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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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Groep 6 OBS 
de Rietpluim 
wint 
Skateclinic

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

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com

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

Gerwen 
Kermis 
een waar 
kinderfestijn

Een Anders dan 
Anders dienst in 
De Regenboog-
kerk

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

Bosch Car Service Nuenen
Wij doen alles voor uw auto

Wij verzorgen ook 
het onderhoud 
aan uw lease-auto.

Stichting Intocht Sinterklaas Nuenen 
organiseert: Sints Speelpaleis 

Op de dag van de intocht wordt de 
zaal van Sporthal De Hongerman om-
getoverd tot een waar speelpaleis; 
genaamd Sints Speelpaleis! Er is van 
alles te doen. Wat dacht je van een 
echte pietendisco, verschillende spel-
letjes en durf jij een aantal kunstjes te 
laten zien in onze pietengym? Of wil 
je liever iets knutselen in de pieten-
werkplaats? Alles kan. Natuurlijk heb-
ben we ook nog enkele verrassingen 
in petto, maar die verklappen we nog 
eventjes niet. Er is volop spel- en 
spektakel voor iedereen. Dit belooft 
weer een gezellig feest te worden. 

Om toegang te krijgen tot dit speel-
paleis dien je vooraf een kaartje te 
kopen. Deze kaarten worden ver-
kocht op: maandag 1 november van 
18.00 tot 20.30 uur, woensdag 3 no-
vember van 18.00 tot 20.30 uur en 

Zondag 14 november komt Sinterklaas met zijn Pieten weer naar het altijd 
gezellige Nuenen. Het Sinterklaascomite heeft voor de kinderen uit Nue-
nen weer een geweldig programma in elkaar gezet. Het programma van de 
intocht zal er iets anders uitzien dan jullie van ons gewend zijn, dit heeft er-
mee te maken dat de coronamaatregelen nog steeds van kracht zijn en er 
daarom enkele aanpassingen gedaan zijn. Wij willen jullie alvast informe-
ren wat er gepland staat tijdens het aankomende Sinterklaasfeest. 

Weverkeshof Boekenmarkt
Zaterdag 30 en zondag 31 oktober organiseert Weverkeshof eindelijk 
weer een boekenmarkt! Na drie afgelastingen, gaat het nu lukken. 

De boeken zijn o.a. te vinden in de 
huiskamer. Omdat dit een binnen-
ruimte van de boerderij is zijn wij ver-
plicht u een coronatoegangsbewijs 
te vragen en hierop te controleren. 
Hierop wordt u bij de ingang gecon-
troleerd. 

Volg de looproute vanaf de poort 
naar de boerderij. Openingstijden 

Evenals in voorgaande jaren zijn er 
weer allerlei soorten boeken te vin-
den: romans, thrillers, kinderboeken, 
kookboeken, boeken over natuur, 
geschiedenis en kunst, enzovoorts. 
Ook de ‘speciale boeken’ (mooie ou-
de of antiquarische boeken of verza-
melaars items, en dergelijke) worden 
aangeboden, evenals cd’s, bladmu-
ziek en muziek dvd’s, singles en lang-
speelplaten. Onze boekenmarkt is 
ondertussen in de gehele regio be-
kend; de boeken zijn in een goede 
staat en sommige zijn zelfs zo goed 
als nieuw. De markt is zo ingericht dat 
de bezoeker heel gericht kan zoeken 
naar de boeken waarin hij/zij geïnte-
resseerd is.

Vincentre blij met omgevings-
vergunning voor uitbreiding
Elke stap is er één in een bouwproces. Maar sommige stappen tellen voor 
twee. Dat vindt directeur Simone van der Heiden: “Het college van burge-
meester en wethouders heeft de omgevingsvergunning verleend voor de 
uitbreiding van museum Vincentre”. 

ken partijen. Natuurlijk stemmen we 
alles af met de diverse vrijwilligers. Zij 
zijn de hoofdgebruikers en kennen 
het huidige Vincentre op hun duim. 
En weten dus ook precies wat ze 
straks veranderd en verbeterd willen 
zien. Het is mooi om te zien hoe we 
als collectief steeds stappen voor-
waarts maken”. 

Hoe de planning eruit ziet? Begin 
2022 start van de bouw en opening 
in het eerste kwartaal van 2023.

Architectenbureau diederendirrix uit 
Eindhoven heeft het ontwerp gete-
kend. Voor de vormgeving van het in-
terieur van de ontvangstruimte is het 
bureau Van Eijk & Van der Lubbe uit 
Geldrop inmiddels druk aan de slag. 
Voor de inrichting van de tentoon-
stellingsruimte tekent Tinker Imagi-
neers uit Utrecht (ook de huidige ten-
toonstelling in Vincentre hebben zij 
11 jaar geleden ontworpen). Simone 
van der Heiden: “Op alle fronten 
wordt nu hard gewerkt door betrok-

huidige coronamaatregelen is het 
noodzakelijk dat je in het bezit bent 
van een coronapas voor dit evene-
ment. Voor personen vanaf 13 jaar is 
dit verplicht. Voor de mensen van 14 
jaar en ouder wordt de QR-code in 
combinatie met je ID-kaart gecon-
troleerd. 

Deze dag wordt volledig georgani-
seerd door vrijwilligers en we vragen 
iedereen dan ook vriendelijk / drin-
gend om de dan nog geldende coro-
namaatregelen in acht te nemen en 
de instructies van de vrijwilligers op te 
volgen. Wij zijn als Stichting hartstikke 
blij dat wij ook dit jaar wederom van 
Sporthal De Hongerman gebruik mo-

gen maken. Deze sporthal is onlangs 
voorzien van een nieuwe vloer. Daar-
om mogen er helaas geen kinderwa-
gens naar binnen (deze moeten op de 
aangegeven plaatsen gestald wor-
den), mogen er geen naaldhakken op 
de vloer en mag er in de zaal niet ge-
geten of gedronken worden. De hore-
ca boven in de sporthal zal ook geo-
pend zijn. Wij hebben er hartstikke 
veel zin in en hopen dan ook op een 
grote opkomst. Via deze weg willen 
wij ook alvast onze dank uiten aan alle 
vrijwilligers en sponsoren die dit gro-
te feest mogelijk maken. 

Tot 14 november bij Sints Speelpa-
leis. Vergeet de data van de kaartver-
koop niet in uw agenda te noteren. 

Op de website en onze facebookpa-
gina staan allerlei nieuwsupdates. 
Dus neem hier gerust een kijkje op, 
mocht je nog vragen hebben. Ook 
zijn wij te bereiken via info@sinter-
klaasnuenen.nl.
www.sinterklaasnuenen.nl

Debuut verhalenbundel  
Suzanne Voets
De 20-jarige Nuenense Suzanne Voets heeft een verhalenbundel uitge-
bracht ‘De Toverlantaarn’. Zij is student Nederlandse Taal & Cultuur                  
en heeft een voorliefde voor de 19de eeuwse stijl, heeft deze zich eigen        
gemaakt en liet zich hierbij vooral inspireren door Nicolaas Beets 
(Hildebrand).

Suzanne; “De Camera Obscura was 
het eerste 19de-eeuwse Nederlandse 
boek dat ik las en ik werd zó gegre-
pen; niet alleen door wat Beets 
schrijft maar ook door de construc-
ties, de woorden die we niet meer ge-
bruiken, de naamvallen. Er zat een 
bepaalde schoonheid in die me inspi-
reerde tot een eigen verhaal.” (in het 
Parool). In haar boek verweeft Suzan-
ne de 19de eeuw met de moderne 
tijd van nu. Ze verhaalt over het da-
gelijks leven met geestige spiegelin-
gen en anekdotes in een 19de-eeuw-
se stijl, waarmee ze Nicolaas Beets 
ook wilde eren.

zijn op beide dagen van 10.00 tot 
16.00 uur. In verband met de voorbe-
reidingen gaat de Boekenhoek dicht 
vanaf 18 oktober tot in januari. Zie 
ook www.weverkeshof.nl

donderdag 4 november van 08.30 tot 
11.00 uur. De kaartverkoop vindt 
plaats bij Het Klooster te Nuenen. 

Er zijn op zondag 14 november drie 
tijdsblokken beschikbaar: 11.00 tot 
12.45 uur / 13.30 tot 15.15 uur / 16.00 
tot 17.45 uur. Per blok is er een maxi-
maal aantal kaarten beschikbaar en 
helaas: vol = vol. Wil je dus zeker zijn 
van een kaartje, zorg dat je deze dan zo 
snel mogelijk bemachtigt. De entree 
voor Sints Speelpaleis bedraagt € 2,- 
per kind. We vragen je om tijdens de 
kaartverkoop zoveel mogelijk gepast 
te betalen. Pinnen is helaas niet moge-
lijk. Zonder entreeticket heb je helaas 
geen toegang tot het speelpaleis. 

Op de dag van Sints Speelpaleis 
word je op het tijdstip verwacht dat 
op je entreeticket staat. Gezien de 
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Een leuk kado? 
Koop de 
Nuenen Centrum 
Cadeaubon
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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:

Gaat u de milieustraat bezoeken, sorteer 
thuis dan alvast uw afval en/of grondsto� en.

Afhankelijk van de weersomstandigheden duren de to-
tale werkzaamheden ongeveer 4 weken. De werkzaam-
heden vinden hoofdzakelijk plaats op de gemeentelijke 
groenstroken en grasvelden. De  overlast voor het verkeer 
is beperkt. Percelen en woningen blijven bereikbaar. We 
hopen op uw begrip en medewerking. Voor nadere infor-
matie kunt u contact opnemen met het Klant Contactcen-
trum van de gemeente Nuenen via 040 – 2631 631.

CO2-WEETJE
Wist je dat:
• alle huurders in Nuenen een gratis 
 energiebox ontvangen;
• deze vanaf 18 oktober toegezonden gaan worden;
• de producten uit de box een jaarlijkse besparing van 

ruim 100 euro opleveren;
• de begeleidende Leddy-actie mooie prijzen heeft;
• huurders die op 1 november geen box ontvangen hebben 

zich kunnen melden via stroomversnelling@nuenen.nl
Voor meer informatie: www.nuenen.nl 

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 12-10-2021 EN 18-10-2021

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Geldropsedijk 2A Plaatsen gevelreclame 
Jan van Schijnveltlaan 7 Aanpassen bestaande uitweg 
Geldropsedijk 2A Brandveilig gebruik 
Lieshoutseweg 27 Plaatsen mantelzorgwoning 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Perceel sectie D nr 4914 Oprichten woonhuis 
Berg 29 Uitbreiden Vincentre 
Zuiderklamp 8 Verbouwen woning 
De Geer 10 Aanleggen uitweg 

Aanvragen / meldingen  APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Park Alcoholwet schaatsfestijn
 Dwers op het ijs  
Vincent van Goghplein 99 Alcoholwet New Oriental 
Wettenseind 22 Alcoholwet Tennisvereniging
 Wettenseind 

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

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

EXTRA      
COMMISSIEVERGADERINGEN
Maandag 25 oktober 2021 - Extra Commissie Ruimte:
raadsvoorstel Eeneind-West  - afronding mediation. Aan-
vang 19.30 uur - raadzaal, in Het Klooster

Woensdag 3 november 2021 - Inspraakavond: 
spreekrecht raadsvoorstel Eeneind-West - afronding me-
diation - Aanvang 19.30 uur - raadzaal, in Het Klooster.

Spreekrecht
Gezien het aantal te verwachten aanmeldingen,  wordt er 
een aparte avond georganiseerd om invulling te geven aan 
het spreekrecht, namelijk op  woensdag 3 november 
2021 om 19.30 uur in de raadzaal van Het Klooster. U kunt 
uw verzoek om spreekrecht indienen via  nuenen.nl/in-
vloed-uitoefenen - spreekrecht, of mailen naar gri�  e@
nuenen.nl.

Meldt u aan voor: dinsdag 2 november 2021, voor 12.00
uur. De agenda’s met bijhorende stukken staan online op 
nuenen.raadsinformatie.nl. De vergaderingen zijn ook live 
te volgen via het LON en via nuenen.nl/gemeenteraad (en 
kunnen achteraf teruggekeken worden). 

HOORZITTING  
BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE 
ALGEMENE KAMER
Op maandag 25 oktober 2021 is er een hoorzitting van 
de algemene kamer van de commissie voor de bezwaar-
schriften in het gemeentehuis.

Op de agenda staan de volgende zaken:
1. om 20.00 uur het bezwaar ingediend tegen het besluit 

van 2 juni 2021 waarbij een last onder dwangsom is op-
gelegd voor de zelfstandige bewoning van de studio in 
het bedrijfspand gelegen aan de Kruisakker 6 te Nuenen.

2. om 21.00 uur het bezwaar ingediend tegen het besluit 
van 27 mei 2021 waarbij aan reclamante het bevel werd 
gegeven om gemeentelijke medewerkers en de door hen 
meegebrachte personen/bedrijven op 28 mei 2021 toe-
gang te verlenen tot het perceel van Laco Recreatie B.V.

3. om 20.30 uur het bezwaar ingediend tegen het besluit 
van 24 juni 2021 waarbij een omgevingsvergunning is 
verleend voor de activiteit het uitvoeren van werk of 
werkzaamheden, op het perceel kadastraal bekend 
gemeente Nuenen, sectie C, nr 3717.

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

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.

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. 

      

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.

29 oktober
Jan & Koosje Merks
50 JAAR getrouwd
Van harte gefeliciteerd!!

 

Mulisch Kwartet met beroemde 
muziek van Haydn en Dvořák
Op zondagmiddag 24 oktober om 15.00 uur treedt het Mulisch Kwartet op met 
o.a. twee beroemde strijkkwartetten: van Haydn opus 76 nr.3 (bijgenaamd 
‘Kaiser’) en van Dvořák opus 96 nr.12 (bijgenaamd ‘American’). Plaats: Raads-
zaal Kasteel Helmond, Kasteelplein 1 te Helmond. Entree: € 12,50 - € 17,50.

Nog maar net begonnen aan hun carri-
ère en nu al toppers; dat zijn de vier 
musici van het Mulisch Kwartet, be-
staande uit violisten Daniel Leenders, 
Valentine Blangé (beiden uit Neder-
land) en Shih-Hsien Tsai en cellist 
Shang-Chiun Lin (beiden uit Taiwan). 
Het kwartet is momenteel gevestigd in 
Amsterdam. De musici uit Taiwan be-
gonnen al vroeg aan hun vioolstudie in 
eigen land, volgden internationale 
masterclasses en behaalden hun diplo-
ma door samenwerkingen met de Ne-
derlandse Strijkkwartet Academie en 
het Conservatorium van Amsterdam. 
Lambertusconcerten.nl 

Slavisch Byzantijns 
Koor Eindhoven 
zoekt nieuwe leden
Dit koor, opgericht in 1962, vormt de 
ruggengraat van de RK gemeenschap 
van de Byzantijnse ritus Gruzinskaja te 
Eindhoven. Het vierstemmige ge-
mengde a capella koor van ongeveer 
30 leden is op zoek naar nieuwe koorle-
den in alle 4 stemsoorten, vooral sopra-
nen!!! Kom eens kijken of je je bij ons 
thuis voelt en wellicht wil meezingen. 
Wij repeteren op donderdagavond, 2 à 
3x per maand. Voor meer inlichtingen, 
neem gerust contact op met Gerard 
Haans, Akert 61, 5664 RA Geldrop, 06-
81326874, gchaans@upcmail.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

Super Kwaliteit
Koksmes € 20,-

4 Filet Lapjes
......................................................................... 5,95
Erwtensoep!
........................................ 2E BAK HALVE PRIJS

Cheezie Schuitje
“Ovenschuitje met kipdijenvlees en geitenkaas”
 ......................................................... 100 gram 2,65
Ribeye Roerbak
Reepjes .............................. 100 gram 2,95
Filet Americain
.......................................................... 150 gram 2,10
Berliner Bol
“Hartige verrassing in bladerdeeg” .....per stuk 2,00

KOOPJE

GEMAK

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

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

Rotary Club Nuenen bedankt 
hoofdsponsor Schäfer Notarissen & 
alle onderstaande sponsoren die de 
3e editie van de Vincent van Gogh 
Photo Award expositie tot een groot 
succes hebben gemaakt. 

