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

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 088 - 876 51 51
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Hoge Brake 72.

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Zaterdag 09.00 - 11.00 uur.

Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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Weekkrant voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
• Aanleveren teksten: redactie@ronddelinde.nl • Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl www.ronddelinde.nl

De 
Poppen-
maker

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

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com

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

Fietsmaatjes 
bijeenkomst

Sjors Creatief 
en Kies 
je instrument 
bij orkest GMK

DEZE KLANTSCORE IS ONAFHANKELIJK ONDERZOCHT DOOR KLANTENVERTELLEN.

KLANTEN BEOORDELEN ONS 
BEDRIJF MET EEN:

,

U bent bij ons o.a. aan het juiste adres voor:

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

8 9

Europalaan 2  |  5674 CA Nuenen  |  T (040) 283 17 74  |  info@vakgaragevandenwildenberg.nl

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

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

Bosch Car Service Nuenen
Wij doen alles voor uw auto

Wij verzorgen ook 
het onderhoud 
aan uw lease-auto.

3 x INTERIEURADVIES
van Pleinstyliste Marlou 

t.w.v. € 700,- 

Kijk voor meer info 
en inspiratie op 

meubelpleinekkersrijt.nl/woonmaand

Op vrijdag 
koopavond

tot 21.00 uurKijk op WOENSXL.NL
voor meer informatie

Pasar
Malam

vr 8 
za9OKTOBER

Praktijk dokter Boek beëindigd!
Aan de Boordseweg in Nuenen nam ruim zeven jaar terug dokter Hanne-
ke Boek het stokje over van dokter Te Dorsthorst. Dokter Boek kwam uit 
Den Haag naar Brabant, dokter Te Dorsthorst bleef een deel van de 
spreekuren verzorgen.

Voor veel patiënten was Boordseweg 
26 een vertrouwd adres in de loop van 
vele jaren. Er is lief en leed gedeeld bij 
een kleinschalige en persoonlijke 
praktijkvoering. Dokter Boek ver-
scheen regelmatig op de motor. In 
2018 maakte zij met haar man Toon 
Verhoeven een rit naar Gambia, waar 
zij de auto heeft geschonken om te 
worden geveild voor het goede doel, 
een kraamcentrum. Er gingen spullen 
en giften mee van vele patiënten, die 
hartelijk meeleefden en meehielpen. 
Ook de kerk en supermarkten droe-
gen hun steentje bij.

Beëindiging
Op 1 oktober was het dan zover, de 
praktijk sloot haar deuren.
Het pand wordt verkocht en binnen 
Nuenen was geen passende huisves-
ting te vinden. Dokter Boek gaat ver-
der als dokter van de Huisartsenpost. 
Zij vindt het werken in de avond en 
nacht plezierig, omdat dit dicht staat 
bij wat je zou kunnen noemen de 
roeping van de arts; een medisch 
probleem zo goed en kordaat moge-
lijk bij de horens vatten en samen 
met de patiënt de beste oplossingen 
zoeken.
Gelukkig konden de andere Nue-
nense huisartsen de zorg voor de pa-
tiënten overnemen. Dat was nog niet 
zo eenvoudig, want veel praktijken 
worden al flink belast en zitten ‘vol’. 
Gelukkig zijn de diverse praktijken 
niet ver van elkaar gevestigd. Na-
tuurlijk is het voor de patiënten wel 
even wennen na zoveel jaren het 
vertrouwde adres te hebben gekend. 
En het opnieuw vormen van een 
goede behandelrelatie kost soms 
even wat tijd.

Lieve mensen,
Omdat het me niet lukt iedereen 
persoonlijk te bedanken, wil ik 
graag alle patienten van dokter 
Boek bedanken voor de lieve 
woorden, kaartjes, bedankjes en 
kadootjes. Sommige van jullie zie 
ik ook nog terug bij de nieuwe huis-
arts en anderen kom ik misschien 
nog wel eens in het dorp tegen. Al-
tijd heb ik met veel plezier voor en 
met jullie gewerkt! Nogmaals be-
dankt en ik wens jullie veel gezond-
heid toe!

Veel liefs, Daniella Driessen
Praktijkondersteuner 
dokter Boek, Nuenen

Prinsenwissels   
november gaan door!
Deze week hebben de besturen van de vier carnavalsverenigingen in 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten besloten dat de Prinsenwissels in no-
vember doorgaan!

Verder wachten we de persconfe-
rentie in november af, met de ont-
wikkelingen die zowel positief als 
negatief kunnen uitpakken. In beide 
gevallen zullen we snel met nieuwe 
besluiten komen. Tot dat moment 
gaan we uit van een gezellig, carna-
valesk najaar met hier en daar een 
kleine aanpassing!

Met inachtneming van de huidige 
coronamaatregelen kan er op verant-
woorde manier een mooi feestje ge-
vierd worden. Er mag per locatie een 
maximum aantal bezoekers naar bin-
nen en uiteraard is een geldig coro-
natoegangsbewijs verplicht. De prak-
tische uitvoering wordt momenteel 
verder uitgewerkt.

De griep- en pneumokokkenvaccina-
ties worden voor alle oud-patiënten 
verzorgd door dokter Van den Top. 
Dat is voor 2021 de beste oplossing 
gezien het tijdstip van de overschrij-
ving van de patiënten. De mensen 
die daarvoor in aanmerking komen 
zullen een brief ontvangen.

Dankbaar
Een officieel afscheid vieren is helaas 
in deze tijd niet mogelijk, corona is 
nog niet verdwenen en veel patiën-
ten zijn ouder en dus kwetsbaarder. 
Mocht er nog iets georganiseerd 
kunnen worden, dan zal dit in deze 
krant kenbaar worden gemaakt.
Dokter Boek en ook dokter Te Dorst-
horst hebben veel hartelijke woor-
den, bedankjes en attenties gekre-
gen. Ze zijn daarvoor erg dankbaar 
en kijken op een heel goede periode 
terug.
Zij wensen hun patiënten van harte: 
‘Het ga u goed!’.

Vecteezy.comVecteezy.comVecteezy.com
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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:

Na de zomerperiode is de avondopenstelling 
van de milieustraat nu weer vervallen.

ENERGIEHUIS SLIM WONEN
EnergieHuis Slim Wonen is een nieuwe samenwerking met 
gratis diensten en voorlichting voor en door bewoners en 
huiseigenaren van 8 gemeenten die aan de slag willen met 
verduurzamen. Kijk op EnergieHuisSlimWonen.nl voor 
gratis activiteiten en bijeenkomsten in de regio:
• 8 oktober 16.00 - 21.00 uur Nuenen: SamenVooruit 

Energiemarkt in Het Klooster.
• 18 oktober 19.30 uur Helmond: Slimme isolatie in Ener-

gieHuis Slim Wonen.
• 25 oktober 19.30 uur Helmond: Zonnepanelen in Ener-

gieHuis Slim Wonen.
• 30 oktober Laarbeek: Duurzame HuizenRoute.

   VERGUNNINGEN PERIODE   
 02-03-2021 EN 08-03-2021

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Broekdijk 3 Aanleggen vijver 
Broekdijk 3 Vervangen bestaand tuinhuis 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Laar 17 Tijdelijk wijzigen gebruik tot  
 hondenschool 
Heerendonk 4 Verbouwen bedrijfsgebouw  
 tot B&B 
Schout Leytengaarde 30 Wijzigen gebruik tot kapsalon  
 in berging

Aanvragen / meldingen  APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Park te Nuenen Schaatsevenement Dwers  
 op  het ijs van 14 dec. 2021  
 tot  12 jan. 2022 
Nuenen c.a. Evenement Veldtoertocht Dak  
 van Brabant 10 oktober 2021,  
 start en fi nish aan Wettenseind 20

DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum Locatie Omschrijving
30-09-2021 Hoge Mikkert, Ontwerpbestemmings- 
 Eeneind plan ‘Eeneind 2018’ en  
  ontwerpbesluit hogere  
  grenswaarden één  
  woning Hoge Mikkert  
  gemeente Nuenen c.a. 

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

14 oktober Commissie Algemene Zaken
• Wijziging Gemeenschappelijke Regeling VRBZO
• Wijziging in gemeenschappelijke regeling MRE

21 oktober Gecombineerde commissie
• Concept-subsidieprogramma 2022
• Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-

2025
• Belasting- en legesvordering 
• Tussentijdse rapportage najaar 2021

Spreekrecht
Verzoek om (digitaal) spreekrecht kan ingediend worden 
via nuenen.nl/invloed-uitoefenen - spreekrecht, of de 
inspraakreactie mailen naar gri�  e@nuenen.nl.

DUURZAAMHEID
Stap voor stap aardgasvrij: 
Transitievisie Warmte vastgesteld
De gemeente Nuenen heeft de afgelopen tijd onderzocht 
hoe en waar gestart kan worden met de warmtetransitie: 
stap voor stap, wijk voor wijk, naar een aardgasvrije ge-
meente. 
De Transitievisie Warmte 2021 is op donderdag 30 sep-
tember vastgesteld door de gemeenteraad van Nuenen. 

De komende periode gaan we, samen met inwoners, wo-
ningcorporaties en andere belanghebbenden, onderzoe-
ken in welke wijk gestart gaat worden met een pilot Wijk 
Uitvoeringsplan.
Lees meer op onze website: www.nuenen.nl/transitievi-
sie-warmte-vastgesteld

CO2-WEETJE
Wist je dat:
• Hr-Ketels niet altijd optimaal werken!
• Dit komt door vaak een te hoge aan-
 voertemperatuur
• U goede informatie hierover vindt op 
 www.zetemop60.nl 
• 1 minuut nodig is om het in te stellen
• 60 graden uw huis prima warm houdt
• U hiermee een fl inke besparing realiseert op gasver-

bruik
Meer weten: www.energiehuisslimwonen.nl

AFVALINZAMELING 
De nieuwe scheidingswijzer voor Papier en Karton helpt 
u om te bepalen wat wel en niet bij het oud papier mag. 
Ongeveer 90% van het papier en karton wordt al ingeza-
meld en gerecycled. Daarmee zijn we koploper. Maar er 
gaan nog waardevolle grondsto® en verloren door vocht, 
vet en etensresten in oudpapier. 
Kijk daarom hieronder naar deze nieuwe scheidingswijzer.

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
Op 9 en 10 oktober 2021 Marathon Eindhoven. Houd re-
kening met omleidingen, vertragingen en rituitval van het 
openbaar vervoer. Kijk voor actuele informatie op www.
bravo.info voor alle omleidingen en vervallen haltes.

COMMISSIEVERGADERINGEN
Aanvang 19.30 uur in de raadzaal, in het Klooster. De ver-
gaderingen zijn ook live te volgen via het LON en via nue-
nen.nl/gemeenteraad (en kunnen achteraf teruggekeken 
worden). 

12 oktober Commissie Ruimte
• Eeneind-West – afronding mediation 
• Voorkeursalternatief studie Leefbaarheid en bereik-

baarheid Bundelroutes

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

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

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK
keurslager

Bami, Nasi of Rijst

Kroepoek

Kou Lou Yuk 5 st.

Chun Kun Loempia

Bestel online en spaar voor korting
check: bestellen.tongah-nuenen.nl

Foe Yong Hai

Babi Pangang

Kip knoflook speciaal

18,95

Werken in de horeca iets voor jou? 
Ter versterking van ons team zijn we op zoek naar; 

MEDEWERKER BEDIENING EN/OF BEZORGER, PARTTIME OF FULLTIME
Stuur je cv naar info@tongah-nuenen.nl 

Bekijk ook onze webshop 
www.slijterijvanlieshout.nl 
Gibson’s Gin 0.7lt    €14,50 
Gibson’s Gin Pink     €15,50 

Cardhu 12 years 
Scotch single malt whisky   €32,95 

Boomsma 
Limoen likeur 0.5lt.         €6,50 

Hartevelt 
        Jonge jenever 1lt.      €12,50 

Grants 
Scotch blended whisky 1lt. €17,95 

Diverse Bokbieren 
o.a.Chouffe - Deugniet - Geile bok 

Acties geldig van 7 t/m 28 oktober 

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

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:

Werken bij Keurslagerij Tebak?
Word jij onze nieuwe collega?

Wij zoeken aanvulling op ons team. 
Lijkt het je leuk om klanten te adviseren en te helpen?

Wij hebben een vacature in een van de gezelligste 
winkels van Nuenen. Voor 24 uur/ 3 dagen.

Ook zoeken we zaterdaghulpen!

Mail naar info@tebak.keurslager.nl
Of kom langs in de winkel en vraag naar Evert! Tot dan!

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

WIJ ONDERHOUDEN, REPAREREN EN 
KEUREN DIVERSE MERKEN AUTO’S

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

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

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.

VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaatsen 
van nieuwe ketels. J. Ver-
happen, Sonseweg 5, 5737 
RG Lieshout, telefoon 06-
48273718.

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

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

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

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

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

WWW.SBNBOUW.NL

040 - 209 72 41

PEDICURE: ALTA GRACE
Ook voor de (diabetes en reu-
ma voet!) Wil je een Manicure 
dan kan dat ook. Laat je ex-
tra verwennen met gelakte 
nagels / voetmassage. Tel: 
06-50571183. Cadeaubon-
nen te verkrijgen!

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

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

ONTZORG DE MANTELZORGER!

Onze vrijwilligers ondersteunen 
mantelzorgers die te maken hebben 
met terminale zorg of zorg aan men-
sen met dementie en/of chronische 
ziekte.

De hulp wordt kosteloos geboden 
door vrijwilligers die hiervoor spe-
ciaal zijn opgeleid.

Voor aanmelding of nadere infor-
matie is Vrijwilligerszorg Thuis te 
bereiken via:
• Telefoon : 06 12 45 89 61
• E-mail:  
 info@vrijwilligerszorgthuis.nl 
• CMD Gemeente Geldrop: 14040
• CMD Gemeente Nuenen:   

040 283 1675

Interesse om zelf vrijwilligers te 
worden? 
Neem dan contact met ons op.www.vrijwilligerszorgthuis.nl

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

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

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

ZONDAG 17 OKT. 
VLOOIENMARKT Sport-
hal Genderbeemd, Ster-
kenburg 616 - Eindhoven. 
9.00-16.00 uur,  info: 06-
20299824. www.timmer-
mansevenementen.nl 

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 week 40 Donderdag 7 oktober 2021

Nuenen
gem. Nuenen c.a.

