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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

Al 100  subsidie-
aanvragen 
bij Gemeente 
ontvangen

AFWEZIG VAN 
25-10 t/m 29-10:

Huisartsenpraktijk 
Anderegglaan

Info waarneming via tel.nr. eigen praktijk.
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GEZOCHT

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com

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

Gerwen Kermis: 
dorpsfeest voor 
jong en oud

Altijd dichtbij 
en toekomst-
bestendig

Deze week als bijlage

Ben Wilde, ‘Ho� otograaf’ van de Gemeente,  
gaat het iets rustiger aan doen
Door Gerrit van Ginkel

Eindhoven bij Frans van Mierlo, Foto 
Visie, waar nog regelmatig foto’s van 
Ben uit dat archief, in het Eindhovens 
Dagblad staan. 

Met trots kijkt Ben ook terug op die 
periode, dat hij per fiets naar de Eind-
hovense profvoetbalclubs ging om 
daar, achter de goal, zijn werk als fo-
tograaf te doen. De gemaakte foto’s 
moesten met grote spoed ontwik-
keld en afgedrukt worden om dan 
naar het Eindhovense station te bren-
gen zodat ze per trein op de redacties 
van de grote landelijke dagbladen te-
recht kwamen om maandag op de 
sportpagina te verschijnen. Na Eind-
hoven verder in Oirschot bij Noud 
Aartsen, de fotograaf bekend om het 
vastleggen van authentiek Brabant. 
Het vak van portretfotograaf werd 
daar geleerd. Het werd tijd om zelf-
standig verder te gaan in 1981, deze 

Het vak, na de opleiding fotovak-
school, geleerd bij een tweetal gere-
nommeerde en bekende fotografen 
in de regio Eindhoven. Begonnen in 

Wie kent hem niet? Fotograaf Ben Wilde, van Studio BM, heeft aangekon-
digd een klein tandje terug te schakelen. Wat niet wil zeggen dat er ge-
stopt wordt met fotograferen, een pasfoto, een portret, het kan nog altijd 
aan de Emmastraat. Mooie opdrachten voor de particulier of bedrijf, waar 
de kunst van het kijken, en spelen met licht van belang is, dat blijft de 
passie van Ben.

maand precies 40 jaar geleden ves-
tigde Ben zich in Nuenen.

Honderden, misschien wel duizen-
den dorpsgenoten haalde hij voor 
zijn lens bij allerlei gelegenheden. 
Voor de Gemeente Nuenen was en is 
hij de fotograaf die gevraagd werd 
om het moment vast te leggen, o.a. 
voor het gemeentearchief, zo werd er 
veel geschiedenis binnen Nuenen 
vastgelegd. Van Koninklijke onder-
scheiding tot bezoeken van Koningin 
Beatrix, prinselijke carnavalshooghe-
den, het rijke muziekkorpse leven 
van Nuenen, de portretten van raads-
leden, wethouders, nieuwe en af-
scheidnemende burgemeesters, het 
kwam allemaal zijn lens voorbij. Ook 
het Nuenense bedrijfsleven, onder-
kende het vakmanschap van Ben, ge-
tuige de talloze opdrachten om de 
bouw en opening van een nieuw be-
drijfspand vast te leggen. 

In 1989 deed de gelegenheid zich 
voor om woonhuis en studio te vesti-
gen aan de Emmastraat, de voormali-
ge kleuterschool De Blokkendoos, de 
DS. Bakkerschool. Een fijne ruimte 

Jan Verbruggen 70+ jaar lid 
van Brassband-Slagwerkgroep Nuenen

Yes! Let’s Party!
Vrijdagavond 29 oktober gaan we 
feesten in het zwembad van Feel Fit 
Center Nuenen. Het zwembad wordt 
aangekleed in de sfeer van Hal-
loween en er liggen leuke speeltoe-
stellen, zoals de reuze reuze reuze 
slang van Harry Potter in het water.

Je bent welkom als je minimaal 7 en 
maximaal 12 jaar oud bent en ten-
minste in het bezit bent van Diploma 
B. Je bent welkom vanaf 18.45 uur en 
het feestje eindigt om 20.45 uur. De 
Entreeprijs is 8 euro.
Let op! We zijn sinds 1 september 
Cashless. Er kan dus alleen via pin be-
taald worden bij de receptie van het 
zwembad.

Zien we jullie de 29ste?

Eindelijk werd dan het feit gevierd dat Jan Verbruggen meer dan 70 jaar 
lid is van Brassband Nuenen (voorheen De Vooruitgang). Meer dan 70 
jaar omdat het vieren van het 70-jarig jubileum vanwege de coronaregels 
meerdere malen moest worden uitgesteld. 

Op zondag 3 oktober werden Jan en 
Mia vroeg in de middag thuis opge-
haald door de slagwerkgroep. Onder 
begeleiding van de trommen en het 
tikken van de regen werden ze in een 
luxe auto vervoerd naar het feestter-
rein aan de Pastoorsmast. Onderweg 
werd een tussenstop gemaakt bij 
Ons Dorp en werd een eerste toost 
uitgebracht op de jubilaris.

Aangekomen bij het feestterrein 
stonden de overige muzikanten van 
de Brassband met het muziekinstru-
ment aan de mond te wachten en ga-
ven een ouderwets goede serenade 
met oude bekende nummers in com-
binatie met de slagwerkers. Jan was 
duidelijk blij verrast met de grote op-

komst en ook met de kwaliteit die ten 
gehore kon worden gebracht. Meer-
dere hulde-uitingen en vele felicita-
ties droegen eraan bij dat Jan en Mia 
een onvergetelijke dag hebben be-
leefd waar ze nog met een goed ge-
voel aan terug zullen denken.

De slagwerkgroep heeft de belofte 
gedaan, om de plannen die er waren 
voor corona, alsnog waar te gaan ma-
ken en gaat keihard repeteren voor 
een heus Tribute concert ter ere van 
Jan Verbruggen. 

Jan heeft aan de wieg gestaan van ‘de 
carrière’ van vele Nuenense (slag-
werk)muzikanten. In de loop der ja-
ren heeft hij vele wijzigingen binnen 
de club meegemaakt en diverse diri-
genten en bestuurders zien komen 
en gaan. Jan is een aantal jaren gele-
den door de vereniging beloond voor 
zijn inzet met de titel ere-instructeur. 
Tot op de dag van vandaag bezoekt 
hij trouw op donderdagavond de re-
petitie als toehoorder, maar meldt 
zich nog netjes af voor die enkele 
keer dat hij er niet kan zijn.

waar een klaslokaal een werkruimte 
kon worden voor de fotograaf en zijn 
echtgenote, die er een lange tijd een 
ballet -en dansschool runde. Naast 
het werken in opdracht, was er na-
tuurlijk altijd tijd om er met de came-
ra op stap te gaan. Dichtbij, in het 
Brabantse, maar ook aan de andere 
kant van de wereld. Daar kon de crea-
tieve kant nog meer en op een ande-
re manier ingevuld worden.

Zo ontstonden er bijvoorbeeld diver-
se tentoonstellingen, zoals Blauw/
Wit gezien, impressies van Grieken-
land. Dubbelportretten, een fototen-
toonstelling in opdracht van Nuenen 
2000, een boek in opdracht van 
PGGM, met Jeanette Daemen en Ma-
rion Waardenburg. Het laatste boek is 
van redelijk recente datum (septem-
ber (2019), de viering van 75 jaar be-
vrijding van Nuenen, een week in 
beeld gebracht door Ben in opdracht 
van de Gemeente Nuenen.

Lockdown
Tijdens de lockdown periode heeft 
Ben de tijd gehad om eens flink de 
bezem door archief en magazijn te 
halen. Het resultaat is dat er van alles 
nu weg mag. Nu is de kans om de ne-
gatieven van uw bruidsreportage op 
te halen, of als u ooit in de etalage ge-
hangen hebt, die foto op te halen. Van 
bruidsparen, tot de vele prinsen Car-
naval, de Nuenense Muziekcorpsen, 
vele kinderportretten, gezinnen, et 
cetera. Kom kijken of de foto er nog is.

Ook ligt er nog een gevarieerde voor-
raad lijsten, die voor een gereduceer-
de prijs weg mogen. Cadeauartike-
len, die ook weg mogen voor een 
mooi prijsje. Kijk in de advertentie in 
deze Rond de Linde, of op de Face-

bookpagina voor info over data en 
openingstijden. Voor de negatieven 
van de bruidsreportages, graag van 
tevoren telefonisch, datum en jaartal 
doorgeven, dat is makkelijker opzoe-
ken in het archief.

Activiteiten van nu
Ben is al enige tijd verbonden als do-
cent fotografie bij stichting De Dorps-
werkplaats Nuenen. Docent fotogra-
fie was hij eerder al bij het C.A.N. Bij 
DWP Nuenen zet hij zijn kennis, pas-
sie en creativiteit in om anderen de 
kneepjes van het vak bij te brengen, 
tot groot plezier van zijn cursisten. 

Naast de pasfoto, het portret, ge-
meente opdracht, etc. is er nu wat 
meer tijd voor eigen werk, want de 
kunst van het kijken blijft trekken 
door de lens van de camera.

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.
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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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:

Elektrische apparaten met een stekker of 
op batterijen kunt u gratis inleveren bij de 
milieustraat.

Doe mee en win
Omdat we ook in onze gemeente benieuwd zijn naar de 
mening van jongeren over drugs vragen we iedereen in 
de leeftijd van 16 tot en met 27 jaar om de vragenlijst in te 
vullen. Deze vragenlijst vind je op: www.trippenofskippen.
nl  De vragenlijst staat tot eind november open. 

We starten met de voorbereidingen voor het plaatsen van 
de speeltoestellen. Deze worden in de week van 1 novem-
ber geplaatst. Hierna volgen andere grondwerkzaamhe-
den en de aanplant van bomen en beplanting. Afhankelijk 
van de weersomstandigheden duren de totale werkzaam-
heden ongeveer 4 weken. 

De werkzaamheden vinden hoofdzakelijk plaats op de ge-
meentelijke groenstroken en grasvelden. De  overlast voor 
het verkeer is beperkt. Percelen en woningen blijven bereik-
baar. We hopen op uw begrip en medewerking. Voor nadere 
informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact-
centrum van de gemeente Nuenen via 040 – 2631 631.

WEEK VAN DE VEILIGHEID
Het is deze week de Week van de Veiligheid. Dit is een ini-
tiatief van en door ondernemers. Door heel het land or-
ganiseren ondernemers en gemeenten activiteiten voor 
ondernemers, medewerkers en inwoners. Er is veel infor-
matie te verkrijgen. Kijk eens naar de talkshows of kijk 
deze terug op een later moment. Wilt u meer weten over 
thema’s zoals cyber en digitale veiligheid, overvallen, on-
dermijning en geweld? 
Kijk dan op: www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

NUENEN VEILIG
BuurtWhatsApp-groep
Wilt u graag een bijdrage leveren aan het veiliger maken 
van uw eigen leefomgeving? Wordt dan lid van een Buurt-
WhatsApp-groep! Is deze er nog niet? Dan helpen wij u 
graag om hiervoor te zorgen.

Mocht u, of een omwonende, verdachte personen of op-
vallende dingen in uw buurt zien, dan kan er een bericht-
je in de groep worden gestuurd. Door dit korte lijntje 
worden alle groepsleden razendsnel geactiveerd om op 
te letten. Onderzoek wijst uit dat in buurten waar een 
BuurtWhatsApp-groep bestaat, het aantal inbraken minder 
is dan in buurten zonder buurtpreventie. Samen voor een 
veilig Nuenen! Benieuwd of er een BuurtWhatsApp-groep 
is? Stuur een mail naar gemeentehuis@nuenen.nl

CO2-WEETJE
Wist je dat
• Energiehuis Slim Wonen een mooie 
 stand had op de energiemarkt;
• bezoekers de adviesgesprekken erg waardeerden;
• het loket van, voor, door inwoners van deze regio is;
• voor Nuenen 6 energiecoaches zijn opgeleid;
• u gratis onafhankelijk en deskundig advies krijgt over 

verduurzamen;
• er gratis thema-avonden zijn over warmtepompen, 

zonnepanelen, isoleren.

Voor meer informatie: www.energiehuisslimwonen.nl

TRIPPEN OF SKIPPEN?
Jouw mening over drugs(gebruik) telt
De drugsmonitor ‘Skippen of Trippen’ is gericht op de 
doelgroep jongeren van 16 tot 27 jaar en is onderdeel van 
het regionale project ‘Drugs, wat doet het met jou?’ Jon-
geren die de enquête invullen, maken een mooie kans op 
het winnen van een vette trip naar keuze zoals Skydiven, 
dagje naar een pretpark, karten of een wellnessbezoekje. 

Drugs en drugsgebruik. Het lijkt steeds meer verankerd te 
raken in onze samenleving. Met alle gevolgen van dien. 
Uit de onlangs gehouden GGD Gezondheidsmonitor gaf 
70% van de jongvolwassenen aan het gebruik van softdrugs 
normaal te vinden. Wat is hier de reden van? En gebruiken 
jongeren daardoor ook meer drugs? Heeft de norm van 
jongeren over drugs een relatie met de plek waar de drugs 
wordt gebruikt? Het zijn allemaal vragen waar we met het 
onderzoek antwoord op willen krijgen. 

     
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.

SPELEN EN BEWEGEN 
NUENEN-NOORD
Na een periode van voorbereiden is het nu tijd voor de 
realisatie van de speel-, beweeg- en ontmoetingsplekken 
in Nuenen-Noord. Op maandag 25 oktober start onze 
aannemer met de werkzaamheden op de volgende loca-
ties: Bernhardstraat, Boordseweg, Claushof, Constantijn-
straat, Dorpsloophof, Eikenlaan, Lissevoort, Sophiastraat, 
Venloophof, Weiloophof. Op de gemeentelijke website 
www.nuenen.nl/spelen-en-bewegen/ is te zien wat op 
deze locaties gerealiseerd wordt.

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 05-10-2021 EN 11-10-2021

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Percelen A15423 en E5958 Omvormen naar nieuwe  
 natuur (NNB) 
Aangelag kavel 81 Oprichten woonhuis 
Eeneind 32 Wijzigen gebruik tot 
 kwekerij 
Zuiderklamp 91 Plaatsen twee dakkapellen 
Het Puyven 63 Uitbreiden hal, voordeur  
 naar voorgevel 
Mgr Frenkenstraat 3 Verbouwen woonhuis 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Kerkakkers 16 Oprichten woonhuis 
 en berging 
Esdoornstraat 8 Plaatsen dakserre 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Gerwen Dorpskermis Gerwen 
 16 en 17 oktober 2021 

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum Locatie Omschrijving
08-10-2021 Nuenen c.a. Mandaatbesluit bevoegd- 
  heden subsidieverorde- 
  ning investeringen regio- 
  naal ontwikkelingsfonds  
  werklocaties SGE 2021 

08-10-2021 Nuenen c.a. Subsidieverordening
  Investeringen Regionaal  
  Ontwikkelingsfonds 
  Werklocaties SGE (2021) 

Dit zijn kennisgevingen en geen o�  ciële publicaties. 
Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de 
o�  ciële publicatie. Abonneer je op de e-mailservice 
of download de app om berichten digitaal te ontvan-
gen via: www.overuwbuurt.overheid.nl
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Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK
keurslager

Keurslager Koksmes
Winkelwaarde € 49,- NU € 20,-
2e Rookworst
................................................................... GRATIS

Kalfs Saucijzen
..............................................................4 stuks 6,95
Cheezie Schuitje
.......................................................... 100 gram 2,65
Bij 150 gram Cervelaat Worst
1 bakje Rookworst Salade .......... GRATIS

Peper Steaks
..............................................................3 stuks 7,95
Shoarma Pakket
500 gram vlees, saus en broodjes  ..................... 7,95

KOOPJE

KOOPJE

KOOPJE

OP=OP

SPECIAL

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

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

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

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

worden.

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

ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

info@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

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

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

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

Piano-Keyboard 
LESSEN

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

ADVERTENTIES
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 
E-mail: drij.mes@iae.nl

Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk 
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.

REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail: redactie@ronddelinde.nl
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur. 
Mariët Jonkhout, eindredacteur. 
Redactieleden: Edwin Coolen, Karin Aarts, 
Josine Janssen, Caroline van Nes, Nannie 
van den Eijnden en Janneke Mes.

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

Rond de Linde behoudt zich het recht voor 
ingezonden kopij naar eigen inzicht te be-
werken en/of in te korten en is niet verant-
woordelijk voor de inhoud van aangelever-
de kopij, advertenties en/of advertorials.
Kopij, advertenties en advertorials die door 
omstandigheden foutief of niet geplaatst 
zijn, geven geen recht op schadevergoe-
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Bouwen voor Senioren
Het komt er maar niet van. In de verkiezingsprogramma’s voor 2018-2022 van 
de huidige coalitiepartijen staat toch echt dat de bouw voor senioren de ko-
mende 4 jaar serieuze aandacht verdient. Kijken we naar het woningbouwpro-
gramma 2020-2030 van deze coalitie dan moet geconstateerd worden dat er 
in deze 10 jaar niet serieus gebouwd gaat worden voor senioren. In het grote 
uitbreidingsplan Nuenen-West is geen enkele seniorenwoning gebouwd en 
ook niet gepland. Hoe is het mogelijk. Bouwen voor senioren is ook bouwen 
voor gezinnen en jongeren vanwege doorstroming! De bouw van 3 grote dis-
tributiepanden op Eeneind, op een terrein van 27 ha, is inmiddels op losse 
schroeven komen te staan. Een mooie kans om op dit terrein een groot aantal 

woningen te bouwen! Dhr. De Beer 
slaat met zijn ingezonden brief van 7 
oktober jl. de spijker op de kop. Wat mij 
betreft worden de voor de toekomst 
geplande woningen in Nuenen-West 
nu op Eeneind gebouwd. Kom op met 
nieuwe plannen in Nuenen-West voor 
de bouw van bungalows en knarren-
hofjes voor senioren. En in het cen-
trum aanleun- en zorgwoningen. We 
hebben al te lang gewacht.

Carel La Grouw
50PLUSpartij Nuenen

De eigenaren en zakenpartners van IT Pro: Harm Dovens (links) en Christ van den Akker. 
Fotografie: John Geven

IT Pro aan het leukste pleintje van Nuenen heeft twee eigenaren!

