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

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

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

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

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

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

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

Koekjes 
voor KiKa

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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BUNGALOWS
GEZOCHT

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com

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

Raadscommissie 
Ruimte neemt 
geen beslissing

Rondwandeling 
Vrienden van 
Vincent van Gogh 
Nuenen

Op vrijdag 
koopavond

tot 21.00 uurKijk op WOENSXL.NL
voor meer informatie

Halloween

za 30 en zo 31
oktober

Schenking       
energiebox
Volgens het motto ‘samen besparen, dat geeft energie!’, schenken de Ge-
meente Nuenen, Woonbedrijf en Helpt Elkander een energiebox aan 
huurders. De schenkingen zijn op dit moment in volle gang.

Alle kleine beetjes helpen, en ie-
dereen kan aan de slag om kleine ver-
anderingen aan te brengen in de ma-
nier waarop we met energie omgaan. 
Gemeente Nuenen, Helpt Elkander 
en Woonbedrijf hebben 2300 huur-
woningen geselecteerd die in aan-
merking komen voor de energiebox. 
Deze box bevat een aantal producten 
die helpen om energie te besparen 
zoals radiatorfolie, tien ledlampjes, 
een tijdschakelaar en een douche-
zandloper. Met de bijgeleverde in-
structies is het gemakkelijk om de 
producten in te zetten. 

Positieve reacties 
Energie besparen is niet alleen goed 
voor het milieu, maar ook goed voor 
de portemonnee. Zeker in deze tijd 
waarin de energierekening op gaat 
lopen, is het fijn om op een andere 
manier toch te kunnen besparen. Ge-
schat wordt dat de besparing tot een 
kleine € 200,- per jaar kan oplopen als 

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

Vrijwilligers opgeven
Via een aanmeldingsformulier kunt u 
vrijwilligers opgegeven voor de no-
minatie tot Vrijwilliger van het jaar 
2021 en het Jeugdlintje. Deze formu-
lieren zijn te verkrijgen bij het Steun-
punt Vrijwilligerswerk, onderdeel van 
het CMD in Nuenen, of te downloa-
den van de website www.levnuenen.
nl. Het volledig ingevulde formulier 
moet vóór 1 november binnen zijn 
bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk.
Ook namens de gemeente doet Is-
mene Borger van Steunpunt Vrijwilli-
gerswerk Nuenen een dringend be-
roep op u deze kans met beide 
handen aan te grijpen om uw vrijwil-
liger in het zonnetje te zetten.

Voor meer informatie over o.a. de 
aanmeldcriteria en andere vragen 
kunt u contact opnemen met het 
Steunpunt Vrijwilligerswerk, Berg 
22c, 5671 CC, Nuenen. Telefoon: 040 
2831675. Het Steunpunt is onderdeel 
van het CMD en is dagelijks bereik-
baar van 8.30 - 12.30 uur. U kunt ook 
een mail sturen naar: ismene.borger@
levgroep.nl of direct bellen naar: 06-
43119415.

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

De Vrijwilligersprijs bestaat uit een 
bedrag van € 1000,- voor de organi-
satie waarvoor de vrijwilliger werk-
zaam is. Aan het Jeugdlintje is een 
geldprijs gekoppeld van € 150,- voor 
de onderscheiden jongere. 

Na de sluitingsdatum worden de no-
minaties voorgelegd aan een onaf-
hankelijke commissie Vrijwilligers-
prijs en commissie Jeugdlintje. Deze 
commissies toetsen de nominaties 
aan de criteria en adviseert het Col-
lege van Burgemeester en Wethou-
ders over de ontvangen nominaties. 
De commissie Vrijwilligersprijs be-
staat uit een aantal personen (niet 
woonachtig of werkzaam in Nue-
nen) die betrokken zijn bij het vrij-
willigerswerk. De commissie Jeugd-
lintje bestaat uit personen die 
affiniteit hebben met jeugd en met 
vrijwilligerswerk. Het College van 
Burgemeester en Wethouders maakt 
uiteindelijk de keuze.

thuis waren hebben een bon in de bus 
gekregen waarmee ze de box afgelo-
pen zaterdag konden ophalen bij de 
kraam op de Hoge Brake (Kernkwar-
tier). Ook zaterdag 30 oktober is er 
een uitgiftedag. Vergeet het niet, lever 
uw bon in en ga thuis aan de slag met 
de box! U kunt het pakket ophalen 
tussen 8.00 en 17.00 uur, parkeer-
plaats Hoge Brake.

Reminder; Vrijwilligersprijs 

Wintertijd
Zaterdag 30 op zondag 31 oktober 
gaat om 03.00 uur de klok één uur 
terug!

6 tot en met 13 november

Een zee van zonnebloemen 
bij molen De Roosdonck
Door Mariët Jonkhout

Vincent van Gogh schilderde tijdens zijn periode in Arles in Frankrijk 69 zon-
nebloemen, die hij zag als lantaarns. 130 jaar later zijn zijn zonnebloemen 
op een wel heel bijzondere manier opnieuw te bewonderen; van zaterdag 6 
tot en met zaterdag 13 november staan ze namelijk opgesteld in het veld 
langs het Kabouterpad ten noorden van molen De Roosdonck in Nuenen.