Eindhoven

Omgevingsvisie Nuenen

We kiezen voor:
Hoogwaardige woon- en leefomgeving

Vitale samenleving

Robuust Landschap

Nuenen in Brainport

Gezondheid als verbindende factor
We willen een fysieke leefomgeving die een gezonde leefstijl bevordert. We gaan het openbaar gebied meer gebruiken voor spelen, bewegen 
en ontmoeten. Maar ook mogelijkheden bieden voor de aanleg van goede fi etspaden waardoor mensen vaker de fi ets pakken. De Omgevings-
wet vat ‘gezondheid’ breed op en met de blik op de toekomst. Zo is gezondheid de verbindende factor voor alle opgaven in het fysieke domein.

Op 1 juli 2022 gaat de Omgevingswet in. Met de komst van deze wet verandert er veel. Zo 
bundelt deze wet 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke 
ordening en natuur. De Omgevingswet verplicht alle gemeenten om een omgevingsvisie 
op te stellen over de toekomst van de gemeente. Met onze omgevingsvisie hebben we nu 
één beleid voor Nuenen voor onze fysieke leefomgeving en hoe de kwaliteit hiervan kan 
worden verbeterd. De visie kijkt onder meer naar ruimtelijke ordening, de inrichting van het 
openbaar gebied en het milieu. Daarnaast hebben we aandacht voor de nationale thema’s 
duurzaamheid, energietransitie, klimaatadaptatie én gezondheid.

Een groene woon- en leefomgeving
• Beschermen van waardevolle groenstructuren. 
• Kwaliteitsverbetering van bestaand groen
• Gericht toevoegen van groen (ook daken en 

gevels).
• Kansen gebruiken zoals klimaatadaptatie en 

het bevorderen van bewegen.

Natuurontwikkeling
• Natuur beschermen en versterken.
• Vergroten biodiversiteit.
• Natuur waar mogelijk inzetten voor klimaatadapta-

tie en spelen en bewegen.
• Versterken extensieve recreatie, zoals wandelen en 

fi etsen. En ruimte voor beleving en cultuurhistorie.

Inzetten op de groene ruimte tussen 
Eindhoven en Helmond
• Deel van het Dommeldal wordt ‘stadspark’ 

voor Nuenen en de regio.
• Versterken van de Van Gogh-beleving met 

respect voor het erfgoed.
• Landgoed Gulbergen als recreatieve ‘hotspot’ 

met lokale en regionale worteling.
• Behouden en versterken Enode als lokale en 

regionale waterrecreatieplek.

Een nog aantrekkelijker centrum
• Levendig, aantrekkelijk en compact.
• Natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen en 

inrichten.
• Autoluw en fi ets- en wandelvriendelijk.
• Bescherming, behoud en beleving van erfgoed.

Energietransitie
• Maatregelen met beperkte impact op landschap 

en ruimte.
• Onderzoek naar mogelijkheden grootschalige 

opwek energie.

Nuenen

Hoogwaardige woongemeente
• Hoogwaardige en gezonde woon- een 

leefomgeving, met behoud en versterking van 
de Nuenense kwaliteiten. Een aantrekkelijk, 
compact en vitaal centrum.

• Transformatie Berkenbos naar stedelijk woon-
werkmilieu.

• Kwaliteitsverbetering bedrijventerreinen 
Eeneind.

Wonen en ruimtelijke planvorming
• Kleine, betaalbare woningen voor jongeren en 

ouderen.
• Transformatie en inbreiding met respect voor 

groen en dorps karakter. 
• Kleinschalige uitbreidingen bij Gerwen en 

Nederwetten.
• Verduurzamen nieuwe en bestaande wonin-

gen (zoals isoleren en zonnepanelen).

Landbouw
• Duurzame-, natuurinclusieve- en 

kringlooplandbouw en innovaties.
• Ruimte voor omschakeling en nevenfuncties.
• Herbestemmen van landbouwgrond van 

stoppende boeren.

Bereikbaarheid
• Inzetten op verschillende vormen van vervoer 

en gezonde mobiliteit.
• Leefbaarheid behouden en waar mogelijk 

verbeteren.
• Lokaal en regionaal verkeer in goede banen 

leiden.

Een vitale samenleving
• Ruimte voor initiatieven vanuit de samenleving.
• Behouden, verbeteren en benutten van 

voorzieningen en accommodaties.
• Openbare ruimte inzetten voor spelen, 

bewegen en ontmoeten.
• Ruimte voor evenementen.
• Aandacht voor sociale veiligheid.

Wat betekent de omgevingsvisie voor jou? Bekijk het op www.nuenen.nl/omgevingsvisie

Vastgesteld

De kernkwaliteiten
Inwoners, ondernemers en 
belangenorganisaties hebben 
verteld wat zij waarderen 
aan hun (woon)omgeving. 
De resultaten hiervan zijn de 
‘kernkwaliteiten’ van Nuenen: 
groen, dorps, rustig en 
gezellig. Deze staan centraal 
in deze omgevingsvisie, om te 
koesteren en te versterken.

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

E I G E N T I J D S

Marcel Hermans 
en Irma van Laarhoven

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

Gemeente Nuenen    
stelt nieuwe mantelzorg   
en dementie plannen vast
De gemeenteraad van Nuenen heeft op 30 september 2021 de nieuwe 
plannen rondom mantelzorgers en inwoners met dementie vastgesteld. 
Er wordt extra ingezet op het ondersteunen van mantelzorgers en het be-
spreekbaar maken van het thema dementie.

Nuenen een sociale gemeente is. - Ralf 
Stultiëns, Wethouder sociaal domein ge-
meente Nuenen 

Dementievriendelijke gemeenschap
Op het gebied van dementie worden 
ook de komende jaren stappen ge-
zet. We willen een dementievriende-
lijke gemeenschap, waarbij inwoners 
dementie herkennen, erkennen en 
weten hoe ze kunnen handelen als ze 
een inwoner met dementie tegen ko-
men. Het aantal inwoners met de-
mentie zal de komende jaren toene-
men. Daarom zet de gemeente, in sa-
menwerking met welzijnsorganisa-
ties, seniorenverenigingen en onder-
nemers, in op een dementievriende-
lijk Nuenen, waarin iedereen naar 
vermogen mee kan doen.

Steeds meer inwoners krijgen te maken met 
dementie in hun directe of naaste omge-
ving. Toch is het niet altijd makkelijk om 
goed te reageren. We willen daarom in sa-
menwerking met diverse Nuenense partijen 
werk maken van een dementievriendelijke 
gemeenschap, zodat iedereen naar vermo-
gen mee kan doen. - Ralf Stultiëns, Wethou-
der sociaal domein gemeente Nuenen

Mantelzorgvriendelijk 
werkgeverschap
Op dit moment geeft 1 op de 3 volwas-
senen mantelzorg aan een naaste. Een 
op de tien mantelzorgers voelt zich 
zwaar belast, de coronacrisis heeft de 
druk op mantelzorgers verder ver-
hoogd. De gemeente Nuenen gaat 
daarom extra werk maken van het on-
dersteunen van werkende en jonge 
mantelzorgers. Actief zijn op de ar-
beidsmarkt én zorgen voor iemand in 
de naaste omgeving is voor steeds 
meer inwoners een dagelijkse realiteit. 
Het project mantelzorgvriendelijk 
werkgeverschap is erop gericht om 
werk en zorg beter te kunnen combine-
ren. Ook veel jonge mantelzorgers zor-
gen voor een naaste. Dit zorgt voor veel 
extra druk omdat zij dit vaak moeten 
combineren met een studie, bijbaan, 
hobby’s en een sociaal leven. We gaan 
daarom de komende jaren ook jonge 
mantelzorgers extra ondersteunen.

Mantelzorgers leveren een onschatbare 
bijdrage aan het leven van hun naasten. 
Dat daarnaast ook nog een groep vrijwil-
ligers actief is om mantelzorgers te onder-
steunen maakt mij trots, het laat zien dat 

Gemeente Nuenen 

Hoe moeilijk kan het zijn? 
Niemand wil de distributiecentra op Eeneind West. De Geldropse gemeenteraad geeft 
wethouder Marc Jeucken opdracht om er alles aan te doen dat ze er niet komen. Hij 
heeft al 9 miljoen klaarliggen. Stijn Steenbakkers belooft dat hij nog meer geld gaat 
zoeken (en daar is hij goed in). 
Wijzig het bestemmingsplan. Geef BanBouw en Moeskops een voorkeursbehandeling. 
Laat hen op het terrein een paar honderd woningen bouwen. Die zijn veel harder nodig 
in de regio dan een paar loodsen. Dan levert de grond ook geld op. En de loodsen kun-
nen naar Oirschot. Geldrop blij. Woningzoekenden blij. BanBouw en Moeskops blij. 
Nuenen blij. Regio blij. Oirschot blij. Iedereen blij. Wat wil je nog meer?

Henk de Beer, Laan ter Catten, 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

Aan het college van B&W en   
gemeenteraadsleden van Nuenen 
De leden van seniorenvereniging Senergiek op dinsdag 28 september 2021 in de Alge-
mene Ledenvergadering bijeen, hebben het bestuur van Senergiek opdracht gegeven 
bij u hun bezorgdheid uit te spreken over de herhuisvesting van Senergiek tijdens de ver-
bouwing van Het Klooster en over de mate waarin u geen zichtbare inspanning levert 
om actief te werken aan goede, adequate woonvoorzieningen voor senioren in Nuenen.

Wij verzoeken u met klem dat u voor de steeds groter wordende groep van 65-plus inwo-
ners van Nuenen, met gevoel van urgentie, beide onderwerpen daadwerkelijk oppakt!
Wij verwachten van u een zichtbare bereidheid daartoe en zien uw antwoord graag 
spoedig tegemoet.

Namens de Algemene Ledenvergadering,

Met vriendelijke groet John Aben,
Secretaris Senergiek,Seniorenvereniging Nuenen c.a.

Motie ‘Woningnood jongeren 
en senioren’ in Nuenense raad
De Nuenense gemeenteraad wil nog dit jaar een rapport met alle geschikte 
locaties voor de bouw van betaalbare woningen voor jongeren en ouderen. 
Die opdracht heeft de gemeenteraad van Nuenen, Gerwen en Nederwetten 
verleend aan het college van burgemeester en wethouders (B&W). Tijdens 
de raadsvergadering van 30 september diende W70-raadslid John Geven ge-
steund door de PvdA-fractie de motie ‘Woningnood jongeren en ouderen’ in. 
De motie werd aangenomen met 13 stemmen vóór en 6 stemmen tegen. 

hoe zo spoedig mogelijk tot realisatie 
van het voornoemde initiatief kan 
worden overgegaan, inclusief moge-
lijke financieringsmogelijkheden.

Woningnood in Nuenen
De indiener van de motie, John Ge-
ven, gaf aan dat er woningnood is in 
Nuenen. “Er is in Nuenen een enorm 
tekort aan betaalbare woningen voor 
jongeren en ouderen. Er zijn Nuene-
naren die geen woning in Nuenen 
kunnen vinden en noodgedwongen 
elders op zoek gaan of nog steeds 
thuis moeten blijven wonen.” aldus 
John Geven in de motie. 

Er is in Nuenen een initiatief gestart 
dat wonen voor jongeren en senio-
ren met middeninkomens mogelijk 
wil maken. Een initiatief onder de 
naam Vrij Volkshuisvesting (vereni-

Het gaat om geschikte bouwlocaties 
binnen Nuenen c.a. voor het initiatief 
van de vereniging Vrije Volkshuisves-
ting. Deze vereniging wil betaalbaar 
wonen voor jongeren en ouderen 
mogelijk maken in de gemeente Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten. De 
raad wil dat het college van B&W in 
samenwerking met deze vereniging 
een onderzoek uitvoert en of en zo ja 

Sociaal & Groen naar    
de verkiezingen van 2022
Progressief Nuenen, dat staat voor gelijke kansen en klimaatvriendelijk-
heid, heeft de handen ineengeslagen en komt bij de komende raadsver-
kiezingen uit met één verkiezingsprogramma en één kandidatenlijst. 

Op dit moment zijn diverse werk-
groepen bezig met het schrijven van 
het verkiezingsprogramma. Wij zijn 
verrast door het enthousiasme en de 
kennis waarmee actieve leden en 
sympathisanten aan de slag zijn ge-
gaan met de vele thema’s en pro-
grammapunten die onze rood-groe-
ne aandacht verdienen. Wil je mee-
schrijven, dat kan nog! Meld je dan 
snel aan bij jan.wesenbeek@gmail.
com of mauritssr@gmail.com (werk-
groep verkiezingsprogramma). 

Binnenkort laten wij weer wat van 
ons horen, dan zijn onze fracties aan 
het woord.

Jo Laeven, 
voorzitter bestuurswerkgroep 

PvdA Nuenen

David Smeulders, 
voorzitter GroenLinks Nuenen

Aan dit besluit is veel overleg vooraf 
gegaan. Het afgelopen jaar hebben 
fracties en besturen van GroenLinks 
en PvdA diverse malen bij elkaar ge-
zeten. In juli heeft er een gezamenlij-
ke gedachtewisseling plaatsgevon-
den met de leden. Bij beide partijen 
wordt de noodzaak gevoeld om in 
Nuenen te komen tot een krachtig 
links-progressief geluid. De hoop en 
verwachting is dat een bredere pro-
gressieve fractie - groen en sociaal - 
in Nuenen c.a. duidelijk meerwaarde 
heeft. En uiteraard hopen wij dat 
onze rood-groene koers meer stem-
men oplevert. Krachtenbundeling is 
naar onze mening een manier om 
slagkracht te vergroten. De gedachte 
is dat beide partijen elkaar uitste-
kend aanvullen: het sociaal-maat-
schappelijke profiel van de PvdA met 
het profiel van duurzaamheid en mi-
lieu van GroenLinks. Zowel de leden 
van GroenLinks als van de PvdA zijn 
het eens met deze logische en nood-
zakelijke samenwerking en wij ho-
pen dat veel Nuenenaren op 16 
maart 2022 laten zien, dat zij er ook 
zo over denken. 

Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Eindelijk…..!
Veel coronamaatregelen zijn verdwenen. Goed nieuws voor AutoMaatje 
Nuenen al blijven een aantal maatregelen nog wel van toepassing.