Altijd dichtbij en    
toekomstbestendig
Door Nannie van den Eijnden

Op 1 januari 2021 werd Harm Dovens voor 50% mede-eigenaar van IT 
Pro, het professionele IT-bedrijf dat Christ van den Akker in 1997 opricht-
te. Begin deze maand is dit officieel bij de notaris bekrachtigd.

Christ komt uit een Nuenens onder-
nemersgezin en begon zijn onderne-
ming 24 jaar geleden in de Vincent 
van Goghstraat. “Ik ben 57 jaar en be-
gon na te denken over de continuï-
teit van IT Pro. Hoe wil ik verder groei-
en? Ga ik samen met een ander IT-be-
drijf of zoek ik een compagnon?”

Harm is een geboren en getogen 
Nuenenaar en woont met zijn gezin 
recht tegenover IT Pro aan het plein-
tje. Hij studeerde Technische Bedrijfs-
kunde aan de TU in Eindhoven en 
ging als zelfstandig ondernemer in 
de IT-branche werken. Bedrijven en 
overheidsinstellingen huurden hem 
vaak voor langere tijd in. “We hebben 
bij dezelfde honkbalclub gesport, na 
elkaar”, vertelt hij. Harm en Christ 
hebben niet alleen een Nuenense 
achtergrond gemeenschappelijk, ze 
zitten ook op dezelfde golflengte. 
“We willen vanuit onze gezamenlijke 
kracht IT Pro laten groeien waarbij we 
het persoonlijk contact met onze 
klanten behouden, dat vinden we 
belangrijk”, licht Christ toe.
________________________________

“We willen vanuit onze 
gezamenlijke kracht IT Pro 
laten groeien waarbij we 
het persoonlijk contact met 
onze klanten behouden”
________________________________

Visie
De ondernemers kwamen tot deze 
visie, toen Harm begin 2020 nieuwe 
IT-opdrachten aannam en bij Christ 
werkruimte ging huren. Twee weken, 
toen deed corona de deur dicht. Maar 
ze bleven in gesprek over hun per-
spectief op IT. “Hoe wil je door ont-
wikkelen en groeien? Hoe wil je dien-
sten verlenen?”, vroeg Harm aan 
Christ. Dit zijn echter vooral de vra-
gen die IT Pro door de komst van 
Harm meer aan klanten gaat stellen. 
Niet alleen hardware, software en 
servers installeren, maar in gesprek 
gaan over bedrijfsprocessen en klan-

ten adviseren bij het automatiseren 
daarvan. Een nieuwe vorm van be-
drijfskundige dienstverlening.

Regionaal en lokaal
IT Pro richt zich op regionale klanten in 
het midden- en kleinbedrijf met 1 tot 
150 werkplekken. Deze bedrijven heb-
ben vaak geen ICT-kennis in huis en 
huren deze in. IT Pro is daarvoor de 
juiste partner. “Onze klanten zijn voor 
99% ondernemers verspreid over ver-
schillende sectoren”, vertelt Christ. 
“Het zijn zowel zakelijke dienstverle-
ners (makelaars, architecten, interieur-
ontwerpers) als productiebedrijven in 
de maakindustrie (staal, kunststof en 
interieurbouw bijvoorbeeld). Dankzij 
onder andere ons lokale netwerk OCN, 
kunnen we makkelijk en snel schake-
len. Je hebt hetzelfde lokale hart en 
weet met wie je te maken hebt, dat 
geeft een goed en vertrouwd gevoel.”

Totaal servicepakket
Informatietechnologie is een hec-
tisch vak. Je werkt aan het oplossen 
van storingen en problemen en dat 
gaat in de avonduren en het week-
end door. Heel arbeidsintensief. Je 

moet betrouwbaar zijn en data hel-
pen beveiligen. En dat allemaal voor 
een goede prijs. IT Pro is gespeciali-
seerd in Microsoft 365 en alles er om-
heen en biedt daarnaast beveiliging 
en wifi netwerken op locatie. Ook 
thuis en in de horeca laat IT Pro au-
dio- en videoapparatuur goed wer-
ken met stabiel wifi. Christ heeft ze-
ven jaar geleden bijgedragen aan de 
aanleg van het draadloze wifi net-
werk in het centrum van Nuenen.
________________________________

“Dan moet je bij 
IT Pro zijn!”
________________________________

Wie we zijn en wat we doen
“We hebben nu een team van dertien 
medewerkers, tien zijn er in vaste 
dienst”, vertelt Harm. “Voor regulier 
systeembeheer en onderhoud van 
hard- en software bij klanten zijn con-
tinu vijf mensen onderweg. We heb-
ben alle disciplines in huis, ook pro-
jectbegeleiding en bieden een totaal 
servicepakket. Het voordeel is dat we 
geen accountmanagers hebben. Onze 
medewerkers werken inhoudelijk en 
zijn tevens de adviseurs die een klant 
direct kunnen helpen met een vraag. 
Dát is de slagvaardigheid die het mkb 
wil.” Christ vult hem aan: “Pro staat 
voor professioneel op het niveau van 
een groot IT-bedrijf. ‘Dan moet je bij IT 
Pro zijn!’, hoorde ik vaak terug van 
nieuwe klanten die via mond-tot-
mondreclame bij ons kwamen.”

Het team maakt nu een transformatie 
door, een cultuuromslag om de effici-
ency te verhogen: zo gestructureerd 

mogelijk werken en processen 
stroomlijnen binnen de chaos van IT-
problemen die zich ad hoc voordoen. 
In goed overleg wordt samen beslo-
ten: zo gaan we het doen.

IT Pro werkt lokaal/regionaal en is al-
tijd dichtbij voor klanten, op maxi-
maal een half uurtje rijden. Maar ook 
voor de collega’s. Ze kunnen op de 
fiets naar hun werk en terug naar huis 
voor een lunch of de opvang van hun 
kinderen.

Vacatures
IT Pro wil groeien naar een team van 
16 tot 20 mensen en zoekt nog nieu-
we teamleden! Allround systeembe-
heerders en helpdeskmedewerkers. 
Heb je interesse? Bel of mail Christ 
van den Akker op 06-54900747 of 
christ@itpro.nl

IT Pro
Berg 41, 5671 CB Nuenen
040-2906960
www.itpro.nl

W70 kiest Ralf Stultiëns  
opnieuw als lijsttrekker
De ledenvergadering van W70 Nuenen c.a. heeft dinsdagavond 5 oktober 
de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. 
Voor de commissie die de lijst heeft samengesteld stond cultuurverande-
ring, verjonging en diversiteit centraal. Ralf Stultiëns wordt opnieuw de 
lijsttrekker. 

lingscommissie heeft gekeken naar 
kandidaten die dit het meest verte-
genwoordigen. De volgende kandi-
datenlijst is door de ledenvergade-
ring overgenomen:

• Ralf Stultiëns (lijsttrekker)
• John Geven
• Karen Beerens
• Joost Vereijken
• Erik-Jan Post
• Lenie van Hooff
• Louis Koenen
• Patrick Swinkels

W70 is een plaatselijke politieke groe-
pering zonder ‘ideologische drijfve-
ren’. W70 wil laagdrempelig toeganke-
lijk zijn voor elkaar en de burgers van 
Nuenen. W70 wil onze burgers betrek-
ken bij de besluitvorming. In de partij 
is respect voor de mening van alle le-
den en ruimte voor de fractie om bin-
nen kaders politiek te bedrijven.

W70 staat voor volksvertegenwoor-
diging, een luisterend oor en brede 
communicatie en een bloeiende le-
dendemocratie. De Lijstsamenstel-

W70 roept op om van een business 
park een woonwijk te maken!
Heel voorzichtig beginnen de contouren duidelijk te worden van wat wel 
eens de grootse fout uit de Nuenense geschiedenis kan gaan worden. 
Waar in eerste instantie gedacht werd dat er vanuit Geldrop industrie zou 
komen, later gesproken werd over kleinschalige industrie, blijkt nu dat er 
een aanvraag ligt om 3 kolossen ten behoeve van welke vorm van distri-
butie dan ook te bouwen. En dat kan nog ook want er ligt een onherroe-
pelijk bestemmingsplan dat dit toe staat. 

Wat zou volgens W70 de oplossings-
richting kunnen, nee moeten zijn om 
dit tij te keren?

Woningbouw vanuit de volgende 
gedachtegang:
1. Er is sprake van een ontwikkeling 

van distributiecentra op een ge-
bied van 30 hectare. Een ontwikke-
ling die de regio niet wil.

 Geldrop wil dit niet vanwege de 
toename van vrachtverkeer rich-
ting A67 en Nuenen wil dit niet om-
dat de leefbaarheid van het gehele 
dorp in gevaar komt.

 Ook andere gemeentes hebben 
aangegeven mee te willen denken 
en mee te willen werken aan oplos-
singen.

2. Er zijn enkele voorlopige initiatie-
ven voor woningbouw die een gro-
te belasting voor Eeneind beteke-
nen. 

 Die willen de bewoners op het Een-
eind niet, juist vanwege de leef-
baarheid.

3. Er is een ongekende woningcrisis. 
We hebben substantieel ruimte no-
dig voor woningen. Dit is van groot 
belang voor Nuenen, en de regio.

4. Dat o.a. Eindhoven recentelijk heeft 
aangegeven niet te weten waar de 
woningen te bouwen die de ko-
mende tijd nodig zijn om in de gro-
te woonbehoefte te voorzien.

W70 constateert dat er grond is en 
dat er grote behoefte aan wonin-
gen is.
Verder constateert W70 dat er 2 gere-
nommeerde bouwbedrijven aan de 
tafel zitten die bekend zijn met wo-
ningbouw. Daarom roept W70 de 
wethouder op om met deze twee 
partijen te gaan praten over de voor-
waarden om van het Business Park 
een nieuwe woonwijk voor Nuenen 
en de regio te maken. Verder roept 
W70 de regio op om samen met Nue-
nen te kijken naar een goede locatie 
waar zo’n grootschalig distributie-
centrum goed tot zijn recht kan ko-
men.
Het is al vaker gezegd, beter ten hal-
ve gekeerd dan ten hele gedraaid.

Namens W70, Louis Koenen

Echter ook is duidelijk dat niemand 
erop zit te wachten, buurgemeentes 
hebben al aangegeven wethouders 
op pad te sturen om in de regio te 
gaan praten hoe dit te keren. Ook de 
gemeenteraad van Nuenen heeft de 
wethouder via een motie met zo’n 
boodschap de regio ingestuurd. Ech-
ter met praten alleen komen we er 
niet, het is 2 voor 12 en er moet iets 
gebeuren.

W70 maakt zich grote zorgen over de 
forse toename van vrachtverkeer 
over de bestaande infrastructuur 
richting A67, A58 en A2. Nu al zijn de 
wegen in en rondom Nuenen vol en 
er zijn zelfs wegen waar als je goed 
gaat meten de aantasting van het mi-
lieu aan de bovengrens van het toe-
laatbare zit. 

W70 wil een duidelijke visie neerleg-
gen en aan onze eigen inwoners 
maar ook de regio duidelijk maken 
dat we met grote zorgen de ontwik-
kelingen volgen.

W70 roept op om van een business W70 roept op om van een business 

Advertorial
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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 ge-
meentehuis

Elke maandag
10.00-12.00 uur Inloopspreekuur Stichting 

Leergeld Nuenen.
Gebouw van CMD, Berg 22C

Elke maandag
13.30 uur Rikken.

De Koppelaar Nederwetten
13.30 uur D’n Inloop. 
D’n Heuvel in Gerwen

Elke dinsdag 
09.30-12.00 uur Inloopochtend.
Heemhuis van De Drijehornick

10.00-12.00 Inloop KBO Lieshout
Dorpshuis, Lieshout

Elke dinsdag 
13.30-15.00 uur Taalcafé LEV Groep.

Goudvinkhof 12A, Nuenen

Elke Woensdag
13.00 uur Kwiek beweegroute

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

Elke Woensdag
19.30- 21.30 uur Inloopavond.
Heemhuis van De Drijehornick

19.30 uur Kienen.
Dorpshuis Lieshout 

Elke donderdag in de even weken
20.00 uur KBO Kaarten.

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.

Vrijdag 15 t/m maandag 18 oktober 
Gerwen kermis

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

www.alshetlichtuitgaat.nl 

Zaterdag 16 oktober
10.00-14.00 uur De najaarsboekenmarkt
Heemhuis van De Drijehornick, Papenvoort 

15A Nuenen

Zaterdag 16 oktober 
20.00 uur Lambertus concerten presenteert:

Ensemble 1685 in Spaanse sferen o.l.v. 
grootmeester Adrián van der Spoel
Trudokerk, Dorpsstraat 34 Stiphout

t/m zondag 17 oktober
Goudhoek Open 2021
Tennistoernooi Gerwen

Zondag 17 oktober
Griekse muziek (en meer)

10.00 uur Regenboogkerk Nuenen

Zondag 17 oktober 
14.00-17.00 Muziekmiddag

Weverkeshof, 
Jhr. Hugo van Berckellaan 5 Nuenen

Zondag 17 oktober
14.00 uur Paddenstoelen in de Stiphoutse 

bossen met IVN Nuenen
Startpunt Stiphoutse bossen Gerwenseweg, 

vanuit Nuenen het 2e bospad links

Maandag 18 oktober
12.00 uur Kaarten en Worst schieten
Schutsherd Gerwen Heilig Kruisgilde,

 Lankveld 10, Nuenen

Maandag 18 oktober
20.00-21.30 uur 

‘Dwars door de overgang-café’
Stralend040, Voirt 2a in Nuenen

Dinsdag 19 oktober
10.30 uur Cultuur Overdag: Film

Het Klooster
19.30-21.15 uur Lezing met Arend Bolt 

over Plastic Soep. Het Klooster in Nuenen

Woensdag 20 oktober
20.00-22.00 uur Inloopavond 

grafi sche techniek 
Hobbycentrum de Dorpswerkplaats 

Nuenen, Park 63 b

Donderdag 21 oktober 
Mantelzorg inloop

13.30-15.30 Weverkeshof Nuenen

Donderdag 21 oktober
19.30 uur Bijeenkomst Ruilkring Lets-

Nuenen met om 20.00 uur Lezing door de 
Voedselbank Nuenen. Weverkeshof Nuenen

Donderdag 21 oktober
20.00 uur De Drijehornick-lezing: 

Anton Schellens
De Dassenburcht. Jacob Catsstraat Nuenen

Vrijdag 22 oktober
13.30 uur Synergiek-lezing 

Jan van der Wielen
Trefpuntzaal van Het Klooster

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 H.Clemenskerk, Park 55 Nuenen

Zondag 24 oktober
14.00 uur Paddenstoelen vinden met IVN 

het oude steenoventerrein in Nuenen 
bij het hek van Bloem en tuin 

(net voorbij Parallelweg 14) Nuenen

Vrijdag 29 oktober
18.45-20.45 uur Yes! Let’s Party!! Voor 

kinderen van 7 t/m 12 jaar met B-diploma
zwembad Feel Fit Center Nuenen

Nieuws van Kinderkoor Nuenen!
Het kinderkoor wil groeien en laten zien hoe leuk zingen is. Er is een flyer 
in de maak. John Geven Studio’s was zo aardig om professionele foto’s te 
maken van het koor. Woensdagmiddag 6 oktober was het zover. De kin-
deren die dat wilden, kregen een kopje warme chocomel. Ze waren onder 
de indruk van de enorme ruimtes en de grote hoeveelheid lampen. Er is 
veel gelachen en John liet ze “Kaas” zeggen als hij een foto maakte. Maar 
er was ook een kind wat niet van kaas hield, zij mocht “Taart” zeggen. Tus-
sendoor konden de kinderen de foto’s bekijken. 

Op maandagavond 18 oktober is er 
een Halloweenrepetitie. De kinderen 
mogen verkleed naar de repetitie ko-
men en zingen eerst een half uurtje. 
Daarna spelen ze drie kwartier het 
spel van ‘Weerwolven van Wakker-
dam’. Het zal spooky worden!

Meezingen?
De repetities zijn van 18.30 uur tot 
19.15 uur op maandagavonden in de 
H. Clemenskerk in Nuenen. Kinderen 
van 6 tot 14 jaar zijn welkom om mee 
te zingen.
facebook.com/KinderkoorNuenen 

Gezinsviering
Zaterdag 16 oktober van 18.30 uur 
tot ongeveer 19.30 uur zingt Kinder-
koor Nuenen tijdens de viering in de 
Heilige Clemenskerk aan het Park, 
waarin de eerste communicanten en 
de vormelingen zich voorstellen. De 
vormelingen hebben dit al een keer 
gedaan op 25 september, maar nu 
mogen zij dat doen voor meer men-
sen. En zo laten ze ook zien aan de 
communicanten hoe het moet. Er is 
ook een gesprekje over de doop en 
welke symbolen er in een doopvie-
ring worden gebruikt. 

Kinderkoor Nuenen. Fotografie: John Geven Studio’s
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Al 100 subsidieaanvragen  
bij Gemeente ontvangen
Sinds september dit jaar is de regeling van start gegaan waarbij Nuene-
naren subsidie kunnen ontvangen wanneer zij hun regenpijp afkoppe-
len. Tijdens de Samen Vooruit Energiemarkt van 8 oktober kon Janine 
Rissenbeek (Gemeente Nuenen) met trots melden dat er al meer dan 100 
subsidies waren verleend! 

Afgelopen vrijdagmiddag en -avond vond er een energiemarkt plaats in 
Het Klooster. Nog voor de opening van de markt waren bezoekers al in 
gesprek met Energiecoach Ronald Rueb van Energiehuis Slim Wonen (ons 
lokale energieloket). Bezoekers kregen op de markt de mogelijkheid om 
uiteenlopende vragen te stellen. Van onafhankelijke specialisten kregen 
bezoekers antwoorden zonder enig commercieel belang. Dat werd erg 
gewaardeerd door de bezoekers!

ens. Hij had ook zijn dochter Fenna 
bij zich en het cadeau werd snel uit-
gepakt. De box bevat handige pro-
ducten die zorgen voor verlaging van 
jaarlijkse energiekosten én van de 
CO2-uitstoot. Iedere huurder in Nue-
nen zal eind deze maand zo’n pakket 
thuisbezorgd krijgen. 