69 lichtkunstobjecten, gemaakt door 
de Eindhovense lichtkunstenaar Hugo 
Vrijdag, in samenwerking met het 
lichtfestival Nanjing, als hommage aan 
Vincent van Gogh. 69 zonnebloemen 
die een veld van lantaarns vormen en 
iedere avond locatie De Roosdonck 
van 18.30 tot 22.30 uur dompelen in 
een oase van kleur, precies zoals Vin-
cent het bedoeld had.

Deze hommage aan Vincent vindt 
plaats tijdens GLOW 2021, dé lichtten-
toonstelling in Eindhoven die dit jaar 
als thema Moved by Light geeft. Nue-
nen is dit jaar gastheer van een bui-

tenlocatie en molen De Roosdonck 
vormt het decor voor het GLOW pro-
ject ‘zonnebloemen voor Van Gogh’ 
dat in 2019 al in Eindhoven te zien was 
en hier de publiekstrekker van het 
evenement bleek.

De route naar de molen
De fiets/wandelroute vanuit het cen-
trum naar de molen is verfraaid door 
studenten van de kunstopleiding van 
het Nuenens College en door leerlin-
gen van de Nuenense basisscholen. 
De lokale horeca zorgt voor een 

drankje en een hapje onderweg en 
Museum Vincentre zal op zaterdag 6, 
woensdag 10 en vrijdag 12 novem-
ber ’s avonds van 19.00 tot 21.00 uur 
extra geopend zijn. Tijdens deze 
avondopenstelling kan men gebruik-
maken van het speciale ‘GLOW-arran-
gement’, waarbij, naast een bezoek 
aan het museum, een wandeling met 
gids langs diverse Van Goghlocaties 
en een bezoek aan de zonnebloemen 
bij De Roosdonck zijn inbegrepen. 
Voor dit arrangement moet u u wel 
aanmelden (uiterlijk 36 uur van tevo-
ren) via; arrangementen@vgvn.nl. De 
kosten van dit arrangement bedra-
gen slechts € 8,- p.p.

Een bezoek aan de zonnebloemen is 
gratis. Er is wel een dringend verzoek 
van de organisatie. Blijf tijdens de 
wandeling op het Kabouterpad. De 
velden rondom de zonnebloemen 
zijn ingezaaid met traditionele win-
terrogge, die men graag nog wil oog-
sten. Kom lopend of op de fiets, dat is 
lekker gezond. Laat de auto thuis; er 
zijn geen parkeerplaatsen aanwezig.
www.vgvn.nl

je de producten uit de box goed in-
zet. Inmiddels hebben 800 huurders 
de box ontvangen, deze zijn per-
soonlijk afgeleverd bij de huurders 
thuis. De reacties waren heel positief, 
de nuttige artikelen worden gewaar-
deerd. Mensen kunnen hiervan de 
hele winter plezier hebben. 

Energiebox af te halen bij de kraam
De huurders die bij de uitgifte niet 
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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:

Weet u dat u gloei- en led-lampen gratis bij 
de milieustraat kan inleveren.

Tijdens de Week van Pleegzorg staan er veel verschillende 
activiteiten op de agenda in samenwerking met gemeen-
ten, zoals netwerkbijeenkomsten en speciale activiteiten 
om pleegouders in het zonnetje te zetten. Op www.week-
vandepleegzorg.nl vind je alle activiteiten die landelijk 
georganiseerd worden.

Weten of pleegzorg iets is voor jou? 
Vraag een informatiepakket aan of volg vrijblijvend een 
van de maandelijkse informatieavonden van Combinatie 
Jeugdzorg. De eerstvolgende fysieke avond is op donder-
dag 4 november in Eindhoven en op maandag 15 novem-
ber kun je de avond online bijwonen. Meer informatie, een 
informatiepakket aanvragen of je aanmelden voor een 
informatieavond gaat heel eenvoudig via de website:
https://pleegzorg.combinatiejeugdzorg.nl. 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT 
VOOR OPVANG ZWERFDIEREN 
Op 1 januari start de nieuwe stichting Regionale Opvang 
Zwerfdieren Eindhoven (ROZE) met de opvang van zwerf-
dieren op de nieuwe locatie aan Kanaaldijk Noord 127a in 
Eindhoven. Deze Stichting gaat zwerfdieren opvangen 
namens 14 gemeenten in de regio.