• mondkapjesplicht voor alle 
 passagiers en chauffeurs
• gezondheidscheck bij aanvang 
 van een rit
• fysiek contact zo veel mogelijk 
 vermijden
• bij corona gerelateerde klachten 
 vervoeren we u niet.

Heeft u vervoer nodig?
Als deelnemer kunt u een rit aanvra-
gen via 040 711 44 62. Het is belang-
rijk dat u dit minimaal 2 werkdagen 
van te voren doet, we vinden het fijn 
als u een rit eerder aanvraagt.
AutoMaatje Nuenen is op werkdagen 
van 09.00 uur tot 13.30 uur telefo-
nisch bereikbaar via 040 711 44 62. 

Wilt u deelnemer of vrijwilliger wor-
den? Geef uw naam en telefoonnum-
mer door dan nemen wij contact met 
u op voor meer informatie.
info@automaatjenuenen.nl / 040 711 
44 62. www.automaatjenuenen.nl

Wat verandert er per 1 oktober?
• Er mogen weer meer passagiers 
 per auto vervoerd worden
• Passagiers hoeven niet meer uit 
 één huishouden te komen
• Alle zitplaatsen mogen weer 
 worden gebruikt
• Vervoer is ook mogelijk voor leuke  
 uitstapjes (niet noodzakelijke ritten).

Voor uw veiligheid en die van onze 
vrijwilligers behouden we de volgen-
de spelregels:

Werkgroepen
De nieuwe plannen zijn ontwikkeld 
in samenwerking met de werkgroe-
pen Mantelzorg en  Dementievrien-
delijk Nuenen. De werkgroepen spe-
len ook een belangrijke rol bij de uit-
voering van de plannen. Werkgroep-
leden zijn betrokken inwoners uit de 
gemeente. Het is altijd mogelijk om 
bij een van de werkgroepen aan te 
sluiten. Hiervoor kan contact opge-
nomen worden met de LEVgroep in 
Nuenen.

ging in oprichting) dat gebaseerd is 
op zelfwerkzaamheid van woning-
zoekenden. Inmiddels hebben zich 
65 woningzoekenden (jongeren en 
ouderen) bij de vereniging aange-
meld en dit aantal neemt nog toe. 

Vrije Volkshuisvesting wil eigen 
woningnood oplossen
De vereniging Vrije Volkshuisvesting 
vormt een gemeenschap van jonge-
ren, starters en andere mensen met 
een middeninkomen die de eigen 
woningnood willen oplossen. “We 
gaan samen woningen neerzetten, 
snel en voor ons betaalbaar” aldus 
de vereniging op de website: www.
vrijevolkshuisvesting.nl.

De vereniging wil dit bereiken door 
zoveel mogelijk zelf te doen. Dat 
scheelt in de kosten voor het ontwik-
kelen en beheren van de woningen. 
Gezamenlijk inkopen levert voordeel 
op bij de aankoop van woningen, bij 
de financiering en bij verzekeringen. 
Op de site zegt de vereniging: “Door 
duurzaam en conceptueel/industrieel 
te bouwen komen we tot lage bouw- 
en energiekosten. Dit maakt ook een 
zeer snel ontwikkel- en bouwproces 
mogelijk.” De vereniging hoopt dat in 
samenwerking met de gemeente Nue-
nen bouwlocaties tegen een maat-
schappelijke prijs beschikbaar komen.

Ouderendag Nuenen   
Sinterklaasoproep 
Omdat er nog lang onzekerheid was rond het welbekende virus, konden 
we Ouderendag Nuenen afgelopen vrijdag 1 oktober niet door laten 
gaan. Althans, niet in de vorm zoals we hadden gewild: met heel veel ou-
dere Nuenenaren en vrijwilligers. Met pijn in ons hart. Máár…we gaan 
wel iets ánders doen. En daar hebben we jullie hulp bij nodig! 

Tipje van de sluier… Het gaat om iets 
leuks in de week voor Sinterklaas-
avond. Heb jij in je omgeving een al-
leenwonende oudere buurman of 
buurvrouw (onder, boven of naast je, 
in je straat of wijk), kennis, opa, oma, 
vader of moeder die wel een klein 
momentje van aandacht kan gebrui-
ken? Of bent uzelf ouder en heeft u 
de behoefte aan een attentie en een 
praatje? Mail ons! 

Vrijwilligers gezocht 
Voor het uitvoeren van deze Sinter-
klaasactie hebben we nog vrijwilli-
gers nodig. Die in de week vooraf-
gaand aan 5 december 2 à 3 uurtjes 
van hun tijd willen besteden aan 
onze oudere dorpsgenoten. Mogen 
we op jou rekenen? Mail ons dan ook. 
Namens Comité Ouderendag Nue-
nen alvast bedankt! Stuur je mail aan: 
ouderendagnuenen@gmail.com.

Heb je vragen? Bel: 06-39549132. 
Volg ons ook op: facebook/nationale-
ouderendagnuenen en Instagram 
ouderendag_nuenen.
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Sjors Creatief en Kies    
je instrument bij orkest GMK
Muziek en het kinderbrein. “Muziek is heel belangrijk voor de ontwikke-
ling van kinderen”. U heeft het vast wel eens gehoord van bijvoorbeeld 
Prof. dr. Erik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie. Hij pleit 
ervoor dat muziek een vanzelfsprekend onderdeel gaat uitmaken in de 
levens van kinderen. Het brein van een kind is volop in ontwikkeling. Zin-
gen of het bespelen van een instrument zorgt ervoor dat er nieuwe ver-
bindingen tussen de hersendelen worden aangelegd. 

Hiervoor is er een aantal laagdrem-
pelige mogelijkheden voor kinderen. 

Allereerst was er Sjors Creatief op 29 
september in D’n Heuvel te Gerwen. 
Kinderen van groep 3 tot en met 8 
konden gratis kennismaken met Or-
kest GMK. Blazen op een trompet of 
slaan op het slagwerk. Na een korte 
uitleg mochten de kinderen al zelfs 
meespelen met het orkest! Kijk op 
www.sjorssportief.nl: Nuenen, Muzi-
kale ontdekking. 
Ook is het mogelijk om de cursus Kies 
je Instrument te volgen in D’n Heuvel. 
Strijken, blazen en roffelen, kinderen 
ervaren zelf tijdens 12 lessen wat het 
beste bij hen past. Tarief € 99,- en op-
geven via www.kunst-kwartier.nl. 

Muziek maken stimuleert de ontwik-
keling van het kind. Als je muziek 
maakt, moeten de hersendelen met 
elkaar samenwerken en daar worden 
ze beter van. Een kind leert op 
muziekles noten lezen, is bezig het 
instrument te bespelen en moet te-
gelijkertijd goed luisteren. De herse-
nen worden dus volop aan het werk 
gezet. Daarnaast raakt muziek je en 
draagt daarmee bij aan de emotione-
le ontwikkeling. Je kunt dus niet 
vroeg genoeg beginnen!” 

Orkest GMK werkt samen 
Orkest GMK en het Kunstkwartier wil-
len samen met de scholen in Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten meer kinde-
ren stimuleren om muziek te maken! 

Sjors Creatief in D’n Heuvel te Gerwen

Scouting Rudyard Kipling doet 
mee aan de Rabobank clubactie! 
Ook dit jaar heeft de scouting zich weer ingeschreven voor de Rabobank 
clubactie. Wij zijn op dit moment bezig met het thema ‘DUS’, Duurzaam, 
uitdagend en Samen. Op verschillende vlakken wordt er met dit thema 
gewerkt, een van deze vlakken is het verduurzamen van de blokhut. Met 
het verduurzamen van de blokhut willen wij, als scouting gaan voor een 
lagere CO2 uitstoot. 

Help je mee? 
Van 4 tot 24 oktober is het mogelijk 
om je stem uit te brengen op jou fa-
voriete club of vereniging. Ga hier-
voor naar de volgende website; 
www.rabo-clubsupport.nl en STEM. 

Wij als Scouting Rudyard Kipling zijn 
blij met elke stem! 

Aandacht voor het klimaat is een on-
derwerp wat op dit moment onder 
de jongeren een belangrijk item is. 
En dat spreekt voor zich, want het 
gaat ten slotte om de toekomst van 
de jongeren. Met het verduurzamen 
van de blokhut brengen wij onze 
jeugdleden een stapje dichter bij 
een duurzamere toekomst. 
Om bovenstaande te verwezenlij-
ken wil Scouting Rudyard Kipling in-
vesteren in de verduurzaming van 
de blokhut aan de Papenvoorste 
Heide. Maar dit kunnen wij niet al-
leen. Met behulp van de Rabobank 
clubactie kan jij ons helpen bij de 
verduurzaming van de blokhut! 

Hobbycentrum de Dorpswerkplaats gaat zonnepanelen 
installeren op het gebouw aan het Park. 

Helpt u mee als lid   van 
de Rabobank?
Met de landelijke actie Rabo ClubSupport investeert de Rabobank een 
deel van de winst in lokale clubs, verenigingen en stichtingen. Leden van 
de Rabobank bepalen via een individuele stemming hoe het beschikbare 
bedrag wordt verdeeld onder de verenigingen en stichtingen die mee-
doen. Bent u lid van de Rabobank? Dan vragen wij u ook dit jaar weer 
maximaal te stemmen op ons Nuenense vrijetijdscentrum Hobbycen-
trum de Dorpswerkplaats. 

meen noodzakelijke energiebespa-
ring ten gunste van het milieu. We 
zijn voorstander van duurzame in-
vesteringen die een mooi rendement 
opleveren.
Daarom gaan we het dak van ons 
Nuenense hobbycentrum, daar waar 
mogelijk, voorzien van zonnepane-
len. De opbrengst van de Rabobank 
actie zal volledig gebruikt worden 
voor het realiseren van dit doel.

Als lid van de Rabobank kunt u ons 
Nuenense hobbycentrum helpen 
door op ons te stemmen. We doen al-
les in het belang van de 430 deelne-
mers die actief zijn in ons hobbycen-
trum op Park 63b.
Het bestuur van Hobbycentrum de 
Dorpswerkplaats dankt u bij voor-
baat hartelijk voor uw medewerking. 
Als u nog niet heeft gestemd, doe het 
dan nu!

Voor meer informatie over het hob-
bycentrum van Nuenen: www.
dorpswerkplaatsnuenen.nl 

Stemmen verloopt via de Rabo app 
of via Rabo Internetbankieren. De 
stemperiode is gestart op maandag 4 
oktober, deze week dus. Alleen leden 
van de Rabobank kunnen stemmen. 
Hoe meer stemmen we krijgen, hoe 
meer geld we ontvangen voor het 
realiseren van ons doel. 
Vorig jaar konden we een luchtventi-
latiesysteem aanschaffen. Daar wa-
ren we héél blij mee. De aanleg, ei-
genhandig uitgevoerd door deelne-
mers van ons hobbycentrum, was 
niet eenvoudig, maar heeft ons ge-
bouw duidelijk ‘coronabestendiger’ 
gemaakt. Prachtig toch?

Ons doel voor dit jaar: zonnepanelen.
In ons gebouw staat een reeks ma-
chines voor hout- en metaalbewer-
king. Die vragen veel stroom, net 
zoals de twee keramiekovens die we 
in huis hebben. We willen graag hob-
byen, maar daarbij ook de (sterk stij-
gende) energiekosten in de hand 
houden. Ons hobbycentrum wil ook 
een bijdrage leveren aan de alge-

Helpt u mee als lid   van 

Rabobank ClubSupport en 
Stichting Meedoen
Stichting Meedoen Nuenen doet dit jaar mee aan de actie Rabobank 
Clubsupport. Leden van de Rabobank kunnen hun stem uitbrengen op 
hun favoriete club of vereniging. Iedere stem is geld waard. Draagt u 
Stichting Meedoen een warm hart toe? Dan kunt u tot 25 oktober op deze 
stichting stemmen.

niets boven het elkaar live kunnen 
zien en spreken!

Eigen ruimte 
Om de activiteiten voor deze doel-
groep elk jaar te kunnen blijven reali-
seren zijn financiële middelen nodig. 
Daarnaast is geld nodig om een ei-
gen ruimte te realiseren voor het 
houden van workshops en activitei-
ten; een plek waarbij de hoeveelheid 
prikkels goed te sturen is, waar het 
voor de deelnemers prettig is om sa-
men te komen, te ‘chillen’ en kletsen, 
en waar zij begeleid kunnen worden 
in het aangaan en onderhouden van 
hun contacten. Hierbij doen wij een 
oproep aan leden van de Rabobank: 
Kunnen wij op jullie stem rekenen? 
Stem dan voor 25 oktober op Mee-
doen Nuenen via de Rabo App of on-
line op Rabobank.nl/clubsupport

Iedereen verdient een plek waar je al-
tijd welkom bent, waar je jezelf kunt 
zijn en waar je elkaar sterker maakt. 
Stichting Meedoen Nuenen is zo’n 
plek voor kinderen en jongeren die 
moeilijk aansluiting vinden bij be-
staande activiteiten en verenigingen 
en daarmee nauwelijks tot geen so-
ciale contacten hebben. Bij hen is de 
kans op eenzaamheid een groot risi-
co. Door het aanbieden van diverse 
sport- en vrijetijdsactiviteiten biedt 
de stichting deze jongeren de moge-
lijkheid om op hun eigen manier deel 
te nemen en zo een eigen sociaal 
netwerk op te bouwen in hun eigen 
omgeving, waardoor zij kunnen 
groeien in zelfvertrouwen. Ook tij-
dens alle beperkingen die corona af-
gelopen anderhalf jaar heeft opge-
legd is Meedoen Nuenen doorge-
gaan. Met wat creativiteit en aanpas-
singsvermogen zijn diverse onlineac-
tiviteiten georganiseerd, zoals Mee-
doen Challenges waarbij thuis allerlei 
opdrachten uitgevoerd werden, Sky-
pemeetings met 13-ers, kookwork-
shops, pub-quiz, bingo en knutsel-
workshops. Maar natuurlijk gaat er 

Cultuur Overdag: Van Goghkerkje Intiem presenteert: 

Jos van Rens met    
‘PYURE Kietelsteen’ 
In de reeks ‘Van Goghkerkje Intiem’ speelt troubadour Jos van Rens op 
zondagmiddag 10 oktober zijn muzikaal theaterprogramma PYURE Kie-
telsteen. Aanvang van het concert: 14.30 uur. 