Uiteenlopende gesprekken
Kees Rovers, initiatiefnemer van de 
Verenigde Straten van Nuenen, deel-
de informatie over het levensloopbe-
stendig maken van woningen. Het 
Buurtteam Gerwen had een dubbel-
rol. Als ervaringsdeskundigen in het 
opzetten van buurtacties informeer-
den ze de mensen. Hans Hendriks en 
Wim Merks zijn daarnaast ook Ener-
giecoach. Bij de stand van de ge-
meente Nuenen stonden het afkop-
pelen van regenwater, de warmte-
transitie en de duurzaamheidslening 
via de gemeente centraal.

Uitreiking eerste Energiebox
De opening van de markt was even 
na vieren met de uitreiking van de 
Energiebox. Hanneke Bogers en 
dochter Eefje mochten de box en 
bloemen in ontvangst nemen uit 
handen van Wethouder Ralf Stulti-

Succesvolle Nuenense       
Energiemarkt

Energiecoach Rick Schreurs (28 jaar) 
was ook continu in gesprek over bij-
voorbeeld isoleren, warmtepompen, 
zonnepanelen. Rick genoot van de 
uiteenlopende gesprekken. ‘Het ver-
wijderen van die oude koelkast 
scheelde mij 1000 kWh per jaar’ hoor-
de je dan en dat bevestigde vaak zijn 
uitleg hoe je begint met besparen.

Al met al zijn het de verhalen, de ge-
deelde kennis en ervaringen én een 
persoonlijk gesprek die tot een zeer 
succesvolle markt hebben geleid. 
Een goede eerste editie, op naar de 
volgende! Zo komen we samen voor-
uit!

Janine Rissenbeek tijdens de Energie-
markt in Het Klooster op 8 oktober

Detail drainagebuis met rondom vezel 
zodat er geen zand in de buis komt

Slimme zet:
Een vindingrijke 
aanvrager heeft 
zelfs een oplos-
sing laten zien 
waarbij de regen-
pijp werd ont-

koppeld, en het hemelwater gefa-
seerd de grond instroomt dankzij een 
drainagebuis met kleine gaatjes. 
Rondom de buis zit vezel om inspoe-
ling van gronddeeltjes tegen te gaan. 
Ideaal. De drainagebuis met vezel is 
toepasbaar in bijna alle grondsoor-
ten en heeft een levensduur van +/- 
50 jaar. Zo zijn er tal van mogelijkhe-
den.

Hebt u vragen of hebt u hulp nodig?
De leden van Lionsclub Nuenen, die 
dit bestuursjaar ‘samen voor duur-
zaamheid’ als thema heeft gekozen, 
staan klaar om te helpen van de los-
koppelactie een succes te maken. U 
kunt een afspraak maken voor een 
bezoek van een van hun ‘water-coa-
ches’. Een ‘water-coach’ adviseert u 
geheel belangeloos bij het vinden 

van de juiste oplossingen voor de op-
vang van regenwater in uw situatie 
en helpt u bij de subsidieaanvraag. 
Als u geïnteresseerd bent of meer 
wilt weten, neem dan contact op via 
e-mail: nuenen@lions.nl.

Slimme zet:
Een vindingrijke 
aanvrager heeft 
zelfs een oplos-
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Dwars door de overgang-café
Door Caroline van Nes

Esther Meulman heeft sinds tien jaar een leefstijlpraktijk, Vitavitale. Ze 
heeft leefstijltrajecten gegeven bij bedrijven en het CooL-traject, coa-
ching op leefstijl, aan mensen die zijn doorverwezen door de huisarts. In-
middels is haar praktijk met name gericht op vrouwen in de overgang. 

graag andere vrouwen helpen om 
ook deze levensfase zo goed moge-
lijk door te komen. 

Over de overgang wordt nog steeds 
te weinig gepraat, of alleen maar la-
cherig gedaan. Gelukkig worden heel 
langzaam maar zeker ook vrouwelij-
ke BN’ers steeds opener over de over-
gang, want uiteraard hebben ook zij 
er last van. Ruim 80% van de vrou-
wen heeft in meer of mindere mate 
klachten door de overgang. 
Ik wil vrouwen in de overgang graag 
duidelijk maken dat er door leefstijl 
en door dingen anders te benaderen, 
veel te doen is aan je klachten. Ik 
maak hiervoor gebruik van een per-
soonlijke krachtmeting. Vrouwen ko-
men er dan achter: ‘Oh ja, dat vond ik 
altijd leuk’ en ‘daar was ik goed in’. Ik 
werk met kleuren, wijs ze op mindful-
ness die vrouwen kunnen doen en 
geef uiteraard ook advies over aan-
passingen in voeding en beweging.

De overgang is een fase van innerlij-
ke- en uiterlijke veranderingen. Een 
van de dingen die kan helpen bij 

Tot vorig jaar was Esther gevestigd in 
Eindhoven, maar een jaar geleden is 
ze met haar gezin naar Nuenen ver-
huisd. Ze heeft nu haar praktijk aan 
huis, waar ze vrouwen graag ont-
vangt. Daarnaast is het ook mogelijk 
om online afspraken te maken.
Esther vertelt: “Op mijn drieënveer-
tigste kreeg ik vage klachten, zoals 
gewichtstoename en wat leek op 
koortsaanvallen, terwijl ik niet anders 
was gaan leven. Ook mijn fitnessin-
structeur van 25 jaar stond voor een 
raadsel. Ik was eigenlijk nooit ziek en 
opeens had ik hoestklachten en 
bleek dat astma te zijn. Gelukkig had 
ik een oplettende huisarts die zei dat 
dat waarschijnlijk overgangsklachten 
waren. Dat was een openbaring voor 
mij, want daar had ik helemaal niet 
aan gedacht. Helaas betekende het 
natuurlijk niet dat ik er toen van af 
was, maar ik kon er wel mee leren 
omgaan. Ik ben me erin gaan verdie-
pen, heb aanvullende trainingen ge-
volgd en heb een aantal dingen ge-
wijzigd in mijn leven. Ben ik nu altijd 
zonder klachten? Nee, maar het is wel 
een stuk leefbaarder geworden. Ik wil 

Grafische technieken        
als hobby, is dat iets voor jou?

Is je interesse gewekt? Zou je het 
liefst meteen aan de slag gaan? Neem 
gerust contact op met Diana Heijner-
man, tel 06-53434121.

Inloopavond
Wil je eerst ervaren wat grafische 
techniek eigenlijk inhoudt? Kom 
dan vrijblijvend kijken naar de in-
loopavond die we organiseren op 
woensdag 20 oktober. Een kleine ex-
positie toont de uiteenlopende 
technieken en tot welke creatieve 
resultaten die leiden. Je kunt op die 
avond de deelnemers aan het werk 
zien en ook zelf aan de slag gaan. 

Locatie: Hobbycentrum de Dorps-
werkplaats Nuenen, Park 63 b.
Wanneer: 20 oktober, 20.00-22.00 uur.

Tot ziens in Hobbycentrum de Dorps-
werkplaats Nuenen!

Voor meer informatie over deze en 
andere activiteiten kijk je op www.
dorpswerkplaatsnuenen.nl

De groep heeft het afgelopen jaar 
vanwege corona ingeboet qua aantal 
deelnemers. Maar nu de deuren van 
het Nuenense hobbycentrum weer 
geopend zijn, willen we graag met 
frisse, creatieve ideeën én… nieuwe 
deelnemers van start gaan. Je hoeft 
helemaal geen kundig tekenaar te 
zijn om als resultaat een mooie af-
druk te maken! 

We werken met het motto ‘leren van 
en aan elkaar’ dus we helpen ie-
dereen om tot een mooi resultaat te 
komen, ook jou.

Grafische technieken        

Belangrijke wijziging        
bij partner in verpleegtehuis

Een gehuwde betaalt altijd de ‘lage 
eigen bijdrage’, maar als u duurzaam 
gescheiden leeft, gaat u de ‘hoge ei-
gen bijdrage’ betalen. ‘Laag’ betekent 
in dit geval dat er rekening wordt ge-
houden met de kosten van de thuis-
wonende partner. Uw partner hoeft 
daarom nooit meer te betalen dan 
€ 899,80. De ‘hoge eigen bijdrage’ 
kan oplopen tot € 2.469,20 (bedra-
gen 2021). Tegelijkertijd kan de zorg-
toeslag dalen en moet u misschien 
een eigen bijdrage voor de Wmo be-
talen, terwijl u dat eerst niet hoefde. 
Voordelen dus maar ook nadelen. 

Eenmaal een keuze gemaakt dan was 
die onherroepelijk. Maar blijkt uw 
keuze toch onvoordelig uit te pakken, 
dan kunt u sinds kort aan de SVB door-
geven dat u uw keuze wilt terugdraai-
en. Vroeger kon dat niet, maar de SVB 
heeft dit gewijzigd. U mag uw keuze 
voortaan één keer veranderen. De 

Een verhuizing naar het verpleeghuis 
is een ingrijpende gebeurtenis. Uw 
partner woont voortaan niet meer 
thuis en u blijft alleen achter. Deze ver-
andering heeft ook financiële gevol-
gen. Uw kosten gaan omhoog, omdat 
uw partner een eigen bijdrage moet 
betalen voor het verblijf in het ver-
pleeghuis. Er is een keuze om gehuw-
den of alleenstaande AOW te ontvan-
gen. Misschien heeft u zich daarom bij 
de Sociale Verzekeringsbank (SVB) la-
ten registreren als duurzaam geschei-
den. U en uw partner krijgen dan bei-
den een AOW-uitkering voor alleen-
staanden, die een stuk hoger is.
Het is lastig om vooraf precies te be-
rekenen of de keuze voor een AOW-
uitkering voor alleenstaanden echt 
voordeliger is. U krijgt dan beiden 
meer geld, maar omdat u dan als 
duurzaam gescheiden geregistreerd 
staat, verandert ook de eigen bijdra-
ge voor het verpleeghuis. 

Nuenen

SENIORENVERENIGING NUENEN

Help, ik heb pijn in mijn lijf!
Kun je me helpen?
Door Nannie van den Eijnden

Bazanta, haptonomie en massagetherapie, het bedrijf van Manon Hout-
man is sinds begin 2019 gevestigd in Son en Breugel. Bazanta betekent 
‘basis’. Haar praktijk is dan ook een plek waar je kunt ontvangen wat je 
nodig hebt om te herstellen of in balans te blijven. Dit kan een luisterend 
oor zijn of een interactief gesprek. Een massage om het lichaam te onder-
steunen of juist een oefening om meer inzicht te krijgen in je valkuilen.

Meer of minder hulpmiddelen wor-
den ingezet zoals de gymbal, balans-
plank en de massagetafel. Dat biedt 
de cliënt verschillende ervaringen, 
waarbij vragen zoals ‘Wat gebeurt er 
in je lijf? Wat neem je waar?’ inzicht 
geven.
Fysiek wordt onder andere aandacht 
besteed aan (vastzittende) spieren 
én het bindweefsel. Bindweefsel zit in 
het hele lichaam en is zoals het ce-
ment tussen de stenen van een huis. 
Het verbindt alles met elkaar. Maar 
het kan ook verkleefd raken als ge-
volg van overbelasting. Beweegmo-
gelijkheden nemen af; soms zo erg 
dat mensen nauwelijks een stap kun-
nen zetten. Indien andere hulp nodig 
is, verwijst Manon door zodat iemand 
altijd goed wordt geholpen.

Wil je meer weten of loop je zelf vast? 
Bel naar Manon op 06 47 64 05 11  of 
kijk op: www.bazanta.com

Je weg vinden
Oorspronkelijk komt Manon uit de we-
reld van topsport. In haar jeugd was 
het zwembad haar thuis. Maar ze liep 
ook vast in haar lijf. Dankzij haar oplei-
dingen haptonomie en massagethera-
pie, welke zij in 2010 begon, heeft ze 
eerst de weg in zichzelf gevonden: “Je 
moet jezelf kennen voordat je ande-
ren gaat helpen. Dit proces staat nooit 
stil, maar er is wel een basis. Vanuit die 
basis is Manon, sinds 2017, gaan bou-
wen om ook anderen te helpen. “Want 
wie wil er nu niet lekker in zijn vel zit-
ten?” vraagt ze met een lach. “Wat we 
nodig hebben om lekker in ons vel te 
zitten of hoe we daar komen, weten 
we vaak niet. Dat maak ik nu juist con-
creet”, vervolgt Manon. “Met name het 
patroon eronder, wat tot uiting komt 
in iemands houding en beweegpa-
troon. Maar ook in de vorm van klach-
ten; die ontstaan namelijk doordat je 
in je patroon vastloopt.”

Oorzaak
“Wat de klacht ook is: samen gaan we 
op zoek naar de oorzaak”, legt Manon 
uit. Hierbij behandelt ze klant- en 
klachtgericht vanuit het ‘hier en nu’. 

Fotografie: Wil Feijen

Avondje Conn in het teken 
van nieuwe mogelijkheden
Digitalisering in combinatie met connectiviteit maken keer op keer nieu-
we ideeën mogelijk en met het uitstekende glasvezelnetwerk in Nuenen 
zorgt dit voor aansprekende maatschappelijke projecten. Dat was de 
rode draad van het Avondje Conn 2021. Dit Avondje Conn, een jaarlijks 
terugkerend evenement van de Coöperatie OnsNet Nuenen in Het Kloos-
ter, kon dit jaar weer voor een live publiek worden gehouden. 

schap. Hij riep de toehoorders dan 
ook op met nieuwe projecten of 
ideeën te komen. De Conn kan bij-
voorbeeld een financiële bijdrage le-
veren als het project aan een aantal 
zaken voldoet. Zo moet connectivi-
teit een component zijn en is het 
vanzelfsprekend belangrijk dat het 
om een Nuenens project gaat.
Net als voorgaande jaren nodigde de 
coöperatie enkele gastsprekers uit om 
enerzijds de voortgang van lopende 
projecten te presenteren en ander-
zijds een bredere blik te bieden op de 
nationale en internationale ontwikke-
lingen op het gebied van glasvezel en 
connectiviteit. Het eerste gastoptre-
den werd gegeven door drie leden 
van de Lokale Omroep Nuenen (LON). 
De omroep was op twee manieren een 
belangrijke pijler onder het Avondje 
Conn 2021. Vorig jaar, toen het evene-
ment noodgedwongen voor een lege 
zaal plaatsvond als gevolg van de co-
ronamaatregelen, heeft de LON de 
avond integraal live uitgezonden. En 
ook dit jaar, ondanks de aanwezigheid 
van een live publiek, werd de avond 
tot in de huiskamers gebracht.

Het Avondje Conn 2021 werd afge-
trapt door Willem Ligtvoet in zijn rol 
als voorzitter van de Coöperatie Ons-
Net Nuenen (Conn). De voorzitter gaf 
een korte presentatie van een aantal 
projecten waar de Conn een rol in 
speelt. Het VIP-netwerk werd bijvoor-
beeld even aangestipt, maar dit on-
derdeel werd door de volgende spre-
kers mooi uitgewerkt. Ligtvoet gaf 
verder aan dat het project van de Ver-
enigde Straten van Nuenen, dat vorig 
jaar op het Avondje Conn een promi-
nente rol had, na het coronajaar aan 
het doorpakken is. 
Een nieuw project is het ontwerp van 
een digitaal platform. Op dit moment 
wordt een pilot voorbereid met Oud is 
In, Werkgroep Leefbaar Gerwen, Sener-
giek en de Conn. De pilot voorziet in 
het opzetten van een digitaal platform 
waarbinnen een bepaalde gemeen-
schap op diverse manieren kan com-
municeren. Als de pilot slaagt en er vol-
doende draagvlak wordt geconsta-
teerd, dan zal het digitale platform mo-
gelijk ook in andere delen van Nuenen 
worden aangeboden. 

Oproep: kom met nieuwe ideeën
De belangrijkste boodschap die Ligt-
voet had was dat de coöperatie in 
meerdere rollen kan deelnemen aan 
projecten in de Nuenense gemeen-

klachten is om te merken dat je niet 
de enige bent en er over te praten. 
Daarom organiseer ik een bijeen-
komst, een ‘Dwars door de overgang-
café’, om ervaringen te delen, hier-
over te praten (maar niet zeuren) en 
met elkaar te lachen. Ik heb bewust 
gekozen voor de datum van 18 okto-
ber, dan is het wereld menopauze-
dag. In Nederland nog niet zo be-
kend, maar in Amerika en Engeland 
wordt daar veel aan gedaan, met 
hulp van bekende sterren. Hopelijk 
komt er hier ook steeds meer be-
kendheid voor deze dag.” 

Wanneer: Maandag 18 oktober van 
20.00 tot 21.30 uur
Waar: Stralend040, Voirt 2a in Nuenen
Inschrijven kan via info@vitavitale.nl
Bijdrage: vijf euro
Voor meer info: Facebook: Vitavitale
www.vitavitale.nl

Als uw partner in een verpleeghuis woont of gaat wonen, dan kunt u een 
keuze maken tussen gehuwden AOW of alleenstaanden AOW. Eenmaal 
een keuze gemaakt dan kon dit niet meer herzien worden. Tot nu toe, 
want sinds kort kunt u uw keuze nog één keer herroepen.

SVB geeft uw keuze door aan het Cen-
traal Administratie Kantoor (CAK), dat 
de eigen bijdrage voor het verpleeg-
huis vaststelt en inhoudt. De eigen bij-
drage wordt dan de volgende maand 
aangepast. Het is verstandig om zo 
snel mogelijk een keuze te maken. 

Weet u niet zeker welke oplossing 
voor u het meest gunstig is? Dan kunt 
u de SVB, het CAK en de Belasting-
dienst vragen om u hiermee te hel-
pen. Maar ook de Nuenense ouderen-
organisaties SENERGIEK en PVGE kun-
nen u hierover adviseren via KBO-Bra-
bant, ook als u geen lid bent. Neemt u 
daartoe contact op met Ton Smeets, 
coördinator Belastingen en Thuisad-
ministrateurs van Senergiek en PVGE, 
06-51 03 68 40 maar bij voorkeur via 
tonsmeets.kbo@outlook.com. 

Bij Hobbycentrum de Dorpswerkplaats aan het Park in Nuenen zijn ver-
schillende creatieve werkgroepen actief. Eén van die groepen is de groep 
grafische technieken. Iedere woensdagavond worden er de technieken 
etsen, drogenaalddruk, linoleum- en houtsneden maken beoefend. We 
kunnen afdrukken maken met de drukpers die we in huis hebben. Alles 
gebeurt onder professionele begeleiding.