Meespreken? Meldt u aan via:
nuenen.nl/invloed-uitoefenen-spreekrecht
• 3 november - Inspraakavond - Eeneind West - afronding 

mediation - aanmelden vóór: dinsdag 2 november 
2021, 12.00 uur

• 4 november - Raadsvergadering - aanmelden vóór: 
woensdag 3 november 2021, 12.00 uur

• 11 november - Raadsvergadering - aanmelden vóór: 
woensdag 10 november 2021, 12.00 uur

 HET KLOOSTER ANNO 2024
Het Klooster van Nue-
nen wordt gereno-
veerd. In juli 2020 be-
sloot de gemeenteraad 
om het karakteristieke 
gebouw aan het park 
op te knappen, verou-
derde installaties te 
vervangen en het sociaal-cultureel centrum om te 
bouwen tot een toekomstbestendig en levendig 
dorpshuis. Ook de bibliotheek zal er vanaf de ope-
ning, medio 2024, neerstrijken. Achter de schermen 
wordt hard gewerkt aan de realisatie van de plannen, 
door vrijwilligers, huurders, de gemeente en het 
bouwteam. 

 Op welk punt staat het project?
Het Kloosterproject kent twee trajecten. Aan de ene 
kant de renovatie van het pand en aan de andere 
kant de verzelfstandiging van Het Klooster. 

Het defi nitief ontwerp voor de renovatie is bijna klaar. 
Samen met huidige en enkele toekomstige huurders 
is afgelopen jaar een concreet plan van eisen opge-
steld. De gemeente heeft Braaksma & Roos Architec-
ten de opdracht gegeven om met een schetsontwerp 
te komen. In april was het ontwerp klaar, waarna de 
architect i.s.m. technische adviseurs en met input van 
de huurders het ontwerp heeft uitgewerkt in een 
defi nitief ontwerp. We gaan ervan uit dat het defi ni-
tief ontwerp medio november gereed is. De volgen-
de stap is het aanbesteden van de renovatie.

De verzelfstandiging van Het Klooster vordert ook. 
Wanneer de renovatie klaar is, wordt de exploitatie 
overgedragen van de gemeente naar een vereniging 
die aangestuurd wordt door de huurders. Zij nemen 
vanaf medio 2024 de touwtjes zelf in handen wat 
betreft het beheer en de exploitatie van het Nue-
nense dorpshuis. Op dit moment werken huurders 
en gemeente samen aan het uitwerken van de plan-
nen. In een werkgroep en klankbordgroep (be-
staande uit een afvaardiging van huurders en ge-
meente) wordt iedere stap voorbereid, waarna de 
plannen telkens voorgelegd worden aan een brede 
groep huurders. Streven is om de vereniging voor 
het einde van 2021 op te richten. Het aanvangsbe-
stuur heeft daarna nog ruim twee jaar de tijd om toe 
te werken naar de daadwerkelijke overdracht van 
verantwoordelijkheden.

WEEK VAN DE PLEEGZORG 2021
Van 3 tot en met 10 november is de Week van de Pleeg-
zorg. Met deze actieweek wil Pleegzorg Nederland samen 
met de 33 regionale pleegzorgorganisaties, waaronder 
Combinatie Jeugdzorg, aandacht vestigen op pleegzorg 
en het tekort aan pleegouders. 
Op dinsdagavond 2 november om 20.00 uur geeft Pleeg-
zorg Nederland groen licht voor de Week van Pleegzorg 
2021. Vanaf het bordes van het stadhuis in Rotterdam deelt 
auteur, columnist voor de Volkskrant en voormalig pleeg-
kind Lily Monori van Dijken hoe pleegzorg haar leven heeft 
verrijkt. Zij leest voor uit haar kersverse autobiografi e ‘Het 
verborgen meisje’. 
Want nog steeds wachten ruim 800 kinderen op een 
pleeggezin op een plek waar het voor hen niet stabiel 
genoeg is. Hun leven en hun vrije ontplooiing staan in de 
wacht. Om voor hen het licht ook op groen te zetten, zijn 
er meer pleegouders nodig. In deeltijd, kortdurend of voor 
langere tijd. In de Week van Pleegzorg wil Pleegzorg Ne-
derland met alle lokale pleegzorgorganisaties meer men-
sen enthousiasmeren voor het pleegouderschap. Zodat 
ieder kind zo thuis mogelijk kan opgroeien. 

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 huisbe-
zoeken 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.

RAADSVERGADERINGEN
De vergaderingen - aanvang 19.30 uur, raadzaal in Het 
Klooster - De raadsvergadering is voor iedereen live te 
volgen via nuenen.nl/gemeenteraad - ook voor vergade-
ring gemist!

Inspraakavond - 3 november 2021
Onderwerpen:
• Eeneind West - afronding mediation

Raadsvergadering - 4 november 2021
Onderwerpen:
• Voorkeursalternatief studie Leefbaarheid en bereik-

baarheid Bundelroutes
• Bekrachtigen geheimhouding Eeneind-West 

Raadsvergadering - 11 november 2021
Onderwerpen:
• Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-

2025
• 10 Belasting- en legesvorderingen 2022

Bekijk alvast de onderwerpen die op de agenda staan via 
nuenen.raadsinformatie.nl

Vacatures
De Stichting ROZE werkt met professionals, maar is ook 
op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met bijvoor-
beeld het uitlaten van honden, verzorgen van dieren of 
schoonmaken van de hokken. Wil je meer weten? Meld je 
dan aan voor een digitale informatiebijeenkomst op dins-
dag 9 november vanaf 19.00 uur. Stuur daarvoor een 
email naar roze@eindhoven.nl. Na de digitale introductie 
nodigen we geïnteresseerden in kleine groepjes uit voor 
een echte kennismaking. Meer informatie vind je ook op 
www.eindhoven.nl/roz. Op die website vind je ook infor-
matie over de vacatures bij de St. ROZE. 

