ook geen resultaat op. Toen een bal 
duidelijk de achterlijn was gepas-
seerd en Ben van den Bruggen al 
dacht aan een achterbal, liet de 
scheidsrechter gewoon doorspelen 
en de linksbuiten van de Knegselse 
Boys kon een voorzet geven waaruit 
Hein Willems de 3-1 kon scoren. On-
nodig verlies van de eerste wedstrijd 
maar zeker geen reden tot paniek 
voor de komende wedstrijden. Vol-
gende week komt DEES op bezoek 
en dan kunnen we zien of we klaar 
zijn voor deze competitie

Door gebrek aan concentratie en te 
makkelijk in de bal behandeling. Als-
of de ploeg van Henri Maas nog niet 
helemaal bij de les was, stond 7 mi-
nuten later ook de 2-0 op het score-
bord. Opnieuw slordigheid in de laat-
ste linie werd door Luuk Mollen afge-
straft. Nederwetten speelde echt niet 
slecht en kreeg gaandeweg toch wat 
meer vat op het spel. Met alle respect 
waren de beslissingen van de 
scheidsrechter op en naast het veld 
niet altijd begrepen maar dat mag 
geen excuus zijn. Nederwetten kreeg 
wat meer grip en in de 25e minuut 
mocht de spits van Nederwetten Bart 
Berkers op 20 meter een vrije trap ne-
men en die was zo hard dat de keeper 
van de Knegselse Boys de bal niet on-
der controle kreeg en de terugsprin-
gende bal werd door Tim Bunthof 
binnen geschoten. 2-1. 
Dit was ook de ruststand. In de 53e 
minuut maakte Knegsels Boys 3-1 
maar deze werd op onverklaarbare 

Herenteam BCL     
meteen op stoom
Ook het herenteam van Badminton Club Lieshout heeft weer competitie 
gespeeld. Na, op de kop af, twintig maanden heeft het team weer een 
wedstrijd van betekenis gespeeld. In september 2020 hebben ze tussen-
door nog drie wedstrijden gespeeld, maar die zijn later geseponeerd, 
waardoor de uitwedstrijd tegen het tweede herenteam van Thiela de eer-
ste échte wedstrijd is, na de gedwongen coronapauze.

Thiela-H2 - BCL-H1: 0-8
Met een compleet team zijn de heren 
van BCL-H1 naar Tiel gereisd. Héél 
compleet was het team: iedereen wil-
de immers graag meespelen op deze 
heuglijke eerste competitiespeeldag 
van het seizoen 2021/2022. Iedereen 
stond te popelen om weer eens ‘voor 
het échie’ de baan op te gaan. Uitein-
delijk bleken de Lieshoutse heren 
een maatje te groot voor de Tielse he-
ren, waardoor de vreugde nog groter 
werd toen het maximale aantal van 8 
punten mee naar Lieshout genomen 
kon worden.

Sterke start
In de startende dubbelpartijen werd 
al duidelijk dat de Lieshoutse heren 

wat sterker waren. Bert Manders en 
Jeroen van der Heiden wonnen in 
twee sets van Rick van Doorn en Peter 
Romijn. Op de andere baan wonnen 
Christian Klumpers en Wouter van 
Vijfeijken ook. Zij wonnen ook in twee 
sets maar hadden een 20-22 nodig in 
de tweede set om het af te maken.

Ook sterke singlepartijen
Na de eerste dubbelpartijen bleken 
ook de singlepartijen een prooi voor 
de Lieshoutse heren. Wouter van Vijf-
eijken begon, als eerste heer, zeer 
sterk (7-21) en maakte het daarna met 
een 18-21 af. Tweede heer Bert Man-
ders had het zwaarder en moest een 
derde set toestaan. Omdat hij die der-
de set met 15-21 won kon het vierde 

Eerste wedstrijd voor   
jongste jeugd Z&PV Nuenen
Voor het eerst in een lange tijd hebben de jongste zwemmers van Z&PV 
Nuenen weer een wedstrijd kunnen zwemmen. Natuurlijk is het als be-
ginnende zwemmer best spannend om na zo’n periode weer van start te 
gaan bij een wedstrijd. Of als het zelfs helemaal je eerste wedstrijd ooit is! 
Maar gelukkig wist het zevental uit Nuenen al snel die spanning om te 
zetten in veel plezier en mooie prestaties.