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.
www.oktoberfestnuenen.nl

Advertorial
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Een blonde eekhoorn, 
zomaar in de achtertuin!

Fotograaf: Anita

Uitzendingen LON-TV

Het programma van ons maga-
zine Nuenen Nú wordt meerdere 
keren per week ververst met nieu-
we onderwerpen. De volgende 
onderwerpen zijn in de loop van 
week 41 en 42 (onder voorbe-
houd) in de uitzending van Nue-
nen Nú te zien.
• Bevrijdingsherdenking
• Koninklijke onderscheiding 
 Nuenense hoogleraar TUE
• In de serie renovatie van Het 
 Klooster, afl. 2 : de projectleider
• In de serie ‘Lokale Middenstand’: 
 Belastingkantoor Martien van 
 den Heuvel
• Golfclub de Gulbergen 40 jaar
• In de serie ‘Lokale Middenstand’: 
 Dragon tattoo
• Tennisvereniging
  Wettenseind rookvrij

De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 en 23.00 uur. De pro-
gramma’s van LON TV zijn ook te 
volgen via de livestream op www.
omroepnuenen.nl. www.youtube.
com/lokaleomroepnuenen.
Hebt u een idee of een tip voor 
een door LON TV te verzorgen re-
portage? Stuur dan een e-mail 
naar tv@omroepnuenen.nl.

Canon van Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten 1821-2021

1929 Bouw van d’n 28 Opwettenseweg
Achter zijn café op den Bult had Driek Smits een flink stuk grond aan de Poelak-
ker te Opwetten. Voor zijn café liep de doorgaande weg van Tongelre naar Nue-
nen.
Aannemer Kees Oomen uit Aalst en architect Antoon van Os waren geïnteres-
seerd in dat stuk grond om daar 28 woningen te bouwen. Op 17 mei 1929 vroe-
gen zij de vergunning aan bij de gemeente Nuenen c.a.. De vergunning werd ver-
leend onder nummer Klein Heieind D346 - 1 t/m 28. Vandaar de naam ‘De 28’, te-
genwoordig Opwettenseweg 133-187. 

Hier heu r ik thu i s©

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

Burgemeester 
Jacobus van Luijtelaar 1895-1911

Jacobus van Luijtelaar was tussen 10 september 1895 en 1 mei 1911 burgemees-
ter van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Hij ging van leerlooier via 
gemeente ontvanger en lid van de gemeenteraad naar burgemeester…….

Meer weten? Ga naar ngn200.nl

Carnaval
Vecteezy.comVecteezy.com

Prinsenbal Nederwetten 

Wie wordt de nieuw Prins(es)    
in Nederwetten? 
Op zaterdagavond 13 november zal er tijdens het Prinsenbal bij CV De 
Wetters weer een nieuwe Prins(es) gepresenteerd worden. De avond be-
gint om 20.00 uur met het afscheid van de huidige kartrekkers Prinses Ri-
zada en zijn adjudanten Barbudo en Pelliroja.

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

Kom gezellig kijken hoe leuk carnaval 
kan zijn in onze mooie gezellige loca-
tie. Iedereen is welkom en de toe-
gang is gratis. 

Vóór 11 uur zullen de nieuwe kartrek-
kers op het podium staan. Er kan een 
fantastische prijs gewonnen worden 
als u raad wie de nieuwe Prins(es) is. 
Om iedereen te helpen, geven we 
hier de eerste 3 aanwijzingen in de 
vorm van afbeeldingen die van toe-
passing zijn op de nieuwe Prins(es). 
In totaal zijn er 11 aanwijzingen die 
gedurende de komende weken ge-

Eindelijk is er weer nieuws te    
melden vanuit De Narre-Kappen
Na anderhalf jaar stilzitten vanwege de coronaperikelen zijn wij erg ver-
heugd dat ons weer een feestje in het verschiet ligt. En met ons, bedoel ik 
dan vooral de nieuwe kartrekkers van carnaval 2021-2022 in Gerwen. Een 
jaar geleden rond deze tijd stonden ze al te trappelen om de scepter over 
te nemen van Prins Consilium. Maar het werd al snel duidelijk dat het niet 
door zou gaan. Dus: alle plannen, pakken en onderscheidingen konden 
voor een jaar de kluis in.

Carnaval 2019-2020 is alweer zo lang 
geleden, maar wij als PKC willen bij 
deze de hoogheden Prins Consilium, 
Adjudant Auxilio en Adjudant Vendi-
tore hartelijk bedanken voor een ge-
weldige carnaval. Dat geldt natuurlijk 
ook voor ons jeugdtrio: Jeugdprins 
Rafiki, Hofdame Sarabi en Adjudant 
Mufasa. Zij gaan de geschiedenis in 
als langstzittende hoogheden van CV 
De Narre-Kappen!

Zoals gezegd, we staan aan de voor-
avond van een nieuw carnavalsjaar 
met nieuwe hoogheden. Wie de 
nieuwe hoogheden zijn is natuurlijk 

weer een van de best bewaarde ge-
heimen van Gerwen. Komende week 
is het kermis in Gerwen en ik denk 
dat er dan, zoals altijd, vele verschil-
lende namen van de nieuwe hoog-
heid rond zullen gaan. Om het jullie 
iets gemakkelijker te maken voorzien 
wij jullie natuurlijk weer van enkele 
(gouden) tips. 

Hieronder alvast de eerste twee tips:

• Ze komen deze keer NIET uit 
 het zuiden.
• De nieuwe prins(es) bekijkt het 
 van 2 kanten.

Eindelijk is er weer nieuws te    Eindelijk is er weer nieuws te    

Van 15 t/m 18 oktober

Gerwen Kermis:    
dorpsfeest voor jong en oud
Gerwen Kermis is dit jaar een dorpsfeest voor jong en oud. Kinderen kun-
nen zich zaterdag 16 en zondag 17 oktober van twee tot zeven uur uitle-
ven op de diverse speeltoestellen van Heesbeen attractieverhuur. Een 
tienrittenkaart kost slechts vijf euro en het toezicht op deze kinderkermis 
wordt verzorgd door de stichting Jeugd- en Jongerenwerk Gerwen. De 
opbrengst gaat naar deze stichting.  

Tijdens Gerwen Kermis gelden van 
vrijdag 15 tot en met maandag 18 ok-
tober de volgende tijdsloten voor 
Café De Stam: 
vrijdag vanaf 16.00 - 0.00 uur; zater-
dag van 13.00 - 18.30 uur en van 
18.45 - 0.00 uur; zondag van 12.00 - 
18.00 uur en van 18.15 - 0.00 uur; 
maandag van 11.00 - 23.00 uur en 
kermisvierders die tussen 11 en 12 
uur binnen zijn krijgen een gratis 
lunch aangeboden. 

Gerwen Kermis is vertier voor jong en 
oud. Diverse attracties sieren tijdens 
het weekeinde de voor verkeer afge-
sloten Gerwenseweg in het dorp op. 
Zaterdag en zondag is het vanaf 
14.00 uur feest voor de kinderen. En 
volwassenen kunnen vanaf vrijdag 
15 oktober vier dagen kermis vieren. 

Volwassenen kunnen vier dagen ker-
mis vieren bij Café De Stam in dit 
dorp. Van vrijdag 15 tot en met maan-
dag 18 oktober treden daar DJ Nick 
en feestband Markant afwisselend 
op. In verband met coronarestricties 
zijn er maximaal 150 entreekaarten 
per dag(deel) toegestaan. Kermisvier-
ders krijgen het advies om lekker op 
tijd te komen want de sluitingstijden 
van 0.00 uur gelden nog steeds. 

Entreekaarten reserveren
Kaarten reserveren kan via app of bel-
len naar Bas 06-53965925 of in Café 
De Stam op woensdag- of donder-
dagavond. Entreekaarten kosten in de 
voorverkoop € 20,- , inclusief zeven 
consumptiebonnen. Een kaart aan de 
deur kopen kost ook € 20,-, maar dan 
inclusief vier consumptiebonnen.

Gerwen Kermis biedt vertier 
voor jong en oud….(foto Cees van Keulen)

Kermisschieten  
bij het Heilig 
Kruisgilde Gerwen
Op kermismaandag 18 oktober is de 
Schutsherd om 12.00 uur open en 
voor wie een kaartje wil leggen, is er 
volop gelegenheid. Van 14.00 tot 
16.00 uur vindt het traditionele worst 
schieten plaats, waarbij je een echte 
worst kunt winnen.
Bij het Gilde kun je nog ouderwets 
kermis vieren met veel gezelligheid. 
Vroeger kende Gerwen vele brouwe-
rijtjes want water drinken was ge-
vaarlijker dan bier drinken en daar 
hadden de Gerwense gildebroeders 
wel oren naar. Ze proefden veel soor-
ten bier bij diverse brouwerijtjes en 
het beste bier werd gedronken met 
de kermis. Een traditie die nog steeds 
leeft bij het Gilde. Slecht water is er 
tegenwoordig niet meer, maar toch 
wordt er voor aanvang van de kermis 
traditiegetrouw door de Gildebroe-
ders het bier bezien.
Gewoonlijk kan je altijd bij het Heilig 
Kruisgilde binnen lopen, maar dit jaar 
dienen we toch echt bij binnenkomst 
je QR-code of een geldig testbewijs 
te checken.

Rabo ClubSupport
Ben je lid van de Rabobank Dommel-
streek? Op dit moment vindt de Rabo 
ClubSupport actie weer plaats. Jullie 
kunnen ook op het Heilig Kruisgilde 
Gerwen stemmen, we zijn druk bezig 
met ons clubgebouw te verduurza-
men en dit jaar willen we graag be-
ginnen met de dakisolatie.

Twee gelukkige winnaars verdelen bedrag van € 5 miljoen

Postcode Loterij Kanjerprijs 
van € 10 miljoen valt in Nuenen
Een bijzondere verrassing voor inwoners van Nuenen. De Kanjerprijs van 
maar liefst € 10 miljoen van de Postcode Loterij is namelijk op postcode 
5672 PN (Pieterveld in Nuenen) gevallen. De twee deelnemers die met de 
volledige postcode meespelen, verdelen met elkaar de ene helft van de 
prijs. De andere 5 miljoen euro gaat naar deelnemers van de Postcode Lo-
terij die meespelen met de winnende wijkcode 5672.

daarin een cheque van € 1.666.666,-: 
“We zijn helemaal sprakeloos!”

Nuenen eerder in de prijzen
In 2013 viel de grootste geldprijs van 
de Postcode Loterij ook al op een 
postcode in Nuenen. De Postcode-
Kanjer van toen € 40 miljoen viel op 
de postcode 5672 PE.

Wijkwinnaars winnen samen 
€ 5 miljoen
Van de Kanjerprijs van € 10 miljoen 
wordt ook € 5 miljoen verdeeld on-
der de deelnemers waarvan de post-
code begint met 5672. De wijkwin-
naars winnen per lot € 2.229,- als ze 
meespelen met het maximaal aantal 
Kanjerpunten.

De twee gelukkige winnaars die met 
de volledige winnende postcode 
meespelen en dus de hoogste be-
dragen winnen, werden verrast door 
Postcode Loterij ambassadeur 
Winston Gerschtanowitz met che-
ques van € 1.666.666,- tot € 3.333.333,-,
afhankelijk van het aantal loten waar-
mee de winnaars meespelen in de 
Postcode Loterij.

Nicky en Melody weten niet wat zij 
zien als zij de cheque van € 3.333.333,- 
uit de envelop trekken. Geëmotio-
neerd vallen ze elkaar in de armen. 
Nicky: “Dit is onwerkelijk, ik ben de 
gelukkigste. En dat was ik al!”
Jolanda en Mario kregen ook een 
gouden envelop van Winston met 

Inwoners van Nuenen vallen in de prijzen bij de Postcode Loterij.
Foto door: Roy Beusker Fotografie
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Mantelzorg inloop 
Elke maand ontmoeten mantelzorgers elkaar in Dorpsboerderij Wever-
keshof. Als mantelzorger verleen je zorg aan iemand in jouw omgeving. 
Het kan steun bieden om mensen te ontmoeten die zich in net zo’n situa-
tie bevinden als jij. Een goed verstaander heeft maar een half woord no-
dig. Iemand in dezelfde situatie als jij begrijpt het vaak maar al te goed. 
Contact met lotgenoten geeft vaak herkenning en erkenning. Dit kan 
heel waardevol zijn en kan veel steun geven.

schappelijke inzichten en is voor ie-
dereen direct toepasbaar. Natuurlijk 
is er tijdens de pauze ruime gelegen-
heid om elkaar als mantelzorger te 
ontmoeten.

Datum: 21 oktober
Tijd: 13.30 uur tot 15.30 uur
Locatie: Dorpsboerderij Weverkes-
hof, Jonkheer Hugo van Berckellaan 
5, 5671 CH Nuenen.

Wil je deelnemen, meld je dan aan bij 
het Steunpunt Mantelzorg Nuenen: e-
mail steunpuntmantelzorg.nuenen@
levgroep.nl of tel: CMD 040-2831675 
en vraag naar het steunpunt mantelzorg.

Marjolein Schillemans van Centrum 
Balans zal deze middag iets vertellen 
over Slaapoefentherapie, wanneer 
slapen niet meer vanzelfsprekend is. 
Heb je moeite met inslapen, doorsla-
pen, word je te vroeg wakker of com-
binaties hiervan dan kunt je baat heb-
ben bij slaapoefentherapie. De dag 
beïnvloedt de nacht en een slechte 
nacht heeft invloed op je dag. Wan-
neer je slecht slaapt of slaap tekort-
komt heb je hier last van in je dage-
lijkse functioneren. Daarnaast beïn-
vloeden je gevoel, denken, handelen 
en omgeving je nachtrust. Een slaap-
probleem is daardoor een 24-uurs 
probleem. Een slaapoefentherapeut 
behandelt slaapproblemen als een 
onderdeel van je algemeen dagelijks 
functioneren en andere klachten die 
overdag een rol spelen. De behande-
ling is gebaseerd op recente weten-

Rabo ClubSupport voor Heem-
kundekring De Drijehornick 
U draagt ons toch ook een warm hart toe? Wij vragen u daarom mee te 
doen aan de actie Rabobank Clubsupport. Doe dit dan s.v.p. tussen 4 en 
25 oktober!

dan kun je dat controleren door in te 
loggen op internetbankieren of via 
de Rabo app: ga (via service) naar zelf 
regelen-lidmaatschap-profiel en ver-
volgens naar contactgegevens (wijzi-
gen). Onder je persoonlijke gegevens 
staat dan of je lid bent.

Hoe te stemmen
Inloggen via Rabo app of via inter-
netbankieren: ga naar service/zelf re-
gelen - lidmaatschap - Rabo Club-
Support. Bekijk de deelnemende 
club, kies jouw regio: Regio Eindho-
ven en bekijk de deelnemers. In to-
taal kun je drie stemmen uitbrengen, 
maar op elke vereniging maar 1 stem. 
Hopelijk helpt u ons aan een stem! Bij 
voorbaat dank. In het najaar maken 
we bekend welk bedrag we toege-
kend hebben gekregen.

Als u een Rabobankrekening hebt én 
lid bent van de Rabobank kunt u tus-
sen 4 en 25 oktober uw favoriete ver-
enigingen financieel ondersteunen 
door deze uw stem te geven. Hoe 
meer stemmen onze vereniging 
krijgt des te meer geld we kunnen 
verwachten uit het fonds van de Ra-
bobank voor de clubsupport. In te-
genstelling tot voorgaande jaren 
krijg u dit jaar geen (stem)code meer 
thuis gestuurd maar kunt u digitaal 
uw stem uitbrengen. Je kunt alleen 
stemmen als je een bankrekening 
hebt bij de Rabobank én ook lid bent 
van de Rabobank. Lid worden is kos-
teloos: aanmelden via website Rabo 
of via de app of internetbankieren 
(persoonlijke gegevens). Uitzonde-
ringen: Klanten die geen app of inter-
netbankieren hebben, krijgen wel 
een stemcode toegestuurd per post 
of per mail en kunnen stemmen via 
https://www.rabo-clubsupport.nl/
stemcode. Weet je niet of je lid bent 

Presentatie Voedselbank 
Nuenen bij ruilkring LETS
Op donderdag 21 oktober zal de voedselbank Nuenen een lezing geven tij-
dens de informele bijeenkomst van de ruilkring LETS Nuenen. De bijeen-
komst start om 19.30 uur en rond 20.00 uur zal de lezing starten. De avond 
wordt gehouden in Dorpsboerderij Weverkeshof, Jhr. Hugo van Berckellaan 
5 te Nuenen. Bij binnenkomst zal een coronacheck gehouden worden.

Of wil je misschien een aantal leden 
leren kennen en kijken wat er te krij-
gen is? Nu mogen we weer bij elkaar 
komen en dat doen we op donder-
dag 21 oktober om 19.30 uur bij de 
Weverkeshof. Kom gewoon langs en 
maak kennis met onze club. Mis-
schien is het wel iets voor jou! Tijdens 
deze avond kun je ook meer te weten 
komen over de Voedselbank Nuenen. 
Twee goede redenen om die avond 
aanwezig te zijn.
Voor meer informatie bekijk de web-
site www.letsnuenen.nl

De presentatie over de Voedselbank 
gaat aan de ene kant over het feno-
meen in heel Nederland, maar zeker 
ook over Voedselbank Nuenen (als 1 
van de 171 voedselbanken in Neder-
land). Wanneer komt iemand in aan-
merking voor steun? Elke week ko-
men de klanten op woensdag hun 
eten halen. Wat gebeurt er allemaal 
op zo’n woensdag door de vrijwilli-
gers? Hoe heeft Voedselbank Nue-
nen de coronatijd overleefd?
Kortom, een blik in de keuken, maar 
ook een blik in de toekomst.

Kennismaken?
Wil je contact met LETS-Nuenen? 
Stuur een mailtje naar info@letsnue-
nen.nl. Je krijgt dan eventueel een 
bezoekje van een van de contactper-
sonen om kennis te maken, je dien-
stenaanbod met je te bespreken en 
om het één en ander uit te leggen. 