Nieuw gebouw en nieuwe stichting
De opvang van zwerfdieren is een wettelijke taak van ge-
meenten. Tot nu toe had onze gemeente daarvoor een 

HET GEMEENTE NIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 5
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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.

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

ZONDAG 31 OKTOBER 
VLOOIENMARKT Vijfkamp-
laan 10, Tennishal Eindho-
ven Noord. 9.00-16.00 uur. 
T: 06-20299824. www.tim-
mermansevenementen.nl       

HULP BIJ STUDIE 040  Huis-
werk- en studieplanning en 
examentraining! € 40,-/ses-
sie.  Bel Paul: 06 83 35 68 98.

Masseur nodig?  Tel. 06-
38839719.

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!

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.

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

Print
boekjes | scripties
direct mail | bouwtekeningen

Drukwerk
huisstijl | flyers | posters  
folders | brochures | stickers

Reclame
banners | LED frames
borden en panelen

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

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

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

ICT-ER AAN HUIS helpt 
graag met uw: KPN / Ziggo 
(TV/Audio) instell.; installatie 
en versnellen (nieuwe) com-
puter en aankoop advies en 
of levering. Tel. 040-2952567 
/ 06-23854915.

Stichting LEVgroep Nue-
nen afd. Vluchtelingen-
werk zoekt vrijwilligers
om vluchtelingen te onder-
steunen bij het opzetten 
van hun financiële admini-
stratie. Voor meer informa-
tie: De LEVgroep. Berg 22 c, 
tel. 040-2831675, ma. t/m 
do. van 9.00-16.00 uur en 
vrij. van 9.00-12.30 uur.

Gemengde zanggroep 
’t Zingt uit Son en Breugel 
(21 leden) met gevarieerd 
(licht) repertoire, zoekt 
voor zo spoedig moge-
lijk een dirigent(e) die 
liefst ook kan begeleiden, 
voor de dinsdagavond van 
20.30-22.00 uur. Reacties 
naar C.vdwoude@upcmail.
nl 06-51183092.

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

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

“Keurschlager” Week

4 Nünentaler Schürzenjäger
Schnitzels
+ Gratis champignon roomsaus ........................ 6,95
Beierse Frikadel
..............................................................4 stuks 5,95
Gebraden Gehakt
.......................................................... 150 gram 1,59
Oerhammetje + Been
............................................................per stuk 3,00
Hachee
“Uit eigen keuken”  ........................... 300 gram 3,75
Thüringer Bratwurst
“De Originele”  .............................. iedere 4e GRATIS

KOOPJE

TOPPER

GEMAK

KOOPJE

OP BROOD

‘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.

Mijn Hobby Winkeltje
Uw adres voor o.a.:

www.mijnhobbywinkeltje.nl

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

En heel veel accessoires!

❉   Borduren
❉   Haakpaketten

❉   Haken
❉   Breien
❉   Quilten

U kunt ons vinden op:

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

En heel veel accessoires!

Maandag 

Nieuw in 
Nuenen

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

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

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

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

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

BEZORGERS
NUENEN

Zin in een bijbaantje!

PER

DIRECT

€ 20, -*START BONUS

* bij goed 
bezorgen 

van 26 wekenRond de Linde is op zoek naar:

Tijdelijke opslag?

Lieshout

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

Rond de Linde

Informatie verspreiding: 
040-2831200 

admin@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.

Lieve Suus met je mooie lach
Wij zeggen je gedag

Bewoners en team het W.I.N.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 30 oktober 18.30 uur: viering, 
orgelspel, voorgangers pastor J. Vosse-
naar en pastoraal werker R. van Eck. 
Zondag 31 oktober 11.00 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorganger pas-
toraal werker R. van Eck.
Dinsdag 2 november 19.00 uur: Aller-
zielen gebedsdienst, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en past. werkers 
R. van Eck en P. Peters.

Misintenties: 
Zaterdag 30 oktober 18.30 uur: Joop 
en Donald de Graaf (vanwege ver-
jaardag Joop); Marietje Swinkels - van 
Dongen (vanwege verjaardag); Ben 
Gosselink.
Zondag 31 oktober 11.00 uur: Johan-
nes Donkers; Harrie van den Nieu-
wenhof (vanwege sterfdag); Jo Jege-
rings; Jan Billekens; Harrij van Dijck; 

Nelli en Ronald Eichholtz - van Gils; 
Cor Vermeulen; Mart Schenkelaars; 
Corrie Schenkelaars - van Gameren; 
Marcella van de Ven; Johan de Rooij. 