Wij hopen dat jullie weer willen 
ondersteunen in 2023!

Ben jij een fashionista met 
gevoel voor trends, heb je een 

hands-on mentaliteit en 
ben je super spontaan?

Dan ben jij misschien wel de 
nieuwe collega die wij zoeken!

(±7-10 uur per week)

Join the team!
Stuur je motivatie en CV incl. foto

naar mode@josecuypers.nl

Parkstraat 7  .  5671 GD Nuenen  .  040 283 6441 www.josecuypers.nl 

WORD JIJ 
ONZE NIEUWE
WEEKENDHULP?

VA
CA

TU
RE

ONZE PERSONAL TRAINERS: 
STELLA I ANNE MARIE I DIRK I DAAN I MAIKEL I GIEL 

OVERHANDIGEN JE GRAAG ÉÉN VAN DE 10 x € 150,- KORTING 
BEL OF MAIL VANDAAG NOG MET 040-3032623 OF GIEL@CARDOPREMIUM.COM

CARDO PREMIUM SPORTSCLUB NUENEN
DE MEEST EXCLUSIEVE BOUTIQUE FITNESSCLUB VAN NUENEN

WIJ ZOEKEN NOG 10 NIEUWE MEMBERS (M/V) 
OM ONZE PREMIUM SPORTSCLUB COMPLEET TE MAKEN. 
BELEEF DE GEZELLIGE, EXCLUSIEVE SFEER BINNEN ONZE SPORTSCLUB.

ü  Personal Training ü  Dieet / voedingsadvies
ü  Power Yoga ü  Boutique Fitness
ü  Small group training ü  Boxing
ü  Bootcamp ü  Fysio

WORD MEMBER VAN ONZE PREMIUM CLUB EN ONTVANG 
€ 150,- KORTING OP JE MEMBERSHIP

Lage Dijk 2A 
Helmond

0492 - 33 00 39
helmond@regbat.nl

OPENINGSTIJDEN: 
MA-VR 8.30-17.00 UUR

ZA 8.30-12.00 UURWWW.REGBATHELMOND.NL

 ACCU’S & 
TRACTIE-

BATTERIJEN
TOT 50% 

GOEDKOPERGOEDKOPER

GRATIS 
ACCUTEST

GRATIS 
MONTAGE
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Zullen we het liefde    
voor toneel noemen?
Op 12, 13 en 14 november spelen we als Lindespelers eenakters over lief-
de. En daarover schrijven we dan een paar keer, zoals nu, een stukje in 
Rond de Linde omdat we graag voor een beetje volle zaal spelen. En bij 
zo’n stukje hoort een foto. “Oké Jan, gebruik die foto maar voor je ver-
haaltje, ook al sta ik er niet best op” reageerde de regisseur op mijn ver-
zoek deze foto te mogen gebruiken. Maar voor mij stond hij er juist wel 
op zijn best op, als regisseur.

Als Lindespelers mogen we blij zijn 
met onze regisseurs. Kom in novem-
ber ook applaudisseren voor onze re-
gisseurs, voor de eenakters hebben 
we er drie ingezet.

Als toeschouwer kijk je naar de spe-
lers en zie je de regisseur pas bij het 
applaus. Maar de meeste mensen 
beseffen niet hoe bepalend een re-
gisseur is voor het eindresultaat. En 
dan heb ik het niet over basisinstruc-
ties zoals goed articuleren, eerst be-
wegen dan pas tekst uitspreken, niet 
met je rug naar het publiek staan…. 
Een goede regisseur laat je als speler 
voelen waarom je iets zegt, hoe je 
die emotie het beste overbrengt, wat 
de intentie van je tekst zou moeten 
zijn. Hoe je dat als speler in woord, 
blik, gebaar en beweging over-
brengt. Dat maakt een repetitie voor 
een regisseur soms inspannender 
dan voor de spelers. Een constante 
concentratie. En dat vind ik zo mooi 
naar voren komen in deze foto. Je 
ziet de beleving van de regisseur en 
tegelijkertijd de manier waarop hij 
dat over wil brengen op de spelers. 
Dat kun je alleen maar doen als je 
echt liefde voor toneel hebt.

ACTIVITEITENAGENDA

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

Elke zondag
09.00 uur Wandelen met WSV-Nuenen. 

Parkeerplaats aan de vijverzijde 
bij het gemeentehuis

Elke maandag
10.00-12.00 uur Inloopspreekuur Stichting 

Leergeld Nuenen.
Gebouw van CMD, Berg 22C

Elke maandag
13.30 uur Rikken. Gemeenschapshuis 

De Koppelaar Nederwetten
13.30 uur D’n Inloop. 
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.

Donderdag 21 oktober
13.30-15.30 uur Mantelzorg inloop

Weverkeshof, 
Jhr. Hugo van Berckellaan 5 te Nuenen

Donderdag 21 oktober
19.30 uur Bijeenkomst Ruilkring Lets-

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

Jhr. Hugo van Berckellaan 5 te Nuenen

Donderdag 21 oktober
20.00 uur De Drijehornick-lezing: 
Anton Schellens, fotograaf van het 

ongerepte Brabantse plattelandsleven.
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

Zaterdag 23 oktober
20.30 uur Voorstelling Steven Brunswijk

Dorpshuis Ons Tejater in Lieshout

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

29, 30, en 31 oktober
Vrijdag en zaterdag 18.00-00.00 uur, 

zondag 12.00-21.00 uur
Oktoberfest Nuenen. 
Parkeerplaats RKSV

Zaterdag 30 en zondag 31 oktober
10.00-16.00 uur Boekenmarkt

Weverkeshof, 
Jhr. Hugo van Berckellaan 5 te Nuenen

Zaterdag 30 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

Zaterdag 30 oktober
20.15 uur Pieter Fittersconcert: Nuenens 

Mannenkoor en Mark Elbers
Het Klooster

Zondag 31 oktober
15.00 uur lezing gastkunstenaar 

Marti de Greef
Ruimte in Beeld, Dubbestraat 61 Nuenen

Zaterdag 6 november
10.00-17.00 uur VVN en Fietsersbond

 jaarlijkse fi etsverlichtingscontroles
Parkhof, Nuenen

Zaterdag 6 november
20.00 uur Benefi etconcert met Het Boekels 

Kwartierke
Zaal De Smed in Stiphout

Zaterdag 6 november
20.00 uur Allerzielenconcert 

met Lux Aeterna
H. Clemenskerk Nuenen

Zondag 7 november
14.00 uur Benefi etconcert met 

Het Boekels Kwartierke
Zaal De Smed in Stiphout

Zondag 7 november
14.00 uur Iers sessie festival Nuenen: 

Special Edition. Kaartjes en informatie via 
www.ierssessiefestivalnuenen.nl 

Het Klooster. 

Zondag 7 november
15.00 uur lezing gastkunstenaar 

Simon Woudwijk
Ruimte in Beeld, Dubbestraat 61 Nuenen

Kindcentrum Crijns Society 
viert Kinderboekenweek 2021
Het thema van de Kinderboekenweek 2021 is ‘Worden wat je wil’ en dat is 
voor de kinderen op de Crijnsschool natuurlijk een mooi thema om over 
te dromen en te fantaseren. 

veel verpleegmedewerkers, profvoet-
ballers, koks, brandweer- en politie-
mannen en - -vrouwen, en zelfs een 

Bij de opening op woensdag 6 okto-
ber kwamen veel kinderen verkleed in 
hun droombaan op school. We zagen 

Terugblik online theatershow 
Kindlief!
Afgelopen donderdag vond de online theatershow Kindlief! plaats. Kin-
dertherapeut Elise Verheul nam ouders uit Nuenen en Son en Breugel met 
een lach en een traan mee op een vermakelijke én leerzame reis langs de 
mooie en moeilijke aspecten van het ouderschap.

Oudercafé Son en Breugel, gemeente 
Son en Breugel en GGD Brabant-
Zuidoost. Meer informatie over het 
aanbod van Elise Verheul is te vinden 
op haar website www.eliseverheul.nl 
Daarnaast verzorgt Elise een serie 
podcasts over Vreugdevol Ouder-
schap eliseverheul.nl/podcast.

Prikkelend, grappig, ontroerend 
De theatershow was bedoeld voor 
ouders die voorbij de waan van de 
dag (weer) willen verbinden met dat 
waar het écht om gaat. Om na afloop 
met een hart vol liefde weer opgela-
den te zijn. Dat is gelukt, gezien enke-
le reacties van ouders: ‘Heel erg mooi, 
herkenning, gelachen, gehuild, ver-
helderend’, ‘Het was heel mooi! Het 
zorgde voor gesprek. Soms voor tra-
nen! Confronterend maar mooi’, ‘Su-
per bedankt voor deze inspirerende, 
muzikale en gevoelige avond. Het 
raakt onze opvoeding, maar raakt 
ook een snaar van hoe het vroeger bij 
ons ging. Mooi dat je deelt van jouw 
kennis en ervaringen!’

De show is georganiseerd vanuit 
CMD Nuenen, gemeente Nuenen, 

heuse ‘under koffer’ op het school-
plein binnenkomen. Dat ook volwas-
sen mensen nog kunnen dromen van 
een andere carrière bleek uit het ope-
ningstoneelstukje op het Crijnspodi-
um. Bij uitzendbureau ‘Baantje de 
voorste’ kwam Vlogger Koen die een 
baan zocht waarbij hij niet altijd vro-
lijk hoefde te zijn, fluiter Marijke vond 
een baan als treinconducteur en 
bouwvakker Ellen vond haar baan te 
zwaar en kon aan de gang als kussen-
vuller. Zo zie je maar; je kunt worden 
wat je wil, ook op de Crijnsschool! Na-
dat we allemaal samen nog het Kin-
derboekenweeklied zongen en dans-
ten was de Kinderboekenweek offi-
cieel geopend!
In de klassen en thuis werd en wordt 
nu nog eens flink (voor)gelezen. Elke 
klas leest extra veel om een diploma 
voor een beroep te ontvangen. Deze 
komen bij de mooie geschilderde be-
roepen op de verschillende ramen te 
hangen rondom het schoolplein. Het 
doel was om zoveel mogelijk diplo-
ma’s bij elkaar te lezen, een mooie 
uitdaging en stimulans om nóg meer 
te lezen in de klas maar ook thuis! De 
kinderen van groep 8 hebben ook 
nog eens voorgelezen bij onze buren 
van het kindcentrum.
Gedurende de Kinderboekenweek 
zijn er verschillende ouders komen 
vertellen in de klassen over hun be-
roep. Wat waren de kinderen ontzet-
tend gemotiveerd en geïnteresseerd 
in deze gastlessen. Zo kwamen er 
een automonteur, modeontwerpster, 
oogarts en verpleegster vertellen. Ze 
maakten voor de kinderen nog dui-
delijker wat zo’n beroep inhield.
Om de Kinderboekenweek af te slui-
ten was er een heuse banenmarkt 
georganiseerd. Op het schoolplein 
stonden ouders of andere familiele-
den met een kraampje te vertellen 
over hun beroep of passie. De kinde-
ren werden gekoppeld aan een maatje 
uit een andere groep en samen gin-
gen ze op pad om informatie te krij-
gen over de verschillende beroepen. 
Vanuit de organisatie kregen ze ge-
richte quizvragen mee om deze sa-
men op te lossen. Een prachtige afslui-
ting van een leuke maar zeker ook 
leerzame Kinderboekenweek op de 
Crijns. Helaas is deze nu gestopt maar 
we blijven als leesschool natuurlijk 
flink doorlezen!

Laat Nuenen   
het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het nieuws

wat u vindt dat Nuenen 
moet weten. Plaats GRATIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.ronddelinde.nl

Volg ons ook op:

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

E I G E N T I J D S

Marcel Hermans 
en Irma van Laarhoven

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

Brabant Veilig:      
veiligheid door samenwerking
Brabant veilig is een warme belofte en tegelijkertijd is het de naam van 
het bedrijf dat sinds 2016 die belofte met veel energie nastreeft. Zorgvul-
dig groeit Brabant Veilig (nu 15 specialisten) met als doel leefcomfort en 
veiligheid voor haar klanten. Uiteraard doen ze dat met een uitgekiend 
assortiment beveiligingstechniek, alle relevante keurmerken - plus een 
recente nieuwkomer VEB (Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven) - 
en door ervaring gedragen service en advies. Maar misschien is empathie 
wel het belangrijkste ingrediënt. Ze snappen de klant. Die wil prettig en 
gerust leven, werken en reizen. Michiel Schumm, oprichter van Brabant 
Veilig weet het antwoord. En hij geeft het ook!

ND 5465

Brabant Veilig is aangesloten 
bij de volgende organisaties:

Heldere kijk op veiligheid
Kennismaken met Michiel Schumm is 
een dynamische ervaring. Het is een 
man met een heldere kijk op veilig-
heid en met de expertise om die visie 
te onderbouwen. Een bevlogen be-
veiligingsexpert en ook sociaal ‘a man 
on a mission’. 
Michiel: ‘De wereld is veranderd, de 
techniek is veranderd en de misdaad 
is mee veranderd. Beter georgani-
seerd ook. Voor onze klanten is het 
extra pijnlijk via een overval of in-
braak achter die waarheid te komen. 
We merken dat in dergelijke gevallen 
het kwaad al geschied is, het gevoel 
van onrust en onveiligheid heeft zich 
genesteld. Je kunt vanzelfsprekend 
dat gevoel beter voorkomen dan dat 
je het weg moet poetsen. Onze prak-
tijk leert dat voorkomen de betere 
optie is.’

Veiligheid door samenwerking!
Hoewel veiligheid voor particulieren 
en bedrijven het product is van Bra-
bant Veilig is er misschien wel een an-
dere karaktertrek van het bedrijf die 
zwaarder doorweegt in haar hande-
len. 
Michiel: ‘Wij zijn een commerciële or-
ganisatie, maar we realiseren ons ook 
dat we een maatschappelijke rol heb-
ben. Wij zijn niet voor niets een coö-
peratie, iedereen is lid en dus ook ei-
genaar van de verantwoordelijkheid. 

Geen prijsopdrijvende aandeelhou-
ders, geen machtige verzekeraars die 
aan de touwtjes trekken. Wij bieden 
onze diensten aan in aantrekkelijke 
concepten: All-in Concept, Stand Al-
one concepten, Alarmsysteemop-
waardering, Gratis Woonveilig-scans, 
buurtschouwen en uiteraard alle 
denkbare soorten beveiliging. ‘Veilig-
heid door samenwerking’ - ons motto 
- is geen lege huls. Om succesvol te 
zijn zoeken wij de verschillende 
marktpartijen op om te leren. Dat is 

tweerichtingsverkeer. Onze contac-
ten met wijk- en buurtverenigingen 
groeien, we zitten steeds vaker aan 
tafel bij de vastgoedmarkt en wo-
ningbouwverenigingen en om be-
grijpelijke redenen onderhouden wij 
nauwe banden met meldkamers en 
surveillancebedrijven. Daar krijgt 
onze dienstverlening vorm, daar ho-
ren en zien wij wat de markt vraagt. 
Daar bouwen wij ons advies op. En in 
onze vrije tijd ondersteunen wij Ar-
restatieteams van de Dienst Speciale 
Interventie tijdens hun oefeningen. 
Voor de fun en om maatschappelijk 
wat terug te geven. Dat zijn de jon-
gens die zware deuren opblazen om 
ergens binnen te komen. 