Concerten Gerard van Maasakkers
Sinds maandag 4 oktober zijn aan de 
balie van Het Klooster op werkdagen 
tijdens kantooruren kaarten te koop 
voor de concerten van Gerard Van 
Maasakkers op zaterdagavond 5 fe-
bruari en zondagmiddag 6 februari 
2022.

Rabo ClubSupport 2021
In de zomermaanden weinig vertier 
in Nuenen? Dat gaat veranderen als 
het aan Cultuur Overdag ligt! Na het 
succes van de kioskconcerten deze 
zomer is het plan opgevat ook in 
2022 door te 
gaan met de 
kioskconcerten 
in Het Park in 
Nuenen. De op-
brengst van Ra-
boClubSupport 
zou dit mogelijk 

Jos zingt met hart en ziel, brengt kei-
harde luistermuziek omlijst met 
sfeervolle vertellingen. Zijn liedjes 
gáán ergens over. “Eigen werk met 
een reden”, zo zegt hij zelf. Jos zingt in 
het Nederlands, Duits, Spaans en 
Limburgstalig.
Laat u aangenaam verrassen door 
liedjes en verhalen over (schijnbaar) 
doodgewone kiezelstenen, over hoe 
ossenbloed vermengt met biest de 
tand des tijds trotseren. In de sporen 
van Vincent schildert Jos met muziek, 
kleur- én luisterrijke beelden. Over al-
ledaagse dingen die bijzonder wor-
den door er aandacht aan te geven.

Toegangskaarten à € 10,- zijn te re-
serveren via www.cultuuroverdag.nl 
Bij de reservering kan men zelf kiezen 
waar men wil zitten. Voor toegang tot 
het concert is een coronatoegangs-
bewijs noodzakelijk. 

Stem op RKVV 
Nederwetten via 
Rabo ClubSupport 
Met Rabo ClubSupport investeert Ra-
bobank in de samenleving door clubs 
en verenigingen te ondersteunen. Zij 
geven als coöperatieve bank ieder 
jaar een deel van hun winst aan ver-
enigingen door het hele land. Rabo-
bank-leden bepalen hoe dit bedrag 
onder de deelnemende clubs ver-
deeld wordt.
Wij doen ook mee! En elke stem is 
geld waard! 

Help ons om ons doel te bereiken!
Met de blik op de toekomst gericht, 
wil RKVV Nederwetten ons sportpark 
en clubhuis gaan verduurzamen. 
Denk hierbij onder andere aan zon-
nepanelen op het dak, isolatie en be-
sparing op energieverbruik en water. 
Met de bijdrage van Rabo Clubsup-
port kan de eerste stap naar realisatie 
gemaakt worden!

Tot en met 25 oktober kunnen leden 
van de Rabobank stemmen op onze 
mooie vereniging. 
Jouw stem is geld waard! Kunnen wij 
rekenen op die van jou? Kijk dan snel 
op www.rabo-clubsupport.nl. 
Ben je nog geen lid, maar wil je wel 
graag op RKVV Nederwetten stem-
men? Kijk op www.rabo-clubsup-
port.nl/regio-eindhoven/lid-worden 
en in een paar eenvoudige stappen is 
het geregeld.

Tentoonstelling Coeur de  
Parisienne in Cacao Expo
Op zondag 17 oktober vindt de opening plaats van Coeur de Parisienne in 
de Expo-ruimte van De Cacaofabriek in Helmond. De tentoonstelling van 
schilder Helma Michiels en keramisch werk van Janine Frye, Boris van 
Hoof en Sabina Timmermans duurt tot en met 28 november en is dage-
lijks gratis te bezoeken. De opening op 17 oktober wordt om 15.00 uur 
gedaan door Stijn Smeulders, gedeputeerde voor Cultuur, Sport, Welzijn 
en Veiligheid van de Provincie Noord-Brabant.

lingen op Michiels’ werk. Directeur 
Ranti Tjan en projectleider Nico Thö-
ne kozen drie kunstenaars: Janina 
Frye, Boris van Hoof en Sabina Tim-
mermans. Zij zagen in het werk van 
deze drie kunstenaars echo’s van het 
vrije, fysieke werk van Michiels.
In Coeur de Parisienne vormen de 
schilderijen en tekeningen van Mi-
chiels de rode draad. Het keramiek 
van Frye, van Hoof en Timmermans 
verhoudt zich daarmee inhoudelijk 
en visueel op eigen wijze.

Wil je de opening bijwonen: zorg dan 
voor een coronatoegangsbewijs in 
de CoronaCheck-app of op papier.

Coeur de Parisienne is een dialoog 
tussen de schilderijen van Helma Mi-
chiels en de keramische sculpturen 
van Janina Frye, Boris van Hoof en Sa-
bina Timmermans. Het werk van Mi-
chiels bestaat uit expressieve, geab-
straheerde schilderijen en tekenin-
gen waarin ze de kracht van de vrouw 
laat doorklinken. Vele wegen in Mi-
chiels’ werk leiden naar Parijs. Het is 
de stad waar in de achttiende eeuw 
tijdens de Franse Revolutie het mo-
derne feminisme werd geboren, waar 
Van Gogh en zijn laat negentiende-
eeuwse tijdgenoten naartoe trokken 
voor inspiratie en ervaring, en waar in 
2016 het Klimaatakkoord werd gete-
kend. Het moderne Parijs is nog 
steeds een stad waar kunst de effici-
entie van het moderne leven ontstijgt 
en tot de verbeelding blijft spreken.

Europees Keramisch Werkcentrum
Coeur de Parisienne is een samen-
werking tussen de Cacaofabriek in 
Helmond en Sundaymorning@ekwc 
in Oisterwijk. De Cacaofabriek nodig-
de Helma Michiels uit voor deze ex-
positie en nodigde het keramisch 
centrum uit om kunstenaars naar 
aanleiding van een werkperiode in 
het EKWC aan te dragen als aanvul-

Heeft een kind een voorkeur en wil 
het een instrument verder uitprobe-
ren, dan is een korte cursus van 3 les-
sen op het favoriete instrument een 
aanrader. Tarief € 40,- (inclusief in-
strument van het Kunstkwartier) en 
opgeven via www.kunst-kwartier.nl.

Om meer kinderen enthousiast te 
maken voor onze muziekvereniging 
Orkest GMK is er op 10 en 11 decem-
ber een BOOSTevent in de Clemens-
kerk (Gerwen). Er doen scholen mee 
en kinderen van de deelnemende 
scholen spelen mee in de BOOST-
band! 
Info: info@gerwensmuziekkorps.nl en
www.gerwensmuziekkorps.nl

moeten maken. Maar daarvoor zijn 
stemmen van de Rabobankleden uit 
de gemeente Nuenen c.a. nodig. 
Stemmen is eenvoudig als u de QR-
code gebruikt. Of gebruik de link op 
de website van Cultuur Overdag. 
www.cultuuroverdag.nl

Laat Nuenen   
het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het nieuws

wat u vindt dat Nuenen 
moet weten. Plaats GRATIS

uw redactioneel artikel.
redactie@ronddelinde.nl
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Sunny Blues Nuenen presenteert:

Twelve Bar Blues Band 
Eindelijk... Het kan weer. Blues op het mooiste bluespodium van de regio. 
Om precies te zijn, in café Schafrath te Nuenen. Op zondagmiddag 10 ok-
tober vanaf 15.30 uur is er weer live muziek te horen. 

Sunny Blues Nuenen organiseert in 
samenwerking met Café Schafrath 
blues optredens in Nuenen en deze 
zijn altijd gratis te bezoeken. Op de 
hoogte blijven? Meld u dan aan voor 
de gratis nieuwsbrief via de website. 
Dan mist u nooit een optreden en 
veel gezelligheid. Datum: 10 okt 
2021, 15.30 uur. 
Entree gratis (corona QR code contro-
le) Locatie: Café Schafrath, Park 35 
Nuenen 
www.sunnybluesnuenen.nl

We starten dit seizoen met een top-
band uit de Nederlandse bluesge-
schiedenis. De Twelve Bar Blues Band, 
oftewel 12BBB, stopte in 2015, maar 
zijn nu aan een reünie tour bezig. De 
succesvolle jaren tussen 2005 en 
2015 werden bekroond met diverse 
awards, honderden optredens in bin-
nen- en buitenland en vier mooie 
CD’s die nog steeds te horen zijn in 
diverse blues uitzendingen.
Entree is gratis, na groen vinkje coro-
na QR-code. Zorg dat je erbij bent! 

Canon van Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten 1821-2021

1926-1927 Bouw nieuwe scholen in de drie dorpen
In 1820 had elk kerkdorp zijn eigen school. Dit waren allemaal 
gemeentescholen. Pas in 1920 ging de nieuwe Onderwijswet in 
werking. Die betekende de gelijkstelling van het openbaar en 
bijzonder onderwijs. Daarmee kwamen de eerste bijzondere, 
katholieke scholen in de gemeente. Gelijkstelling betekende dat 
de overheid ook de bijzondere scholen ging betalen. In de mees-
te plaatsen werden daarom de bestaande openbare scholen ge-
sloten en ook de gebouwen afgedankt.
In Nuenen, Gerwen en Nederwetten werden dan ook drie nieu-
we scholen gebouwd, ontworpen door architect Lambert de 
Vries uit Helmond in de stijl van de Amsterdamse school. 
Meer hierover lezen? Ook over je eigen dorp? Ga naar ngn200.nl

Hier heu r ik thu i s©

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

Vacature pianist(e)
New Balance uit Nuenen is een ge-
mengd zangkoor met ruim 50 leden, 
onder leiding van een zeer vakkundi-
ge en enthousiaste dirigent. Ons re-
pertoire bestaat uit pop- en jazzsongs, 
liedjes uit musicals en ballads. 
Op korte termijn zoeken wij een 
pianist(e), die onze huidige pianiste 
kan vervangen. Zij gaat ons koor 
vanwege een carrièreswitch helaas 
verlaten. Er is een financiële vergoe-
ding beschikbaar voor deze functie. 
Wij repeteren op dinsdagavond, be-
halve in de schoolvakanties, van 
20.00 tot 22.00 uur in de (nieuwe) 
Clemenskerk in Gerwen. Wij streven 
ernaar om een aantal keren per jaar 
op te treden. In de coronatijd is dat 
er natuurlijk niet van gekomen, maar 
we hopen dat we dit jaar met een 
winterconcert in december de draad 
weer kunnen oppakken. 
Heb je interesse in de vacature, 
neem dan contact op met ons secre-
tariaat: secretariaatNB@kpnmail.nl.
www.newbalancenuenen.eu

Nuenen Centrum cadeaubon 
Een blijvertje!!
Een klein jaartje geleden hebben de ondernemers in het centrum van 
Nuenen, samen met het Centrummanagement, de eigen Nuenen Cen-
trum cadeaubon ontwikkeld en geïntroduceerd. Vanaf dag één bleek dit 
een geweldig goed initiatief en een prima mogelijkheid om onze eigen 
Nuenense ondernemer lokaal te steunen.

Ondersteuning 
De ondernemers kunnen nog steeds 
alle ondersteuning goed gebruiken 
dus bij deze de vriendelijke oproep 
om ook dit jaar weer te denken aan de 
centrum cadeaubon. Als verjaardags-
cadeau, als zomaar een bedankje, of 
als beloning voor alle inzet van het af-
gelopen jaar. Henry: “De cadeaubon is 
in het centrum te koop bij Bruna, Jan 
Linders en Jumbo Grimberg. Mocht je 
een wat grotere bestelling willen 
doen, dan kun je mij direct mailen of 
bellen en dan verzorgen we dit profes-
sioneel. U kunt mailen naar centrum-
manager@nuenencentrum.nl of bel-
len naar 06-13233383. Kijk voor alle 
info ook even op onze website. Klik 
dan even op het kadootje.” En…100% 
komt ten goede aan de ondernemer!

Namens alle 
centrumondernemers bij voorbaat 

hartelijk dank voor de steun.
www.nuenencentrum.nl

Centrummanager Henry van Vlerken: 
“Inderdaad is de centrum cadeaubon 
geweldig goed opgepikt door de 
mensen in Nuenen. Veel inwoners za-
gen door de aankoop hiervan een 
mooie manier om de lokale onderne-
mer te ondersteunen en tegelijker-
tijd een origineel en leuk cadeau weg 
te geven’’.

Richting het einde van het jaar biedt 
de centrum cadeaubon natuurlijk 
ook veel mogelijkheden. Henry: “Vo-
rig jaar hebben direct al veel vereni-
gingen, bedrijven en organisaties de 
cadeaubon gegeven als eindejaarbo-
nus, vrijwilligersbeloning of als ver-
vanger van het ouderwetse kerstpak-
ket. Twee vliegen in een klap zou ik 
zeggen. De lokale ondernemer is er 
mee geholpen en de medewerker 
kan zelf bepalen waar en hoe hij of zij 
de cadeaubonnen wil besteden bij 
meer dan 100 ondernemers in het 
mooie centrum’’.

• Deze cadeaubon is 1 jaar geldig vanaf de uitgiftedatum.

• Deze bon is niet inwisselbaar voor geld. 

• Te besteden bĳ  aangesloten ondernemers in ‘t centrum van Nuenen. 

• Ga voor deelnemers en voorwaarden naar www.nuenencentrum.nl
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Steun uw lokale 
ondernemers! 
Koop de 
Nuenen Centrum 
Cadeaubon

Dikke Mik bij Vrouwenvereniging 
Bij de ledenvergadering van Vrouwenvereniging Nuenen/Gerwen zijn ju-
bilarissen en leden met speciale verdiensten in het zonnetje gezet met 
bloemen. Na de vergadering was er een avondvullend optreden van 
Volksmuziekske Dikke Mik. De 150 aanwezigen werden in een oer-Bra-
bantse sfeer meegenomen in het lief en leed van alledag. 

Habraken zal deze avond nooit meer 
vergeten als helpster bij het nummer 
‘Het stille Klooster ‘. De gedwongen 
rustige periode is voorbij en als het 
aan Dikke Mik ligt trekken ze weer 
door het Brabantse land met hun ver-
makelijke optredens. Dit optreden 
werd in ieder geval met bloemen be-
loond. 