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 31 oktober 11.00 uur: vie-
ring, voorganger pastor J. Vossenaar. 
Dinsdag 2 november, 11.00 uur: Vie-
ring met CD-muziek. Voorgangers: le-
den werkgroep Allerzielen Gerwen.
Dinsdag 2 november 19.00 uur: Aller-
zielen gebedsdienst.

Misintenties: 
Gidy Beks - Verhagen; Ciska de Louw - 
van Casteren; Piet Loonen, vanwege 
sterfdag;
Voor een bijzondere intentie.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 31 oktober 09.30 uur: vie-
ring, orgelspel, voorganger pastor J. 
Vossenaar. 
Dinsdag 2 november 19.00 uur: Aller-
zielen gebedsdienst.

Misintenties
Zondag 31 oktober 09.30 uur: Harrie 
van der Putten en Bet van der Putten 
- van Duynhoven; Thijs Migchels.
Dinsdag 2 november 19.00 uur: Piet 
Coolen. 

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

In de dienst van zondag 31 oktober 
zal bij ons voorgaan: ds. Christien 
Crouwel, zoals bekend voormalig 
predikant van onze gemeente. Voor 
de laatste keer krijgt het project ‘Ze-
ven wegen van Barmhartigheid’ aan-
dacht in de dienst. U kunt de schilde-
rijen en gedichten gaan bekijken in 
de bovenzalen van De Regenboog. 
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/
verbinding en klikt u op de link voor 
de uitzending. Na afloop van de vie-
ring is er gelegenheid tot ontmoe-
ting bij een kop koffie of thee. 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 28 oktober. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Simon en Judas, 
apostelen.
Vrijdag 29 oktober. 07.15 uur H. Mis.
Zaterdag 30 oktober. 09.00 uur H. 
Mis, Onze Lieve Vrouw op zaterdag.
Zondag 31 oktober. Feest van Chris-
tus Koning. 08.00 uur gezongen 
Hoogmis; gedachtenis van 23ste 
Zondag na Pinksteren. Na de Mis lof 
met toewijding van de wereld aan 
het H. Hart van Jezus.
Maandag 1 november. Allerheiligen. 
18.30 uur Hoogmis.
Dinsdag 2 november. 10.30 uur twee-
de H. Mis van Requiem; aansluitend 
derde H. Mis van Requiem; 18.30 uur 
gezongen eerste H. Mis van Requiem. 
Woensdag 3 november. 07.15 H. Mis, 
H. Carolus Borromeus, bisschop en 
belijder. 
De geschiedenis van het kerkge-
bouw en de toren vanaf begin 15de 
eeuw staat op www.kerkenindepeel.
nl. Bekijk Kerken in Peelland ook op 
Facebook ('Kerken in Peelland') en op 
YouTube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').

“Ik heb een heel fijn leven gehad”.
Theo

Waar je ook bent, ik zal het niet weten
niet in afstand of tijd te meten
maar ik heb je bij me, diep in mij
daarom ben je zo dichtbij.
Joke

Intens verdrietig nemen we afscheid van mijn lieve man, onze allerliefste 
papa en superopa

Theo Hermans
echtgenoot van

Joke Hermans - van Santvoort

Batavia, 23 juni 1936 Nuenen, 22 oktober 2021

Natalie & Michiel
Vronie & Sjors
Teddy & Wytze
Max
Sonja * & Joos
Koen
Freek & Nikki
Ties
Daan
Joke & Mike
Billie 
Ollie 

Weverstraat 42
5671 BC Nuenen

Het afscheid heeft in besloten familiekring plaatsgevonden. Wij willen iedereen 
hartelijk danken voor hun steun en medeleven. Onze bijzondere dank gaat uit 
naar Savant Thuiszorg team Nuenen en Dr. S. van Dongen, huisarts.

                      

Jos van Poppel

Op 19 oktober jl. is, thuis in zijn vertrouwde omgeving, 
Jos kort na zijn 77-ste verjaardag overleden.

Wij zijn dankbaar dat verder lijden hem bespaard is gebleven.

echtgenoot van

Hanny van Poppel-Suijs

Het afscheid van Jos heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Correspondentieadres: 
coöperatie DELA, t.a.v. familie (Jos) van Poppel
Anthony Fokkerweg 150, 5671 GZ Eindhoven

Hanny
Ellen
Daniëlle
Bart
Geert
Frank
Maarten

partners en kleinkinderen

Delf mijn gezicht op,
maak mij mooi.

(Lied 789)

Na 16 maanden van ziek zijn, waarin hij tegelijk intenser heeft 
geleefd dan ooit, en hij en wij omringd werden met de warme 
aandacht van velen, heeft onze lieve

Cornelis Hoffmann-Flach
Cees

1 juli 1954                                                             22 oktober 2021

zijn adem teruggegeven aan zijn Schepper, in het 
volle vertrouwen dat hij Daar liefdevol ontvangen zal worden.