Michiel: ‘Onze relatie met de klant be-
gint altijd met een woonveilig-scan. 
Het Politie keurmerk Veilig Wonen en 
de Verbeterde Risico Klasse Indeling 
(VRKI) zijn daarbij onze richtlijnen. 
Daarmee bepalen wij de risico’s en de 
oplossingen en kijken of ondersteu-
ning wenselijk is. Wat mensen zelf 
kunnen moeten ze vooral zelf doen 
zoals rookmelders of verlichting, 
maar komt er een meerpuntsluiting, 
alarmsystemen, camera’s en surveil-
lance en alarm-opvolgingsdiensten 
dan komen wij om de hoek kijken. 
Zo’n scan is goed kijken en vooral 

dere 5 jaar doen wij een volledige 
nieuwe scan om te beoordelen of we 
nog op het gewenste niveau zitten. 
Dit doen wij naast het jaarlijks onder-
houd en halfjaarsgesprekken. 
En doordat wij met een vaste leve-
rancier werken, vanuit één configura-
tie houden wij het prijskaartje aan-
trekkelijk. Na die scan plaatsen wij, 
als u overtuigd bent, een installatie. 
Tussentijds zorgen wij elk half jaar 
voor een contactmoment in de vorm 
van een evaluatiegesprek. Ook het 
opwaarderen van alarminstallaties is 
een trend. We gaan van analoog naar 
digitaal, we verbeteren de communi-
catiemogelijkheden, en we passen 
de beveiliging aan aan de tijd en aan 
de veranderde gezins- op bedrijfssi-
tuatie. En door onze professionele en 
efficiënte werkwijze is op die con-
tracten veel te besparen.’

Michiel: ‘Wij gaan anders om met be-
veiliging, het is onze passie. Wij willen 
graag dat het goed is. Of zeg maar 
perfect. Ik heb ooit een kluis besteld 
voor een klant waarvan de veranke-
ring ronduit slecht was. Toen heb ik 
voor eigen kosten een goed veranke-
ringsproduct laten ontwikkelen. Zo 
hebben we ook een cilinderslot ont-
wikkeld met panieksluiting en kern-
trekveiligheid en gaat het schild eraf 
dan breekt de cilinder af voor het 
slot. Dan doet zo’n product zijn werk. 
Wij zijn serieuze beveiligers, die na-
denken over wat ze doen. We zijn be-
vlogen maar we kennen onze beper-
kingen. Beveiliging is iets anders dan 
gas, water en licht, dit gaat over ver-
trouwen en integriteit. En samenwer-
ken aan een fijn gevoel voor onze 
klanten. Daar staan wij voor.’ 
www.BrabantVeilig.nl

Bron: Eindhoven Business
goed luisteren. Waar liggen de risi-
co’s, maar ook hoe is dit huishouden 
of bedrijf georganiseerd. Hoeveel 
kinderen zijn er, waardevolle spullen, 
hoe reist die CEO, wat zijn de kritieke 
punten van dit gebouw? Uiteindelijk 
gaat het om de juiste afstemming 
van beveiligingsmaatregelen zonder 
overkill of ondermaatse levering. Ie-

Dilemma Eeneind-West
Vorige week schreef W70 een pleidooi voor woningbouw op Eeneind-
West. Interessant en een stapje in de goede richting, maar niet genoeg. 
Immers, door de milieucirkels rondom een aantal bedrijven op industrie-
terrein De Spaarpot in Geldrop-Mierlo, kan op een groot deel van de 
gronden van Nuenen nu wettelijk geen woningbouw plaatsvinden. De 
woningen die gebouwd zouden kunnen worden, zouden grotendeels ge-
bouwd kunnen worden op de zogenaamde Adriaansgronden. Dit zijn 
gronden die niet in eigendom zijn van de gemeente, maar via een juridi-
sche constructie, in eigendom van de Ontwikkelcombinatie zijn. Het ge-
volg van nu starten met woningbouw, zou betekenen dat een groot deel 
van de gemeentelijke gronden niet meer te ontwikkelen is en dus miljoe-
nen afgeschreven zouden moeten worden. Dat zou betekenen dat de ge-
meente direct in de financiële problemen zou komen en dat kunnen we 
ons, als verantwoordelijke partij binnen gemeenteraad van Nuenen, na-
tuurlijk niet permitteren.

van Eindhoven en dicht tegen het 
groen van het Dommelpark zullen 
gewild zijn. Financieel aantrekkelijker 
voor de Ontwikkelcombinatie dan de 
bouw van distributiecentra. Voor de 
gemeente Nuenen aantrekkelijker 
doordat er een betere prijs voor de 
grond te verwachten is. Bovendien 
een antwoord op de urgente wo-
ningbehoefte, wat voor de hele regio 
interessant is.
Bij deze een oproep aan Geldrop-
Mierlo om de vervuilende industrie 
te verplaatsen en op de vrijgekomen 
kavels woningbouw of kleinschalige 
bedrijvigheid mogelijk te maken. Dat 
is ook voor Geldrop-Mierlo een win-
win situatie.

Consequenties
Verplaatsen van een onderneming is 
niet vanzelfsprekend en kost tijd. 
Daarom is dit ook een plan voor de 
lange adem. 10, misschien wel 20 jaar 
kan nodig zijn om de Nuenense gron-
den op Eeneind-West geschikt te ma-
ken voor grootschalige woningbouw. 
Wat dan in de tussentijd? We kunnen 
de gronden natuurlijk blijven ver-
pachten aan agrarische ondernemers. 
We kunnen ook tijdelijke woningen 

Samenwerking regio
Wat dan wel? In de media laten zowel 
de inwoners, bestuurders als ge-
meenteraadsleden van Geldrop-
Mierlo zich horen, dat ze de geplande 
distributiecentra niet willen. Ook be-
stuurders binnen het SGE schreeu-
wen om het hardst dat ze geen distri-
butiecentra in Nuenen willen. Nou, 
smeed het ijzer als het heet is; laat ie-
dereen meewerken aan een oplos-
sing voor dit probleem. Samen, met 
de gemeente Geldrop-Mierlo en SGE, 
is er wellicht toch nog een uitweg 
voor Nuenen. Een uitweg die de 
bouw van de distributiecentra voor-
komt en de gemeente Nuenen niet in 
financiële ellende achterlaat.
Hoe dan? In overleg met de gemeen-
te Geldrop-Mierlo en het SGE - en zo 
mogelijk de provincie - moet geke-
ken worden hoe bedrijven, waarop 
de woningbouw beperkende milieu-
vergunning zit, verplaatst kunnen 
worden. Pas dan kan er woningbouw 
van enige omvang worden gereali-
seerd op Eeneind West. 

Woningbouw
De ontwikkeling van Eeneind-West 
kan niet alleen een prachtige woon-
wijk opleveren, maar ook winst voor 
alle betrokken partijen. Woningen op 
slechts 5 kilometer van het centrum 

bouwen, waar op dit moment ook be-
hoefte aan is. Dat kan dan nog niet op 
het hele gebied, maar draagt wel bij 
aan de oplossing van de woningnood 
op korte termijn en kan een inkom-
stenbron zijn om de rente op de door-
lopende leningen te betalen.

We zijn het er allemaal over eens: we 
willen liever geen grote distributie-
centra met talloze verkeersbewegin-
gen. Maar we moeten wel onze ver-
antwoordelijkheid nemen voor de 
gemeentelijke financiën. In overleg 
met zowel de gemeente Geldrop-
Mierlo als het SGE én de Ontwikkel-
combinatie kunnen we wellicht een 
grote fout voorkomen en Nuenen CA 
een nog mooiere toekomst bieden.

VVD Nuenen c.a.

Hennie Kuiper hoofdgast bij 
NWV-wielercafé in Gerwen 
Wereldkampioen, Olympisch kampioen, nationaal kampioen, winnaar 
van Parijs-Roubaix, Ronde van Vlaanderen, Milaan-San Remo. Dit is een 
greep uit de palmares van Hennie Kuiper. Hij wordt door wielerkenners 
gezien als een van de beste Nederlandse wielrenners aller tijden. De Nue-
nense WielerVrienden (NWV) presenteren Hennie Kuiper als hoofdgast 
van het wielercafé op donderdag 18 november in De Stam in Gerwen. Be-
langstellenden kunnen zich aanmelden. 

strijd in Leuven gevolgd en presen-
teren nu Hennie Kuiper op het jaar-
lijkse wielercafé in De Stam op don-
derdag 18 november om 20.00 uur. 
Rik Elfrink, sportredacteur van het 
Eindhovens Dagblad en inwoner 
van Nuenen, gaat in gesprek met 
Hennie Kuiper. Voor niet-leden be-
draagt de entree vijf euro. Belang-
stellenden dienen zich wel vooraf 
aan te melden: nuenensewieler-
vrienden@gmail.com. De NWV han-
teren als motto: wie het eerst komt, 
het eerst maalt.

Olympisch goud en regenboogtrui
Hennie Kuiper was als professional 
actief van 1973-1988. Daarna is hij 
tot en met 1996 ploegleider ge-
weest. Hennie Kuiper was een aan-
valler, die nooit opgaf. Met die in-
stelling reed Kuiper een imposante 
erelijst bij elkaar. Met onder meer 
Olympisch goud in 1972, de regen-
boogtrui bij het WK op de weg in 
1975, twee keer de Touretappe naar 
Alpe d’Huez en twee keer tweede in 
het eindklassement van de Tour de 
France. Hij schreef vier van de vijf 
grote wielerklassiekers op zijn 
naam: Parijs-Roubaix, Milaan-San 
Remo, Ronde van Vlaanderen en de 
Ronde van Lombardije. Hennie Kui-
per werd in 1975 Nederlands kam-
pioen op de weg en hij won twee 
keer de nationale titel veldrijden 
(1974 en 1975). 

Kampioen Wilskracht
In Denekamp is het Hennie Kuiper 
Museum opgezet, waarin de carrière 
van deze Nederlandse toprenner aan 
de hand van zijn fietsen, truien en 
prijzen beleefd kan worden. ‘Hennie 
Kuiper Kampioen Wilskracht’ is de ti-
tel van het prachtige boek over zijn 
omvangrijke carrière. 

Rik Elfrink interviewt Hennie Kuiper
De Nuenense WielerVrienden heb-
ben vorige maand de WK-wegwed-

Hennie Kuiper komt naar wielercafé in De 
Stam….(foto Cees van Keulen)

Bijna Thuis   
Huis Latesteyn en 
Rabo ClubSupport
Bijna Thuis Huis Latesteyn vraagt uw 
stem in de Rabo ClubSupport actie. 
Steun onze vele vrijwilligers bij hun 
werk om onze gasten uit Nuenen te on-
dersteunen in hun laatste levensfase. 
Breng uw stem uit vóór 25 oktober via 
de Rabo app of via internetbankieren.
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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
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BEZORGERS
NUENEN

Zin in een bijbaantje!

PER

DIRECT

€ 20, -*START BONUS

* bij goed 
bezorgen 

van 26 wekenRond de Linde is op zoek naar:

‘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.

 

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

VOLOP VIOLEN
VELE SOORTEN EN

IN MEER DAN 50 KLEUREN
HEIDEPLANTEN, BLOEMBOLLEN,

POTCHRYSANTEN, ENZ.

GROOT ASSORTIMENT TUINPLANTEN

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

• Deze cadeaubon is 1 jaar geldig vanaf de uitgiftedatum.

• Deze bon is niet inwisselbaar voor geld. 

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

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

Rond de Linde
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ronddelinde.nl
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Canon van Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten 1821-2021

1940-1944 Nuenen c.a. in de Tweede Wereldoorlog
Naarmate de oorlog vorderde, nam de repressie toe. Dat 
zorgde er voor dat er ook in Nuenen meer verzet kwam. Som-
mige burgers gingen letterlijk in het verzet en hebben onder-
duikers geholpen naar veiliger plekken, zodat die vandaar 
uit, waar mogelijk, weer terug konden keren naar hun basis, 
al of niet in Engeland.
Door Operatie Market Garden september 1944, raakte Nue-
nen en Nederwetten ineens volop betrokken in het gevecht 
tussen de geallieerden en de Duitsers……… wat er allemaal 
gebeurde….. Meer weten? Ga naar ngn200.nl

Hier heu r ik thu i s©

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

Zaterdag 23 oktober 20.30 uur.
Locatie: Dorpshuis, Grotenhof 2, 
5737CB Lieshout. 
(Denk aan uw coronatoegangsbe-
wijs) Reserveringen: www.SDLB.nl

Steven Brunswijk     
in Ons Tejater
Op zaterdag 23 oktober speelt Steven Brunswijk zijn voorstelling ’’Wat 
een man kan, kan ik ook’’ in het Dorpshuis te Lieshout. 

Sinds het begin van de mensheid 
wordt het vrouwelijk geslacht als 
’’zwakker’’ gezien. Maar niets is min-
der waar! Ik heb geleerd van verschil-
lende powervrouwen in mijn leven 
zoals mijn moeder en mijn vrouw. 
Een vrouw kan heel veel dingen ook 
veel beter dan een man. MAAR NIET 
ALLES!
En daar wringt ook gelijk de schoen. 
Die eeuwige discussies over het au-
torijden en het kunnen multitasken. 
’‘Zwanger zijn doet pijn en dat zou 
een man nooit aan kunnen.’’ Ja, dat 
weten we nu onderhand wel… En ja, 
ook mannen kunnen echt ziek zijn. 
En nee, ze hebben dan niet de ’’man-
nengriep’.
Mannen zijn beter in dingen en vrou-
wen zijn weer beter in andere dingen.
En dat is ook helemaal niet erg. Maar 
er zijn een hoop vrouwen die koste 
wat kost alles, maar dan ook écht al-
les beter willen kunnen dan een man.
Alles Steven? Ja alles…

Steven Brunswijk     

Carnaval
Vecteezy.com

wijs) Reserveringen: www.SDLB.nl

Vecteezy.com

Prinsenbal Nederwetten

Wie wordt de nieuwe     
Prins(es) in Nederwetten?
Op zaterdagavond 13 november zal er tijdens het Prinsenbal bij CV De 
Wetters weer een nieuwe Prins(es) gepresenteerd worden om de kar te 
trekken tijdens carnaval 2022 en de scepter over te nemen van Prinses 
Rizada en haar adjudanten Barbudo en Pelliroja.

Nieuws uit het Narregat
De kermis ligt inmiddels alweer achter ons, alweer een week dichter bij de 
bekendmaking van onze nieuwe kartrekkers. De vraag blijft altijd weer: 
waren ze op de kermis om alvast iets van de feestvreugde te proeven? Of 
durfden ze het niet aan om zich onder de jagers te begeven? Of misschien 
stonden ze wel op de tennisbaan op de Polder om daar hoge ogen te gooi-
en op het Gerwen Open. Ik kan jullie in ieder geval verzekeren dat ze een 
druk weekje achter de rug hebben.

Om iedereen te helpen geven we hier 
de volgende 3 aanwijzingen in de 
vorm van afbeeldingen die van toe-
passing zijn op de nieuwe Prins(es). 
Kijk voor meer info ook op de site.

Kom gezellig kijken hoe leuk carnaval 
kan zijn in onze mooie, gezellige lo-
catie. Iedereen is welkom en de toe-
gang is gratis.
www.cvdewetters.nl

tips geven om jullie op de goede weg 
te helpen, maar het wordt ons toch wat 
heet onder de voeten. Vandaar dat we 
ons beperken tot twee tips:

•  Tip 3 Een schitterend exemplaar
• Tip 4 Vandaag is rood

De avond begint om 20.00 uur en zal 
plaatsvinden in de Multi Functionele 
Accommodatie (MFA), De Koppel 1 in 
Nederwetten.

Iets na half 11 zullen de nieuwe 
Prins(es) en gevolg gepresenteerd 
worden. Er zijn al diverse speculaties 
over wie dat zullen zijn. Er kan een 
fantastische prijs gewonnen worden 
als u raadt wie de nieuwe Prins(es) is. 