Fin Horrocks (2010) en Antoni Bilinski 
(2010) die met 1.42.97 en 1.43.35 vlak 
na elkaar aantikten, terwijl Julian na 
2.31.59 bij de finish was. Fin en Anto-
ni zwommen daarnaast ook nog 
50vlinder in 1.00.83 en 1.20.09, met 
vlak daarvoor Rink Vlemmix die in 
zijn eerste wedstrijd aantikte in 57.45.
Voor Allissa was er ook nog een 
mooie 1.45.89 op de 100rug en Costa 
sloot zijn wedstrijd af met een tijd 
van 55.93 op de 50vrij.
In de mixed estafette zorgden Alissa, 
Dominik Skula, Julian en Fin voor een 
mooie 4.25.63 en aan het einde van 
het programma kwamen Rink en An-
toni op een koppelrace (beiden zwom-
men 2x) tot 3.59.02.

Zo wist debutant Julian van Kuringen 
(2010) zijn allereerste 100m wissel-
slag direct zonder fouten uit te voe-
ren in een tijd van 2.42.46. Op dezelf-
de afstand kwam Costa Caboni (2012) 
tot 2.12.09.
Alissa Rooijakkers (2011) kwam op 
haar allereerste 100m schoolslag tot 
een tijd van 2.02.14, meer dan 10 se-
conden sneller dan door de trainer 
vooraf ingeschat. Costa deed het-
zelfde op de 50school, met 1.01.03 
was hij ruim sneller dan de ver-
wachtte 1.05. Alissa kwam daarna 
ook nog tot een persoonlijk record 
op de 50vrij, met 40.29 was ze ruim 5 
seconden sneller dan de vorige keer.
Op de 100vrij waren het nieuweling 

Start winterseizoen 
bij WSV Nuenen
Na de afsluiting van het zomerseizoen 
met het wandelen van een gedeelte 
van de Lichtjesroute start zondagoch-
tend 3 oktober het winterseizoen. De 
startlocatie voor deze wekelijkse wan-
deling is in de maand oktober de par-
keerplaats aan de vijverzijde bij het 
gemeentehuis. Om 09.00 uur vertrek-
ken twee groepen, ieder in een eigen 
tempo, voor een sportieve wandeling 
van maximaal 2 uur door de mooie 
Nuenense omgeving. Iedereen is wel-
kom om ook eens vrijblijvend mee te 
wandelen. Voor nadere info, e-mail: 
secretariaat-wsv@outlook.com of de 
website: www.wsvnuenen.nl

Zondag 10 oktober vanuit Nuenen

Veldtoertocht ‘Dak van Brabant’ 
voor iedere mountainbiker
Zondag 10 oktober kan iedere ATB-liefhebber meedoen aan de veldtoer-
tocht ‘Dak van Brabant’. ‘Dak van Brabant’ is een mountainbiketocht voor 
ATB-ers. Deelnemers vertrekken tussen 08.30 en 10.00 uur bij het in-
schrijfpunt NKV-kantine op sportpark Wettenseind in Nuenen. Er is keuze 
uit vier routes: 35, 50, 60 en 75 kilometer met de mogelijkheid om het 
‘Dak van Brabant’ te beklimmen. Het ‘Dak van Brabant’ is met 60 meter 
het hoogste punt in onze provincie. 

voor deelnemers met NTFU- of KN-
WU-pasje en voor niet-leden een euro 
extra, inclusief verzorging op de 
pauzeplaats. Graag contant betalen. 
Voor meer info over de veldtoertocht 
‘Dak van Brabant’: www.tcnuenen.nl

De tocht wordt georganiseerd door 
de kleurrijke Toerclub Nuenen onder 
de vlag van de Nederlandse Toer Fiets 
Unie (NTFU). 

Spectaculaire afdalingen
De routes lopen door karresporen, 
langs weilanden en over bospaden, 
via fietspaden en halfverharde land-
weggetjes. Het hoogste punt van het 
‘Dak van Brabant’ ligt op het Land-
goed Gulbergen tussen Nuenen en 
Geldrop-Mierlo. In het parcours zit-
ten steile klimmetjes en spectacu-
laire afdalingen. Halfweg de routes 
krijgen deelnemers soep, thee en 
koek aangeboden. Bij de finish is een 
afspuitplaats voor fietsen. 