Wij zijn verdrietig en dankbaar.

Zijn man gedurende ruim 22 jaar

 Pieter Flach-Hoffmann

Zijn teruggevonden dochter en haar gezin

 Eefje Hoffmann en Renco van de Kreeke      
    Lisa

Correspondentieadres:
Van der Stappen uitvaartverzorging
T.a.v. familie Flach-Hoffmann
Postbus 85, 5660 AB Geldrop

De dankdienst voor het leven van Cees is op donderdag 28 
oktober om 14.00 uur in kerkelijk centrum De Regenboog, 
Sportlaan 5 te Nuenen. Deze dienst is voor genodigden, maar 
elders mee te beleven via kerkdienstgemist.nl. Tussen 10.30 
en 12.00 uur is in de kerk gelegenheid tot condoleren. Na 
de dienst brengen we Cees, als het even kan op de fiets, naar 
begraafplaats De Roosdoncken aan de Broekdijk te Nuenen. 

Allerzielen
Op dinsdag 2 november zal om 19.00 uur in de nieuwe St. Clemenskerk te 
Gerwen de jaarlijkse Allerzielenviering worden gehouden. In het bijzon-
der zullen de eigen dierbaren worden herdacht die het afgelopen jaar zijn 
gestorven. Voor hen zullen kaarsjes worden aangestoken door een 
familielid(en).

urn-nis of urn-graf van uw dierbare.

Wij hopen dat u troost en kracht zult 
vinden bij deze bijeenkomst voor het 
verwerken van uw verdriet.

Werkgroep Allerzielenviering Gerwen

Alle aanwezigen in deze viering wor-
den uitgenodigd om na afloop geza-
menlijk een brandende kaars te gaan 
brengen naar het parochiekerkhof 
‘De Huikert’. De begraafplaats zal 
daartoe verlicht zijn met fakkels en 
spots. We zetten de kaars bij het graf, 

Lambertus Concerten  
 presenteert:

‘Piacere’, het   
Intercontinental 
Ensemble in   
Italiaanse sferen
Op zondag 7 november treedt het In-
tercontinental Ensemble op met Ita-
liaanse werken van Felix Mendels-
sohn-Bartholdy en Nino Rota, aange-
vuld met een hedendaagse composi-
tie van componiste Bianca Bongers. 
Plaats: St-Trudokerk, Dorpsstraat 34 
in Stiphout/Helmond. Aanvang 15.00 
uur. Entree: €17,50.

Meer info:lambertusconcerten.nl
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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

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:

Zuiderklamp 91 Plaatsen twee dakkapellen 
Eeuw  Plaatsen opbouw op bestaande
Driessestraat 7 aanbouw

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevings-
vergunning
Locatie Omschrijving 
Soeterbeekseweg  Tijdelijk legaliseren paardenbak en 
13 stapmolen

Aanvragen / meldingen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Vincent van  Alcoholwet New Oriental
Goghplein 99  

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Pastoorsmast 14 Evenementenvergunning Oktoberfest 
 op 29,30,31 oktober 
Molenkamp 6 Exploitatievergunning autobedrijf 
 Van den Broek 
Kruisakker 14 Exploitatievergunning autobedrijf 
 Janssen
Den Binnen 14A Exploitatievergunning autobedrijf 
 Barchettaparts 

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
25-10-2021 Nuenen c.a. Transitievisie Warmte 
  gemeente Nuenen 
25-10-2021 Nuenen c.a. Verordening beslistermijn 
  schuldhulpverlening Nuenen 
  c.a. 2021 
25-10-2021 Nuenen c.a. Gewijzigd vastgesteld 
  ‘Omgevingsvisie Nuenen’ 
  gemeente Nuenen c.a. 

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

opvangen van regenwater in een ondergrondse opvang-
voorziening. Of je leidt het regenwater naar je eigen tuin 
en niet meer naar het riool. Voor elke m2 dakoppervlak is 
ongeveer 0,5 m2 tuinoppervlak nodig om het water goed 
te kunnen verwerken. Kijk op https://www.nuenen.nl/
afkoppelen

CO2-WEETJE
Wist je dat
• huurders enthousiast reageren op de 

energiebox;
• deze nog uitgeleverd worden;
• de box nuttige producten bevat en u 

jaarlijks € 100 euro bespaart;
• de begeleidende Leddy-actie mooie 

prijzen heeft;
• huurders met de bon op zaterdag 30 oktober de box 

kunnen ophalen bij de stand van LMAD parkeerplaats 
WC Kernkwartier van 8.00 tot 17.00 uur. Vergeet de 
QR-code niet!