Veel namen zijn de afgelopen week 
voorbij gekomen, en tot mijn schrik 
heb ik ook de naam van een van onze 
kartrekkers gehoord. Dat maakt ons na-
tuurlijk niet meteen zenuwachtig, maar 
wel wat voorzichtiger. In eerste instan-
tie wilden we deze week drie nieuwe 

3 afbeeldingen in bestand
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 om de kar te trekken tijdens carnaval 2022 en de scepter over te 
nemen van Prinses Rizada en zijn adjudanten Barbudo en Pelliroja
De avond begint om 20:00 uur en zal plaatsvinden in de “Multi Functionele Accommodatie ( MFA ), De 
Koppel 1 in Nederwetten.

Iets na half 11 zal de nieuwe Prins(es) en gevolg gepresenteerd worden. Er zijn al diverse speculaties 
over wie dat zullen zijn. Er kan een fantastische prijs gewonnen worden als u raad wie de nieuwe 
Prins(es) is. Om iedereen te helpen geven we hier de volgende 3 aanwijzingen in de vorm van 
afbeeldingen die van toepassing zijn op de nieuwe Prins(es). Kijk voor meer informatie ook op 
www.cvdewetters.nl. 

Kom gezellig kijken hoe leuk carnaval kan zijn in onze mooie gezellige locatie. Iedereen is welkom en 
de toegang is gratis.
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Een Anders dan Anders 
dienst in De Regenboogkerk
Door Nannie van den Eijnden

Zondagmorgen 17 oktober stond de dienst van de Protestantse Ge-
meente Nuenen in het teken van solidariteit voor Lesbos en van dopen. 
Van uit het water komen en ontvangen worden. Een bijzondere dienst 
met aandacht voor de vluchtelingen, met name zwangere vrouwen (het 
project I carry), en voor de doop van vier kleine kinderen in twee gezinnen.

programma van de dienst ontving ie-
dere bezoeker een klein briefje met 
de afbeelding van een zwemvest 
erop. Iedereen schreef hierop een 
wens voor het levenspad van de do-
pelingen. Ze kregen de wensen in 
een rubberbootje met een bijbel ca-
deau.

Mooie presentaties, lezingen en ver-
halen van Carla van Doorn, Lianne 
Geerts en de predikanten Ad Wijl-
huizen en Marlies Schulz werden 
omlijst met prachtige muziek van 
Paul Weijmans (piano), Monopatia 
(een groep vrienden die Griekse mu-
ziek maakt), Stef bos en Jeroen Zijlstra. 
________________________________

“Jouw vonk is mijn vonk, 
jouw taal is mijn taal”
Stef Bos
________________________________

“De naam Monopatia betekent ‘aller-
lei paadjes’. Alle paden leiden naar 
waar je ze heen wilt laten leiden”, ver-
telt Astrid Greven, de zangeres die 
alle liedjes in het Grieks zingt. Bij het 

Yes! Let’s Party!!
Vrijdagavond 29 & zaterdag 30 ok-
tober gaan we feesten in het zwem-
bad van Feel Fit Center Nuenen. 
Het zwembad wordt aangekleed in 
de sfeer van Halloween en er lig-
gen leuke speeltoestellen 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. Kaartjes zijn vanaf maan-
dag 25 oktober te verkrijgen bij de re-
ceptie van het sportcentrum.
Zien we jullie vrijdag of zaterdag?

________________________________

“We zijn begonnen in het 
water. Niemand komt 
alleen zijn angst te boven. 
In de stilte gaan je oren 
open. In het donker gaan je 
ogen open”
Jeroen Zijlstra
________________________________

Wees zelf de verandering die je 
wilt zien in de wereld
Onder dat motto helpt de erkende 
ANBI organisatie ‘Because We Carry’ 
vluchtelingen op Lesbos. Teams de-
len eten, tenten, droge kleren, een 
glimlach, respect en wat hoop uit, 
omdat ze van daadkrachtige naas-
tenliefde houden (#nietlullenmaar-
poetsen).

De winter nadert, doneer voor 
sokken!
Er worden winterjassen en laarzen in-
gezameld en naar Lesbos gebracht. 
‘Because we carry’ heeft nog drin-
gend geld nodig voor de aanschaf 
van twee paar nieuwe sokken per 
persoon! Stort voor 21 oktober een 
donatie op NL03 INGB 0005 1668 65 
ten name van Diaconie Protestantse 
Gemeente onder vermelding van ‘Be-
cause we carry’ voor de aanschaf van 
lekker warme sokken.

Complimenten voor de geweldige 
organisatie van deze hartverwar-
mende ochtend en iedereen die 
daaraan heeft meegeholpen.

Sinterklaas in Gerwen
Op zondag 21 november zal Sinterklaas weer zijn jaarlijks bezoek bren-
gen aan Gerwen. Vanaf 11.00 uur maakt de Sint, vergezeld door Drumfan-
fare Jong Leven, een korte rijtoer door Gerwen. Natuurlijk mogen alle 
kinderen hierbij aansluiten! De route voert van De Huikert, via de Heilig 
Kruisgildelaan, Van den Waarsenburglaan, Van Kemenadelaan, Laar, Ak-
kerstraat en Gerwenseweg naar Gemeenschapshuis D’n Heuvel.

elke bijdrage erg goed gebruiken! 
Hierdoor zijn we in staat om ieder 
jaar weer een mooi Sinterklaasfeest 
te organiseren voor de kinderen in 
Gerwen. Dit jaar hebben onze collec-
tanten ook een QR-code bij zich, zo-
dat u eventueel ook digitaal kunt be-
talen.

Coronamaatregelen
Wij dienen ons ook te houden aan de 
dan geldende coronamaatregelen. 
Indien u naar het feest komt, dient u 
een QR-code te tonen. Daarnaast 
mogen er op dit moment maar een 
maximaal aantal bezoekers naar bin-
nen. Als dit op de 21ste nog zo is, dan 
is er 1 volwassene per gezin welkom 
om het feest mee te vieren. Natuurlijk 
is dit ook afhankelijk van de hoeveel-
heid kaartjes die worden verkocht. 
Het feest is dit jaar ook alleen toegan-
kelijk voor kinderen met een kaartje. 

Via onze facebookpagina Sinterklaas in 
Gerwen en de diverse appgroepen van 
basisschool Heuvelrijk, houden wij jul-
lie op de hoogte. Het is ook mogelijk 
om ons bij vragen een mail te sturen: 
sinterklaasgerwen@gmail.com.

Feest in D’n Heuvel
Het Sinterklaasfeest zal plaatsvinden 
in de grote zaal van Gemeenschaps-
huis D’n Heuvel. Sinterklaas kan daar 
alle kinderen in één keer ontvangen. 
Om 11.30 uur is Sinterklaas in D’n 
Heuvel aanwezig. Voor alle kinderen 
van 0 t/m 8 jaar, die in het bezit zijn 
van een kaartje voor het Sinterklaas-
feest, is er een cadeautje. 

Toegangskaartjes
Vanaf 22 oktober gaan de collectan-
ten van de Stichting Sint Nicolaasac-
tiviteiten langs de deuren in Gerwen 
met de toegangskaartjes voor de Sin-
terklaasmiddag. Hierbij zal om een 
vrijwillige bijdrage worden gevraagd. 
Hebt u de collectanten van de Stich-
ting gemist aan uw deur? Dan zijn de 
kaartjes alsnog te verkrijgen bij Maria 
de Vries, Goudhoeksland 57 en bij 
Sandra van Bladel, Laar 26, allebei 
woonachtig in Gerwen. 

Ook wanneer u geen kaartjes nodig 
hebt, vragen we u om een vrijwillige 
bijdrage. De inkomsten van de Stich-
ting bestaan alleen uit giften van de 
Gerwense inwoners, dus we kunnen 
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Allerzielenconcert    
met Lux Aeterna
Door Janneke Mes

Elk jaar presenteert projectkoor Lux Aeterna onder leiding van Tom Su-
ters een Allerzielenconcert in het eerste weekend van november. De com-
ponist Beethoven zou vorig jaar al de hoofdrol spelen, vanwege zijn 250e 
verjaardag. Door corona moest dit uitgesteld worden. Na twee jaar ‘oor-
verdovende stilte’, wordt dit concert nu uitgevoerd op 6 november in 
Nuenen en 7 november in Valkenswaard. 

te werken in een vijftal repetities op 
zaterdagen. “Als dirigent moet je een 
niet te stoppen drang hebben om 
het ‘heilige muzikale vuur’ in je ziel 
over te brengen op je musici en daar-
mee uiteindelijk op de luisteraars”, al-
dus Suters. Met veel gedrevenheid en 
enthousiasme daagt hij het koor ook 
dit jaar weer uit om deze prestatie 
neer te zetten op 6 november in de 
Clemenskerk in Nuenen (20.00 uur) 
en op 7 november in de Nicolaaskerk 
in Valkenswaard (15.00 uur).

Kaarten à € 15,- zijn te koop bij Bruna 
en Primera, of online te bestellen op 
www.tomsuters.nl/allerzielen-2021. 
Kaarten kunnen ook ter plekke ge-
kocht worden vanaf een uur voor 
aanvang van het concert. (corona-
toegangsbewijs verplicht).

Tom Suters is al jaren actief als diri-
gent van kerkkoren en kamerkoren. 
Het projectkoor Lux Aeterna is hij ge-
start in 2014 en bestaat uit amateur-
zangers- en zangeressen, elk jaar in 
wisselende samenstellingen en met 
verschillende begeleiding. Het reper-
toire is klassiek. Ook dit jaar heeft Su-
ters weer een mooi programma sa-
mengesteld van ruim een uur. Ener-
zijds verbindend in thema, en ander-
zijds wordt een verbinding gelegd 
met Allerzielen; de herdenking van 
dierbare overledenen. Ook de naam 
Lux Aeterna, wat ‘eeuwigdurend licht’ 
betekent, verwijst hiernaar.

Contrasten
Beethoven was een vernieuwer in de 
19e eeuw. Hij was een aanhanger van 
idealen als vrijheid, gelijkheid en 
broederschap, wat tot uitdrukking 
komt in zijn muziek; zijn stukken zijn 
verrassend, met vele accenten en 
aanwijzingen over hoe het stuk uitge-
voerd dient te worden, wat voor die 
tijd revolutionair was. Op het allerzie-
lenconcert worden composities uit-
gevoerd van Beethoven zelf, zijn lera-
ren en collega’s, waarbij het Kyrie een 
rode draad vormt met krachtige com-
plexe koorpartijen afgewisseld met 
‘intiemere’ composities. Als contrast 
zal naast Beethoven ook de compo-
nist Ola Gjeilo (1978) een belangrijke 
rol spelen. Deze jonge componist is 
geboren in Noorwegen en heeft een 
eigen stijl, zijn muziek wordt soms 
omschreven als filmachtig. 

Begeleiding
Een strijkkwartet (samengesteld van-
uit het Valkenswaards kamerorkest) 
zal het koor begeleiden. Op piano 
speelt Rob van Heck en Axel Wens-
tedt speelt op orgel. Leon Steuns zal 
op saxofoon een stuk van Gjeilo im-
proviserend begeleiden.

Gedreven en intensief
Vanaf september is hard gerepeteerd 
en de koorleden hebben thuis met 
behulp van bladmuziek en oefenma-
teriaal de repetities voorbereid. Met 
de Allerzielenconcerten zet Tom Su-
ters elk jaar in een korte tijd een uit-
dagend resultaat neer door intensief 

Rabo Clubactie voor  
de Walburg tuinen

Ook dit jaar   
rekenen we weer 
op uw stem!
Vaak wordt er gevraagd of de Wal-
burg Tuinen wel rolstoeltoegankelijk 
zijn en dan moeten we helaas vertel-
len dat de paden slechts beperkt be-
rijdbaar zijn. De oude karakteristieke 
paden vertonen inmiddels talloze 
oneffenheden en over de snipperpa-
den is het eigenlijk onmogelijk om 
vooruit te komen met de dunne ban-
den van rolstoelen en rollators. Breng 
daarom uw stem uit op De Walburg 
tijdens de RABO clubactie en help 
ons de tuinen meer toegankelijk te 
maken zodat al onze bezoekers ook 
de achterste tuinen kunnen bezoe-
ken en bewonderen. Wij rekenen op 
uw stem!

De Zonnebloem     
feliciteert na lang wachten 
eindelijk haar jubilarissen! 
Dat zou gebeuren tijdens de jaarvergadering in het steunpunt. Maar de 
corona heeft behoorlijk roet in het eten gestrooid. Nu kregen op 15 okto-
ber negen vrijwilligers van de Zonnebloem Nuenen de gouden speld per-
soonlijk uitgereikt door voorzitter Yvonne Onstenk. Negen vrijwilligers 
die met zo’n 25 jaar inzet en ervaring aanwezig waren. Voor iedereen was 
er een persoonlijk woordje. 

chamelijke beperking, gezellige be-
zoekjes thuis, onbezorgde dagjes uit 
en onvergetelijke vakanties. 

Ook is de Nuenense vrijwilligersprijs 
van 2020, die Jeanne van Schagen 
heeft ontvangen, opgedragen aan al 
deze jubilarissen. Bij de prijs hoort 
een cheque van 1000,- euro voor de 
Zonnebloem. Namens de Zonne-
bloem willen we hen bedanken. Al-
len hebben hun onderscheiding ten 
volle verdiend voor hun bijdrage 
aan zorg en toewijding voor de gas-
ten, de Zonnebloem en in de samen-
leving. Zo’n lichting vrijwilligers, met 
zo’n geweldige inzet, krijgen we 
nooit meer. Bedankt geweldige Kan-
jer!

Ann van Ree, Toos Kantelbergs, Door-
tje Mighels, Marianne van Vierssen, 
Diny Veugelers, Jeanne van Schagen, 
Geri Asselman, Angeline Weekers.

Zij werden drager van de gouden 
speld die staat voor 25 jaar trouwe 
dienst met oorkonde, een mooie bos 
bloemen en een kleine attentie (Hen-
riette Kleijngeld was door ziekte af-
wezig, zij word thuis bezocht). Deze 
vrijwilligers zijn de kartrekkers van de 
Zonnebloem, ze hebben uit pure be-
langeloosheid de gasten begeleid en 
geholpen. Dat is voor ons heel bij-
zonder. De vrije tijd, energie en 
betrokkenheid is onbetaalbaar. Door 
hun inzet, samen met alle andere vrij-
willigers, beleven mensen met een li-

Nieuwe   
Helmondse 
concertreeks: 
Krienouwa
Op vrijdag 22 oktober start de nieu-
we muziekreeks Krienouwa in De Ca-
caofabriek. De concertreeks is een 
maandelijks terugkerende avond 
met bands en muzikanten uit Hel-
mond, of met muzikanten die wer-
ken in Helmond, of van oudsher een 
band hebben met de stad. Op 22 ok-
tober wordt Krienouwa afgetrapt 
door de bands Hillstone en Kings & 
Jokers. Op vrijdag 10 december is het 
de beurt aan Alverman en Forre Ster-
ra. Alle genres muziek kunnen aan 
bod komen tijdens Krienouwa, maar 
er is dus altijd een link met Helmond. 
Binnenkort maken we nog veel meer 
data en bands bekend in deze gloed-
nieuwe serie. Check onze site voor de 
laatste info: www.cacaofabriek.nl

Expositie ‘Theadora Maria’  
door drie schilderende nichtjes 
Theadora Maria Verbakel woonde in Mariahout en is in 1942 overleden. 
Ze liet negen kinderen na die nog jong waren. Maar die werden ouder en 
er kwamen een heleboel kleinkinderen. Drie hiervan gaan nu in het Oude 
Raadhuis exposeren en toevallig heten die Thea, Dora en Maria. En daar-
om dragen zij deze expositie op aan hun overleden oma die ze nooit ge-
kend hebben.

ren. Haar voorkeur gaat uit naar ab-
stract en bloemen, vooral klaprozen 
vindt zij mooi om te schilderen.
Hebben wij u nieuwsgierig gemaakt? 
Kom dan vrijblijvend langs om te kij-
ken. Geopend woensdag t/m zondag 
2 t/m 24-10 14.00-17.00 uur, in ’t 
Oude Raadhuis, Heuvelplein 8 Beek 
en Donk.