Inschrijven en starten
De deelnemers starten zondagmor-
gen 10 oktober tussen half negen en 
tien uur vanaf het inschrijfpunt bij de 
NKV-kantine, Wettenseind 20, 5674 
AA Nuenen. Inschrijven kost vier euro 

Mountainbikers in actie op het ‘Dak van 
Brabant’ in Nuenen. (foto: Cees van Keulen) 

punt al bijgeschreven worden. Ook 
derde heer Ruud van Vijfeijken had 
een driesetter nodig. Met achtereen-
volgens 17 en 18 punten kon tegen-
stander Guido Baauw wél bijblijven, 
maar Ruud nooit echt bedreigen. 
Laurence Roijackers deed, als vierde 
heer, wat van hem verwacht werd. 
Met speels gemak won hij in twee 
duidelijke sets van Rick van Doorn.

Dikke overwinning
Na de singlepartijen werd de wed-
strijd afgesloten met twee dubbelpar-
tijen. Ook deze partijen boden geen 
ander beeld. Christian Klumpers en 
Ruud van Vijfeijken wonnen in drie 
sets en Jeroen van der Heiden en 
Laurence Roijackers deden hetzelfde 
in twee sets. Door de dikke overwin-
ning is BCL-H1 meteen op stoom. In 
de derde afdeling van de klasse ‘Man-
nen, nylon shuttle’. De komende we-
ken zal blijken of ze werkelijk een gooi 
naar het kampioenschap kunnen 
doen: dan zullen er zeker zwaardere 
tegenstanders op hun pad komen.

Programma
Zondag 3 oktober, 10.00 uur; BCL-H1 
- BC Kerkdriel-H1

Matig begin      
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JASSENACTIE
BIJ AANKOOP VAN EEN WINTERJAS VANAF €175,- KRIJG

JE €25,- KORTING IN DE WINKEL EN OP DE WEBSHOP.

Dorpsstraat 95  Mierlo  |  T 0492 66 11 00  | www.lenssenmannenmode.nl | info@lenssenmannenmode.nl

T/M 3 OKTOBER

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)

Wandel Arrangement
* KOFFIE | THEE & GEBAK

* WANDELING LANGS DE HIGHLIGHTS VAN 
VAN GOGH (CA. 1 UUR)

* LUNCHPLANKJE INCLUSIEF 
1 CONSUMPTIE NAAR KEUZE

€ 21,50

KOUDE | WARME BUFFETTEN
(ZIE WEBSITE) 

BORRELPLANK
(EVT. MET WARME UITBREIDING) 

HIGH TEA
INFORMEER GEHEEL VRIJBLIJVEND NAAR ONZE 

MOGELIJKHEDEN VOOR BESLOTEN DINERS, 
FEESTJES E.D. BUITEN ONZE OPENINGSTIJDEN.

MAANDAG T/M ZATERDAG
OPENINGSTIJDEN VAN 10.00 - 18.00 UUR

(KEUKEN OPEN VAN 11.00 - 16.00) 

ADRES BERG 16 | 5671 CC | NUENEN
OPEN   MA-DI 09:30-17:00 | WO 9:30-21:30
             DO-VRIJ 09:30-17:00 | ZA 10:30-17:00
WEB     WWW.LESOURIS.NL  

ADRES BERG 16 | 5671 CC | NUENEN
OPEN   MA-DI 09:30-17:00 | WO 9:30-21:30
             DO-VRIJ 09:30-17:00 | ZA 10:30-17:00
WEB     WWW.LESOURIS.NL  

BERG 16 NUENEN • 040-2840708 • INFO@LESOURIS.NL • WWW.LESOURIS.NL

LIKE ONS OP FACEBOOK &
VOLG ONS OP INSTAGRAM!

€ 22,50
DRIE-GANGENMENU

€ 25,50
VIER-GANGENMENU
(SOEP + VOORGERECHT)

Drie-of Viergangen 
Maandmenu

VOORGERECHTEN
SALADE MET RODE BIET & MAKREELMOUSSE

OF
HAMROLLETJES MET PISTACHECRÈME 

& RODE UIENCOMPOTE
OF

VENKELSOEP
OF

BOUILLON MET BACKERBSEN
HOOFDGERECHTEN

SLIPTONGETJES MET REMOULADESAUS
OF

ZALMFILET MET KRUIDEN UIT DE OVEN
OF

KIPFILET MET TOMATENTAPENADE & SPEK
OF

CASSELERRIB MET ROMIGE MOSTERDSAUS
DESSERTS

BROWNIE MET AMARENENIJS
OF

SCHUIMKOEKJES PARFAIT
OF

YOGHURT MET HONING & VERS FRUIT

OKTOBER 
(WOENSDAGAVOND VANAF 17.30 UUR)

Lunch

Bezorg Opties

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
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