Actie Warm Hart:    
geef uw stem aan Guatemala
De Stichting Nuenen-Guatemala doet mee aan Actie Warm Hart van de 
KRO/NCRV. Met Actie Warm Hart bepaalt u welke goede doelen meer 
aandacht verdienen. Stem daarom op ‘Jonge ondernemers, bouwers 
van hoop’ en steun hen. Dit goede doel maakt dan kans op een donatie 
van € 10.000,- € 5.000,- of € 2.500,-. 

stem dubbel. Vergeet niet om uw 
stem te bevestigen in de mail, die u 
na het stemmen krijgt. U kunt uw 
stem uitbrengen tot en met 18 no-
vember 17.00 uur. Stemmen is gratis 
en kan via: https://kro-ncrv.nl/acties/
actie-warm-hart/inzendingen/stich-
ting-nuenen-guatemala-jonge-on-
dernemers-bouwers-van-hoop. KRO/
NCRV organiseert jaarlijks deze actie 
omdat zij het belangrijk vindt een 
duurzame samenleving door te kun-
nen geven aan volgende generaties. 
Dat doen ze door in gesprek te gaan 
met elkaar en deze waardevolle ver-
halen te delen.

Waarom zou u stemmen op dit 
project?
Het is een landbouwonderwijspro-
ject: 50 jongeren werken aan duur-
zaamheid en komen op voor men-
senrechten in een gebied in Guate-
mala, waar Maya’s wonen voor wie 
onderwijs en mensenrechten niet 
vanzelfsprekend zijn. Het project is 
bekend bij meerdere Nuenense in-
woners die het project hebben be-
zocht. De eindverantwoordelijkheid 
ligt bij de mensenrechtenorganisatie 
Verdad Y Vida uit Guatemala. U hoeft 
geen lid te zijn van KRO/NCRV om te 
stemmen. Als u dit wel bent telt uw 

Stichting  
Leergeld en   
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.

Doe mee aan de Rabo ClubSupport 
actie en stem op St. Leergeld.

Want St. Leergeld staat voor ‘Alle kin-
deren mogen meedoen’ en nu mee-
doen is straks meetellen!

Najaarsboekenmarkt bij heem-
kundekring De Drijehornick
Na de succesvolle boekenmarkt in augustus, houdt heemkundekring De 
Drijehornick nu een najaarsboekenmarkt. Veel in de coronaperiode ge-
schonken boeken aan de heemkundekring zijn inmiddels in de biblio-
theek opgenomen, maar de grote hoeveelheid die resteert, maakt het 
mogelijk nogmaals een boekenmarkt te houden.

Boeken die met name betrekking 
hebben op de geschiedenis van Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten, maar 
ook veel boeken over de historie van 
de overige gemeenten in Zuid-Oost 
Brabant en over andere cultuurhisto-
rische onderwerpen. Naast deze 
‘overtollige’ tweedehands boeken 
zijn ook alle door heemkundering De 
Drijehornick in de afgelopen jaren 
uitgegeven boeken te koop.

De najaarsboekenmarkt wordt ge-
houden op zaterdag 16 oktober tus-
sen 10.00 en 14.00 uur in het Heem-
huis van De Drijehornick, Papenvoort 
15A bij het gemeentehuis.

Heemkundekring De Drijehornick houdt 
zaterdag 16 oktober een najaarsboeken-
markt in het Heemhuis.

Paddenstoelen in de Stiphoutse 
bossen met IVN Nuenen
Langzamerhand verdwijnt in oktober het warme weer en wordt het vroe-
ger donker. De nachten worden vochtig, de bomen laten hun vruchten 
vallen en de bladeren verkleuren. Het wordt herfst in het bos.

Daar komt u voor naar Stiphout!

Meester Strikstraat 3  Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 - 523271

Ma 13.00-17.30 • Di t/m Vr 9.30-17.30 • Za 9.30-17.00

APART EN 
NIET DUUR

Volop nieuwe modepullovers 
en spencers 

uit Denemarken & Italië.
Deze week extra aanvulling 

jassen.

Bene� etconcert 
met Het Boekels 
Kwartierke
Een gezellige Brabantse avond met 
Het Boekels Kwartierke én dan ook 
nog je entreegeld naar een goed 
doel!! Mooier kan het niet. 
Wij als Kupanda2grow proberen de 
plaatselijke bevolking in Kenia wat te 
ondersteunen. Zij zijn over het alge-
meen zeker net zo gelukkig als wij 
dus samen met elkaars gewoontes 
en tradities proberen we de levens-
standaard van de kansarmen wat te 
verhogen. 
Waar: Zaal De Smed in Lieshout.
Wanneer: Zaterdag 6 november om 
20.00 uur en zondag 7 november om 
14.00 uur.
Kaarten: € 12,50 verkrijgbaar via: 
ticketview.nl/shop/Kupanda2grow

Voor meer informatie kijk op de site
www.kupanda2grow.com 

We zien u graag op 6 óf 7 november.

Rikken    
in Nederwetten
Ook dit seizoen gaan we weer gezel-
lig kaarten in het Piet Renders Pavil-
joen. Vanaf 19.30 uur zijn we geo-
pend, om 20.00 uur begint het kaar-
ten. De organisatie is nog altijd in 
handen van de fanatieke Harrie Ver-
hoeven. Aanmelden hoeft niet, je 
kunt gewoon binnenlopen. Wees 
welkom.
• 2021: 12 november, 26 november, 
 3 december, 17 december.
• 2022: 14 januari, 28 januari, 
 4 februari, 18 februari.

Actie Warm Hart:    

Dan wordt het tijd voor paddenstoe-
len. Rode met witte stippen, bruine 
en gele, ze komen allemaal tevoor-
schijn. Het lijkt soms wel een sprook-
je. Maar hoe heten al die padden-
stoelen en wat doen ze daar in het 
bos? Dat gaan we ontdekken op zon-
dag 17 oktober.

Startpunt in de Stiphoutse bossen 
ligt aan de Gerwenseweg, komend 
vanuit Nuenen het tweede bospad 
links. We ontmoeten elkaar daar 
om 14.00 uur op het kruispunt van 
de bospaden. De wandeling duurt 
ongeveer 1,5 uur en deelname is 
gratis.

Natuurgidsen: Paula van Agt (040-
2844414) en Annie de Bruijn (06-
15634748).
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IVN beleef de natuur en word natuurgids!

Er is nog plaats voor   
enkele deelnemers!
IVN Nuenen organiseert samen met een aantal IVN’s uit de regio Zuid Oost Bra-
bant een NatuurGidsenOpleiding (NGO). Start januari 2022.
Het is een tweejarige opleiding van 30 binnenlessen en 30 excursies naast het 
een jaar volgen van de natuur in een projectgebied. Op de website van IVN 
Nuenen vind je meer informatie: www.ivn.nl/afdeling/ivn-nuenen. 
Er is nog plaats voor enkele deelnemers! Heb jij interesse om deel te nemen of 
wil je meer info neem dan snel contact op met: Ellie Kok, elliekok123@gmail.com

Er is nog plaats voor   

Eerste Brabantse regio        
aan de Voor Elkaar Pas 

hebben we inclusiviteit hoog in het 
vaandel staan. Iedereen moet kun-
nen meedoen in onze samenleving. 
Dat geldt voor onze reizigers, maar 
bijvoorbeeld ook voor onze mede-
werkers. Met deze Voor Elkaar Pas 

Wethouder Erik van Daal van Mill en 
Sint Hubert en tevens voorzitter van 
de Regiotaxi Brabant Noordoost: ”De 
Voor Elkaar Pas vergroot voor deze 
doelgroep hun wereld. Ze kunnen vol-
waardig meedoen in de samenleving 
en beter participeren in de maat-
schappij.” Gebruikers van het Wmo-
vervoer die de pas aanschaffen krij-
gen met de pas tijdens de pilot pe-
riode van 2 jaar de kans om eenvou-
dig en voordelig gebruik te maken 
van het openbaar vervoer. Pashou-
ders mogen onbeperkt reizen in Bra-
bant met bussen van Bravo, en in en 
om Nijmegen met de bussen van 
Breng. Ook kunnen Kaarthouders on-
beperkt met de trein reizen tussen 
Boxmeer en Nijmegen. 

Drempels wegnemen 
Bij iedere Voor Elkaar Pas ontvangt de 
Kaarthouder een VEP-begeleiders-
pas. Hierdoor krijgt men de mogelijk-
heid om gratis iemand mee te nemen 
als begeleider. De kosten voor de 
Voor Elkaar Pas, inclusief begeleiders-
pas, zijn € 25,- per jaar. Dieter Klein 
Nagelvoort van Arriva: ”Bij Arriva Dieter Klein Nagelvoort van Arriva (l), wethouder en regiotaxivoorzitter Erik van Daal (r)

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

www.vdstappen.nl  |  040 284 1550

ADVERTORIAL

Nog altijd schrikken er mensen als er 
wordt gesproken over palliatieve zorg. 
Het klinkt voor hen als een soort van 
stervensbegeleiding, maar zo ver hoeft 
het dan nog lang niet te zijn. Palliatieve 
Zorg wordt namelijk verleend vanaf 
het moment dat iemand hoort dat er 
geen genezing meer mogelijk is tot 
het moment van overlijden. Dat kan 
een korte periode zijn maar het kan 
ook nog jaren duren! Er is zorg voor 
diegene die ziek is en aandacht voor 
familie en naasten. Het is begelei-
ding op maat door speciaal opgeleide 
mensen, waarbij het vooral gaat over 
het behoud van kwaliteit van leven 
en over het betrekken van naasten 
bij de zorg. Palliatieve zorg kan overal 
verleend worden; thuis, maar ook 
in een ziekenhuis, verpleeghuis of 
hospice.

Groeiende behoefte
Volgens Kerncijfers Palliatieve zorg 
2019 is bij circa 70 procent van de sterf-
gevallen mogelijk behoefte geweest 
aan palliatieve zorg. Het was toen nog 
niet haalbaar om dat te realiseren. 
De verwachting is dat het aantal 
de komende jaren alleen maar zal 
toenemen door vergrijzing. Ook zal 
door geslaagde onderzoeken een door geslaagde onderzoeken een 

aantal dodelijke ziektes veranderen in 
een chronische variant, waardoor het 
aantal chronische patiënten zal gaan 
toenemen. In bijna alle Nederlandse 
ziekenhuizen zijn daarom inmiddels 
consultatieteams palliatieve zorg 
actief, die kunnen worden ingezet 
door artsen, verpleegkundigen en 
soms ook door patiënten en naasten. 
Vraag er dus gerust naar als u of een 
van uw dierbaren ooit onverhoopt een 
slechte diagnose krijgt. 

Graag uw aandacht!
Om meer aandacht te vragen voor de 
noodzaak van deze zorgverlening is de 
Internationale Dag van de Palliatieve 
Zorg in het leven geroepen. Afgelopen 
zaterdag was het weer zover en vele 
zorgverleners en hospices openden 
hun deuren om meer te vertellen 
over hun zorg. Een mooi initiatief, dat 
wij van harte ondersteunen door uw 
aandacht te vragen voor de webpagina 
https://palliatievezorg.nl, waar u meer 
hierover kunt lezen.

Palliatieve zorg voor iedereen die daar 
behoefte aan heeft!
Palliatieve zorg voor iedereen die daar 
behoefte aan heeft!
Palliatieve zorg voor iedereen die daar 

“Toen mijn man palliatieve zorg zou krijgen, schrok ik enorm. Ik dacht dat 
hij uit huis moest en dat het afscheid al voor de deur stond. Dat duurde 
uiteindelijk nog meer dan een jaar. Een tijd waarin we thuis nog samen hebben 
kunnen genieten, voordat de laatste fase aanbrak, waarin wij goed voorbereid 
afscheid namen”, aldus mevrouw tijdens het afscheid van haar man.

Drijehornick-lezing 

Anton Schellens, fotograaf van het   
ongerepte Brabantse plattelandsleven
In de eerste Drijehornick-lezing na de coronaversoepelingen staat de 
Geldropse textielfabrikant Anton Schellens (1887-1954) centraal. Hij was 
naast een gepassioneerde verzamelaar van moderne kunst, ook als foto-
graaf actief. Met zorg koos hij in Geldrop en omgeving taferelen van het 
pure, onbedorven en pittoreske plattelandsleven. Eenvoudige optrekjes 
waar keuterboeren, thuiswerkende ambachtslieden en oude mannen en 
vrouwen hun dagen sleten zoals generaties voor hen dat deden. De lezing 
wordt gegeven door Cor van der Heijden. Hij heeft de onbekende fotocol-
lectie van Anton Schellens uitvoerig bestudeerd. Tijdens de lezing wordt 
zijn fotografische werk in zijn tijd en in kunsthistorische context geplaatst. 

Wie, waarom, wat

keer de grauwe werkelijkheid achter 
idyllische plaatjes blootlegde.

De Drijehornick-lezing wordt geor-
ganiseerd door heemkundekring De 
Drijehornick op donderdag 21 okto-
ber vanaf 20.00 uur in basisschool De 
Dassenburcht aan de Jacob Cats-
straat. De toegang voor leden is gra-
tis, aan niet-leden wordt een vrijwilli-
ge bijdrage gevraagd.

In de lezing vertelt Van der Heijden 
over de fotocollectie die tussen 1910 
en 1925 tot stand kwam. Zo krijgen 
de families Schellens, Eijcken (familie 
van moederskant) en Van Wijck 
(schoonfamilie) de aandacht. Verder 
staat de beeldende kunst centraal. 
Schellens’ favoriete kunsthistorische 
stromingen, zijn rol als verzamelaar 
en zijn actieve betrokkenheid bij het 
culturele leven in Eindhoven komen 
aan bod. Van der Heijden geeft een 
duiding van het fotografische werk 
van Anton Schellens en zal daarbij 
aantonen dat Schellens bewust op 
zoek was naar relicten van een Bra-
bant dat al minstens een halve eeuw 
tot het verleden behoorde.

Cor van der Heijden 
Historicus Cor van der Heijden (Hul-
sel, 1957) was in 2010 de vierde, en 
tot nu toe laatste, laureaat aan wie de 
Historische Prijs Noord-Brabant werd 
toegekend. In het juryrapport werd 
Van der Heijden er uitvoerig om ge-
prezen dat hij zich verre hield van een 
gemakkelijke nostalgische terugblik 
op de wereld van onze grootouders 
en overgrootouders, maar dat hij in 
zijn wetenschappelijke werk keer op 

Anton Schellens fotografeerde tussen 
1910 en 1925 in Geldrop en omgeving 
vooral boerenfamilies

Senergiek Geschiedenislezing 

Weinreb en de Jodenvervolging
Voor oktober heeft Senergiek Jan van der Wielen bereid gevonden om op 
de 22e in de Trefpuntzaal van Het Klooster zijn presentatie te geven over 
de Jodenvervolging gedurende WO II en de dubieuze rol van de Amster-
damse jood Friedrich Weinreb.

Joodse slachtoffers geëist? Hoofdrol-
spelers in dit debat waren onder meer 
de schrijver W.F. Hermans, de colum-
niste Renate Rubinstein en de latere 
staatssecretaris Aad Nuis. De felheid 
van dat debat geeft een scherp beeld 
van de gepolariseerde tijdgeest van 
de 60’er en 70’er jaren en de uiteenlo-
pende manier waarop Nederland in 
die periode terugkeek op de rol van 
haar inwoners tijdens oorlog. Waren 
het collaborateurs, stilzwijgende mee-
lopers of verzetshelden? 
Was Weinreb een collaborateur of mag 
men in hem een verzetsheld zien?

Benieuwd? Kom dan 22 oktober om 
13.30 uur naar de Trefpuntzaal van 
Het Klooster.
De entreeprijs bedraagt € 2,- (inclu-
sief pauze koffie/thee) en u krijgt € 1,- 
korting op vertoon van uw Sener-
giek/KBO ledenpas).

Vanwege de versoepeling van de co-
ronamaatregelen is vooraf aanmel-
den voor deze lezing niet meer nodig.

De Jodenvervolging is wellicht het 
grootste drama wat ons land tijdens 
de 2e Wereldoorlog getroffen heeft. 
Nuenenaar Jan van der Wielen, hij stu-
deerde geschiedenis aan de Universi-
teit van Tilburg, schetst de Duitse 
maatregelen die in de loop van de oor-
log genomen zijn en hoe Nederlan-
ders daarop gereageerd hebben. Hij 
gaat in op de rol van het doorgangs-
kamp Westerbork. Dit kamp had, in 
verhouding tot andere SS-kampen, 
een ordelijk en in veel opzichten tame-
lijk mild regime. Dit had te maken met 
het optreden van de kampcomman-
dant: Albert Konrad Gemmeker. U 
krijgt een biografische schets.
Daarnaast doet Van Der Wielen de 
geschiedenis uit de doeken rond 
Friedrich Weinreb.
Deze Amsterdammer heeft tijdens 
WO II gewerkt met een tweetal lijsten, 
waarop Joden zich konden inschrij-
ven, zodat ze behoed zouden worden 
voor deportatie. Uiteraard kon dit 
niet verborgen blijven voor de Duit-
sers. Weinreb werd gedwongen tot 
samenwerking met de Duitsers.

Na de oorlog ontstond over zijn han-
delen felle discussie: had Weinreb Jo-
den gered, of hebben zijn activiteiten 

St. Anna heet vanaf nu Anna
Het St. Anna Ziekenhuis grijpt haar 90 jarig bestaan aan om de katholieke 
toevoeging St. uit haar naam te halen. Ook de verpleeghuizen van Ananz 
en sportmedisch centrum TopSupport (beide onderdeel van de Anna Zorg-
groep) heten voortaan Anna. Het Anna Ziekenhuis, Anna Ouderenzorg en 
Anna TopSupport vroegen (oud)medewerkers, patiënten en cliënten bij-
zondere verhalen over 90 jarig Anna te delen. 

De verhalen over 90 jaar Anna zijn 
vastgelegd in een zogenaamde ‘dna-
bank’. Een bank aan de voorzijde van 
het Anna Ziekenhuis. Op de bank zijn 
plaatjes bevestigd met QR-codes. 
Scan je de code dan kom je uit bij bij-
zondere verhalen over 90 jaar Anna. 
De verhalen staan tevens op de web-
sites van Anna Ziekenhuis, Anna Ou-
derenzorg (voorheen Ananz) en Anna 
TopSupport. De ‘dna-bank’ werd op 
de 90ste verjaardag van het Anna (8 
oktober 2021) onthuld door bestuur-
der Thea Sijbesma. Bij de onthulling 
was iedereen die zijn verhaal over 90 
jaar Anna deelde aanwezig.