Met de spreekwoordelijke blijheid 
van de Brabander brengt Dikke Mik al 
37 jaar een programma met milde 
ironie, onbekommerde luchthartig-
heid en optimistische levenskijk. In 
dit ‘thuisconcert’ was er speciale aan-
dacht voor nummers over Nuenen 
die weer op soepele wijze aan elkaar 
werden gepraat. Ook voorzitter Ans 

Geslaagde deelname   
kunst na kanker Atelierroute
In meerdere opzichten een geslaagde eerste expositie voor Kunst na kan-
ker tijdens Atelierroute Eindhoven. Doorlopend was er bezoek met veel 
oprechte belangstelling voor de visie van Kunst na kanker. Grote waarde-
ring was er voor donatie van 80% van de opbrengst aan KWF-kankerbe-
strijding. Buiten de vele positieve complimenten zijn er ook mooie nieu-
we contacten gelegd. Beeldende kunst is de essentie van communicatie, 
dat is weer gebleken. 

Er zijn in twee dagen maar liefst 4 
schilderijen verkocht! 80% van de op-
brengst is reeds gedoneerd aan KWF-
kankerbestrijding. 
Wij blij, de nieuwe eigenaren blij en 
de KWF-kankerbestrijding blij! Kunst 
verbind! Ik hoop u bij de volgende 
expositie ook (weer) te zien!

Hartelijke groet, Ellen Selder Berens 
Oprichter en creatief coach bij Kunst 
na kanker. www.kunstnakanker.nl

Oktoberfest Nuenen
We mogen weer en zo ook het Okto-
berfest Nuenen op 29-30-31 oktober 
2021. Drie dagen lang oktoberfest-
muziek in onze feesttent met optre-
dens van gerenommeerde artiesten 
uit het oktoberfest wereldje. Drie da-
gen lang feest met bier, wijn, bra-
twursten en grilhähne. Daar moet je 
bij zijn en daar wil je bij zijn.
Als je binnenkomt dan kom je al hele-
maal in de stimmung in onze volledig 
in oktoberfest stijl ingerichte feest-
tent en waan je jezelf niet in Nuenen 
maar in Duitsland waar dit feest is 
ontstaan in 1810 in München.
Het programma is als volgt, op vrij-
dag onze eigen Nünentaler Schür-
zenjäger in een nieuwe bezetting 
met een nieuwe zangeres, nieuwe 
blazers en een volledig nieuwe show 
waarvoor we extra spanbanden aan 
het dak vastmaken omdat we bang 
zijn dat het er anders afgaat, en als 
pauzeact Herr Rosie. Op zaterdag de 
alom bekende Die Powerhosen die al 
lange tijd hun faam waar maken in 
het oktoberfest wereldje en de tent 
volledig op z’n kop zetten, afgewis-
seld met een optreden van Alpen-
hornzauberer & Thomas. Op zondag 
komen onze eigen Nünentaler hun 
show nog een keer opvoeren afge-
wisseld met Die Schluchtenkracher 
uit Duitsland en Dave Joosten (massa 
is kassa). Alle 3 de dagen worden de 
stiltes tussen de optredens opgevuld 
door DJ Angelo die zijn sporen op dit 
gebied ook al lang verdient heeft en 
nog steeds waar wil maken. Kortom 
een bezetting waar we trots op zijn 
op ons 3de Oktoberfest Nuenen en 
waar we zeker van weten dat het ook 
echt 3 dagen feest zal zijn. Zet in je 
agenda 29-30-31 oktober en ben er 
snel bij want vol is helaas vol.
Hopelijk zien we jullie om er samen 
weer eens een lekker ouderwets 
feest van te gaan maken.
Voor info en kaartjes kijk op onze site 
www.oktoberfestnuenen.nl
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Wethouder Joep Pernot gaat overleggen met SGE-gemeenten

Motie over distributiecentra 
Eeneind-West
De Nuenense wethouder Joep Pernot gaat zo spoedig mogelijk in overleg 
treden met de omliggende SGE-gemeenten om op een rijtje te krijgen hoe-
veel die gemeenten eventueel willen betalen aan Nuenen in verband met 
de bestemming van industriegebied Eeneind-West tot logistiek bedrijven-
terrein. De Nuenense gemeenteraad heeft 30 september een motie aange-
nomen over dit bedrijventerrein. Buurgemeenten Eindhoven, Geldrop-
Mierlo en Helmond willen de bouw van distributiecentra op Eeneind-West 
voorkomen en de Nuenense gemeenteraad wil weten wat dat gaat kosten 
en of er buurgemeenten bereid zijn om het verlies te compenseren. 

weest met de SGE-gemeenten. De 
raad draagt het college van burge-
meester en wethouders op om zo 
spoedig mogelijk in overleg te tre-
den, met de omliggende SGE-ge-
meenten om te inventariseren:

Of SGE en SGE-gemeenten bereid 
zijn het verlies te compenseren en 
welke orde van grootte de compen-
satie dan bedraagt; hierbij ook reke-
ning te houden met schadeclaims 
voortkomende uit huidige overeen-
komst met contractpartijen en of uit-
ruil van bestemmingen tot de moge-
lijkheden behoort.

De gemeenteraad wil dat wethouder 
Pernot de uitkomst van deze ge-
sprekken voor de raadsvergadering 
van 4 november terugkoppelt. Ook 
vraagt de gemeenteraad een tussen-
tijds verslag tijdens de commissiever-
gadering van 12 oktober. 

In het Stedelijk Gebied Eindhoven 
(SGE) hebben negen gemeenten hun 
krachten gebundeld. Die gemeenten 
zijn: Best, Eindhoven, Geldrop-Mier-
lo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son 
en Breugel, Veldhoven en Waalre. 
Nuenen gaat overleggen met deze 
SGE-gemeenten. 
Twee bouwbedrijven - BanBouw en 
Moeskops - hebben een plan inge-
diend voor het industrieterrein Een-
eind-West van 27 ha groot. Drie grote 
distributiedozen zijn gepland op het 
logistiek terrein tussen Nuenen en 
Geldrop ter hoogte van Eeneind. 

Grote zorgen over distributiedozen
Het is voor de Nuenense gemeente-
raad niet helder of, en eventueel met 
wie en wanneer, er met de diverse 
SGE-gemeenten is overlegd en wat 
het eventuele resultaat daarvan is. “In 
de regio worden grote zorgen geuit 
over de vermeende invulling van in-
dustriegebied Eeneind-West”, aldus 
de Nuenense raad in een motie die 
30 september ter tafel kwam. 
Ook de raad van de gemeente Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten maakt 
zich ernstige zorgen over de effecten 
van de onherroepelijke bestemming 
van Eeneind-West, met de daaraan 
gekoppelde verkeersbewegingen op 
de bestaande infrastructuur. 
De motie hierover werd door de 19 
raadsleden ondersteund. De ge-
meenteraad vraagt zich af of er wel 
voldoende inhoudelijk overleg is ge-

Drie grote distributiecentra zijn gepland 
op industriegebied Eeneind-West….(foto 
Cees van Keulen) 

Muzikale droom door het Blue Planet Harp Ensemble, een sprookje

De Poppenmaker
Door Karin Aarts-Janssen.

Zoals een sprookje begint, begon ook deze middag. Een jonge poppen-
maker in een klein dorpje, werkt dag en nacht aan het maken van de 
prachtigste poppen. De kleren maakt hij van hele mooie stoffen en op 
een dag maakt de poppenmaker een engel helemaal van goud. Overdag 
zit de engel rustig op een stoeltje in het atelier van de poppenmaker maar 
’s nachts als de engel wakker is, vertelt ze de poppenmaker in zijn droom 
dat hij nog twee mooie poppen moet maken. Dat doet de poppenmaker 
en voor een van de poppen maakte hij ook nog een harpje, waarop ze ‘s 
nachts kan spelen.

poppen dansen ‘s nachts op de 
prachtige klanken van jonge harpis-

De droom van de poppenmaker 
wordt een muzikale droom, alle 

Presentatie nieuw boek  
Jim de Koning
Afgelopen vrijdag presenteerde Nuenenaar Jim de Koning zijn nieuwe 
boek ‘Onder Vuur’. De boekpresentatie vond plaats in het Marechaus-
seemuseum in Buren in aanwezigheid van de Commandant van de Ko-
ninklijke Marechaussee, de ouders van Jeroen Severs en het ‘lijdend on-
derwerp’ zelf, Emiel Jansen.

kende zaken uit de Nederlandse mis-
daadgeschiedenis. 

Tijdens de boekpresentatie kregen 
de ouders van Jeroen het eerste 
exemplaar uit handen van Emiel. Het 
tweede exemplaar was voor de Com-
mandant. In de volgende uitgave van 
Zó Nuenen die half oktober ver-
schijnt een uitgebreid interview met 
Jim over de totstandkoming van het 
boek en de belangrijke boodschap 
die de schrijver en verteller mee wil-
len geven: het nog meer bespreek-
baar maken van PTSS, juist in be-
roepsgroepen waar dit niet vanzelf-
sprekend is maar waar het risico om 
deze psychische aandoening op te 
lopen, wel degelijk aanwezig is.

Jim de Koning schreef eerder de boe-
ken ‘Achter de Schermen bij Flikken 
Maastricht’ en het spraakmakende 
boek ‘De zaak Ronald V.’, over de Nue-
nense Inspecteur en Wijkagent Plus 
Ronald Valke.

‘Onder Vuur’ is in Nuenen verkrijgbaar 
bij Bruna aan de Parkstraat en bij alle 
(online) boekhandels. Prijs € 21,99.

In 2004 werd Emiel als marechaussee, 
samen met vijf collega’s, tijdens een 
vredesmissie in Irak zwaar beschoten 
in wat later een hinderlaag bleek te 
zijn. Zijn goede vriend, Jeroen Severs 
(29 jaar), werd hierbij doodgescho-
ten. Tijdens een grote reddingsope-
ratie van de Luchtmobiele Brigade, 
vielen meerdere zware gewonden en 
werden de marechaussees gered. 
Emiel liep hierbij PTSS op.

Impact
Het boek beschrijft de impact van 
deze dramatische gebeurtenissen op 
het leven van Emiel en hoe hij heeft 
leren omgaan met zijn posttraumati-
sche stressstoornis, privé en ook in 
zijn werk bij de Koninklijke Mare-
chaussee. Daarnaast wordt de lezer 
meegenomen in het bijzondere ver-
haal van Jeroen Severs en zijn sleutel-
rol in een van de meest geruchtma-

Boekpresentie ‘Onder Vuur’ op vetera-
nendag 1 oktober in Marechausseemu-
seum. V.l.n.r.: Generaal Hans Leijtens, 
Emiel Jansen, Greet en Henk Severs en 
Jim de Koning.

Woningen nog steeds betaalbaar
ASML verwacht binnen vijf jaar 5.500 nieuwe medewerkers nodig te hebben 
om de omzet met 10 miljard euro te kunnen laten groeien. Het is nieuws uit 
Veldhoven dat alle regiogemeenten raakt, dus ook Nuenen. Want 5.500 banen 
bij ASML betekenen minstens ook 5.500 nieuwe banen bij toeleveranciers in 
de regio. Al die nieuwe medewerkers kunnen niet allemaal in de regio gevon-
den worden. Die komen uit het hele land, uit heel Europa, uit de hele wereld. 
En die willen allemaal enigszins in de buurt van Veldhoven wonen. Dat bete-
kent nog een extra druk op de toch al oververhitte regionale woningmarkt. 
Je kunt daar op meerdere manieren naar kijken. Je kunt die nieuwe medewer-
kers zien als concurrenten voor de woningzoekers die al sinds jaar en dag in de 
regio wonen. Je kunt ze ook zien als mensen die we nodig hebben om onze re-
gio economisch vitaal te houden en te laten excelleren. Maar hoe je er ook naar 
kijkt, hun komst en hun woonbehoefte is waarschijnlijk een realiteit die we on-
der ogen moeten zien. Het maakt de noodzaak voor nieuwbouw van wonin-
gen op grote schaal alleen maar groter en urgenter. Er is rijksgeld voor nodig 
om ambitieuze bouwplannen in stad en regio mogelijk te maken en om de in-
frastructuur (wegen, openbaar vervoer, groenvoorziening) te verbeteren. 
Maar er is in de regio tevens politieke moed nodig om bestaande bouwplan-
nen snel uit te voeren en om plannen die ooit in de ijskast zijn gezet weer af te 
stoffen en met nieuw elan voor te bereiden.
Die moed is ook nodig om de knoop door te hakken als er bezwaren komen. En 

die komen altijd, want bijna iedereen vindt woningbouw 
belangrijk, maar liever niet achter de eigen achtertuin, of 

op een plek waar zich bevers kunnen vestigen of op 
een plek die het uitzicht op de kerk wegneemt. Zeker 
in verdichtingsplannen in de bebouwde kom, maar 
ook in groengebieden, zijn de procedures vaak enorm 
vertragend. Natuurlijk moet iedereen zijn bezwaren 
kenbaar kunnen maken, maar vervolgens moeten ge-

kozen politici belangen tegen elkaar afwegen en dan 
een besluit nemen, zonder dat dit vervolgens eindeloos 
vertraagd kan worden. Helaas geven de politici - zeker in 

Den Haag - op dit moment niet echt het goede voor-
beeld in het maken van snelheid. Maar de vele wo-
ningzoekenden zouden daar wel bij gebaat zijn. 

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

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Rondje Stem:  
jouw stem naar 
een hoger niveau
Dinsdag 12 oktober vindt de eerste 
editie van Rondje Stem plaats, een te-
rugkomend, gratis event waarbij je 
meer over jouw stem te weten komt 
en de mogelijkheid hebt om jouw 
stem naar een hoger niveau te tillen! 
Aanvang: 20.00 uur. Entree: gratis, 
meld je wel even aan (alleen toegan-
kelijk met een geldig coronatoe-
gangsbewijs).

Iedere twee maanden organiseert 
POPEI samen met Logopedische 
stempraktijk MyBodyVox een avond 
vol met stem-gerelateerde onder-
werpen. Tijdens deze avonden krijg 
je de mogelijkheid om je stem beter 
te leren kennen en om deze te verrij-
ken. Je krijgt handige tips and tricks 
toegereikt en kom je er achter welke 
tools/gadgets voor jou goud waard 
kunnen zijn. Iedere editie wordt er 
een ander onderwerp behandeld dat 
betrekking heeft op de stem. Zo ma-
ken we in een jaar tijd een rondje om 
de stem waarbij je de mogelijkheid 
hebt om jouw stem meer te ronden 
en meer eigen te maken! Meer info: 
www.popei.nl

ten in engelenjurken en zorgen voor 
een magische sfeer. De bedenker en 
schrijfster van dit prachtige verhaal, 
Inge Frimout, harpiste en muziekdo-
cente, gaf leiding aan het Ensemble 
en studeerde met al haar harpisten 
21 stukken in. Een bijna onmogelijke 
opgave.