Thea Schrama-Verbakel
Thea Schrama Verbakel is geboren te 
Mariahout en woonachtig in Lies-
hout. Ze schildert al vele jaren. Ze is, 
samen met Maria, begonnen bij Hel-
mie Segboer, voornamelijk in aquarel. 
Momenteel schildert ze bij Atelier In-
ges in Helmond met acrylverf, pas-
telkrijt en sinds kort olieverf op water-
basis. Haar schilderijen zijn erg divers, 
“ik schildert namelijk wat ik leuk vind”.

Dora Verbakel
Dora Verbakel is geboren in Maria-
hout 1958 en woont in Nuenen. Haar 
schilderijen bestaan vooral uit oude 
voorwerpen. Graag schildert ze roesti-
ge dingen, vooral leidingen. “De kleu-
ren die hier inzitten vind ik een uitda-
ging om te schilderen”. Ze schildert 
met olieverf. In het verleden heeft ze 
ook aquarellen gemaakt, maar haar 
voorkeur gaat uit naar olieverf.

Maria Verschuren
Maria Verschuren schildert graag op 
grote doeken en gebruikt acrylverf. 
Af en toe voegt zij andere materialen 
toe aan haar schilderijen. In het alge-
meen gebruikt zij felle vrolijke kleu-

Donderdag 21 oktober 20.00 uur De Dassenburcht

Lezing: Het Ongerepte Brabantse Plat-
telandsleven door Cor van der Heijden
Zoals veel van zijn rijke collega’s, was de in Eindhoven woonachtige 
Geldropse textielfabrikant Anton Schellens (1887-1954) een gepassio-
neerde verzamelaar van moderne kunst, vooral van de Haagse School en 
Amsterdamse impressionisten. Wat Jongkind, Mauve, Willem Maris en 
Breitner met palet en penseel maakten, probeerde Schellens met zijn 
hobby, fotografie te doen. Met zorg koos hij in zijn Eindhovense omge-
ving taferelen van het ‘pure, onbedorven en pittoreske plattelandsle-
ven’, met eenvoudige optrekjes waar keuterboeren, thuiswerkende am-
bachtslieden en oude vrouwen hun dagen sleten zoals generaties voor 
hen dat deden.

keer de grauwe werkelijkheid achter 
idyllische plaatjes blootlegde.
Met zijn boek over Anton Schellens 
getuigt hij van zijn talent om beide 
kanten van het verleden - verbeel-
ding en werkelijkheid - evenwichtig 
en vakbekwaam aan ons voor te leg-
gen. In de lezing gaat de spreker uit-
voerig in op het ‘wie’, het ‘waarom’ en 
‘het wat’ van de fotocollectie, die tus-
sen 1910 en 1925 tot stand kwam. 
Cor van der Heijden zal tijdens zijn le-
zing aantonen dat Schellens bewust 
op zoek was naar relicten van een 
Brabant dat al minstens een halve 
eeuw tot het verleden behoorde. In 
zijn boek schrijft hij zelfs: “Schellens 
was op zoek naar een Brabant dat 
nooit in deze vorm bestaan had”.

In de lezing, van twee keer drie kwar-
tier, komen dus veel verschillende as-
pecten aan de orde. Aan de hand van 
ongeveer 250 beelden (familiefoto’s, 
afbeeldingen van kunstwerken en 
vooral veel foto’s uit de ‘Collectie 
Schellens’) wordt in deze lezing het 
‘wie’, het ‘waarom’ en het ‘wat’ van 
deze recent ontdekte en bestudeer-
de kunstschat aan de vergetelheid 
ontrukt.
Op deze avond is het boek: ‘Anton 
Schellens (1887-1954). Fotograaf van 
het ongerepte Brabantse plattelands-
leven’ te koop voor de prijs € 29,95, 
waarbij de auteur voor elke koper een 
aardig cadeautje in petto heeft.

Cor van der Heijden heeft deze onbe-
kende fotocollectie van Anton Schel-
lens uitvoerig bestudeerd en dat 
vastgelegd in zijn boek: ’………Het 
ongerepte Brabantse Plattelandsle-
ven’. Zijn lezing is op dit boek geba-
seerd en tijdens de lezing wordt het 
fotografische het werk van Anton 
Schellekens in zijn tijd en in kunsthis-
torische context geplaatst. De spre-
ker was in 2010 de vierde (en tot nu 
toe laatste) laureaat aan wie de Histo-
rische Prijs Noord-Brabant werd toe-
gekend. In het juryrapport werd Van 
der Heijden er uitvoerig om gepre-
zen 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 

Rectificatie: 

Bene� etconcert 
met Het Boekels 
Kwartierke   
in Stiphout
Helaas is vorige week een foutje ge-
slopen in het persbericht. De gezel-
lige Brabantse avond met Het Boe-
kels Kwartierke wordt gehouden in 
Zaal De Smed in Stiphout op zater-
dag 6 november om 20.00 uur en 
zondag 7 november om 14.00 uur. 
Kaarten: € 12,50 verkrijgbaar via 
www.ticketview.nl/shop/Kupan-
da2grow. Voor meer informatie kijk 
op www.kupanda2grow.com 

Muziek in   
de Cathrien
Rianne Wilbers & Ruud Huijbregts
St. Catharinakerk Eindhoven, zater-
dag 23 oktober, 15.00 uur.

Vanmiddag klinkt er in samenwer-
king met Stichting Muziek Nu Nieu-
we OrgelMuziek in de Cathrien. Stich-
ting Muziek Nu is opgericht door 
Evert van Merode en Arjan van Baest 
met het doel om nieuwe muziek op 
een speelse en fantasievolle manier 
aan het publiek te presenteren.
Jubilaris Ruud Huijbregts (30 jaar or-
ganist van de St. Catharinakerk en 10 
jaar stadsorganist van Eindhoven) 
speelt tijdens dit jubileumconcert 
nieuwe orgelwerken van vier compo-
nisten: Arjan van Baest, Maurick Reu-
ser, Mark Hendriks, Evert van Merode. 
Sopraan Rianne Wilbers verleent haar 
medewerking. De Stichting Muziek 
Nu presenteert vandaag de cd met 
de opnames van deze muziek. 
Noodzakelijke registratie en betaling 
voor dit concert kunt u vooraf regelen 
via: www.muziekindecathrien.nl
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Politiek Nuenen: niet meer te volgen!
Dinsdag 12 oktober was de commissievergadering Ruimte. Tijdens die vergadering 
waren er twee belangrijke agendapunten: Eeneind-West afronding Mediation en Voor-
keursalternatief studie Leefbaarheid en bereikbaarheid Bundelroutes.
Bij de bespreking van de beoogde distributiecentra was al snel duidelijk: de gemeente-
raad nam een wijs besluit: hier moet nog eens goed naar gekeken en over gesproken 
worden. Dit agendapunt gaat in ieder geval niet naar de Raadsvergadering.
Bij het agendapunt ‘Voorkeursalternatief studie Leefbaarheid en bereikbaarheid Bun-
delroutes’ waren 7 insprekers die allemaal goed geïnformeerd waren. Zij hebben alle-
maal gerefereerd aan de te verwachten toename van het verkeer in en om Nuenen-
Zuid en de belasting daarvan voor de bewoners.
Volgens de wethouder die zich bezig houdt met Eeneind-West zouden de gevolgen van 
het in gebruik nemen van Eeneind-West, met al dan niet distributiecentra, mee bere-
kend zijn. Het is echter niet terug te vinden.
De wethouder heeft het over berekeningsmodellen; hierin wordt echter niet voldoende 
meegenomen hoe de burger last heeft van het toenemende verkeer. Ook in de metin-
gen heb ik weinig vertrouwen: de apparaten voldeden niet voldoende aan het doel 
waarvoor ze gebruikt zijn.
De commissie heeft besloten dat dit onderwerp naar de Raadsvergadering kan als be-
spreekstuk! Laat ik het positief bekijken: De race is dus nog niet helemaal gelopen. 
Nuenen-Zuid komt volgens de plannen tussen de verkeersstromen te liggen: A270, 
Smits van Oyenlaan en Geldropsedijk. Deze wegen zullen zeker vast komen te zitten, 
ook door het ‘afknijpen’ van de Smits van Oyenlaan, en dan worden de wegen door de 
wijken als sluiproutes gebruikt. Met alle gevolgen van dien. Kijk alleen maar naar de 
scholen die er in Nuenen-Zuid staan.
De wethouder wil niet terug naar de regiogemeenten en de provincie. Het is geen zwak-
heid om toe te geven dat iets je niet gaat lukken. Het toont je verantwoordelijkheid, in 
dit geval voor de burgers van de gemeente waar je voor staat.

Marijke Lamers, Heikampen 108, Nuenen

Open brief aan de wethouder   
Financiën van de gemeente Nuenen
Op dinsdag 12 oktober 2021 heb ik de commissievergadering Ruimte bijgewoond. Hier 
stond onder andere het bestemmingsplan Eeneind-West op de agenda. Bezorgde in-
woners van Geldrop hebben op dit onderwerp ingesproken. De manier waarop de wet-
houder het inspreken van deze bezorgde inwoners van Geldrop noemt, vind ik bene-
den alle pijl!! Hij smeet met opmerkingen als “verkiezingsretoriek in verkiezingstijd” en 
“makkelijk iets roepen”… 
Zo ga je niet met mensen om!
Ik, als geboren en getogen Nuenense, maak mij ook zorgen om de colonnes vrachtwa-
gens die zich straks een weg zoeken door Nuenen en Geldrop om bij een autosnelweg 
te komen. Ga met de provincie in gesprek om op die plek een mooie Vinex-wijk te kun-
nen bouwen.
Wethouder, wij hebben volgend jaar ook gemeenteraadsverkiezingen!

Tina Klep, Raessenshof 61, 5671KG Nuenen

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

Ingezonden brieven

Volop activiteit bij   
Dorpsraad Lieshout
Dorpsraad Lieshout is op heel veel gebieden actief. De aandachtsgebie-
den variëren van ‘wonen’ tot ‘verkeer en verkeersveiligheid’ en van ‘zorg 
en welzijn’ tot ‘(winkel)voorzieningen’. Door op al deze aandachtsgebie-
den permanent actief te zijn kan Dorpsraad Lieshout bijdragen aan het 
uiteindelijke doel van de stichting; ‘het versterken van de leefbaarheid en 
de sociale samenhang van de kern Lieshout (in de gemeente Laarbeek)’.

waar hij/zij in actief is. Graag ziet de 
Dorpsraad Lieshout dat hiernaast ook 
meer burgers participeren in dit soort 
commissies en werkgroepen. Wil u 
daar ook iets in betekenen? Meldt u 
dan aan bij de Dorpsraad Lieshout en 
zij helpen u graag verder op weg.

Beleidsplan
Door deze brede opzet kan Dorps-
raad Lieshout het beste voldoen aan 
haar missie om de leefbaarheid van 
de kern Lieshout (in de gemeente 
Laarbeek) te optimaliseren. Om dat 
allemaal gestructureerd aan te kun-
nen pakken werkt de Dorpsraad met 
een algemeen beleidsplan. Hierin 
staat wat de Dorpsraad Lieshout 
doet, wat hun doel en missie is en wie 
zij zijn. Ook staat er in met welke aan-
dachtsvelden zij zich bezig houden 
en hoe zij dit doen. Wilt u ook weten 
hoe zij dat doen? Kijk dan op de site 
van Dorpsraad Lieshout via www.
dorpraad-lieshout.nl onder de me-
nustructuur bestuur/beleidsplan.

Overal actief
Dorpsraad Lieshout is dus op vele ge-
bieden actief. Zo verzorgen zij de fi-
nanciën en administratie voor de 
werkgroep ‘revitalisering Speelpark 
Nieuwenhof’ en ondersteunen ze het 
Lieshoutse ‘Repaircafé’. Ook de ‘sa-
menwerkende collecte’ wordt onder-
steund en hebben ze zitting in het 
huiskamerproject dat op dit moment 
ontwikkeld wordt in het Dorpshuis. 
Onlangs nog hebben ze de stichting 
AED Alert geholpen met de onder-
steuning bij het vervangen van een 
afgeschreven AED-apparaat.

Commissies
Daarnaast zitten de individuele leden 
van de Dorpsraad ook in diverse 
werkgroepen en commissies: voorzit-
ter Frank van Elderen heeft juist zit-
ting genomen in de onafhankelijke 
klankbordgroep voor de herontwik-
keling van de Heuvel. Robert van 
Aspert zit in de initiatiefgroep die be-
zig is met Gemeenschapskracht. Ook 
zit hij in de adviescommissie Sociaal 
Domein van de gemeente Laarbeek. 
Huub de Wit is met ‘zijn’ commissie 
verkeer en verkeersveiligheid continu 
in overleg met de beleidsmakers en 
staat dorpsbewoners te woord over 
verkeerssituaties. Claudia Jongerius 
zit weer in de commissie die de woon-
behoeftes voor het dorp Lieshout in 
kaart aan het brengen is en Kees Hel-
dens zit, naast zijn rol in de commissie 
die subsidies beoordeelt voor Lies-
houtse leefbaarheidsinitiatieven, ook 
nog eens in de Laarbeekse commissie 
die subsidies toekent in het kader van 
‘25 jaar Laarbeek’. Zo heeft ieder lid 
van de Dorpsraad diverse commissies 

Roland Maas

Doorstroming stokt ook op huurmarkt
Na de koopmarkt komt ook de markt voor huurwoningen in de vrije sector 
steeds verder onder druk te staan. Na een jarenlange stijging daalt voor het 
tweede achtereenvolgende kwartaal het aantal verhuurtransacties. Want het 
aanbod wordt minder en de huren stijgen, blijkt uit een rapportage van NVM en 
VGM NL. Terecht maakt landelijk NVM-voorzitter Onno Hoes zich zorgen over de 
stokkende doorstroming. Het aantal transacties liep in het derde kwartaal van 
dit jaar met bijna 4% terug bij de grondgebonden huurwoningen in de vrije sec-
tor. Vergeleken met het derde kwartaal vorig jaar was er een prijsstijging van bij-
na 6% bij de woonhuizen en van 4,5% bij de appartementen. Nieuwe huurders 
betalen een gemiddelde huurprijs van €10,65 per vierkante meter bij de woon-
huizen en van €15,06 per vierkante meter bij de appartementen. 
Over de schrikbarende prijsstijgingen bij de koopwoningen heb ik hier al vaker 
geschreven. Daar kon ik dan aan toevoegen dat de betaalbaarheid van die koop-
woningen toch goed blijft dankzij de lage rente en – voor doorstromers die al 
een woning bezitten - door de waardestijging van de eigen woning. Dat is in de 
markt voor vrije sector huurwoningen anders. Huurders kunnen die voordelen 
niet plukken en krijgen behalve met stijgende huurprijzen straks ook nog eens 
met sterk stijgende energieprijzen te maken. Te vrezen valt verder dat door stag-
natie in de nieuwbouw het aanbod verder zal verkrappen.
Dan gaan daarnaast steeds meer gemeenten over tot zelfbewoningsplicht voor 
kopers van woningen in nieuwbouwprojecten om te voorkomen dat particuliere 

beleggers woningen opkopen en vervolgens gaan verhuren. 
Dat lijkt op het eerste gezicht een nobel streven, maar het 

gevolg is wel dat het aanbod aan huurwoningen verder 
verkrapt. Die verkrapping leidt weer tot verdere prijs-
verhoging. Het is opnieuw een goed voorbeeld van 
overregulering door de overheid die averechts uitpakt 
en de markt eigenlijk verstoort in plaats van verbetert. 
Ook dit schreef ik al eerder in de richting van de over-
heid: stop met sterke regulering en stimuleer juist de in-

vesteringen in de woningbouw, zowel in de koop- als in de 
huursector, zowel in het goedkopere als in het prijziger 

segment. Streef naar een goed functionerende woning-
markt met keuzevrijheid voor de consument en zo 
min mogelijk belemmeringen van welke aard dan. 
Dat biedt meer kansen voor iedereen.