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 19-10-2021 EN 25-10-2021

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Voirt 44 Plaatsen dakkapel voorzijde woning 
Parkstraat 51 Uitbreiden woonhuis 
Pijlkruidhof 13 Renoveren dak, plaatsen dakkapel 
 voorzijde woning 
Olen 50 Herbouwen en uitbreiden bijgebouw 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Kerkhoef 3 Herbouwen woonhuis 
De Geer 12 Aanleggen uitrit 
Nassaustraat 19 Wijzigen voorgevel, renoveren dak, 

verhogen nok, uitbreiden hoofdgebouw

contract met de Dierenbescherming. Het gebouw van de 
Dierenbescherming in Eindhoven voldeed echter niet meer 
aan de eisen. De gemeenten hebben daarom besloten een 
nieuw, duurzaam opvangcentrum te laten bouwen. De 
Dierenbescherming kon de exploitatie van het gebouw en 
de opvang niet op zich nemen binnen het beschikbare 
budget, daarom wordt nu een nieuwe stichting opgericht. 
Deze stichting werkt met professionals (vaste banen), vrij-
willigers, stagiaires, vakantiekrachten en met mensen, die 
een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, waarvoor we een 
samenwerking hebben opgestart met de 4 sociale werk-
plaatsen in de regio.

SUBSIDIE AFKOPPELEN 
REGENWATER
Nuenen helpt je afkoppelen. Er is een subsidieregeling 
voor verschillende oplossingen. Bijvoorbeeld voor het 

contract met de Dierenbescherming. Het gebouw van de 
Dierenbescherming in Eindhoven voldeed echter niet meer 

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

VERVOLG VAN PAGINA 2

GEMEENTEBERICHTEN

Studie verkeersleefbaarheid en bereikbaarheid in afrondende fase: 

Voorkeursalternatief   
schetst verbeteringen
In de studie verkeersleefbaarheid en bereikbaarheid zoeken gemeente 
Nuenen en Provincie Noord-Brabant samen naar maatregelen om de ver-
keersleefbaarheid en bereikbaarheid van Nuenen te behouden en waar 
mogelijk te verbeteren. Inmiddels zijn we bij een belangrijke mijlpaal 
beland: het voorkeursalternatief. Oftewel: een maatregelenpakket dat 
goed is voor de bereikbaarheid én de verkeersleefbaarheid in Nuenen. 
Het pakket is gebaseerd op het voorkeursscenario dat voor de zomer 
door de gemeenteraad is vastgesteld. Tijdens de zomer is het voorkeurs-
scenario verder onderzocht en uitgewerkt tot een voorkeursalternatief 
(inclusief schetsontwerp). 

het nu is. Door het plaatsen van een 
geluidsscherm bij de A270 neemt 
het verkeersgeluid verder af.

Wat houdt het 
maatregelenpakket in?
• Aanpassen Smits van Oyenlaan zo-

dat de weginrichting beter past bij 
de maximum snelheid van 50km/u.

• Op het noordelijk deel van de Smits 
van Oyenlaan krijgt het openbaar 
vervoer meer prioriteit op de kruis-
punten.

• (Snel)fietsroute tussen Gerwen en 
de centrale bushalte Nuenen.

• Aanleg diverse fietstunnels voor be-
tere verkeersveiligheid en doorstro-
ming van ander verkeer.

• Openstelling busbanen A270 ter 
hoogte van de Geldropsedijk (al-
leen van/naar Eindhoven) voor ge-
motoriseerd verkeer (met afslagver-
boden van/naar Geldrop).

• Geluidsscherm langs de A270 (aan 
de zijde van de kern Nuenen, tussen 
Smits van Oyenlaan en Geldropse-
dijk). De snelheid op de A270 blijft 
ongewijzigd. 

• Verbeteren ruimtelijke kwaliteit van 
parkeerplaatsen bij sportvelden 
Gerwen en deze inzetten als P&R.

• Slimme verkeersinstallaties en com-
municatiemiddelen.

• Vergroening van bermen.

Meer informatie over de studie (waar-
onder veel gestelde vragen en ant-
woorden) leest u op onze website: 
www.nuenen.nl/studie-verkeers-
leefbaarheid-en-bereikbaarheid

Het college van burgemeester en 
wethouders legt het voorkeursalter-
natief op 4 november aan de ge-
meenteraad ter vaststelling voor. Na 
vaststelling vindt regionale afstem-
ming plaats, o.a. over de financiering. 
Daarna wordt het schetsontwerp in 
de komende jaren per deelproject 
verder uitgewerkt.

Waarom dit maatregelenpakket?
Als we geen maatregelen nemen 
verslechtert de situatie in Nuenen 
door toenemend verkeer. Daarom 
hebben we gezocht naar een maat-
regelenpakket dat voldoet aan de 
gestelde doelen: de verkeersleef-
baarheid en bereikbaarheid van 
Nuenen behouden en als het kan 
zelfs verbeteren. Het nu voorgestel-
de voorkeursalternatief maakt dit 
mogelijk. Waarom?

• Het totale pakket aan maatregelen 
(inclusief de aanleg van snelfietspa-
den) tempert de groei van het auto-
verkeer en helpt de bereikbaarheid 
van Nuenen te verbeteren. 