Het werd een groot succes.

De prachtige poppen werden in wer-
kelijkheid gemaakt door diverse Ne-
derlandse poppenkunstenaars ver-
bonden aan DABIDA. Zowel voor als 
na de voorstelling was er een exposi-
tie van deze poppenkunstenaars in 
de raadzaal van het klooster.
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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 9 oktober 18.30 uur: Vie-
ring, orgelspel, voorganger: de heer J. 
Haan.
Zondag 10 oktober 11.00 uur: Vie-
ring, parochiekoor, voorganger: de 
heer J. Haan.

Misintenties:
Zaterdag 9 oktober 18.30 uur: Drieka 
van de Tillaart.
Zondag 10 oktober 11.00 uur: Tijn en 
Jo Smits - Kuijten; Jeanne Straathof - 
Scholtes; Henk van de Vorst; Johan en 
Oda van Kemenade - Pepers; Annie 
van Doorn -van Loon; Louis van der 
Linden. 

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 10 oktober 11.00 uur: Vie-
ring, parochiekoor, voorgangers: le-
den van de werkgroep. 

Misintenties: 
Riek van den Bogaard - van Geelker-
ken; Piet Loonen, vanwege verjaar-
dag; Sjef en Lena Saris - Swinkels; Riek 
van der Putten - Sanders. 

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 10 oktober 09.30 uur: vie-
ring, orgelspel, voorgangers: leden 
van de werkgroep. 

Misintenties:
Piet Coolen. 

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

In de viering van zondag 10 oktober 
zal ds. L. Wieringa voorgaan. Het the-
ma van de dienst is: ‘De man die zijn 
god vond’. Er wordt gecollecteerd 

voor de Kerstpakkettenactie. (Deze 
actie wordt elk jaar in december geor-
ganiseerd door de Nuenense kerken) 
U kunt de dienst via livestream ook 
thuis volgen: ga naar onze website 
www.pgn-nuenen.nl/verbinding en 
klikt u op de link voor de uitzending. 
U wordt van harte uitgenodigd deze 
viering bij te wonen.

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 7 oktober. Feest van 
Onze Lieve Vrouw van de H. Rozen-
krans. 17.30 uur Lof; 18.30 uur H. Mis, 
gedachtenis van H. Marcus, paus en 
belijder.
Vrijdag 8 oktober. Geen H. Mis. H. Bri-
gitta van Zweden, weduwe; gedach-
tenis van H. Sergius, Bacchus, Marcel-
lus en Apulejus, martelaren.
Zaterdag 9 oktober. Geen H. Mis. H. 
Johannes Leonardi, belijder; gedach-
tenis van H. Dionysius, Rusticus en 
Eleutherius, martelaren.
Zondag 10 oktober. Twintigste zon-
dag na Pinksteren. 08.00 uur gezon-
gen Hoogmis. 
Maandag 11 oktober. 18.30 uur H. 
Mis, Feest van het Moederschap van 
de H. Maagd Maria. 
Dinsdag 12 oktober. 18.30 uur H. Mis.
Woensdag 13 oktober. 07.15 uur H. 
Mis, H. Eduardus, koning en belijder.
De geschiedenis van het kerkge-
bouw en de toren vanaf begin 15de 
eeuw staat op www.kerkenindepeel.
nl. Bekijk Kerken in Peelland ook op 
Facebook en op YouTube.

ACTIVITEITENAGENDA

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

Elke zondag
09.00 uur Wandelen met WSV-Nuenen 

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. Gemeenschapshuis 

De Koppelaar Nederwetten
13.30 uur D’n Inloop 

in D’n Heuvel in Gerwen

Elke dinsdag 
13.30-15.00 uur Taalcafé LEV Groep

Goudvinkhof 12A

Elke Woensdag
13.00 uur Kwiek beweegroute

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

Elke Woensdag
19.30- 21.30 uur Inloopavond
Heemhuis van De Drijehornick

Elke Woensdag
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

Tot 30 januari 
100 jaar jong. 

Nieuw licht op Brabantse mutsen
Museum Vincentre, Berg 29 Nuenen

Donderdag 7 oktober
20.00-22.00 uur Online theatershow Kindlief 
www.ggdbzo.nl/nieuws/online-theatershow-

kindlief/

Vrijdag 8 oktober
13.30 uur Senergiek lezing: 

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

Vrijdag 8 oktober
16.00-21.00 Nuenen: SamenVooruit 

Energiemarkt in 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, Wettenseind Nuenen

Zondag 10 oktober
12.30 uur St. Antoniusschut 

Eeneind-Opwetten schiettoernooi. 
Schietterrein Mulakkers

Zondag 10 oktober
14.00-18.00 uur Open Podium: 

gratis optreden van ‘De Vrolijke Vijf’.
De Huiskamer, Mariahout

Zondag 10 oktober
14.30 uur Cultuur Overdag: 

‘Van Goghkerkje Intiem’: 
troubadour Jos van Rens, PYURE Kietelsteen

Van Goghkerkje aan de Papenvoort

Zondag 10 oktober
15.30 uur Sunny Blues Nuenen presenteert:

Twelve Bar Blues Band
Café Schafrath Park 35 Nuenen

Maandag 11 oktober
19.30 uur Lezing Mohammed Chahim 

 in het Speelhuis Helmond

Zaterdag 16 oktober
MTB-avondtocht door het Dommeldal t.b.v.

www.alshetlichtuitgaat.nl

Zondag 17 t/m donderdag 28 oktober
Tentoonstelling Coeur de Parisienne

Cacaofabriek Helmond

17 t/m 23 oktober
Collecte Drumfanfare Jong Leven

Zaterdag 23 oktober 
10.00-12.00 Sam’s Kledingactie: kleding 

inzamelen voor het goede doel.
Kerkplein van de H.Clemenskerk 

aan het Park 55 in Nuenen

Sam’s Kledingactie voor 
schoolkinderen in Oeganda
Ieder voor- en najaar organiseert Sam’s Kledingactie een aantal speciale 
landelijke actiedagen, om zo extra veel kleding op te kunnen halen voor 
het goede doel. Deze keer is er gekozen voor hulp aan schoolkinderen en 
hun ouders in Oeganda zodat zij, wanneer corona voorbij is, weer terug 
naar school kunnen.

ren! Met uw steun in de vorm van kle-
ding en schoenen zorgt Sam’s Kle-
dingactie er samen met Cordaid voor 
dat de kinderen die niet (meer) naar 
school gaan of na Covid-19 niet terug 
zouden komen, na de heropening 
toch weer naar school gaan of op 
school blijven. Hoe meer kinderen 
naar school toe gaan, hoe meer kans 
ze hebben op betaald werk en hoe 
beter hun toekomstperspectief 
wordt. En dit geven zij weer door aan 
hun kinderen. 
We hopen samen met u hiervoor te 
kunnen zorgen.

Projecten
Wilt u meer informatie over het werk 
van Sam’s Kledingactie, de projecten 
die zij ondersteunen en over wat er 
wel en niet mag worden ingeleverd? 
Of wilt u misschien zelf als vrijwilliger 
voor de stichting aan de slag? Kijkt u 
eens op www.samskledingactie.nl

Actiedag in Nuenen
De honderden vrijwilligers van Sam’s 
Kledingactie zamelen, grotendeels, 
het hele jaar door kleding en schoe-
nen in voor het goede doel. Zij doen 
dit vanuit een depot aan huis of bij 
een bedrijf, school of kerk. 
Op zaterdag 23 oktober kunt u in Nue-
nen kleding en schoenen -die u niet 
meer draagt, maar waar iemand anders 
misschien nog wel blij van wordt- inle-
veren op het kerkplein van de Heilige 
Clemenskerk aan het Park 55. De Sam’s 
vrijwilligers zijn dan van 10.00-12.30 
uur aanwezig om de goederen -geheel 
coronaproof- in ontvangst te nemen.
Kapotte en vuile kleding, speelgoed 
en knuffels, handdoeken, kussens en 
dekbedden mogen zij helaas niet 
aannemen.
Landelijk duurt de actieperiode van 
13 september t/m 11 november. Dan 
wordt er op diverse locaties in heel 
Nederland (voor langere tijd) kleding 
ingezameld. Deze data en adressen 
vindt u op de website.

Uw steun is onbetaalbaar
Een financiële bijdrage van € 75.000,- 
biedt kinderen in Oeganda iets onbe-
taalbaars: door naar school te gaan, 
maken zij kans te kunnen ontsnap-
pen uit de armoedecirkel en een be-
tere toekomst voor zichzelf te creë-

Stem Voedselbank 
bij RaboClubsupport
Uw stem geven aan Voedselbank 
Nuenen kost niets. Uw stem krijgen, 
levert ons veel geld op. En dat geld 
gaan we heel nuttig besteden.
In onze hal staat een oude koelvitri-
ne. Daar willen wij graag een nieuwe 
voor kopen. Dat betekent meer ge-
mak voor onze vrijwilligers en een 
flinke energiebesparing.
Bent u lid van Rabobank Regio Eind-
hoven? Dan kunt u stemmen bij Rabo 
ClubSupport, van 4 tot en met 25 ok-
tober. Dank voor het stemmen op 
Voedselbank Nuenen.

Week tegen de eenzaamheid
Eén op de tien volwassenen in Nederland voelt zich sterk eenzaam en één 
op de drie heeft er weleens last van. Van de 75-plussers kampt meer dan 
de helft met eenzaamheid. Met elkaar kunnen we hier iets aan doen. Daar-
om is deze week voor de twaalfde keer de Week tegen Eenzaamheid. 

Bedrijfsleven
Ook bedrijven zetten zich in. Zoals 
Jumbo Supermarkten, die speciale 
kletskassa’s opent voor mensen die 
het fijn vinden om een praatje te ma-
ken tijdens het afrekenen. Een aantal 
bedrijven uit de Nationale Coalitie te-
gen Eenzaamheid zijn gestart met 
‘KleinGebaar’. Dit is een nieuw plat-
form voor organisaties en bedrijven 
die oog hebben voor mensen die een 
steuntje in de rug kunnen gebruiken 
en wat extra’s voor hen willen doen.

Klein gebaar
Iedereen kan meedoen én bijdragen 
aan de Week tegen Eenzaamheid. Bij-
voorbeeld door extra om te kijken 
naar iemand in de eigen omgeving. 
Zo kan een kop theedrinken met de 
buurman of een bezoekje aan een 
tante het verschil maken. 
Met Eén tegen eenzaamheid wil de 
overheid de trend van eenzaamheid 
onder ouderen in Nederland doorbre-
ken door eenzaamheid eerder te sig-
naleren en bespreekbaar te maken.
www.eentegeneenzaamheid.nl

Nu de coronamaatregelen versoe-
peld zijn, is het makkelijker om weer 
iets te ondernemen en contact te leg-
gen met anderen. Dit betekent echter 
niet dat mensen zich niet meer een-
zaam voelen. Anja Machielse hoogle-
raar aan de Universiteit voor Huma-
nistiek en lid van de Wetenschappelij-
ke Adviescommissie Eén tegen een-
zaamheid; “Door de lockdown had-
den we minder moeite met praten 
over gevoelens van eenzaamheid. 
Het overkwam ons tenslotte allemaal. 
Dat is anders nu we weer naar het 
werk, verjaardagen en de sportclub 
gaan. De drempel wordt nu onbe-
doeld weer hoger om te zeggen dat 
je je eenzaam voelt. We denken dan al 
gauw: ‘er is vast iets mis met mij’, ter-
wijl dat niet zo is. Eenzaamheid kan 
ons allemaal overkomen. En de eerste 
stap om er wat aan te doen, is het be-
spreekbaar te maken.”
De Week tegen Eenzaamheid werd 
geopend door minister Hugo de Jon-
ge van het ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport. Minister 
De Jonge: “Dé eenzaamheid oplos-
sen, dat kan niemand. Maar iedereen 
kan iets doen om de eenzaamheid 
van een ander te doorbreken.” Tijdens 
de Week tegen Eenzaamheid zijn er 
in het hele land activiteiten waar 
mensen elkaar ontmoeten en nieuwe 
contacten kunnen leggen. Een greep 
uit de activiteiten staat op de site
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 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 40

Oplossingen wk 39
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

P I A N I S T

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

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

Kruiswoord

C A D D I E D R A L E N

A R A R A T O R D N E R

R A K K E T S E M D R A

U W H M O N E T K T D

B L O E I G S M D E S S A

A K E N D O I N R I T R

L A R V E E I L A T

D P L A N O A L E E R B

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

A T N J O F E L M J E

G E A W E E R I L H E M

S E S S I E D E K B E D

G O T S P E K O S M O S

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku7 3 8
3 1

6 5 2 3
5 8 2 9

4 8
3 4 5 1
8 3 6 4

9 1
7 8 3

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

Horizontaal: 1 werklust 6 hollen 11 tijdstip 12 vruchtennat 14 opening 15 ex cathedra (afk.) 
17 onderdrukt lachen 20 decigram (afk.) 21 teug 23 soort stof 24 langs 25 grondmist 
27 sine dubio (afk.) 28 cum notis (afk.) 29 woordgebruik 30 onzuiver gewicht 32 roofvogel 
34 ad interim (afk.) 35 westerlengte (afk.) 37 Joods paasbrood 40 positieve elektrode 
44 ondeskundige 46 meester (afk.) 47 ter inzage (afk.) 48 verharde huid 50 gezond 
51 futiliteit 54 tochtje 55 te koop (afk.) 56 later bezorgen 58 sine anno (afk.) 59 kookgerei 
60 landtong 61 vrij op naam 63 bedevaartplaats 64 mossteppe.

Verticaal: 1 Turkse titel 2 Europese Unie 3 deel v.h. lichaam 4 volmondig 5 vreemde munt 
6 toespraak 7 insecteneter 8 Local Area Network 9 luitenant (afk.) 10 echo 13 als het ware 
16 Amerikaanse inlichtingendienst 18 pl. in Gelderland 19 riv. in Rusland 20 projectieplaatje 
22 Engels café 24 beroep 26 vergelding 29 letterteken 31 voorzetsel 33 onderwijstype 36 sportploeg 
37 voorzetsel 38 nauw 39 op een bepaalde plaats 40 getuigschrift 41 inwendig orgaan 
42 hoog aanzien 43 pl. in Canada 45 boom 49 waterplant 51 muziekgroep 52 wees gegroet 
53 uitroep van vreugde 56 grappenmaker 57 kloosterzuster 59 per uur (afk.) 62 Nederduits (afk.).