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

Woningmarkt in beweging

Doorstroming stokt ook op huurmarkt

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

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

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.

Voor meer info over de ruilkring 
LETS-Nuenen: ww.letsnuenen.nl

Groep 6 OBS de Rietpluim 
wint Skateclinic
Een mooi moment voor groep 6 van OBS de Rietpluim in Nuenen. Groep 6 
heeft namelijk een skate clinic voor de hele school gewonnen. De prijs is 
afgelopen vrijdag uitgereikt.

Nationale Sportweek
Tijdens de Nationale Sportweek zijn 
de basisscholen in Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten uitgedaagd om be-
weeg-energizers met de klas te 
doen. Een energizer is een kleine be-
weegopdracht die zorgt voor afwis-
seling in de les. Bewegen is niet al-
leen leuk om te doen, maar ook ge-
zond. Daarnaast is het goed voor de 
concentratie en het leervermogen 
van kinderen. 

Het leukste filmpje
De scholen werden gevraagd een 
filmpje van de energizer te maken en 
toe te sturen naar de organisatie van 
de Nationale Sportweek. Uit de inzen-
dingen werd het filmpje van groep 6 
van de Rietpluim als leukste filmpje 
gekozen. 

De Skateclinic wordt aangeboden 
door de Gemeente Nuenen, Sport 
Service Noord Brabant en LEVNue-
nen in samenwerking met Skate-a-
Way Gerwin Elesen.

Op Herhaling 2021
Eind augustus 25 jaar geleden zwaaide de laatste Nederlandse dienst-
plichtigen af. De militaire dienstplicht werd in 1996 opgeschort. Dit bete-
kent dat er geen dienstplichtigen meer opgeroepen worden. De militaire 
dienstplicht is echter niet afgeschaft. In geval van dreiging kan de dienst-
plicht weer direct ingevoerd worden.

Viertonners
Tijdens Op Herhaling kun je ook het 
verschil zien tussen de drietonners 
van de jaren vijftig en de viertonners 
van de jaren tachtig en negentig. De 
viertonner wordt vanaf dit jaar ver-
vangen maar was tijdens de overstro-
mingen in Limburg nog een onmis-
baar werkpaard om de inwoners te 
evacueren. 
Stichting Bravo Compagnie organi-
seert het evenement Op Herhaling. 
Dit vindt plaats op zondag 24 okto-
ber van 10.00 tot 17.00 uur in Val-
kenswaard. De locatie is Opperheide 
3. Dit ligt tussen Valkenswaard en 
Borkel en Schaft. Het evenement 
wordt georganiseerd met in acht-
houding van de coronamaatregelen. 
Het evenement vindt veelal plaats in 
de open lucht. In overdekte ruimtes 
wordt anderhalve meter afstand ge-
houden. Stg Bravo Compagnie be-
staat sinds 1996 en viert dit jaar zijn 
25-jarig bestaan. Aan Op Herhaling 
werken ook andere groepen mee.

Tijdens het evenement Op Herhaling 
komen verschillende aspecten van 
de militaire dienstplicht aan de orde. 
Ook wordt er aandacht besteed aan 
de Koude Oorlog.
Op Herhaling is een doe-evenement 
voor de hele familie. De medische 
keuring, schieten op de schietbaan, 
de hindernisbaan, meerijden in een 
oude militaire truck, etc. Ook kun je 
ervaren hoe je destijds de grens naar 
Oost-Duitsland passeerde.

Schrijfwedstrijd 
Brabants Dialect
Op 12 juni 2022 wordt weer - voor 
de veertiende keer - het Brabants 
Dialectenfestival georganiseerd. 
Aan dit festival is traditiegetrouw 
een schrijfwedstijd verbonden. 

Het thema is dit keer: ‘Blij dè ge d’r 
wir bent’. Aan deze wedstrijd kan 
worden deelgenomen met verha-
len, gedichten en liedteksten. Ze 
moeten worden geschreven in het 
eigen Brabants dialect van de deel-
nemer en onder pseudoniem wor-
den ingeleverd - voor 1 maart - bij 
de Stichting Brabants Dialectenfes-
tival Lieshout, p.a. Deensehoek 23, 
5737 PB in Lieshout. Er kan ook di-
gitaal ingezonden worden: secreta-
riaat@brabantsdialectenfestival.nl. 
Een deskundige jury bepaalt wie de 
winnaars zijn, zij krijgen de eervolle 
dialectpenning. De genomineerde 
teksten worden ook opgenomen in 
het programmaboekje van het fes-
tival.

Meer bijzonderheden over deze wed-
strijd is te vinden op de website, on-
der het kopje ‘schrijfwedstrijd’ treft u 
het reglement voor deelname aan.
www.brabantsdialectenfestival.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.

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

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

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

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

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

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

WWW.SBNBOUW.NL

040 - 209 72 41

Actie Varier Peel™ en Kokon™

Gratis 
voetenbank

Meer dan 100 modellen  in de winkel

Nieuw: 
geheel uitklapbare 
voetensteun

GROTE KEUZE OPSTA FAUTEUILS

In small, 
medium 
en large

In small, 

          Deze

Uit voorraad leverbaar

R E L A X F A U T E U I L S
LEDER OF STOF  / MAATWERK / STA-OP-STOELEN

RELAXFAUTEUILS
in leder of stof - 
maatwerk

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

Maandag t/m zaterdag geopend

Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

uw WONINGINRICHTER

Corona Update:
Kijk voor actuele informatie over 
onze winkel mogelijkheden op 

www.profita.nl

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

https://www.profita.nl/advies

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

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

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

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

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

AANGEBODEN: hulp in 
de huishouding. Tel. 06-
21702894.

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!

ZONDAG 24 OKTOBER 
VLOOIENMARKT Sporthal 
Tivoli, Geert Grootestraat 72, 
Eindhoven. 9.00-16.00 uur. 
Info: 06-20299824. www.
timmermansevenemen-
ten.nl 

Stichting LEVgroep Nue-
nen afd. Vluchtelingen-
werk zoekt vrijwilligers
om vluchtelingen te be-
geleiden en hen de weg 
te wijzen binnen de Nue-
nense samenleving. Voor 
meer informatie: De LEV-
groep. Berg 22 c, tel. 040-
2831675, ma. t/m do. van 
9.00-16.00 uur en vrij. van 
9.00-12.30 uur.

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

Ki
ds

 S

ociety Erica

40 Jaar

Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

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

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

(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN
MULTI PRINTEN

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
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Kerkberichten

Het afscheid in 
vertrouwde 
handen.

Dag en nacht bereikbaar 040 84 48 630

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

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

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

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Degenen die ik liefheb verlaat ik,
om diegenen die ik liefhad
terug te vinden.

Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat zij in haar zorgzame 
leven voor ons heeft betekend, moeten wij afscheid nemen 

van ons mam, oma en superoma

Cisca de Louw - van Casteren
echtgenote van

Jan de Louw († 2011)

 *Sint-Oedenrode,  † Eindhoven,
 29 november 1932 13 oktober 2021

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
De Vroente 51
5672 TT Nuenen

Wij hebben op woensdag 20 oktober afscheid genomen van 
ons mam en haar te ruste gelegd bij ons pap op het kerkhof 
in Gerwen.

Een persoonlijk bericht of mooie herinnering aan ons mam 
kunt u achterlaten op www.casterenuitvaartzorg.nl/gedenken

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 23 oktober 18.30 uur: stilte-
viering, voorganger pastor J. Vosse-
naar.
Zondag 24 oktober 11.00 uur: vie-
ring, themadienst over zorg, muzika-
le omlijsting, voorganger pastor J. 
Vossenaar.

Misintenties: 
Zaterdag 23 oktober 18.30 uur: geen 
intenties.
Zondag 24 oktober 11.00 uur: Charles 
van der Sommen; Truce en Herman 
Campman - Heuijerjans; Piet van 
Heeswijk; Cees van Laarhoven (van-
wege verjaardag) en Gertrude van 
Laarhoven - Dacus en familie.

Mededelingen
Er is dit weekend een extra collecte 
voor Wereld Missie week. 

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 24 oktober 11.00 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorganger pas-
tor P. Clement. 

Misintenties: 
Overleden fam. De Groot - Vrijalden-
hoven; Dinie Geraets - Zwegers en 
voor een 85 jarige; Gidy Beks - Verha-
gen; Ciska de Louw - van Casteren.

Mededelingen
Er is dit weekend een extra collecte 
voor Wereld Missie week. 

Vorige week zijn in onze parochie 
overleden: Gidy Beks - Verhagen, op 

90 jarige leeftijd en Ciska de Louw - 
van Casteren, op 88 jarige leeftijd.
We wensen familie en vrienden veel 
troost en sterkte toe bij het verwer-
ken van dit verlies. 

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 24 oktober 09.30 uur: vie-
ring, vocale omlijsting, voorganger 
pastor P. Clement. 

Misintenties:
Frans Raaymakers en Fien Raayma-
kers-Aalders; Ans Kuipers-van Perlo; 
Helen Messemaekers-Faul.

Mededelingen
Er is dit weekend een extra collecte 
voor Wereld Missie week. 

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

Op 24 oktober zal er in De Regen-
boog een kerkdienst zijn, waarin ds. 
Marlies Schulz zal voorgaan. Ook in 
deze dienst zal er weer aandacht 
worden besteed aan het project ‘Ze-
ven wegen van barmhartigheid’, met 
schilderijen en gedichten. Er wordt 
een collecte gehouden voor de Voed-
selbank Nuenen. Na afloop van de 
viering is er gelegenheid tot ontmoe-
ting bij een kop koffie of thee. Als u 
niet in de gelegenheid bent om naar 
de kerk te komen, kunt u de dienst 
via livestream volgen: ga naar onze 
website www.pgn-nuenen.nl/verbin-
ding en klikt u op de link voor de uit-

zending. U bent van harte welkom bij 
deze viering.

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 21 oktober. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, gedachtenis H. Hila-
rion, abt en H. Ursula en gezellinnen, 
maagden en martelaressen.
Vrijdag 22 oktober. 07.15 uur H. Mis.
Zaterdag 23 oktober. 09.00 uur H. 
Mis, H. Antonius Maria Claret, bis-
schop en belijder.
Zondag 24 oktober. 22ste Zondag na 
Pinksteren. 08.00 uur gezongen 
Hoogmis; gedachtenis Uitbreiding 
van het Geloof, Missiezondag.
Maandag 25 oktober. 18.30 uur H. 
Mis, gedachtenis van H. Chrysanthus 
en Daria, martelaren.
Dinsdag 26 oktober. 18.30 uur H. Mis, 
gedachtenis van H. Evaristus, paus en 
martelaar.
Woensdag 27 okt. 07.15 uur H. Mis. 

In memoriam Sijs van Hout

Een ruwe bolster, een blanke pit
Een gezegde dat helemaal van toepassing is op Sijs van Hout. We hebben 
Sijs een aantal jaren geleden leren kennen. En het heeft eventjes geduurd 
voordat we door zijn dikke stekelige schil waren doorgedrongen. Dat 
komt omdat je in het begin alleen maar de buitenkant ziet. Scherp en ste-
kelig en als het hem uitkomt een beetje lomp ook nog. Ben je eenmaal 
door de schil heengedrongen, kom je pas bij de echte Sijs. En dan ontdek 
je een fantastische kerel met een glanzend karakter. Sindsdien hebben 
wij met Sijs een dikke vriendschap gesloten, hebben daar heel veel ple-
zier aan beleefd en zijn ook diep bedroefd door zijn overlijden.

lassen en binnen een handomdraai 
rolde er een gigagrote stalen driepoot 
uit zijn werkplaats. Hij werd dan ook 
regelmatig aangeduid als de Willie 
Wortel van de familie en de buurt. Sijs 
kon alles maken. Een belangrijke an-
dere karaktertrek maakte van Sijs een 
bijzondere man. Sijs dacht altijd in op-
lossingen, nooit in onmogelijkheden. 
Een goed voorbeeld hiervan. We had-
den Ronald gevraagd onze tuin om te 
doen met zijn graafmachine. Aange-
komen bij ons bleek dat hij niet door 
de poort in een stenen muur naar ach-
teren kon. Poort was te smal. Sijs er bij-
gehaald. Die komt met zijn slijptol en 
zaagt haarfijn de deur uit de stenen 
muur om vervolgens, toen het karwei 
erop zat, de poort weer keurig in de 
muur terug te plaatsen en aan te met-
selen. Een oplossing waar wij zelf nooit 
opgekomen waren. Sijs kon alles en 
dacht altijd in mogelijkheden en kan-
sen. 

Deze eigenschappen duiden op een 
hoge mate van intelligentie. Sijs was 
heel slim. En je kunt je afvragen hoe-
ver hij gekomen zou zijn als hij in zijn 
jeugd een hogere opleiding had ge-
had. MTS, HTS of misschien wel uni-
versiteit. Ongetwijfeld was hij dan uit-
eindelijk op de ontwikkelafdeling van 
Philips of DAF terecht gekomen. Maar 
och wat maakt dat uit? Sijs heft zich-
zelf ontwikkeld tot wat hij geworden 
is. En heeft met al zijn intelligentie en 
inzet heel goed voor zijn gezin gedu-
rende 60 jaar kunnen zorgen. En dat 
kun je vandaag zien, daar zijn zijn kin-
deren, aangetrouwden, kleinkinderen 
en achterkleinkind hem heel dank-
baar voor. Zijn wereld was echter veel 
groter dan alleen zijn gezin. De grote 
opkomst bij zijn afscheid getuigt hier-
van. Veel mensen wisten de weg naar 
de Margrietstraat te vinden voor een 
advies, een goede raad of zomaar een 
kopje koffie. Ook wij liepen daar regel-
matig binnen. Sijs heeft een goed en 
zinvol leven afgesloten. 

Sijs is gevormd door het leven dat hij 
geleefd heeft en het leven dat hem 
geleefd heeft. Sommige dingen over-
komen je en daar kun je niets aan ver-
anderen. Dat was zeker niet altijd ge-
makkelijk voor hem en zijn geliefde 
Jo. Zij hebben samen veel meege-
maakt waarvan het overlijden van 
twee kinderen een hele zware be-
proeving is geweest. De zorg voor de 
rest van het gezin heeft hen in deze 
moeilijke dagen overeind gehouden. 
Maar dat niet alleen. Met een sterk 
karakter, de sterke wil om iets van het 
leven te maken en de liefde voor el-
kaar heeft hen in staat gesteld de 
grootste beproevingen te doorstaan. 
Sijs is afkomstig van een gezin waar-
binnen hard werken, ondernemings-
zin en vindingrijkheid met de paple-
pel werden ingegoten. Zijn ouders 
hadden op de Opwettenseweg, op 
de plaats waar een villa staat, een 
groot, zeg maar, gemengd bedrijf. 
Een enorm groot café, een limonade-
fabriekje, een wielerbaan en een 
transportbedrijf. Sijs was de jongste. 
Hier heeft hij geleerd wat aanpakken 
en diversificatie is. Jezelf in verschil-
lende richtingen ontwikkelen, niet 
op een paard gokken en doen waar 
op dat moment veel vraag naar is. 