Een zorggroep voor iedereen 
“Na 90 jaar is ‘het Anna’ bij iedereen Björna op de dna-bank

in de regio bekend” aldus bestuurder 
Thea Sybesma. “Onze medewerkers, 
maar ook onze patiënten hebben 
het zelfs over ‘ons Anna’. Dat past ook 
goed bij de persoonlijke zorg die wij 
bieden. We combineren ons 90 jarig 
bestaan met een nieuw logo voor 
onze Annafamilie. Een groen Anna, 
een kleur die past bij de aandacht die 
wij hebben voor de leefstijl van onze 
patiënten en cliënten. Door hier blij-
vend aandacht aan te besteden 
voorkomen we zorg waar mogelijk 
én houden we samen met partners 
de zorg voor iedereen beschikbaar. 
Ook de komende 90 jaar!”   

Er is nog plek voor meer ‘Anna’-verha-
len op de dna-bank. Wil jij een bijzon-
der verhaal delen? 
Mail: communicatie@st-anna.nl

Op 7 oktober hebben Erik van Daal namens de Regiotaxi en Dieter Klein 
Nagelvoort namens vervoerder Arriva het contract getekend dat de ‘Voor 
Elkaar Pas’ mogelijk maakt in de regio Noordoost Brabant. De Voor Elkaar 
Pas is er voor mensen die gebruik maken van het Wmo-vervoer. Met deze 
pas kunnen deelnemers vanaf 1 november tegen een zeer aantrekkelijk 
tarief in Noordoost Brabant gebruik maken van het regulier openbaar 
busvervoer en één treinlijn. Al dan niet samen met een begeleider. 

denken we een drempel weg te ne-
men voor deze potentiële reizigers-
doelgroep die nu nog niet vaak ge-
bruik maakt van het OV. Wij hopen 
deze mensen een stukje meer vrij-
heid te bieden met de Voor Elkaar 
Pas.” 

Primeur 
Direct aansluitend aan het onderte-
kenen van het contract kregen geïn-
teresseerden een uitleg over het ge-
bruik van de Voor Elkaar Pas tijdens 
de OV-Opstapdag. De regiotaxi Bra-
bant Noordoost heeft samen met Ar-
riva de Brabantse primeur. De ver-
wachting is dat snel meer regio’s dit 
voorbeeld zullen volgen. De gesprek-
ken daarvoor lopen al.

Lambertus concerten presenteert:

Ensemble 1685 
in Spaanse sferen 
o.l.v. grootmeester 
Adrián v.d. Spoel
Op zaterdagavond 16 oktober om 
20.00 uur brengt Ensemble 1685 on-
der leiding van de internationaal ge-
lauwerde Argentijnse expert Adrián 
van der Spoel prachtige muziek van 
Spaanse componisten uit de renais-
sance. Uitgevoerd worden werken 
van o.a. T.L. de Victoria, D. Lobo met 
(Maria)liederen, psalmen en andere 
gezangen, afgewisseld met gregori-
aanse delen. 
Plaats: Trudokerk, Dorpsstraat 34 
5708 GH Helmond (Stiphout). Entree: 
€ 8,- tot € 12,50. 
Reserveren voor dit unieke concert 
kan via lambertusconcerten.nl 
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De kietelstenen      
deden hun werk
Zondagmiddag 10 oktober speelde Jos van Rens zijn programma PYURE 
Kietelsteen. Hij bracht heerlijke luistermuziek, steeds ingeleid door per-
soonlijke herinneringen en overwegingen.

maakt van een standaard filmlicentie 
om de kosten acceptabel te houden. 
In de digitale nieuwsbrief, die alle 
abonnees ontvangen, staat de infor-
matie wel. 

Via website www.cultuuroverdag.nl 
kan men zich op die nieuwsbrief 
abonneren. Overigens hangt bij de 
balie van Het Klooster (Park 1, Nue-
nen) ook altijd een poster met de 
filmtitel. Ten slotte: als een mail wordt 
gestuurd naar info@cultuuroverdag.
nl met als ondewerp ‘Films’ wordt au-
tomatisch een e-mail met informatie 
over de films teruggestuurd.

Toegangsprijs voor de film: € 6,50. 
Kaarten zijn op werkdagen tijdens 
kantooruren te koop aan de balie van 
Het Klooster.

De poëtische en soms filosofische 
liedjes raakten een onderstroom: al-
les is verbonden, het hier en nu is het 
resultaat van het verleden en het be-
gin van de toekomst. Zijn boodschap 
was er een van liefde en verlangen: 
zet jezelf niet te veel vast met je ge-
dachten, maar denk liever met je 
hart. Het concert past uitstekend in 
de concertini-reeks ‘Van Goghkerkje 
Intiem’.

Het volgende concert in het Van 
Goghkerkje is op zondagmiddag 14 
november. Dan speelt Harry Hendriks 
(voorheen een van vaste begeleiders 
van Gerard van Maasakkers). Meer in-
formatie over het concert is te vinden 
op www.cultuuroverdag.nl

Film Cultuur Overdag
Op dinsdag 19 oktober (aanvang: 
10.30 uur) vertoont Cultuur Overdag 
weer een film in Het Klooster. Dit keer 
een waargebeurd misdaaddrama 
over een vrouw die ten tijde van de 
Tweede Wereldoorlog de geschiede-
nis voorgoed veranderde. De film is 
gebaseerd op de roman van Jennie 
Rooney.

De titel van de film mag niet meer 
publiekelijk in de krant worden aan-
gekondigd, omdat gebruik wordt ge-

Foto: Annette Stevens

Muziekmiddag Weverkeshof
Het mag weer! Zondag 17 oktober van 14.00- tot 17.00 uur hebben we 
weer een muziekmiddag op Weverkeshof. Het optreden wordt verzorgd 
door het Corona (Free) Jazz Quartet. Als bezoeker bent u verplicht een co-
ronatoegangsbewijs te laten zien. Kom op tijd, want vol is vol!

en spelen in verschillende regionale 
orkesten. Nu dus een Quartet, (met 
een knipoog weliswaar), omdat de 
digitale piano de mogelijkheid biedt 
met een digitale bassist en drummer 
te spelen. Dit kwam goed uit omdat 
tijdens de coronaperiode, die nu ge-
lukkig achter ons ligt, het niet moge-
lijk was meer dan twee bezoekers 
thuis te ontvangen. Zo is het CFJQ 
ontstaan. Het Corona Free Jazz Quar-
tet speelt geen Free jazz maar swin-
gende vrolijke mainstream dixieland.
Tot ziens op Weverkeshof!

Wie zijn het Corona (Free) Jazz Quar-
tet? Het vraagt om uitleg. Een lange 
periode is het voor beroepsmuzikan-
ten maar ook voor amateurs een 
moeilijke tijd geweest tijdens de co-
ronamaatregelen, maar dat heeft ook 
uitdagingen opgeleverd. Veel was er 
niet te spelen en dit gaf de kans aan 
Henk van der Ven (klarinet) en Jelle 
Posthumus (piano) samen te repete-
ren. Zij kennen elkaar al jaren en heb-
ben beiden in verschillende jazzfor-
maties gespeeld in binnen- en bui-
tenland. Beiden zijn nog steeds actief 

Herfst-expositie special bij Ruimte in Beeld

Marti de Greef en Simon Woudwijk
Begin oktober is de herfst-expositie geopend bij Ruimte in Beeld aan de 
Dubbestraat in Nuenen. Met in de binnenruimten een speciale duo-expo-
sitie van gastkunstenaars Marti de Greef en Simon Woudwijk.

abstrahering, met vorm, figuur en 
evenwicht als uitgangspunt. Hierbij 
maakt hij gebruik van diverse materi-
alen zoals brons, hout, aluminium, 
porselein en lood.

Het werk van Simon Woudwijk evolu-
eert met de tijd. Centraal staan een 
aantal symbolen zoals ‘de wachter’ en 
‘het wiel’ als teken van en voor (de) 
tijd, eeuwigheid, immer doorgaande 
beweging, verandering en dynamiek. 
In zijn werk lopen verschillende tech-
nieken door elkaar: schilderwerk, fo-
to’s en sculpturen. De werken twee - 
en drie dimensionaal beïnvloeden el-
kaar, ze vullen aan of bieden een an-
der, breder, perspectief.

De expositie is elke zaterdag en zon-
dag open van 12.00 tot 17.00 uur tot 
en met 28 november.
Atelier & beeldentuin Ruimte in beeld
Dubbestraat 61, 5674 AE Nuenen
www.ruimteinbeeld.nl

Deze gastkunstenaars geven een le-
zing over hun werk. Zondag 31 okto-
ber vertelt Marti de Greef over zijn 
sculpturen met speciale aandacht 
voor het bronsgieten. Op zondag 7 
november staat Simon Woudwijk stil 
bij zijn werk, aanpak en achterliggen-
de filosofie.

Beide lezingen beginnen om 15.00 
uur bij Ruimte in beeld en zijn gratis. 
Er kunnen maximaal 30 mensen deel-
nemen aan iedere lezing. Wilt u ver-
zekerd zijn van een plaats, stuur dan 
een mailtje naar info@ruimteinbeeld.
nl met reservering en vermelding van 
de lezing. Of bel naar Antoinet Verha-
gen: 06 - 23 67 04 05.

Marti de Greef is een bekende beeld-
houwer uit Eindhoven. De composi-
torische mogelijkheden van het 
menselijk lichaam boeien, prikkelen 
en dagen hem uit in zijn sculpturen. 
Hij beweegt zich tussen realisme en 

Uniek combi-concert van  
Het Nuenens Mannenkoor   
en Mark Elbers
Het Nuenens Mannenkoor is ontzettend blij dat we na 1,5 jaar inactiviteit 
als gevolg van de coronapandemie eindelijk weer een optreden voor pu-
bliek mogen houden. De repetities hebben aangetoond, dat de stemmen 
en het repertoire nauwelijks geleden hebben onder deze gedwongen 
pauze. Op zaterdag 30 oktober om 20.15 uur houden wij ons jaarlijkse 
Pieter Fittersconcert. Speciale gast op deze avond is Mark Elbers, die lo-
kaal en regionaal succesvol is als performer en een grandioos vertolker is 
van het Elvisrepertoire.

unieke concert willen genieten, zijn 
we uitgeweken naar de grote thea-
terzaal van Het Klooster, waardoor 
we meer vrienden en vriendinnen 
kunnen ontvangen. Dat geeft u de 
mogelijkheid om, al dan niet eenma-
lig, vriend of vriendin te worden van 
Het Nuenens Mannenkoor.

De bijdrage bedraagt minimaal € 25,- 
(meer mag ook). U kunt u hiervoor 
tot 28 oktober aanmelden via het E-
mailadres joep5672@gmail.com on-
der vermelding van: 30 oktober, post-
code en huisnummer. Hebt u niet de 
mogelijkheid u via e-mail aan te mel-
den dan kan dat ook via telefoon 06-
38033670. De toegangsbewijzen en 
de loten liggen dan op 30 oktober 
voor u klaar bij de balie van Het 
Klooster mits u de bijdrage uiterlijk 
op 28 oktober hebt overgemaakt. U 
krijgt dan het volledige programma 
zoals hiervoor omschreven.

Denkt u wel aan een geldige QR-code 
en een legitimatiebewijs? Het Kloos-
ter hanteert de RIVM-regels strikt.

Wat?
Wat bieden wij die avond aan? Vanaf 
19.30 uur worden onze gasten ont-
vangen met koffie met iets lekkers. 
Om 20.15 uur start dan het concert 
met optredens van Het Nuenens 
Mannenkoor. In de pauze kunt u ge-
nieten van een gratis consumptie. Na 
de pauze neemt Mark Elbers het roer 
over om een optreden van circa drie 
kwartier te verzorgen. De uitsmijter 
van de avond is een gezamenlijk op-
treden van Mark en het koor. Bij de 
repetities is al gebleken, dat de stem-
men prachtig harmoniëren. Tijdens 
de gezellige nazit wordt een grootse 
tombola gehouden, waarvoor elke 
gast vijf gratis loten krijgt. Voorwaar 
een voortreffelijk programma.

Voor wie?
Normaal gesproken houdt Het Nue-
nens Mannenkoor in het voorjaar een 
concert voor alleen de vrienden en 
vriendinnen en sponsors van het 
koor. Als gevolg van de coronabeper-
kingen hebben we daar in 2020 en 
2021 geen gevolg aan kunnen geven. 
Vandaar dat wij gemeend hebben 
voor degenen, die ons trouw steun 
hebben verleend, iets extra’s te moe-
ten organiseren. Het Pieter Fitters-
concert is daarom exclusief voor onze 
vrienden en vriendinnen en sponsors.
Omdat we ons echter kunnen voor-
stellen dat meer mensen van dit 

NMK
SINDS 1997

Helmonds Kamerkoor zingt Nordic
Op zondagmiddag 14 november neemt het Helmonds Kamerkoor o.l.v. Peter-
Paul van Beekum u al zingend mee naar Noord-Europa, waar in de zomer de 
zon niet lijkt onder te gaan en in de winter de nachten heel lang duren. In de 
Sint-Trudokerk aan de Dorpsstraat 34 in Helmond hoort u a capella werken van 
Noord-Europese componisten zoals Sigurbjörnsson, Pedersøn, Grieg, Gjeilo, 
Mäntyjärvi, Pärt. De aanvangstijd is 15.30 uur. Kaarten à €10,- zijn verkrijgbaar 
via de website www.helmondskamerkoor.nl en aan de ingang van de kerk.
De dan geldende coronamaatregelen zullen gehanteerd worden.

Lizzy,    
de kletsende poes 
van groep acht
Op vrijdag 8 oktober is het nieuwe 
boek ‘Lizzy, de kletsende poes van 
groep acht - Mee op schoolkamp’ van 
Tamara Wagner verschenen. Dit kin-
derboek wordt uitgegeven door Uit-
geverij Boekscout. 

Lizzy is een zwerfkat. Ze is verstoten 
door haar moeder, omdat ze haar de 
oren van haar lijf kletste. Ze slaapt op 
de eenzaamste plekken en eet het af-
val dat mensen weggooien. Maar 
dan ontdekt ze een school en vindt 
ze haar thuis bij groep acht. Ze krijgt 
een hechte band met de kinderen en 
probeert de kinderen op alle manie-
ren te helpen. Maar daarnaast is ze 
ook nog gewoon een kat natuurlijk, 
ze haalt de gekste streken uit. Wan-
neer groep acht op schoolkamp gaat, 
vraagt de meester of Lizzy ook mee 
wil gaan. Ze wil erg graag mee, ook 
de kinderen vinden het erg leuk dat 
Lizzy mee gaat. Het schoolkamp is 
geweldig! Maar dan gebeurt er iets 
onverwachts…

Over de auteur
Tamara Wagner (1994) volgt een op-
leiding binnen het onderwijs. Ze 
kreeg de smaak van het schrijven te 
pakken, toen ze vanuit haar oplei-
ding een verhaal moest schrijven 
voor haar stageklas. Het enthou-
siasme van de kinderen leidde ertoe 
dat ze het verhaal tot een echt boek 
wilde maken. Haar inspiratie voor 
het verhaal haalde ze uit de streken 
van haar eigen kat. Ze vroeg zich af 
wat haar kat zou zeggen als ze zou 
kunnen praten, net zoals waarschijn-
lijk vele andere dierenliefhebbers 
zich dat afvragen.

Boekgegevens 
Titel: Lizzy, de kletsende poes van 
groep acht - Mee op schoolkamp 
Auteur: Tamara Wagner.
Aantal pagina’s: 56.
ISBN: 9789464318531.
Verkoopprijs: € 15,99 (inclusief kostelo-
ze verzending in Nederland en België)
Geïllustreerd: ja. Uitvoering: paperback.

Distributiedozen
Distribueren kun je leren
Maar wie kan de beslissing nog keren?
Tussen Nuenen en Geldrop
Bevindt zich de ideale stop
Voor het bouwen van drie distributiehal-
len
Wie wil dat nu nog verknallen?

Helmond, Son en Breugel en Veldhoven
Komen hun weigering wel te boven
Zij willen immers geen verkeersoverlast
Alsof die tussen Nuenen en Geldrop wel 
past
Noem het hallen, loodsen of dozen
De weg er naar toe gaat niet over rozen.

Joke van Overbruggen©

Expositie   
Landschappen  
en meer! wegens 
succes verlengd
De tentoonstelling van Jan Vlemmix 
in Kasteel Geldrop is indrukwekkend 
en Jan zelf is onder de indruk van zo-
veel belangstelling voor zijn levens-
werk. Heeft u de kleurrijke land-
schappen, bloemen, portretten en 
abstracte schilderijen gemist? De ex-
positie wordt wegens succes ver-
lengd en is nog geopend tot en met 
zondag 31 oktober op donderdag, 
vrijdag en zondag van 14.00 tot 17.00 
uur. www.kasteelgeldrop.nl

Mont Ventoux. Foto: Janne Vlemmix
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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,  N u enen  |  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
W ij  h el p en u graag b ij  h et verzorgen van een b ij zond er en W ij  h el p en u graag b ij  h et verzorgen van een b ij zond er en 
persoonlijk afscheid, waarin uw herinneringen en emoties persoonlijk afscheid, waarin uw herinneringen en emoties 
al l e ruim te k rij gen. E en m ooi,  p assend  af sch eid  k an u al l e ruim te k rij gen. E en m ooi,  p assend  af sch eid  k an u 
strak s h ouvast geven b ij  d e verw erk ing van uw  verd riet.strak s h ouvast geven b ij  d e verw erk ing van uw  verd riet.

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

                      

Jen Duraij

Verdrietig, maar trots op wie hij was, hebben wij afscheid moeten  
nemen van een mooi mens; mijn lieve man, onze zorgzame vader,  
schoonvader, trotse opa en overgrootvader 

echtgenoot van

Coby Duraij-van der Schoot

We nemen in besloten kring afscheid van Jen. 