AASGIER
ACHTARMIG
ARMADA
BALLET
BOKSER
ECOMARE
ERWTEN
GRIEKS
IMMER
IMPACT
KERKMUUR
KONING
KORAALZEE
KRANIG
KROMME
KROON
LAWAAI
LUWTE
MINIMODE
OLIEVAT
PIONNEN
ROCKGITAAR
ROOFDIEREN
TERRA
TWEED
WAAKS
WALMEN
WANEN
WELIG

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

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

Winnaar: week 38, Mw. F. Vogels, Nuenen.

Fietsmaatjes bijeenkomst
Door Janneke Mes

Meerdere keren hebt u de afgelopen maanden kunnen lezen over de stich-
ting Fietsmaatjes; Fietsmaatjes koppelt vrijwilligers aan gasten die niet 
meer zelfstandig kunnen of willen fietsen. Op een elektrische duofiets, zit-
tend naast elkaar samen een fietstocht maken; gezondheid en gezellig-
heid gaan hiermee hand in hand, zowel voor vrijwilliger als voor de gast. 

de bijeenkomst ter beschikking ge-
steld, en bij Helpt Elkander kunnen 
de fietsen gratis worden gestald.

Ervaringen 
Op de bijeenkomst wisselden de vrij-
willigers hun ervaringen van het af-
gelopen half jaar met elkaar uit. Zo 
vertelt Henry dat hij fietst met een 
oudere heer met wie hij o.a. een 
rondje Woensel heeft gedaan, de 
buurt waar de man altijd woonde. 
Henry vindt het fijn om dit met hem 
te kunnen doen, te horen over diens 
leven. Daarnaast fietst hij met een 
vrouw van zijn eigen leeftijd met de-
mentie. “We moesten eerst wennen 
aan elkaar, maar inmiddels herkent 
ze mij, en komt ze meer los”. Robbert, 
één van de jongste vrijwilligers, ver-
telt dat hij het belangrijk vindt om 
iets te betekenen voor anderen in de 
samenleving. Hij fietst eens per twee 
weken met een 81-jarige dame. 
“Voor ons beiden is het een licht-

De stichting Fietsmaatjes in Nuenen 
is in maart 2020 opgericht. In april dit 
jaar konden de eerste ritten gemaakt 
worden. Als blijk van waardering 
voor hun inzet en zorgzaamheid zijn 
de vrijwilligers afgelopen zaterdag 
door het bestuur uitgenodigd voor 
een eerste bijeenkomst met bbq, om 
elkaar te leren kennen en ervaringen 
uit te wisselen.

Groei
Het bestuur trapte de bijeenkomst 
officieel af waarbij teruggeblikt 
werd op de afgelopen maanden, en 
procedures en werkwijzen werden 
toegelicht. De stichting is in volle 
groei. Er zijn inmiddels ruim zestig 
vrijwilligers en worden nog steeds 
geworven. De derde duofiets is net 
afgeleverd, geschonken door VDL. 
De drie fietsen zijn continu in ge-
bruik. Het streven is vijf tot zeven 
fietsen voor allevier de kernen van 
Nuenen; Nuenen, Gerwen, Neder-
wetten en Eeneind.

Warm hart voor Fietsmaatjes
Inkomsten worden op allerlei manie-
ren binnengebracht en velen dragen 
Fietsmaatjes een warm hart toe. Zo is 
er steun van de gemeente en het 
Oranjefonds, alsook van bedrijven als 
Dela, VDL en de Rabobank. Lokale 
ondernemers en particulieren steu-
nen; John Geven had de ruimte voor 

MTB-avondtocht    
‘ALS het licht uit gaat’
Onder de naam ‘ALS het licht uit gaat’ organiseert een groep enthousiaste 
mountainbikers voor de vijfde keer op 16 oktober een MTB-avondtocht 
van 35 kilometer. De route gaat door het Dommeldal en het groene ge-
bied ten Noorden van Eindhoven. De tocht wordt gereden om geld bijeen 
te fietsen voor de slopende en dodelijke spierziekte ALS. 

bedrijf de Haas wordt er dwars tussen 
de frambozen en bessenstruiken 
doorgefietst. Hoevenaars Licht & Ge-
luid zorgt weer voor een extra show-
element op het parcours. 

Word je na het lezen van het boven-
staande enthousiast om dit jaar mee 
te doen? Deelname is alléén mogelijk 
via voorinschrijving. Dit kan tot 15 
oktober. Wil je meer weten? Breng 
dan een bezoek aan onze website 
www.alshetlichtuitgaat.nl. 
Ben je zelf geen fietser, of fiets je lie-
ver niet in het donker, maar spreekt 
dit initiatief je wel aan? Elke vorm van 
donatie of sponsoring is van harte 
welkom! Kijk eens op de website
www.alshetlichtuitgaat.nl

De naam van de MTB-avondtocht 
mogen wij van de geestelijke vader 
gebruiken. ‘ALS het licht uit gaat’ is 
namelijk de titel van de gedichten-
bundel die Jan Zuring uit Nuenen 
schreef. Ook dit jaar is hij weer onze 
eregast en vervult hij een rol bij de 
start. Jan heeft zelf ALS en weet waar 
hij het over heeft.

Steeds meer organisaties en sponso-
ren raken betrokken bij ons sportieve 
evenement zoals Eindhoven Atletiek. 
De deelnemers krijgen bij terug-
komst van drie anonieme sponsoren 
een broodje hamburger en een paar 
fietssokken aangeboden. De start en 
finish van de toertocht zijn op de at-
letiekbaan. In de editie van 2019 gin-
gen er maar liefst 435 deelnemers 
van start.

De IJzeren Man is een geliefd onder-
deel van het parcours. Op de route 
worden de fietsers op diverse plaat-
sen muzikaal verrast. Bij tuinbouw-

Buslijnen Hermes: omleidingen, 
vertragingen en rituitval   
i.v.m. Marathon Eindhoven
Op zaterdag 9 en zondag 10 oktober vindt de Marathon 
Eindhoven plaats. Hiervoor worden veel wegen afgeslo-
ten en zijn vertragingen, rituitval en omleidingen helaas 
niet te vermijden. Hermes probeert de overlast voor 
haar reizigers tot een minimum te beperken.

Zaterdag 9 oktober
Anders dan in vorige jaren zijn er ’s avonds geen omleidin-
gen gepland maar mogelijk zijn er wel vertragingen.

Zondag 10 oktober
Op zondag 10 oktober rijden lijn 3, lijn 8 en lijn 14 tot 19.00 
uur niet. Lijn 322 rijdt een omleiding: niet via WoensXL 
maar via de route van lijn 321 naar het station. Lijn 400 
rijdt tot 19.00 uur uitsluitend naar Airport, via de Kenne-
dylaan en de A2. Lijn 401 rijdt tot 13.00 uur uitsluitend 
naar Airport, via de Kennedylaan en de A2, na 13.00 uur 
rijdt lijn 401 met een omleiding via de Ring. Tussen 13.00 
en 19.00 uur vervallen voor lijn 401 alle haltes binnen de 
Ring behalve het station CS. Lijn 405 en lijn 406 rijden tot 
19.00 uur een omleiding via Ekkersrijt en de Kennedylaan.

Op zondag 10 oktober rijden lijn 7, lijn 11, lijn 15, lijn 16, 
lijn 17, lijn 18, lijn 19, lijn 317, lijn 318, lijn 319, lijn 402 en 
lijn 403 tot 13.00 uur niet. Na 13.00 uur rijden deze lijnen 
weer volgens dienstregeling, maar wel met een omleiding 
via de Ring. Tussen 13.00 en 19.00 uur vervallen voor deze 
lijnen alle haltes binnen de Ring behalve het station CS.

Op zondag 10 oktober rijden lijn 2, lijn 4, en lijn 9 tot ein-
de dienst een omleiding via de Kennedylaan naar sta-
tion CS. Voor deze lijnen vervallen veel haltes behalve 
het station CS.

Op zondag 10 oktober rijden lijn 5, lijn 12, lijn 24, lijn 320, 
lijn 324 tot einde dienst een omleiding via de Ring naar 
station CS. Voor deze lijnen vervallen alle haltes binnen 
de Ring behalve het station CS.

Na zondagavond 19.00 uur wordt zo spoedig mogelijk de 
normale dienstregeling hervat, maar na 19.00 uur dient 
men ook nog rekening te houden met vertragingen.

Voor informatie over de dienstverlening van Hermes in 
Eindhoven kunnen reizigers de website www.hermes.nl 
en www.bravo.info raadplegen. Uiteraard kunnen reizi-
gers ook terecht bij de OV-servicewinkel op station Eind-
hoven. Deze is op zaterdag 9 en zondag 10 oktober geo-
pend van 09.00 - 17.00 uur.

puntje in de week, ik maak er graag 
tijd voor vrij.” 

Gezonde effecten
Verzorgende Kim, van Savant van 
Lenthof, was ook uitgenodigd. Zij ver-
telde dat zij duidelijke effecten ziet 
van de fietstochten; de bewoners zijn 
rustiger en dwalen minder. Het is een 
positieve ervaring voor hen. Daar-
naast geven de fietstochten de man-
telzorgers de nodige ruimte. Fiets-
maatje Frank is blij om dit te horen. 
Hij wilde, naast zijn werk als ICT-er 
graag iets totaal anders gaan doen en 
fietst nu met twee demente ouderen. 
Hij krijgt tijdens de fietstocht niet veel 
respons maar wetende dat het zo’n 
goed en gezond effect heeft, doet 
hem goed. Verder ziet hij het als een 
gezonde bezigheid om elke week een 
flink aantal kilometers te fietsen en in 
de buitenlucht te zijn. Ook Ellen, fy-
siotherapeut van Kwiek, kent de posi-
tieve gevolgen van het fietsen en be-
wegen. Op de bijeenkomst werden 
tips over mogelijke routes gedeeld. 
Zo kent Ruud, als oud-brandweer-
man, enorm goed de weg in en rond 
Nuenen, waar hij met een oudere 
dame fietstochten maakt. “Ik heb al 

veel mooie persoonlijke verhalen 
over haar leven gehoord, daar geniet 
ik van”. De dochter van deze dame is 
ook fietsmaatje en wisselt met Ruud 
af. “Fietsen op deze manier met mijn 
moeder is een mogelijkheid om iets 
fijns met mijn moeder te doen”. En zo 
kwamen op deze zaterdagmiddag 
verschillende motivaties naar boven 
en werden mooie enthousiaste ver-
halen met elkaar gedeeld. 
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RKGSV - Mariahout 3-1
Op zondagmiddag 3 oktober betraden RKGSV en Mariahout het hoofd-
veld op Sportpark D’n Polder terwijl het laatste beetje regen dat nog in de 
lucht zat neerviel. RKGSV probeerde de goede competitiestart door te 
zetten na de 4-0 tegen Tivoli vorige week. Mariahout wilde de eerste over-
winning van het seizoen boeken en de eerste goal van het seizoen maken 
na de 0-0 tegen DVS de week hiervoor.

Het laatste wapenfeit van de eerste 
helft kwam van Mariahout. Tim Bar-
ten werd diep weggestuurd uit een 
ingooi, hij trok de bal strak voor en 
Rob Wagemans kwam net een teen-
lengte te kort om de aansluitingstref-
fer binnen te glijden.

In de tweede helft kreeg Mariahout 
na vijf minuten een vrije trap net bui-
ten de 16 meter en Tim Barten krulde 
deze direct in de lange hoek: 2-1. In 
de tien minuten die volgde was het 
Mariahout die het meeste balbezit 
had, zonder echte kansen te creëren. 
Een slordigheidje achterin zorgde er-
voor dat RKGSV de wedstrijd kon be-
slissen. Mike van den Berk pakte de 
bal rand 16 af van Huib van Zutphen 
en was niet zelfzuchtig. Hij legde 
hem breed op Milos Milosevic die de 
3-1 kon binnenglijden.
In het laatste half uur van de wed-
strijd kon Mariahout de vuist niet 
meer ballen en het was RKGSV die 
verzuimde om de score hoger te la-
ten oplopen. Een kwartier voor tijd 
gaf Mark Bartels een crosspass op 
Bjorn Kreemers. Hij leverde een hoge 
voorzet op Milos Milosevic die de bal 
op de lat kopte. Brian de Ronde wist 
de keeper hierna in de rebound wel 
te passeren, maar de bal werd door 
een verdediger van de lijn gehaald. 
Einduitslag: 3-1. 

In het eerste kwartier van de wedstrijd 
waren beide teams zoekende en kon-
den ze geen gevaar creëren. Het eer-
ste echte offensief van RKGSV zorgde 
direct voor een doelpunt. In de 18de 
minuut werd Daan de Loo diep weg-
gestuurd, hij trok de bal strak voor na-
dat hij zijn directe tegenstander was 
gepasseerd. De verdediging van Ma-
riahout werkte de bal weg en Pim Si-
mons kon de bal onderscheppen, hij 
legde hem breed op Martijn van Rooij 
die de bal voor zijn linker legde en van 
een meter of 25 binnenkant paal 
scoorde: 1-0 RKGSV.
Mariahout reageerde direct door 
vanaf de aftrap de aanval te zoeken, 
een afstandsschot werd goed gepakt 
door Roel Meyers. Pakweg 5 minuten 
later zorgde een aanval over links dat 
de bal terecht kwam bij Joey van den 
Berk op het middenveld, ditmaal was 
hij het die Martijn van Rooij bediende 
die nu met zijn rechter ver buiten de 
16 uithaalde en de 2-0 op het score-
bord zette.
In de 31e minuut kwam RKGSV weer 
op via de linkerflank. Milos Milosevic 
kon de voorzet verwerken tot een 
schot op goal, maar Tom Hagelaars 
bracht goed redding op de lijn. Dit 
deed hij vijf minuten later weer, dit-
maal op een doelpoging van Mike 
van den Berk die zichzelf vrijgespeeld 
had op de 16.