Sijs heet dan wel van Hout met zijn 
achternaam. Hij had niets met hout en 
is dan ook geen timmerman gewor-
den. Sijs was een man van staal en ij-
zer. Alles van ijzer had zijn interesse. 
Hij verdiepte en bekwaamde zich in de 
techniek oude legertrucks, draglines, 
bulldozers, graafmachines, vrachtwa-
gens, constructies; hij wist er niet al-
leen alles van maar kon ze zelf ook be-
dienen, repareren en onderhouden en 
zo nodig verbeteren. In zijn werkplaats 
zijn wonderen der techniek verricht. 
Wij hadden met de buren op de Berg 
in Nuenen behoefte aan een driepoot 
om jaarlijks een grote kerstboom on-
der de Lindeboom te plaatsen. Zonder 
tekening begon Sis te smeden en te 

Mantelzorgers     
zijn onzichtbare helden!
Ze zorgen voor een ziek familielid, vriend of buur. Die zorg is vaak on-
zichtbaar. Daarom zetten we op 10 november mantelzorgers in Nuenen in 
de schijnwerpers: want hun zorg mag gezien worden. Overal in Nuenen 
vind je onzichtbare helden, jong en oud. Wat mantelzorgers doen is niet 
vanzelfsprekend, het is bijzonder en verdient waardering.

Programma ochtend
10.00 uur  Ontvangst met koffie
10.15 uur  Welkom door wethouder 
   en mantelzorgconsulent
10.30 uur  Koffie met iets lekkers
11.00 uur  Film
12.30 uur  Afsluiting

Programma middag
13.30 uur  Ontvangst met koffie
13.45 uur  Welkom door wethouder 
   en mantelzorgconsulent
14.00 uur  Koffie met iets lekkers
14.30 uur  Film
16.00 uur  Afsluiting

Wij hopen u te ontmoeten op deze 
dag.

Dag van de mantelzorg
Daarom willen wij u graag uitnodigen 
voor de Dag van de mantelzorg op 
woensdag 10 november 2021 in Het 
Klooster, Park 1, 5671 GA Nuenen. 
Vanwege de coronamaatregelen heb-
ben we een aangepast programma 
gemaakt voor De Dag van de Mantel-
zorg. Op deze dag zijn de richtlijnen 
van het RIVM van toepassing.
We splitsen de dag in 2 groepen zo-
dat we voldoende afstand kunnen 
houden. U kunt zich aanmelden voor 
de ochtend of voor de middag.

Op deze dag zijn de richtlijnen van het 
RIVM van toepassing. Op basis hier-
van kunnen we slechts 72 personen 
ontvangen. Aanmeldingen worden 
verwerkt op basis van ontvangst. U 
kunt zich vóór 20 oktober aanmelden 
per mail: steunpuntmantelzorg.nue-
nen@levgroep.nl, tel: 040 - 283 16 75, 
of aan de balie bij het CMD, Berg 22 
Nuenen.

Herstart van   
BOA-Buurthulp 
Op 15 oktober is BOA-Buurthulp 
weer operationeel geworden. BOA-
Buurthulp is de vrijwillige buurthulp-
verlening van en voor leden van 
BOA (Buurtvereniging Omgeving 
Andriesplein). Deze buurthulp is zes 
jaar geleden tot stand gekomen, 
maar moest in maart 2020 onver-
hoopt vanwege coronamaatregelen 
worden stopgezet. 

Nu de beperkende overheidsmaatre-
gelen zijn versoepeld en de risico’s 
voor leden sterk zijn afgenomen is de 
buren-voor-buren-hulp weer be-
schikbaar. Hulp kan worden geboden 
bij klusjes in en om het huis, maar ook 
als sociale hulp, zoals helpen een brief 
te schrijven, boodschappen doen, 
oppassen in bijzondere omstandig-
heden, wandelen met rolstoel of so-
ciaal contact bij eenzaamheid. Bij ge-
wenste hulp kan het BOA-lid bellen 
met 06 2295 1891 of een e-mail stu-
ren naar buurthulp@boa-nuenen.nl.

BOA-Buurthulp is beschikbaar voor 
leden van de BOA. Iedereen uit de 
buurt van de omgeving Andriesplein 
kan lid worden. Informatie daarover 
en over de wijze waarop men zich kan 
aanmelden als lid van BOA is te vin-
den op de site www.boa-nuenen.nl

De gouden   
televizier ring 
Een avond met veel blingbling
Met in de hoofdrol de televizier ring
Een begerenswaardig ding
Vorig jaar kwam die aan de hand
Van de familie Meiland

Rick van de Westelaken en Jan Smit
Tonen hun gepolijst gebit
Aan het publiek dat voor hen zit
De zelfspot was niet ver zoek
In het betoog van Peter Pannekoek

Zijn extreem harde G
Drong door tot in de kern van Carre
Bij de kinderen van Ruinerwold
Zijn veel tranen gerold
Voordat hun emoties waren gestold

Joke van Overbruggen©



ROND DE LINDE week 42 Donderdag 21 oktober 2021

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 42

Oplossingen wk 41
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

E R V A R E N

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

M O N T A G E H A G E D I S

I V A M P M B R I O C

N N K O V E L U S B H

I O V R A P P O R T J O U

E G E R L R C E D E E L

M A R O K K O O N D E U G D

V N O N E G

P R O D U C T Z A A N D A M

O E L E N W A F S I R E

L E G O V E R A L L G E L

I T K V E E D O D S O

E T E E K L C O U P E

P R A I R I E A R G W A A N

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku2 4 9
8 2 3

8 6
3 6 2
1 8 3 7

6 7 3
7 4

5 9 4
6 7 2

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

Horizontaal: 2 valstrikbom 10 fraaie kleding 12 enzovoort (afk.) 13 opnieuw (in samenst.) 
14 vrucht 16 deel v.h. oog 19 zelfzuchtig mens 21 brandstof 22 terdege 25 regelmaat 26 dwaas 
28 World Trade Center 30 onbepaald vnw. 31 warme drank 34 shoarmabroodje 36 behaaglijk 
38 breuk 39 omslag 42 cilinder 44 met behulp van 46 koraalbank 48 liefdesgod 50 laster 52 muur 
53 betrekking 55 herkauwer 57 eveneens 58 schil 60 voorschrift 61 deel v.h. hoofd 62 grappenmaker.

Verticaal: 1 Hawaïaanse dans 3 domoor 4 niet voltooid 5 Binnenlandse Zaken 
6 Technische Hogeschool 7 landbouwwerktuig 8 kwaad 9 rangtelwoord 10 riv. in Frankrijk 
11 tekengerei 14 land in Azië 15 kortschrift 17 id est (afk.) 18 snack 20 onderoffi cier (afk.) 
23 laagwater (afk.) 24 na Christus 27 oude goudmunt 29 slingerplant 32 pl. in België 33 bouwland 
34 kostuum 35 televisiezender 37 geloofsbelijdenis 38 dapper 40 oogvocht 41 aanbouwsel 
43 sterrenbeeld 44 millimeter (afk.) 45 vanaf (afk.) 47 speelgeld 49 stannum (afk.) 50 vuurwapen 
51 beest 52 winterpeil (afk.) 54 pl. in België 56 schoolsoort 59 de lezer heil (afk.) 
60 wetenschappelijk onderwijs (afk.).

CEDER
CHILI
DIVIDEND
DRAAD
FLINTERDUN
HANDIGHEID
INSECT
KNIPSELMAP
LINDE
LONGDRINK
MAAND
METEEN
MOLLENGANG
NATJE
NIETIG
ONHEUS
RAGOUT
REEKS
SCHURK
SLOOM
SPAAN
SUBJECT
TJALK
TUNNEL
WANKEL
WAREN
WOONWAGEN
ZALMSALADE
ZWAAN

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

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

Winnaar: week 40, Dhr. / Mw. W. Eickmans, Nuenen.

Groot succes   
Dak van Brabant 
toertocht
Zondag 10 oktober is de jaarlijkse toertocht voor 
mountainbikers onder perfecte omstandigheden ge-
reden door 650 deelnemers. De tocht, georganiseerd 
door Toerclub Nuenen, bood de sporters dit jaar 4 af-
standen: 35, 50, 60 en voor de allereerste keer de mon-
sterafstand van 75 kilometers. Vooral deze afstand, als 
experiment voor de organisatie, viel in bijzonder goe-
de aarde. Bijna 200 deelnemers kozen voor deze route. 
De routes liepen overigens met vergunning van de ge-
meentes over het grondgebied van Helmond, 
Geldrop-Mierlo en uiteraard Nuenen, met als letterlijk 
grootste blikvanger en uitdager de Gulbergen. Onze 
tocht dankt zijn naam dan ook aan het hoogste punt 
van Brabant.

Niet alleen voor de fietsers is de tocht een grote uitda-
ging. Ook voor de vele vrijwilligers die het allemaal 
mogelijk maken is er bergen werk te verzetten. Op de 
zaterdag zijn meer dan 20 mensen bezig met het uitpij-
len van de route. Meer dan 1000 pijlen zijn opgehan-
gen (en op maandag weer netjes opgehaald). Helaas 
zijn er elk jaar weer pijlen verdwenen wat ons nood-
zaakt om alle routes op zondag in alle vroegte te con-
troleren, jammer en sneu, deze sabotage. 
Op zondagochtend om 07.30 uur melden zich alweer 
een 50-tal mensen om te zorgen voor de inschrijving, 
het parkeren, de pauzeplaats en de vele oversteek-
plaatsen. Zonder hun inzet is het onmogelijk zo’n eve-
nement te organiseren. De waardering voor hun werk 
bleek uit de vele bedankjes en opgestoken duimen. 
Sterker nog, vanwege corona heeft alles bijna 2 jaar 
stilgelegen en we kregen veel reacties van deelnemers 
die blij waren weer een georganiseerde tocht te kun-
nen rijden. 

Natuurlijk bedanken wij onze sponsoren Cycletrend 
voor de sportdrank en finish-aankleding, Rini van Kes-
sel voor de bananen en Evert Tebak voor de heerlijke 
tapasschotel. Daarbij mogen we al jaren dankbaar ge-
bruik maken van het scoutinggebouw de Hagrid.

De weersomstandigheden waren uitstekend, in de 
ochtend sprookjesachtig vanwege de mist. De deelne-
mers fietste als schimmen door de herfstige bossen en 
in de loop van de ochtend deed een heerlijk zonnetje 
de mist snel oplossen. Na de finish bleven dan ook 
veel deelnemers uitgebreid nagenieten op het zon-
overgoten terras bij de kantine van korfbalvereniging 
NKV. Ook het parcours lag er droog en prima bij. Met 
een goed gevoel kijken wij als TC Nuenen, maar ook de 
vele bikers terug op een erg geslaagde dag. Tip: zet 
deze tocht alvast in je agenda voor de 2e zondag in ok-
tober 2022.

Gerwen Kermis een waar kinderfestijn
Gerwen Kermis in aangepaste vorm is dit jaar een kinderfestijn geworden dat klinkt als 
een klok. Kinderen hebben zich afgelopen weekeinde van 16 en 17 oktober dagelijks 
zo’n vijf uur uit kunnen leven op de diverse speeltoestellen van Heesbeen attractiever-
huur. En een tienrittenkaart kostte slechts vijf euro.

ras bij Café De Stam was tijdens de kinder-
kermis goed bezet. Mede dankzij het mooie 
weekendweer is Gerwen Kermis goed be-
zocht en niet alleen door kinderen. Volwas-
senen vierden vier dagen kermis bij Café De 
Stam in dit dorp. 

De kermis stond opgesteld op een voor ver-
keer afgesloten deel van de Gerwenseweg 
tussen de Akkerstraat en Mgr. Frenkenstraat. 
Het toezicht op deze kinderkermis was bij de 
leden van de stichting Jeugd- en Jongeren-
werk Gerwen in prima handen. Ook het ter-

Bowling Club opent baan  tijdens kermis 
De vaste stamgasten van café De Stam heb-
ben op kermismaandag 18 oktober een bow-
lingbaan in gebruik genomen op de voor ver-
keer afgesloten Gerwenseweg. Onderling 
goed samenwerkend en met vele handige 
handjes werd binnen een uur een innovatie-
ve bowlingbaan aangelegd. Het is een gezel-
lig en sportief treffen geworden met Gerwe-
naar Paul van den Bogaard als winnaar. Vier 
dagen Gerwen Kermis is op ludieke wijze 
waardig afgesloten. 

foto’s Cees van Keulen uit Gerwen
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Diploma’s gehaald 
bij het synchroon-
zwemmen 
Afgelopen zondag was het weer 
spannend in het zwembad. 2 meisjes 
gingen op voor hun diploma. Ze heb-
ben allebei hun best gedaan en heb-
ben goede scores behaald. Julia heeft 
hiermee haar basishouding diploma 
gehaald en Zonne heeft haar ballet-
been diploma gehaald. Wij willen jul-
lie namens de vereniging nog een 
keer feliciteren met jullie diploma. 
Lijkt het jou ook leuk om te syn-
chroonzwemmen en heb je A, B en C 
dan kun je een mailtje sturen naar 
synchroonzwemmen@zpvnuenen.nl

Zonne (l) en Julia (r) 

NKV Kampioenen
Wat fijn dat er weer gekorfbald kan worden. Nog fijner is het als je er met 
het kampioenschap vandoor kan gaan. Dit laatste geldt voor de jongste 
spelers van NKV uit de F (5 t/m 8 jaar), maar ook voor de D (10 t/m 12 jaar) 
en de C (12 t/m 14 jaar). Een super prestatie. Van harte gefeliciteerd!

Alle 3 de teams hebben geen wed-
strijd verloren. De F heeft zelfs elke 
wedstrijd minimaal 10 doelpunten 
weten te scoren en ook minimaal 2 
keer zo veel als de tegenstander. Ook 
de D lukte het om elke wedstrijd mi-
nimaal het dubbele aantal doelpun-
ten te maken ten opzichte van de te-
genstander. Voor de C geldt dat ze 
helemaal een super prestatie hebben 
neergelegd, want ook vorig jaar kon-
den zij, net voordat de corona een 
einde maakte aan de competitie, al 
kampioen worden. Nu hebben ze, op 
één spannende wedstrijd na, alles 
zeer ruim gewonnen.

Dit alles was niet mogelijk zonder de 
inzet van alle trainers en coaches. Be-
dankt! Ook zij, van harte gefeliciteerd! 
Voor meer info: ktc@nkvkorfbal.nl

D-kampioenen

SPORT
Programma
VOETBAL
RKVV NEDERWETTEN
Zondag 24 oktober
Nederwetten 1 - LSV 1  ..................14.30
Nederw. 2 - RKSV Nuenen 8  .......10.00
SV Unitas’59 11 - Nederw. 3 ........09.45
Nederwetten VR1 - BMC VR1  .....12.30

RKGSV GERWEN
Zondag 24 oktober 
RKGSV 1 - Avesteyn 1 ......................14.30
RPC 5 - RKGSV 2  .................................11.00
UNA 12 - RKGSV 3 ..............................12.00
RKGSV 4, 5, 6, VR1 vrij

Zeer geslaagd Goudhoek Open 2021

Tevreden � nalisten     
en winnaars
Boffen en genieten; dat was het gedurende alle dagen van het toernooi Goud-
hoek Open wel! Het herfstweer was aangenaam (geen druppel tijdens de wed-
strijden), er was wederom een groot deelnemersveld en het talrijk opgekomen 
publiek zorgde vaak voor een gezellig vol terras. Bovendien was er m.n. in het 
finaleweekend aan spannende en sportieve duels geen gebrek.
Tijdens de prijsuitreiking werden alle winnaars voor een enthousiaste menigte 
nog eens letterlijk en figuurlijk in het zonnetje gezet. Tennisvereniging De 
Goudhoek kijkt dan ook tevreden terug op de editie van Janssen Kerres Open 
2021. Voor alle uitslagen zie toernooi.nl en voor meer foto’s de website van De 
Goudhoek.

Spanning tot de laatste minuut

VOW - RKGSV  1-2
In de vierde competitieronde in de 4e klasse F verwelkomde VOW RKGSV 
op sportpark De Vonders in Zijtaart. VOW was op zoek naar de eerste 
overwinning na twee gelijke spelen en een nederlaag tegen Boskant. 
RKGSV was nog steeds ongeslagen na drie wedstrijden en wilde de aan-
sluiting met de top behouden.