5 Nuenen, 8 juli 1930 c  Oirschot, 9 oktober 2021

Vincent van Goghstraat 165, 5671 DT Nuenen

Coby
Lucienne
Marloes en Daniëlle, Tess
Noah en Arno, Guus, Teun
Frank en Marion
Bas,Tom, Maud, Isabelle

Schouders heb je om te dragen
zorg en pijn voor alleman
en een hart om te aanvaarden
wat een ander beter kan

Na een leven waarin zowel geluk als verdriet haar deel werd, 
is rustig ingeslapen 

Corrie van der Wiel-Mollen
echtgenote van

Henk van der Wiel †

 * Veldhoven, 23 oktober 1930 † Nuenen, 6 oktober 2021

  
Op dinsdag 12 oktober hebben wij afscheid genomen van Corrie. 

Een speciaal woord van dank gaat uit naar het verplegend personeel 
van Savant woonzorgcentrum Van Lenthof, huisarts Nederstigt 
en in het bijzonder Laura van Rooij die haar tot de laatste periode 
van haar leven liefdevol hebben verzorgd.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Ga je mee
Met deze uitnodiging starten we de 
voorbereidingen voor de communie 
en het vormsel. In de komende vie-
ringen stellen de kinderen zich aan 
ons voor en gaan op weg naar het sa-
crament van communie (juni) en 
vormsel (december). We gaan de 
weg van Jezus volgen en vertellen er-
over in deze viering. Zo willen we sa-
men met de kinderen deze stappen 
zetten. Zaterdag 16 oktober zijn we 
bijeen in de H. Clemens, Park 53 te 
Nuenen. (RIVM-richtlijnen).

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 16 oktober 18.30 uur: gezins-
viering in Nuenen, kinderkoor, voor-
gangers pastor J. Vossenaar en pasto-
rale werkers R. van Eck en P. Peters.
Zondag 17 oktober 11.00 uur: The-
maviering over klimaat, Gregoriaans 
koor, voorganger pastoraal werker J. 
Deckers.

Misintenties: 
Zaterdag 16 oktober 18.30 uur: geen 
intenties.
Zondag 17 oktober 11.00 uur: Pastor 
Carel Swinkels (vanwege sterfdag); 
overleden ouders Jan en Miet Dijstel-
bloem - Knoops; Noud van Rooij en 
Marie van Rooij - van de Kam; Toos 
Hurkmans - Damen en familie; Josien 
Vinke - Hassing; Brigitte Reijnders - 
Petter (vanwege sterfdag); Machiel 
van Stokkom; Lennard, Leentje en Er-
nest de Haas. 

Mededelingen
Van 31 oktober tot 12 november zal er 
in Glasgow de 26-ste editie van de kli-
maatconferentie van de Verenigde Na-
ties plaats gaan vinden. Om u vast wat 
voor te bereiden daarop hebben we 
zondag tijdens de viering speciale 
aandacht voor het thema klimaat, zorg 
voor de schepping en groene kerken.

De opbrengst van de extra collecte 
voor de Vredesweek heeft in Nuenen 
€ 246,72 opgebracht. Hartelijk dank 
hiervoor.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 17 oktober 11.00 uur: vie-
ring, vocale omlijsting, voorganger 
pastor J. Vossenaar. 

Misintenties: 
Pieter en Marietje van Rooij; Christ en 
Lia van Cuijck; Riek van den Bogaard - 
van Geelkerken; Piet en Corrie Mar-
tens - Geven; Marie Jansen - Raaijma-
kers en Toon Jansen; Jan en Thea 
Maas - Köhnen; Harrie en Jo Raaijma-
kers - Keijzers.

Mededelingen
De opbrengst van de extra collecte 
voor de Vredesweek heeft in Gerwen 
€ 11,90 opgebracht. Hartelijk dank 
hiervoor.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 17 oktober 09.30 uur: vie-
ring, orgel- en pianospel, voorganger 
pastor J. Vossenaar. 

Misintenties:
Martien van de Wetering.

Mededelingen
De opbrengst van de extra collecte 
voor de Vredesweek heeft in Neder-
wetten € 120,79 opgebracht. Harte-
lijk dank hiervoor.

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

De kerkdienst van zondag 17 okto-
ber zal een bijzonder karakter heb-
ben. De dienst is voorbereid door de 
groep ZWO van onze kerk. Er zal aan-
dacht worden besteed aan de vluch-
telingenkampen in Griekenland. In 
de dienst zullen mensen, die ter 
plaatse gewerkt hebben, van zich la-
ten horen. Er is Griekse muziek van 
de groep ‘Mono Patia’ (zie hierover 
elders in deze krant). De feestvreug-
de wordt nog verhoogd, omdat er 
vier kinderen zullen worden ge-
doopt. Voorgangers in de dienst zijn 
ds. Ad Wijlhuizen (oud-predikant in 
Nuenen) en ds. Marlies Schulz. De 
collecte zal worden gehouden voor 
het werk onder vluchtelingen op 
Lesbos. Als u niet in de gelegenheid 
bent om naar de kerk te komen, kunt 
u ook de dienst via livestream vol-
gen: 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 14 oktober. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Callixtus I, paus 
en martelaar.
Vrijdag 15 oktober. 07.15 uur H. Mis, 
H. Teresa van Avila, maagd.
Zaterdag 16 oktober. 09.00 uur H. 
Mis, kerkwijdingsfeest van de kerken 
waarvan het wijdingsfeest niet be-
kend is. Aanbiddingsdag: 10.00 uur 
uitstelling en eerste rozenhoedje; 
13.00 uur tweede rozenhoedje; 15.00 
uur Kruisweg; 17.00 uur derde rozen-
hoedje; 17.45 uur sluiting met Sacra-
mentele Zegen.
Zondag 17 oktober. 08.00 uur gezon-
gen Hoogmis, 21ste zondag na Pink-
steren. 
Maandag 18 oktober. 18.30 uur H. 
Mis, H. Lucas, evangelist.
Dinsdag 19 oktober. 18.30 uur H. Mis, 
H. Petrus van Alcantara, belijder. 
Woensdag 20 oktober. 07.15 uur H. 
Mis, H. Johannes van Kenty, 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.

Griekse muziek en    
meer in Regenboogkerk
De zee is overal. Je zit op een klein bootje. Misschien wel in nood. Het is 
donker en koud. Maar je hebt een zwemvest aan. Dat voelt veilig. En dan: 
banen van licht over de zee. Een vuurtoren wijst de weg naar de veilige ha-
ven. Dit geeft uiteraard niet altijd de realiteit weer, maar probeer je dit toch 
voor te stellen en loop dan op 17 oktober om 10.00 uur de Regenboogkerk 
binnen voor een bijzonder viering die helemaal anders zal zijn dan een ge-
wone kerkdienst. De sfeer van op zee zijn, zal direct voelbaar zijn.

hun muziek. Ad Wijlhuizen was predi-
kant van de Protestantse kerk (PGN) 
van 1995 tot 2008. Velen zullen hem 
nog herinneren. We zijn heel blij dat 
hij deze ochtend onze spreker is. Ook 
hij is op Lesbos geweest en de onuit-
wisbare ervaring die hij daar heeft op-
gedaan zal onderdeel zijn van zijn 
verhaal. We zijn benieuwd naar zijn al-
tijd inspirerende woorden. In deze 
dienst zullen overigens ook vier kin-
deren worden gedoopt, wat het ge-
heel alleen maar feestelijker zal ma-
ken. Iedereen, die geïnteresseerd is, is 
van harte welkom om mee te vieren, 
te luisteren en te genieten in de Re-
genboogkerk aan de Sportlaan op 17 
oktober om 10.00 uur. Niet in de gele-
genheid om te komen? Geen pro-
bleem, want dan is de dienst te zien 
via internet, die ochtend en de dagen 
er na. Zie de website PGN-Nuenen.nl 
bij kerkdiensten en verbinding.

Lesbos
Die ochtend in de Regenboogkerk 
komt onder meer het vluchtelingen-
probleem op Lesbos aan de orde, wat 
we kunnen doen en zeker ook wat me 
met elkaar al hebben gedaan. Dit 
Griekse eiland kent iedereen wel van 
de vele vluchtelingen en de omstan-
digheden waarin zij daar verkeren. 
Het vluchtelingenprobleem kunnen 
wij hier helaas niet oplossen. Dat is 
aan de politiek, maar ons het lot aan-
trekken van de mensen die daar on-
der erbarmelijke omstandigheden 
verblijven, kunnen we wel. De werk-
groep ontwikkelingssamenwerking 
(ZWO) van de protestantse kerk pro-
beert ondersteuning te geven door 
giften aan de stichting Because We 
Carry voor specifieke projecten. Dit 
voorjaar is er een grote actie geweest, 
genaamd ‘De Lesbox’. Een klein doos-
je met Griekse lekkernijen was te 
koop. De actie was een enorm succes, 
ruim 7000 euro is opgehaald. Op deze 
ochtend zal informatie worden gege-
ven hoe dit is besteed en wat verder 
nodig is om het leven iets menselijker 
te maken in de kampen op Lesbos.

Muziek Monopatia en spreker Ad 
Wijlhuizen
We zijn zeer vereerd dat de groep Mo-
nopatia zijn medewerking verleent 
met Griekse muziek. Zij zullen tijdens 
de viering optreden en daarna geven 
ze nog een klein mini-concert. De 
muzikanten hebben elkaar leren ken-
nen op Lesbos. De persoonlijke erva-
ringen die zij op Lesbos hebben op-
gedaan, vormen de inspiratie voor 

Ad Wijlhuizen

Omgaan met   
chronische pijn
Bent of kent u iemand die altijd pijn 
heeft en zich afvraagt of er misschien 
manieren zijn die u kunnen helpen 
hiermee beter te leren omgaan? Kom 
dan naar onze lezing over integrale re-
validatie en nieuwe ontwikkelingen op 
het gebied van chronische pijn. 

Vrijdag 19 november 19.30 - 21.30 
uur in Wijkgebouw Gestel, Bocchori-
nilaan 6, Eindhoven.
Spreker: Prof. Dr. Rob J.E.M. Smeets.
De lezing is openbaar en gratis toe-
gankelijk. Ook niet leden zijn van har-
te welkom. Aanmelden verplicht 
i.v.m. coronamaatregelen: bel vóór 
12 november onze gastvrouw Greet: 
06 83 40 78 50. U bent van harte wel-
kom met een QR-code, een negatie-
ve testuitslag of een herstelbewijs.

Dozenkolder Eeneind
In omliggende en onze gemeente blijkt thans forse weerstand tegen het in 2016 vast-
gestelde bestemmingsplan voor distributiecentra op Eeneind. Terecht bestaan ernstige 
zorgen over met deze centra samenhangend vrachtverkeer. Merkwaardig dat men 
destijds bij de ontwikkeling van het bestemmingsplan de, nog steeds, ontoereikende 
wegen-infrastructuur over het hoofd heeft gezien. De politiek en ambtelijke systeem-
dienaren betrokken bij ontwikkeling van dit bestemmingsplan hebben toen stevige 
steken laten vallen. En nu is Leiden in last, want als die bouw doorgaat zitten vooral 
Geldrop en Mierlo met de verkeersellende. De vraag is of Nuenen met miljoenen uit de 
regio en medewerking van contractpartijen uit deze penibele financiële situatie gered 
kan worden. De zorgen hierover, bij motie uitgesproken door onze gemeenteraad, zijn 
niet voldoende. Mocht deze kwestie financieel nadelig uitpakken voor Nuenen, kan 
verhoging van de OZB nauwelijks uitblijven. 

Rob Riedijk, Nuenen. 5673 KT - 9

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

Muziek in   
de Cathrien
St. Catharinakerk Eindhoven, zater-
dag 16 oktober, 15.00 uur.

Capella Sine Nomine is een ambitieus 
projectkoor dat sinds de oprichting 
in 2013 onder leiding staat van André 
Vis. Hun doel is om op hoog niveau 
koormuziek uit verschillende stijlpe-
riodes uit te voeren.
In samenwerking met de Duitse ac-
teur Hans Radloff voert Capella Sine 
Nomine dit maal het geweldige To-
tentanz van Distler uit. Het werk be-
staat uit veertien ‘Spruchmotetten’ 
afgewisseld door gesproken teksten 
tussen de Dood en zijn slachtoffers.
Naast Totentanz zingt het koor ook 
The Funeral Ikos van Tavener, Agnus 
Dei (uit Requiem) van Sixten, The Be-
atitudes van Mealor en How they so 
softly rest van Willan.
De noodzakelijke registratie en beta-
ling voor dit concert kunt u regelen 
via: www.muziekindecathrien.nl
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LINDEBLAADJES

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

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

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 41

Oplossingen wk 40
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

I N T E G E R

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

E N E R G I E S N E L L E N

F U U R S A P G A T A

E C G I E C H E L E N D G

N I P F L U W E E L V I A

D A U W S D C N T A A L

I B R U T O H A V I K M

A I W L

E M A T S E A N O D E O

L E E K M R T I E E L T

F I T B A G A T E L R I T

T K N A L E V E R E N S A

A P A N N E S V O N W

L O U R D E S T O E N D R A

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku3 1 8 9
9 6

8 5
7 4 8
5 8 3 2

6 9 7
2 3

6 7
1 2 4 5

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

Horizontaal: 1 opbouw 6 reptiel 12 verleidster 14 levendig 15 de onbekende (afk.) 17 boksterm (afk.) 
18 huid 20 United States 21 kledingstuk (afk.) 22 in opdracht van 24 verslag 27 pers. vnw. 
28 riv. in Duitsland 30 lage rivierstand (afk.) 31 cerium (afk.) 32 part 33 land in Afrika 35 deugniet 
37 Verbond van Nederlandse Ondernemingen 38 zelfkant 39 voortbrengsel 43 pl. in Noord-Holland 
47 gekheid 48 noordwest (afk.) 49 klaar 50 vorstentitel 51 vogeleigenschap 52 kledingstuk 
55 haarsmeer 56 informatietechnologie 57 kilovolt (afk.) 58 plechtige gelofte 59 of dergelijke (afk.) 
61 schoolonderzoek (afk.) 62 parasiet 64 staatsgreep 66 grassteppe 67 achterdocht.

Verticaal: 1 piepklein 2 bedrijfsvorm (afk.) 3 deel v.e. boom 4 liefdesgod 5 grand prix (afk.) 
7 aan boord (afk.) 8 kleine kinderen 9 vordering 10 zangnoot 11 debet 13 klap 16 lekkernij 
18 Ned. omroep 19 waarnemend 21 deel v.e. schip 23 continuering 25 zeevogel 26 snelle loop 
27 jong 29 wielerwedstrijd 32 Europese taal 34 kilte 36 erfelijk materiaal 39 neteldier 40 kier 
41 vakbond (afk.) 42 telwoord 43 kiem 44 afl evering (afk.) 45 oorlogsgod 46 vrucht 52 voorzetsel 
53 opstootje 54 afbijtmiddel 57 steen 60 zet 62 tot afscheid (afk.) 63 kadastraal inkomen (afk.) 
64 chroom (afk.) 65 per adres (afk.).

AANVAL
AUTORIT
CLOSETROL
DESKUNDIG
ENGEL
ENGTE
FALEN
GEZELLIN
GRASDUINEN
INCIDENT
INFECTIE
INGENIEUS
KRENG
NATIE
NERTS
ONNOZEL
OREGON
PLEIN
PORTAAL
REINHEID
SIGARET
SPUUG
STAGE
TAHOE
UITWEG
VENDU
VERENIGING
VLOOT
VOEDEN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36

37 38

39 40 41 42 43 44 45 46

47 48 49 50

51 52 53 54 55

56 57 58 59 60 61

62 63 64 65

66 67

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

Winnaar: week 39, Mw. E. Geerings, Nuenen.

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

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

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

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

Gepensioneerd?
Rond de Linde vast 

bezorgen of op de wacht-
lijst als oproepkracht!

Interesse? Mail
admin@ronddelinde.nl
of bel 040-2831200 / 

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

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

WWW.SBNBOUW.NL

040 - 209 72 41

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

Tijdelijke opslag?

Lieshout

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

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.

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

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

‘Wij staan altijd 
 voor u klaar.’

Marjosé van DELA

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

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

Meer informatie of een persoonlijk gesprek? 
Onze ervaren teams helpen u graag. Ga naar 
dela.nl/nuenen of bel 040 209 77 09.

Papenhoef 17, 5737 BS Lieshout
Telefoon 0499-423597, Fax 0499-423095

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

“BUITENGEWOON BINNENWERK”
 • Winkel/-& Horeca-inrichting
 • Kantoorinrichtingen
 • Kasten & Wanden
 • Balies
 • Keukens & Badkamers
  • Meubels

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

INFO@HS-INTERIEURBOUW.NL
WWW.HS-INTERIEURBOUW.NL

SCHOONHEIDS - PEDICURE SALON ANOUK

Maandag en donderdag geopend.
Behandelingen op afspraak 

06 - 21 95 02 96
Voor iedereen toegankelijk in een 

sfeervolle ruimte in Archipel Akkers 
Anouk Biermans

Margot Begemannstraat 9, 5671 CW  Nuenen
info.schoonheidssalonanouk@gmail.com

DE BEZEM door het MAGAZIJN en ARCHIEF
• OOIT in de etalage (portret, gezin of bruidsfoto) gehangen in 

onze winkel aan de Berg of Vincent van Goghstraat? De foto mag 
opgehaald worden.

• OOIT een fotorolletje laten ontwikkelen en afdrukken en vergeten 
op te halen? Kom het dan nu ophalen….

NEGATIEVEN
• Voor de bruidsparen die ooit voor de lens hebben gestaan om 

die bijzondere dag vast te laten leggen, is NU de kans om de 
negatieven voor een klein bedragje in bezit te krijgen.

• Diverse lijsten en cadeauartikelen, ook in de opruiming met 
50% tot 70% korting, misschien een goed idee voor de komende 
feestdagen.

WANNEER….??
Zaterdag 16 oktober, 23 oktober, 29 oktober van 10.00 tot 13.00 uur

WAAR..?
Onze studio is nog steeds gevestigd aan de Emmastraat 2a Nuenen.

• NOG steeds het adres voor een vakkundige gemaakte foto.