Zwaar bevochten maar zeer verdiende overwinning Nederwetten

Nederwetten-DEES  1-0
Door Louis Staals

Druilerig donker weer op sportpark de Koppel en toch een dikke 
zonnestraal.

curaat hun plichten vervulden.
Na de rust vonden enkele wisselin-
gen plaats. Ben van der Bruggen 
kwam voor Maarten van Gerwen. Wat 
later kwamen ook nog Pieter Don-
kers en good-old Toon van Rooij in 
het veld. In de 2e helft was het een 
gelijk opgaande partij. DEES probeer-
de het tij nog te keren, maar toen in 
de 53e minuut een speler van DEES 
met rood het veld moest verlaten 
vanwege een trap in de rug van de 
geblesseerde Robert van Es, werd het 
toch nog even billen knijpen. DEES 
deed alles om nog met een punt 
huiswaarts te keren. Om geen enkele 
speler te kort te doen, verder geen in-
dividuele namen, maar als een hecht 
team was deze 1-0 dik verdiend. 
Volgende week een beetje rust en 
dan vol vertrouwen en met de juiste 
teamgeest op naar Casteren.

Al in de eerste helft was het zichtbaar 
dat Nederwetten lering had getrof-
fen van de vorige wedstrijd tegen 
Knegselse Boys. Vanaf minuut één 
werd druk gezet op de tegenstander 
en de in topvorm verkerende Bart 
Berkers had tot 2x toe kans de score 
te openen, maar de DEES goalie lag 
telkens in de baan van het schot. In 
de 18e minuut was het wel raak. In 
een scrimmage voor het DEES doel 
was het Roy Sleegers die de bal uit-
stekend plaatste in de uiterste hoek. 
1-0 voor de thuisclub. In de hierop 
volgende periode was het DEES dat 
het initiatief nam en eerst de lat en 
daarna de paal voorkwam dat DEES 
op gelijke hoogte kon komen. De 
ploeg van trainer Henri Maas vocht 
voor elke meter en hield tot de rust 
de 1-0 stand, ook omdat Willem van 
Rooij en zijn achterste linie zeer ac-

Z&PV Nuenen zwemt na een 
jaar weer competitie
Voor de zwemmers van Z&PV Nuenen was er afgelopen weekend voor het 
eerst na een jaar weer een verenigingscompetitie wedstrijd. In Tilburg 
doken 35 zwemmers uit Nuenen het water in om als team te strijden voor 
een zo goed mogelijke score.
Debutanten

de ze met 1.26.76 bijna 20 seconden 
van haar tijd, op de 100wissel ging er 
met 1.21.28 bijna 10 seconden van 
haar persoonlijke record af. Alissa 
Rooijakkers zwom op de 100vlinder 
naar plek 3.
Bij de iets oudere meiden was er zil-
ver en brons voor Julie van Nispen op 
de 200vrij en 50vlinder, met twee dik-
ke PR’s. 

Estafettes
Zoals iedere ronde werd de wedstrijd 
afgesloten met 2 estafettes. Bij de da-
mes 4x50wissel waren Merel Phaff, 
Colet, Nikita den Ouden en Richenne 
Zeebregts de concurrenten uit Vlaar-
dingen en Tilburg de baas, bij heren 
4x100vrij wisten Milan Meurs, Ruud, 
Wouter Sijmons en Alexander Nijst 
dat ook voor elkaar te krijgen.

Op 21 november vindt deel 2 plaats 
in het TUE bad in Eindhoven

Naast de vele vaste krachten van de 
ploeg uit Nuenen waren er onder de 
deelnemers ook een aantal competi-
tie-debutanten. Zo zwommen Bram 
Kuijpers en Jeroen Lintermans hun 
allereerste officiële wedstrijd. Beiden 
startte op de 50vlinder en 200vrij met 
als 49.48 op de 50m voor Jeroen en 
2.23.38 op de 200m voor Bram als 
beste prestaties.

Vaste krachten
Uiteraard waren er ook weer een 
groot aantal vaste krachten van de 
partij. Zo werden Lars Diesch en Ruud 
van Heerbeek eerste en tweede op 
de 50school heren en waren en een 
tweede en derde plaats voor Robin 
Goossens en Colet Claessens op de-
zelfde afstand bij de dames

Een dubbele eerste plaats was er bij 
de meisjes uit 2009 en 2010 voor Ar-
lyn Schouten. Op de 100vlinder haal-

SPORT
Programma
VOETBAL
RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 9 oktober
Nederw. VE - Oirschot V. VE  .........16.30
Zondag 10 oktober
Nederwetten 1 - Vrij
DOSL 5 - Nederwetten 2  ..............10.00
Nederwetten 3 - EMK 7  .................10.00
Pusphaira 11 - Nederwetten 4 ..10.00
Nederw. VR1 - Brabantia VR1  .....12.30

RKGSV GERWEN
Zondag 10 oktober 
RKGSV 1 - ELI 1  ....................................14.30
RPC 5 - RKGSV 2  .................................14.00
Wilhelmina Boys 9 - RKGSV 3 ......10.00
RKGSV 4 - SBC 9...................................10.15
RKGSV 5 - Braakhuizen 7................10.30
RKGSV 6 - Acht 10 ..............................13.15
Neerkandia VR 1- RKGSV VR1 ......10.00

Veldtoertocht  
‘Dak van Brabant’
Zondag 10 oktober kan iedere ATB-
liefhebber meedoen aan de veldtoer-
tocht ‘Dak van Brabant’. ‘Dak van Bra-
bant’ is een mountainbiketocht voor 
ATB-ers. Deelnemers vertrekken tus-
sen 08.30 en 10.00 uur bij het in-
schrijfpunt NKV-kantine, Wet-
tenseind 20, 5674 AA Nuenen. Er is 
keuze uit vier routes: 35, 50, 60 en 75 
kilometer met de mogelijkheid om 
het ‘Dak van Brabant’ te beklimmen. 
Inschrijven kost vier euro voor deel-
nemers met NTFU- of KNWU-pasje en 
voor niet-leden een euro extra, inclu-
sief verzorging op de pauzeplaats. 
Graag contant betalen. De tocht 
wordt georganiseerd door Toerclub 
Nuenen onder de vlag van de Neder-
landse Toer Fiets Unie (NTFU). 

ELE Rally 
De vooruitzichten voor de 56e editie van de ELE Rally, in combinatie met 
de 3e ELE Historic Rally, de 5e ELE Shortrally en de 3e ELE Cross Country 
Rally, zijn veelbelovend. Ook al wordt de rally dit jaar slechts over één dag 
verreden, de omstandigheden zullen, zoals van de ELE Rally verwacht 
mag worden, zwaar zijn. 

Country deelnemers: Zij mogen Win-
telre-Oerle in tegenstelling tot de an-
dere evenementen, nog een derde 
keer rijden. Spektakel gegarandeerd 
met de machtige Jeeps die je normaal 
alleen in ‘Le Dakar’ ziet!

’s Avonds de klassiekers als afsluiting.
Zaterdagavond zal het al vroeg don-
ker zijn en dat betekent ook extra 
alertheid voor de equipes. Vanaf ± 
18.30 wordt de 3e en laatste keer 
Strijpse Kampen verreden waarna de 
karavaan zich verplaatst naar klasse-
mentsproef MRT Engines (Sint-Oe-
denrode). Meteen na Sint-Oedenro-
de staat Son/ Ekkersrijt op het pro-
gramma waar op het scherpst van de 
snede gestreden zal worden. Na nog 
een service is het tijd voor de laatste 
2 klassementsproeven, hoe kan het 
ook anders: KP MRT Engines en Ek-
kersrijt zullen bepalen wie er met de 
prijzen vandoor gaat.

Nadat er gestart wordt vanaf het Kerk-
plein in Son staat meteen klasse-
mentsproef Strijpse Kampen op het 
programma, die driemaal verreden zal 
worden gedurende de dag. Stichting 
ELE Rally is zeer verheugd met de te-
rugkeer van deze machtige klasse-
mentsproef die in het verleden voor 
vele momenten bij de deelnemers ge-
zorgd heeft. Bespaar je echter de 
moeite om ter plekke de proef te gaan 
volgen: het is niet toegestaan om bij 
deze klassementsproef te gaan kijken. 
Na Strijpse Kampen is het tijd voor de 
volgende ELE- klassiekers: Spoordonk, 
meteen gevolgd door het waanzinni-
ge onverhard van Wintelre-Oerle. Na 
deze proeven staat er een service op 
de nieuwe locatie Aquabest gepland 
en hebben de equipes er reeds 36 ki-
lometer op snelheid op zitten. Na de 
service zullen dezelfde proeven nog-
maals verreden worden, en zit er een 
extraatje in het parcours voor de Cross 

Joris van Esch

St. Antoniusschut 
organiseert   
belangrijk   
schiettoernooi
Op zondag 10 oktober aanstaande 
organiseert de Sint Antoniusschut 
Eeneind-Opwetten het schiettoer-
nooi van de Noord-Brabantse Fede-
ratie van Schuttersgilden (NBFS). De 
wedstrijden worden gehouden op 
het schietterrein aan de Mulakkers en 
beginnen om 12.30 uur.

De provincie Noord-Brabant heeft 
zo’n 200 Schuttersgilden die zijn 
verenigd in de Noord-Brabantse Fe-
deratie van Schuttersgilden. Eén keer 
per jaar wordt een schiettoernooi 
georganiseerd waarbij er geschoten 
wordt om de titels Koning NBFS, Kei-
zer NBFS en Jeugdkoning NBFS. Ver-
der zijn er nog (zilver)prijzen voor de 
onderdelen: persoonlijk kampioen 
geweer opgelegd en vrije hand en 
Korps en Viertallen.

Vorig jaar konden de wedstrijden 
vanwege de coronamaatregelen niet 
doorgaan, dit jaar gelukkig wel. De 
wedstrijd wordt in zijn geheel buiten 
georganiseerd op het schietterrein 
aan de Mulakkers. Er gelden dezelfde 
coronaregels als bij sportwedstrijden. 
In bijzondere gevallen moet er ge-
controleerd worden. Daarom worden 
deelnemers en toeschouwers ge-
vraagd hun identiteitsbewijs en co-
ronacheck QR-code mee te nemen.

Vrijwilligersprijs      
en Jeugdlintje 2021
De gemeente Nuenen reikt sinds het jaar 2000 een vrijwilligersprijs uit 
aan een vrijwilliger. Dit is tevens ter symbolische huldiging van alle (al dan 
niet) in organisatorisch verband werkzame vrijwilligers in de gemeente. 

en commissie Jeugdlintje. Deze com-
missies toetsen de nominaties aan de 
criteria en adviseert het College van 
Burgemeester en Wethouders over de 
ontvangen nominaties. De commissie 
Vrijwilligersprijs bestaat uit een aantal 
personen (niet woonachtig of werk-
zaam in Nuenen) die betrokken zijn 
bij het vrijwilligerswerk. De commis-
sie Jeugdlintje bestaat uit personen 
die affiniteit hebben met jeugd en 
met vrijwilligerswerk. Het College van 
Burgemeester en Wethouders maakt 
uiteindelijk de keuze.

Via een aanmeldingsformulier kunt u 
vrijwilligers opgegeven voor de no-
minatie tot Vrijwilliger van het jaar 
2021 en het Jeugdlintje. Deze formu-
lieren zijn te verkrijgen bij het Steun-
punt Vrijwilligerswerk, onderdeel van 
het CMD in Nuenen of te downloa-
den van de website www.levnuenen.
nl. Het volledig ingevulde formulier 
moet vóór 1 november binnen zijn 
bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk. 

Ook namens de gemeente doe ik een 
dringend beroep op u deze kans om 
uw vrijwilliger in het zonnetje te zet-
ten met beide handen aan te grijpen.

Voor meer informatie over o.a. de 
aanmeldcriteria en andere vragen 
kunt u contact opnemen met het 
Steunpunt Vrijwilligerswerk, Berg 
22c, 5671 CC, Nuenen telefoon: 040 
2831675. Het Steunpunt is onderdeel 
van het CMD en is dagelijks bereik-
baar van 8.30 - 12.30 uur. 

U kunt ook een mail sturen naar: is-
mene.borger@levgroep.nl of direct 
bellen naar: 06-43119415.

Met vriendelijke groet,
Ismene Borger - 
Steunpunt Vrijwilligerswerk Nuenen

Vanaf dit jaar wil de gemeente ook 
speciale aandacht besteden aan de 
jongere vrijwilligers door een Jeugd-
lintje uit te reiken aan een jongere die 
zich met vrijwillige inzet op een bij-
zondere manier onderscheiden heeft.
Vrijwilligers die in het afgelopen jaar 
inspirerende activiteiten en/of bij-
zondere activiteiten hebben uitge-
voerd, komen in aanmerking. 

De Vrijwilligersprijs bestaat uit een 
bedrag van €1000,- voor de organi-
satie waarvoor de vrijwilliger werk-
zaam is. 
Aan het Jeugdlintje is en geldprijs ge-
koppeld van €150,- voor de onder-
scheiden jongere. 

Na de sluitingsdatum worden de no-
minaties voorgelegd aan een onaf-
hankelijke commissie Vrijwilligersprijs 

GROEP

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

De talkshowterreur
‘De grote drie’: Tan, De Mol jr. en Jinek
hebben op tv een vaste stek
Hun gasten, wie o wie o wie
Circuleren rond deze drie
Met wie het gesprek ook start of strandt
Zij maken deel uit van Bekend Nederland
Met de originele titel HLF8
Sleept Johnny kijkcijfers in de wacht

Zelf behoor ik tot een van de fans
Van Business Class met Harry Mens
Als talkshowhost pur sang
praat hij anderhalf uur lang
In een slepend tempo en met een mense-
lijke toon
over keukens en de ideale koffieboon.
Naar een echte open haard neemt hij zijn 
hoofdgast mee
Helaas is die vervangen door een digitale 
vlammenzee.

Joke van Overbruggen©
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K E L D E R - O P R U I M I N G
BANKEN EETKAMERS KASTEN STOELEN VLOERKLEDEN SALONTAFELS

Corona update: 
Kijk voor actuele informatie over onze 

winkelmogelijkheden op www.profita.nl

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

Maandag t/m zaterdag geopend 

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

Opruiming wegens
verbouwing van onze kelder.

Bijna alles uit onze kelder kan weg tegen extra 
lage zelf-afhaal-prijzen. 

Deze showroommodellen zijn direkt leverbaar. 

K E L D E R S A L E

U bent van harte welkom in onze kelder-
showroom. Kijk op de labels of vraag 

onze verkopers naar de opruiming. 
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