Zutphen stopte de bal en werkte 
deze naar buiten waar Milos Milose-
vic hem kon oppikken. Hij was niet 
zelfzuchtig en legde breed op de vrij-
staande Daan de Loo die de bal on-
der in de hoek kon schuiven: 0-2 
RKGSV.

Na de thee was het duidelijk dat VOW 
een ander plan van aanpak had, ze 
besloten om met meer mensen ho-
ger druk te zetten op de helft van 
RKGSV. Dat resulteerde na vijf minu-
ten voor een goed schot van Guus 
van de Crommert die gepakt kon 
worden door Roel Meyers. Nadat de 
storm wat was gaan liggen kreeg 
Bjorn Kreemers de bal rand 16. Hij 
omspeelde zijn directe tegenstander 
en schoot de bal in de lange hoek 
waar Niek van Zutphen redding kon 
brengen. 25 minuten voor tijd was 
het VOW dat gevaarlijk werd, een 
voorzet van de zijkant werd naast ge-
kopt en een tweede voorzet van de 
zijkant kon verlengd worden door 
Tom van den Berk voordat VOW op-
nieuw gevaarlijk kon worden.

Vanaf de aftrap zorgde VOW direct 
voor gevaar wat resulteerde in de eer-
ste corner, deze kon gemakkelijk ge-
pakt worden door Roel Meyers. Am-
per twee minuten later was het RKGSV 
dat van zich liet horen. Mike van den 
Berk werd aangespeeld, kwam naar 
binnen en nam het doel onder vuur 
maar het leverde geen problemen op 
voor Niek van Zutphen.
In de 21e minuut was er een corner 
voor RKGSV. Gijs Vorstenbosch draaide 
deze hard en strak in hoog bij de eer-
ste paal, zo hard dat de uitkomende 
Niek van Zutphen deze niet kon klem-
men waardoor hij door de scrimmage 
over de lijn belandde: 0-1 RKGSV.
Een kwartier later werd Mike van den 
Berk vrijgespeeld op de achterlijn 
door een crosspass. Hij omspeelde 
zijn directe tegenstander en legde de 
bal over de verdediging bij de twee-
de paal waar de vrijstaande Milos Mi-
losevic over kopte.
Een kleine vijf minuten later was het 
weer Mike van den Berk die voor ge-
vaar zorgde, hij speelde zich vrij op 
de 16 en schoot op goal. Niek van 

D’n Duvelscross     
bij Runnersclub Lieshout
Op zondag 7 november organiseert Runnersclub Lieshout zoals ieder na-
jaar de Duvelscross. Door de coronapandemie staat het lopen in de na-
tuur volop in de belangstelling bij lopers en wandelaars. Runnersclub 
Lieshout hoopt dan ook veel deelnemers naar de Duvelsberg te trekken 
voor dit parcours door de bossen, ook geschikt voor lopers die kennis wil-
len maken met crossen.

er is voldoende parkeergelegenheid. 
Soep, koffie en thee zijn tegen een 
kleine vergoeding verkrijgbaar.

Inschrijven is mogelijk vanaf 10.00 
uur voor de afstanden twee, vier, zes 
of acht kilometer bij de Duvelsberg 
aan Het Hof in Lieshout. De start is 
om 11.00 uur. Het inschrijfgeld be-
draagt € 5,00. Er zijn prijzen voor de 
eerste drie aankomende dames en 
heren op de acht kilometer. Alle deel-
nemers ontvangen een consumptie-
bon. Een tent voor het omkleden is 
aanwezig. Voor meer informatie: 
www.runnersclublieshout.nl

Na een jaar overslaan staat ‘D’n Du-
velscross’ weer op de agenda. In 2019 
kende deze een verrassende winnaar 
met Wim van Hameren, bij de dames 
ging de overwinning naar Anne 
Smeets. Anne is nu ook weer één van 
de favorieten. Bij de heren wordt een 
sterk deelnemersveld verwacht met 
veel regionale lopers. Verder zullen 
leden van Runnersclub Lieshout aan 
de start verschijnen voor een, twee, 
drie of vier ronden van twee kilome-
ter. De Duvelscross is uitermate ge-
schikt voor iedere trimmer en wed-
strijdloper. De locatie wordt door 
middel van borden aangegeven en 

D’n Duvelscross     

Badminton Club Lieshout  
komend jaar ‘50 jaar jong’ 
Badminton Club Lieshout bestaat in 2022 exact 50 jaar. En dat laten de ac-
tieve sporters niet zomaar voorbij gaan. Het hele jaar 2022 zal dan ook in 
het teken staan van dit 50 jarig bestaan. Met diverse activiteiten viert de 
vereniging het feit dat de vereniging op 18 oktober 1972 is opgericht, en 
nog steeds springlevend!

vereniging zoekt voor deze nevenac-
tiviteiten. 

Voor elk wat wils
Op deze wijze wil de vereniging óók 
het 50-jarig bestaan gaan invullen. 
Met diverse activiteiten in en buiten 
de sporthal. Met activiteiten voor de 
jeugd, activiteiten voor senioren, ac-
tiviteiten voor leden, activiteiten 
voor niet-leden, badminton-activitei-
ten en dus ook andere, niet-sport-ac-
tiviteiten. Alle groepen en activitei-
ten zullen op een of andere manier 
aan de orde komen, zodat het jubi-
leumjaar voor iedereen wat te bieden 
heeft en iedereen betrokken kan ra-
ken bij de jubilerende vereniging. 

Proeverij
Op 5 januari trapt de vereniging af 
met een, inmiddels traditionele, 
Nieuwjaarsborrel, die op zaterdag 5 
februari wordt gevolgd door de eer-
ste échte activiteit in het kader van 
BCL-50 jaar: ‘een Proeverij’. Deze ‘Proe-
verij’ zal zowel voor de jeugd (’s mid-
dags) als de senioren (’s avonds) wor-
den georganiseerd en past daarmee 
prima in het geheel van activiteiten 
wat de vereniging in haar jubileum-
jaar wil gaan organiseren. Overigens 
… wát er exact geproefd kan worden 
blijft nog even geheim. 
www.badmintonclublieshout.nl

50 jaar jong
18 oktober 1972 is een datum die bij 
de Lieshoutse badmintonners in de 
analen gegrift staat. Op die datum 
hebben een aantal fanatieke Lies-
houtse sporters, van wie een enkeling 
nog steeds lid is (!), de koppen bij el-
kaar gestoken en BCLopgericht. Een 
sportvereniging van en voor alle Laar-
beekers, gericht op gezellig sporten 
en actief bezig zijn. Géén topsport-
vereniging, maar een breedtesport-
vereniging waar iedereen kan komen 
sporten op zijn of haar niveau. Wél 
gericht op progressie, dus mét trai-
ningen, mét deelname aan verschil-
lende competities en mét deelname 
aan toernooien. Ook competitieve za-
ken als interne toernooien en club-
kampioenschappen horen in dit ka-
der bij de Lieshoutse vereniging. 

Gezelligheid
Toch telt de gezelligheid óók volop 
mee. Om die reden is BCLniet alleen 
op het speelveld actief, maar ook bui-
ten de sporthal. Op die wijze bindt de 
vereniging de leden om samen, naast 
actief en competitief sporten, óók 
gezellig samen op te trekken. Het or-
ganiseren van een seizoens-opening, 
het organiseren van een PubQuiz, 
het houden van een kampweekend 
voor de jeugd, zijn zo maar wat voor-
beelden van de invulling die de 

C-kampioenen

F-kampioenen

Toch lukte het VOW om weer spanning 
in de wedstrijd te brengen, een kwar-
tier voor tijd werd Guus van de Crom-
mert aangespeeld op de 16, hij speel-
de zich vrij en zijn schot in de hoek was 
Roel Meyers te machtig: 1-2.
In de laatste 15 minuten probeerde 
RKGSV zo lang mogelijk de bal in de 
ploeg te houden, dit lukte aardig 
waardoor VOW niet meer gevaarlijk 
werd. Verder verzuimde RKGSV om 
de marge te vergroten waardoor het 
tot de laatste minuut spannend bleef, 
maar de winst werd niet meer uit 
handen gegeven.

Tevreden � nalisten     
De Goudhoek

TENNISVERENIGING
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vrijblijvend

advies

Wilt u meer weten over de 
voordelen van een klikgebit?

Neem contact met ons op

Hoe gaat het in zijn werk?
De behandeling bestaat uit twee delen. De implantaten worden door een
implantoloog of kaakchirurg in uw kaakbot gezet. Dit is een relatief
eenvoudige ingreep en kan onder plaatselijke verdoving plaatsvinden. Na het 
plaatsen hebben de implantaten tijd nodig om vast te groeien. In deze
periode kunt u uw volledige gebitsprothese gewoon blijven dragen. Zodra 
de implantaten vastgegroeid zijn en gecontroleerd komt u terug bij ons en 
starten wij met het maken van uw nieuwe klikgebit.

Wat kost het?
Het grootste gedeelte van de kosten voor implantaten in combinatie met een 
gebitsprothese wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Er zijn wel
voorwaarden verbonden om hiervoor in aanmerking te komen. Uw tandarts 
of implantoloog vraagt hier vooraf toestemming voor aan bij uw
zorgverzekeraar. Wij maken voor de gebitsprotheses altijd vrijblijvend en 
zonder kosten een begroting op maat zodat u vooraf weet waar u aan toe 
bent. 

Over Tandprothetische Praktijk Best
Wij vinden het belangrijk dat u kiest voor een praktijk waarbij u zich gehoord 
en op uw gemakt voelt. Het is bij deze keuze vooral belangrijk dat er goed 
naar uw wensen geluisterd wordt en dat u goed geïnformeerd wordt over 
het behandeltraject. Vraag ook eens om referenties of informeer in uw
omgeving bij mensen die de behandeling al ondergaan hebben.

Wij geloven dat wij door onze jarenlange ervaring en specialisatie in niets
anders dan gebitsprotheses de allermooiste en best passende
gebitsprotheses afleveren. Daarnaast hebben wij contracten met alle
zorgverzekeraars afgesloten en kunt u dus altijd bij ons terecht. Mocht u niet 
onder controle staan van een tandarts dan hebben wij de mogelijkheid u 
door te verwijzen.

Wilt u meer advies over de mogelijkheden van een klikgebit? Neem dan
contact met ons op en maak een vrijblijvende afspraak. Een intakegesprek 
is bij ons altijd kosteloos en vrijblijvend. Tijdens dit gesprek informeren wij u 
over het behandeltraject en de kosten hiervan. Zo weet u direct waar u aan 
toe bent en dat vinden wij belangrijk!

Wij zijn bereikbaar via 0499-871387 en info@tppbest.nl. U kunt ook een
afspraak maken via onze website www.tppbest.nl.  

Oranjestraat 11, Best | Tel. 0499 - 87 13 87
info@tppbest.nl | www.tppbest.nl 

Bij Tandprothetische Praktijk Best geloven we dat een gebitsprothese zowel 
comfortabel moet zijn als er goed uit moet zien. Tegenwoordig kiezen steeds 
meer mensen voor een gebitsprothese op implantaten. Dit wordt ook wel 
een klikgebit genoemd. 

Voordelen van een klikgebit
• Een klikgebit zit vast waardoor deze meer houvast en comfort biedt;
• Een klikgebit in de bovenkaak heeft geen plaat in het verhemelte 

waardoor u veel minder smaakverlies heeft;
• Een klikgebit voorkomt het slinken van de kaak; 
• Een klikgebit komt het dichtste bij het comfort van uw eigen tanden.

Wij zien in de praktijk dat een groot deel van onze patiënten veel baat heeft 
bij implantaten in de onderkaak, vaak gecombineerd met een volledige 
gebitsprothese in de bovenkaak. We zien ook  steeds vaker dat een klikgebit 
mogelijk is in zowel de onder- als bovenkaak.

Implantanten in de bovenkaak in combinatie met implantaten in de onder-
kaak hebben als grootste voordeel dat beide gebitsprotheses perfect blijven 
zitten. Uw gebitsprotheses hebben veel meer houvast en dit merkt u onder 
andere met eten.  Daarnaast is het ook niet langer nodig onzeker te zijn over 
een loszittend gebit en kunt u weer praten en lachen zoals u dit altijd deed.

Emopad 70 - 5663 PB Geldrop
Postbus 58 - 5660 AB Geldrop
Telefoon (040) 285 89 00 
Internet: www.jvandewinkel.nl

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN
FULLTIME MEDEWERKSTER SECRETARIAAT / RECEPTIE

Ons bedrijf en onze �loso�e:
Administratie- en Advieskantoor J. van de Winkel B.V. te Geldrop is gespecialiseerd in advies op maat,
administratieve dienstverlening, belastingadvies, loonadministratie en begeleiden bij �nancieringsaanvragen
voor voornamelijk het midden- en kleinbedrijf. 
Voor nadere informatie verwijzen wij je naar: www.jvandewinkel.nl.
Persoonlijk en regelmatig cliëntencontact staat bij ons kantoor hoog in het vaandel, 
zodat wij goed op de hoogte blijven van de wensen van de cliënt. De kwaliteit van 
onze dienstverlening proberen wij steeds zoveel mogelijk te optimaliseren.

Functieomschrijving:
Je bent het visitekaartje van ons bedrijf, het eerste aanspreekpunt zowel aan de telefoon als aan de receptie.
Je geeft ondersteuning aan de medewerkers van het secretariaat met alle voorkomende administratieve en
secretariële werkzaamheden.

Functie-eisen:
• Je bent representatief en communicatief vaardig;
• Je weet de weg in programma’s binnen het O�cepakket;
• Je werkt nauwkeurig en gestructureerd;
• Je beschikt over minimaal een MBO denk- en werkniveau.

Je werkzaamheden bestaan uit:
• Beantwoorden en doorverbinden van telefoon;
• Ontvangen bezoekers;
• Beheren van agenda’s;
• Stukken digitaal archiveren;
• Verzorgen correspondentie; 
• Alle voorkomende administratieve en secretariële werkzaamheden.

Ons aanbod:
Voor deze gevarieerde functie kun je rekenen op uitstekende arbeidsvoorwaarden. 
Ons kantoor kenmerkt zich door een informele werksfeer en prettige werkomstandigheden.

Interesse?
Voldoe je aan het pro�el en lijkt het je leuk om ons secretariaat te komen versterken?
Stuur dan jouw CV met motivatie naar de heer C. Ekas: cekas@jvandewinkel.nl. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met dhr. C. Ekas per mail of op 040-2858900.

PERSONEEL (waar zitten jullie !!!!! )
Administratie- en Advieskantoor J. van de Winkel is al meer dan 35 jaar 
een begrip in de regio en heeft cliënten in alle voorkomende branches.

Wij zijn in al die tijd steeds meegegaan in alle ontwikkelingen zodat we 
in 2021 nog steeds een modern kantoor zijn. Wij doen er alles aan om de 
sfeer op kantoor te optimaliseren door ons �exibel op te stellen en 
activiteiten te organiseren zowel op als buiten het werk. Wij zijn er trots 
op dat medewerkers lang bij ons in dienst blijven.

In alle jaren was het redelijk eenvoudig om goede mensen te vinden die 
hier graag wilden werken. Op dit moment is er meer werk en minder 
aanbod van goede mensen in ons vakgebied. Maar…. Toch zijn wij weer 
op zoek naar de pareltjes die bij ons aan de slag willen.

Op dit moment zoeken wij iemand voor de receptionele en secretariële 
werkzaamheden en de vacature zie je hier.
Daarnaast hebben wij nog andere vacatures. Daar verwijzen wij voor 
naar onze website . Deze zijn eenvoudig te vinden op de openingspagina  
onder het kopje : VACATURE !!
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