Van pasfoto tot reportage op afspraak telefonisch te bereiken op 
040-2837067 of 06-51364940. U bent welkom om te komen ‘neuzen’  
wat er in de collectie van 40 jaar fotograferen in Nuenen zit.

heeft 
opgeruimd...
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SPORT
Programma
VOETBAL
RKVV NEDERWETTEN 
Vrijdag 15 oktober
Braakh. VR30+1 - Ned. VR30+1  .19.30
Zaterdag 16 oktober
Best Vooruit VE - Nederw. VE  ......17.00
Zondag 17 oktober
Casteren 1 - Nederwetten 1  .......14.30
Nederwetten 2 - RKGSV 5  ............10.00
RKSV Nuenen 9 - Nederw. 3  .......12.00
Nederwetten 4 - EMK 5  .................11.00
Beerse Boys VR3 - Nederw. VR1 10.00

RKGSV GERWEN
Zondag 17 oktober 
VOW 1 - RKGSV 1  ...............................14.30
RKGSV 2 - Geldrop 6  ........................11.00
RKGSV 3 - Unitas’59 11  ...................13.15
RKGSV 4 - Brandevoort 6  ..............10.15
Nederwetten 2 - RKGSV 5  ............10.00
Unitas’59 12 - RKGSV 6  ...................14.00
RKGSV VR1 vrij

Creatief omdenken! Speciaal      
voor sportbestuurders

spirerende en energieke sessie, die 
we voor de sportbestuurders organi-
seren op woensdag 20 oktober.

Deze sessie wordt verzorgd door 
Start2Create. Zij gaan aan de slag 
met methodieken waardoor je wordt 
getriggerd en uitgedaagd om anders 
te gaan denken. Los van de vaste pa-
tronen leer je nieuwe wegen te creë-
ren. Met een frisse blik kijken naar de 
lokale ambities en vooral ontdekken 

Niemand had kunnen denken dat het 
coronavirus zoveel niet voorziene in-
vloed had op de vertaling van het Na-
tionale Sportakkoord naar de lokale 
sportakkoorden. En dus op de lokale 
ambities en sportinitiatieven. Ook in 
Nuenen zijn de handen ineengesla-
gen, toen in Het Klooster het lokale 
sportakkoord voor Nuenen met vele 
verenigingen en andere partners werd 
ondertekend in september 2020.

De stuurgroep zit vol energie om de 
uitgesproken ambities te realiseren 
voor en met de Nuenense sportge-
meenschap. Blij zijn we dan ook dat 
we je uit mogen nodigen voor een in- Herenteam BCL     

verliest topper nipt
Het herenteam van Badminton Club Lieshout heeft de topper tegen BC 
Oirschot nipt verloren. Na een slechte start (4-0) kon het team nog be-
hoorlijk wat redden door in het tweede deel alsnog 3 van de 4 partijen te 
winnen. Helaas was dat uiteindelijk onvoldoende om gelijk te spelen en 
werd dus met 5-3 verloren.

Wouter van Vijfeijken (als tweede 
heer) sleepten er beide wél een be-
slissende derde set uit, maar konden 
deze beide niet winnen. 4-0 derhalve 
halverwege de wedstrijd.

Ommekeer
Ruud van Vijfeijken en Laurence Roij-
ackers zorgden voor de ommekeer. 
Ruud won in twee sets van Peter Ver-
meer. Laurence Roijackers maakte 
het een stuk spannender. Na een ver-
lies met 21-16 van de eerste set wist 
hij met een uiterste krachtinspan-
ning de tweede set binnen te halen 
(20-22). Daarna was het verzet volle-
dig gebroken en werd met 21-4 (!) de 
derde, beslissende set gewonnen.

Perspectief behouden
Ook de afsluitende dubbelpartijen 
waren spannend. Ruud en Wouter 
van Vijfeijken wonnen in drie mooie 
sets van Niek van de Wijdeven en 
Mike Smits. Op het andere veld verlo-
ren Laurence Roijackers en Bert Man-
ders in twee sets van Peter Vermeer 
en Dave van Straten waardoor de 
eindstand op 5-3, in Oirschots voor-
deel, uit kwam. Uiteindelijk dus tóch 
verloren, maar het perspectief op 
een hoge klassering in deze afdeling 
werd gelukkig behouden.

Slecht begin
In de twee startende dubbelpartijen 
werd direct twee keer verloren. Wou-
ter van Vijfeijken en Bert Manders 
maakten in hun dubbelpartij geen 
kans. Zij verloren met duidelijke cij-
fers. Ruud van Vijfeijken en Laurence 
Roijackers deden het beter. Met 21-
19, 19-21 en 21-19 werd met het 
kleinst mogelijke verschil verloren. 
De partij was dan ook héél close. Ook 
de eerste twee singlepartijen die 
daar op volgden werden verloren. 
Bert Manders (als eerste heer) en 

BCL-H1 met (vlnr.) Jeroen van der Heiden, 
Laurence Roijackers, Wouter van Vijfeij-
ken, Bert Manders, Christian Klumpers en 
Ruud van Vijfeijken

RKGSV - ELI 0 - 0

Doelpuntloze streekderby
Door Bas Engelen

Vuurwerk, groene rook en vlaggen verwelkomden de thuisclub en buur-
man ELI op Sportpark D’n Polder. RKGSV was nog foutloos in de eerste 
twee competitiewedstrijden met een doelsaldo van +6, terwijl ELI vorige 
week de eerste nederlaag leed tegen Boskant.

ken voor veel dreiging, maar geen op-
gelegde kansen. De eerste echte 
100% kans was voor RKGSV, toen 
Bjorn Kreemers in de 57e minuut de 
bal over de verdediging legde bij Mike 
van den Berk in de voeten. Hij stond 
uit het niets oog in oog met de uitge-
komen Beau Bastiaans, maar kreeg de 
bal niet langs hem. Een kleine tien mi-
nuten later werd Coen Brouwers net 
buiten de 16 ingespeeld, hij draaide 
zich een weg naar de achterlijn waar-
naar hij de bal strak voor trok. Het was 
Martijn van Rooij die de bal net op tijd 
wist weg te werken voor de inkomen-
de Danny de Koning.
Twintig minuten voor tijd was er weer 
een corner voor RKGSV. Mike van den 
Berk legde deze bij de eerste paal, 
waar Gijs Kiebert hem verlengde. De 
bal belandde tweede paal bij de hele-
maal vrijstaande Mark Bartels, maar 
hij kopte de bal op de onderkant van 
de lat. Ook de rebound ging er niet in. 
Amper vijf minuten later zorgde hoog 
druk zetten van ELI voor een terug-
speelbal op keeper Remy Hendrikx. 
Met een lange haal werd Mike van 
den Berk bereikt die de bal doorkopte 
op de diepgaande Brian de Ronde, 
maar weer was daar Beau Bastiaans 

Al na zeven minuten kreeg RKGSV de 
eerste 100% doelkans. Rechtsback 
Jelle van Hagen stoomde op over de 
rechterflank en kopte een hoge 
crosspass bij Brian de Ronde in de 
voeten. Hij draaide open en gaf een 
voorzet op Milos Milosevic die de bal 
rand 16 panklaar legde voor de door-
gelopen Jelle van Hagen. Wat volgde 
was een pegel van Jelle op de lat en 
een rebound die eindigde in de han-
den van Beau Bastiaans.
In de 13e minuut kreeg RKGSV de eer-
ste corner, Mike van den Berk legde de 
bal bij de eerste paal waar deze werd 
verlengd door Mark Bartels. De bal be-
landde bij Joey van den Berk die hem 
niet kon controleren waarna deze uit-
eindelijk bij Bjorn Kreemers terecht 
kwam, uit de draai schoot hij over.
Na 20 minuten was daar het eerste 
wapenfeit van ELI, Danny de Koning 
werd ingespeeld op de 16 meter. Hij 
draaide zichzelf vrij en schoot de bal 
in de lange hoek waar Remy Hen-
drikx redding kon brengen. In het 
laatste kwartier van de eerste helft 
volgde veel strijd, maar geen doelpo-
gingen. Ruststand: 0-0.
In de eerste tien minuten van de twee-
de helft zorgde ELI met enkele uitbra-

RKSV Nuenen 100 jaar deel 4 

1953-1962,      
nieuwe clubkleuren     
en het eerste clubblad
De roerselen achter de bestuurstafel drukken hun stempel op de voetbal-
lers en het onvermijdelijke gebeurt. In 1954, gestoken in de nieuwe club-
kleuren groen-wit, degradeert ‘Nuenen 1’ naar de afdeling Brabant. Ge-
lukkig laat herstel niet lang op zich wachten. Op de dag van het 33-jarig 
bestaan, 15 mei 1955, wint ‘Nuenen 1’ met 1-0 van Mifano en mag zich 
kampioen noemen. 

wordt op grootse wijze het 40-jarig 
jubileum gevierd met koffietafel, di-
verse wedstrijden, feestavond en 
veel muziek. Opmerkelijk is de grote 
financiële bijdrage uit de ‘emmertjes-
aktie’ van Persilproducten, georgani-
seerd door de verenigingsman bij 
uitstek, Mies van Bakel. 

Jeugdvoetbal
 In 1953 werden beide jeugdelftallen, 
A1 en B1, ongeslagen kampioen en 
dit leidt tot ledenaanwas. In 1954 zijn 
er al drie elftallen en worden er voor 
de eerste maal een eigen jeugdtoer-
nooien georganiseerd. De prestaties 
zijn en blijven voorbeeldig, maar 
toch zijn er slecht 50 jeugdleden in 
1962. De oorzaak hiervan is de zeer 
beperkte accommodatie: op slechts 
één veld moeten acht elftallen hun 
trainingen én wedstrijden afwerken. 

Wordt vervolgd

Net als in 1948 moeten er promotie-
wedstrijden gespeeld worden, nu te-
gen Someren. Ook nu moet een be-
slissingswedstrijd de promovendus 
opleveren. Na een verbeten strijd wint 
‘Nuenen 1’, op het terrein van MULO, 
met 3-2 en is de terugkeer naar de 
KNVB een feit. Twee seizoenen houdt 
‘Nuenen 1’ het vol, maar in het seizoen 
’57-58 degradeert het weer naar de 1e 
klasse Noord Brabant. In datzelfde jaar 
krijgt ‘Nuenen’ haar eerste clubblad: 
Nukontor (ongetwijfeld een samen-
stelling van Nuenens Kontakt Orgaan) 
onder redactie van de heren M. van 
Bakel en M. Meulendijks. Van het batig 
saldo van ruim fl. 1000,- uit de voet-
baltoto wordt fl. 500,- gereserveerd 
voor het 40-jarig jubileum in 1962. 
Niet alleen ‘Nuenen 1’ is belangrijk 
voor de vereniging. In 1959 wordt 
‘Nuenen 3’ kampioen met enkele 
spelers die later van belang zullen 
zijn voor het eerste team. In 1962 

EMK - Woenselse Boys 2-3
In een wedstrijd die al vroeg in de competitie als ‘belangrijk’ was aange-
duid, was Woenselse Boys in de openingsfase de bovenliggende partij. 
Het veldspel, de bezetting en teamgeest waren beter aan de kant van 
Woenselse Boys en EMK kreeg maar moeilijk vat op de beweeglijke spit-
sen van Woenselse Boys die voor handenvol werk achterin zorgden. EMK 
kon daar maar moeilijk iets tegenover stellen en na een kwartier spelen 
viel als een logisch gevolg de 0-1 voor Woenselse Boys te noteren. In de 
fase hierna was het overwicht voor Woenselse Boys, terwijl er aan beide 
zijden kansen te noteren vielen. Toch was de 0-1 ruststand een terechte 
afspiegeling van de verhoudingen op het veld.

op slot na een 0-3 voorsprong voor 
Woenselse Boys. De wedstrijd leek 
pas echt te ontbranden toen EMK 
een kwartier voor tijd de 1-3 aante-
kende (doelpunt Rick van den Bo-
gaard) en het geloof in de ploeg te-
rugkeerde. In de slotfase leek een 
verrassing nog in de lucht te hangen 
na de 2-3 aansluitingstreffer van EMK 
(opnieuw een doelpunt van Rick van 
den Bogaard), maar uiteindelijk was 
de winst van Woenselse Boys terecht 
te noemen.

Na rust was het spelbeeld in de be-
ginfase hetzelfde als de eerste helft, 
hoewel EMK wat meer vanuit de om-
schakeling aandrong maar niet echt 
gevaarlijk werd. Woenselse Boys 
daarentegen zorgde continue voor 
gevaar en voor dreiging en een voor-
tijdige beslissing hing in de lucht. 
Toen de vroege voorsprong werd 
omgezet naar een 0-2 stand leek de 
wedstrijd van alle spanning beroofd. 
Een kwartier voor het einde van de 
wedstrijd ging de wedstrijd definitief 

Een geslaagd schutterstoernooi      
bij de St. Antoniusschut Eeneind-Opwetten

Volkert ontvangt zijn onderscheiding

die ver zijn goal was uitgekomen en 
zo de bal kon onderscheppen.
In de derde minuut blessuretijd was 
daar weer een corner. Mike van den 
Berk vond broer Joey bij de eerste 
paal, die knikte hem naar de verre 
hoek waar de bal van de lijn werd ge-
haald. Na het wegwerken floot de 
scheidsrechter direct af, het mocht 
niet zo zijn deze wedstijd voor beide 
teams, een enerverende 0-0.

Gelukkig zijn de sportverenigingen weer volop actief. Een geweldig ge-
zicht, die volle sportvelden en sporthal. Vele inwoners van de gemeente 
Nuenen genieten van het sporten en bewegen of maken de sport moge-
lijk. Goed om te zien dat de leden de weg naar hun sportvereniging weer 
weten te vinden.

welke praktische kansen die bieden 
voor jouw vereniging.

De avond wordt gekenmerkt door 
veel interactie, snelheid en energie. 
Een lach is gegarandeerd.
We willen veel verenigingen de kans 
geven om deel te nemen, daarom 
geldt een maximum van 2 bestuurs-
leden per vereniging.
Locatie is de bestuurskamer van RKSV 
Nuenen (Sportpark Oude Landen - 
Pastoorsmast 14 - 5673 TD Nuenen) 
en de avond begint om 20.00 uur.

Ben je geïnteresseerd? Meld je aan 
door uiterlijk 17 oktober een mail te 
sturen naar services@sportiefwelzijn.
nl onder vermelding van je vereni-
gingsnaam en of je met 1 of 2 perso-
nen komt.

Zorg dat je erbij bent. Tot 20 oktober!

Mocht je nog vragen hebben neem 
dan gerust contact op met Fedde 
Boersma, lid stuurgroep, fedde.
boersma@sportiefewelzijn.nl.

De St. Antoniusschut kreeg de mogelijkheid om een federatief toernooi 
geweerschieten te organiseren en greep deze kans met beide handen 
aan. Keizers, koningen, jeugdkoningen en schietkorpsen van de gilden 
van de Noord Brabantse Federatie van Schuttersgilden werden uitgeno-
digd om deel te nemen.

Uiteindelijk namen er 105 schutters 
deel aan het toernooi, waar in tenue 
geschoten moest worden. Een kleur-
rijk gezicht op een mooie oktober-
middag. Op het terrein aan de Mulak-
kers werd de hele middag voor de 
prijzen geschoten. De koningen 

schoten 192 keer op een vogel voor-
dat die viel.. Toen werd besloten om 
de vogel voor de jeugdkoning wat 
kleiner te maken. Net zoals de vogel 
voor de keizers omdat het anders te 
lang zou duren voordat die vogels 
zouden vallen. Bij de keizers duurde 
het toch lang: 151 schoten. Bij de 
jeugdkoningen viel de vogel sneller: 
na 53 schoten. Jeugdkoning werd 
daar uit Lieshout van het St Servati-
usgilde: Bas van Pelt.
Maar de ‘grote’ mannen en vrouwen 
zorgden voor de drukte en spanning 
bij het opgelegd schieten en het vrije 
hand schieten. Met korpsen, viertal-
len en individueel werd er daar ge-
schoten op de wip. Een prachtig ge-
zicht met al die verschillende tenues 
zo aan het werk. Zo kon van het gilde 
St. Catharina Boord Nuenen de schut-
ter Volkert Scheepers het zilveren 
schildje, voor de eerste prijs indivi-
dueel opgelegd, in ontvangst ne-
men. Knap gedaan.

Maar niet alleen het schieten, ook de 
broederschap, het hernieuwde ken-
nismaken en dus de plezierige sfeer 

droegen bij tot het geslaagd zijn van 
dit schiettoernooi bij de St. Antonius-
schut Eeneind- Opwetten.
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Een bevlogen ondernemer verdient 
een betrokken adviseur. 

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

Wij zijn er voor jou.

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

Hypotheken  |  V
erzekeringen  |  P

ensioenen  |  B
etalen  |  S

paren

Loop vrijblijvend
bij ons binnen.
Wij helpen 
je graag.

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

Tel./Fax. (040) 254 94 20
www.sandersparket.com
Showroom (op afspraak) 06 - 34 68 45 55

5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB 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:

Taxi naar 
Eindhoven Airport

Bent u ook toe aan vakantie en vliegt u vanaf 
Eindhoven Airport naar uw zomerse bestemming?

Laat het nieuwe Nuenense taxibedrijf WilNuTaxi u veilig naar 
Eindhoven Airport brengen. U kunt ontspannen aan uw reis beginnen. 

Reserveren kan volledig online tegen een aantrekkelijk tarief.

Nuenen naar Eindhoven Airport 
vanaf € 33,00*

*  reserveer minimaal 24 uur van te voren, online en voor maximaal 
3 personen. Rit wordt niet gecombineerd met andere passagiers.

https://www.wilnutaxi.nl/airport-taxi/

Wij rijden ook naar andere luchthavens zoals:
Schiphol, Zaventem en Dusseldorf.

WilNuTaxi staat voor Willems Nuenen Taxi.

FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

www.henkvanrooijfietsen.nl

Alles tegen concurrerende prijzen

service|RL
Wij verwachten leverproblemen in 2022.
Ben op tijd met het bestellen van uw  nieuwe fiets. 
U kunt bij ons terecht voor service en garantie.

Standaard met een 300wh accu
meerprijs 400wh 150.-  |  meerprijs 500wh 250.-

Bosch Active Plus middenmotor 50nm, 8 versnellingen, 
schijfremmen, marathon plus buitenbanden

nu van 2799,-
nu voor :

2549.-

PEGASUS 
RAVENNA E8F
DAMES & HEREN MODEL

VOLOP KEUZE 

GROTE 
VOORRAAD 2549.VOORRAAD www.henkvanrooijfietsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N2549.-2549.-2549.
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