• Door het openstellen van de bus-
banen bij de Geldropsedijk krijgt 
autoverkeer een nieuwe route 
naar de A270 waardoor de bereik-
baarheid van Nuenen verbetert 
(minder omrijden om bij de A270 
te komen). 

• Het maatregelpakket zorgt ervoor 
dat het verkeersgeluid niet toe-
neemt. Alleen al door verkeers-
maatregelen wordt de situatie per 
saldo voor Nuenen wat beter dan 

Kaart met een visualisatie van de maatregelen van het voorkeursalternatief (op de 
website van de gemeente staan de maatregelen beschreven)

Gemeente Nuenen 

Babydraagzak  
gevonden 
Wie is er op zondag 17 oktober in het 
hondenlosloopgebied bij de Pastoors-
mast een babydraagzak van het merk 
Isara verloren? Ik wil hem graag terug-
geven en de eigenaar kan daarvoor 
contact opnemen met s.lier@onsnet.nu

Joep:   
nieuwe inwoner in 
onze gemeente
Geboren op 7 oktober: Joep, zoontje 
van Yvonne Maasakkers en Arne Raa-
ijmakers, broertje van Jeli. 

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

. 
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Nacht van de Nacht:    
beleef de natuur in het donker
In plaats van IVN Kids op zondagochtend dit keer een avondactiviteit. Op 
zaterdag 30 oktober beleef je de natuur in het donker! Welke geluiden 
hoor je en welke dieren zijn ‘s nachts actief in het bos?

me chocolademelk en iets lekkers.
Starten kan tussen 19.15 en 20.15 uur, 
zodat (groot)ouders met de jongste 
kinderen vroeg kunnen beginnen en 
de grotere kinderen wat later. Vooraf 
aanmelden is niet nodig, kom ge-
woon naar de blokhut van Scouting 
Rudyard Kipling aan de Papenvoortse 
Heide 5b in Nuenen. De IVN-gidsen 
helpen je daar verder op weg.

www.ivn.nl/nuenen

De natuurgidsen van IVN Nuenen 
zetten met lampjes een mooie route 
uit op de Papenvoortse Heide. On-
derweg hoor je verhalen en leer je 
over het nachtleven in de natuur. Bij 
helder weer kun je door een sterren-
kijker de hemel bekijken. Op het 
donkerste stukje van de route loop je 
aan de hand van een touw. Span-
nend! Maar niet eng hoor, het is géén 
griezeltocht. Op het eind krijg je bij 
het kampvuur met livemuziek war-

Foto: Eric Jacobs

Muzikale workshop van het Nuenens Mannenkoor 

Zingen iets voor jou?
Ontdek het op de, door het Nuenens Mannenkoor 
georganiseerde, muzikale workshop. Deze vindt 
plaats op zondag 7 november in de Opwettense 
Watermolen aan de Opwettenseweg in Nuenen.

Wij zoeken enthousiaste mannen die het leuk lijkt om te 
zingen. Jijzelf misschien of misschien iemand die je kent. 
Twijfel je of je kunt zingen? Dan is dit de uitgesproken 
kans om daar achter te komen. De meeste mensen zul-
len verbaasd zijn over wat zij kunnen als zij de juiste be-
geleiding krijgen. Het programma is erop gericht om jou 
in ongeveer 2,5 uur kennis te laten maken met je eigen 
zangkwaliteiten en met de beleving hoe het is om te zin-
gen in een mannenkoor van ongeveer 35 mannen.
Want het zingen in een koor is meer dan alleen zingen. 
Wij zien ons als een vriendengroep die zingen leuk vindt, 
maar het bovenal fijn vinden om samen te zijn en samen 
dingen te doen. Natuurlijk zijn onze optredens belang-
rijk, maar ook buiten het zingen om doen we samen leu-
ke dingen. Vrijblijvend, en heel leuk. Het repertoire van 
het Nuenens Mannenkoor is heel divers. Je hoeft dus 
niet bang te zijn om in een eng muzikaal jasje geperst te 
worden. Er is altijd wel iets van je gading bij. Op onze 
website www.nuenensmannenkoor.nl kun je een aantal 
nummers beluisteren, zodat je een indruk krijgt van het 
koor. De workshop wordt verzorgd door onze dirigent 
Paul Hotterbeekx.
Aanvang zondag 7 november om 11.00 uur. Het einde is 
gepland rond 13.00 uur.

Uiteraard is deelname aan de muzikale workshop geheel 
vrijblijvend en gratis, en het verplicht je tot niets. Wil je 
meedoen of weet je iemand die mee wil doen? Geef dit 
dan aan ons door, zodat we weten wie en hoeveel men-
sen meedoen. Spontaan binnenlopen mag natuurlijk 
ook. Dat kan via een email aan nuenensmannenkoor@
onsnet.nu of telefonisch bij Ronald Daniëls (06-52364930) 
en/of bij Pieter Loeffen (06-51582894). Bij hen kun je ook 
nadere informatie verkrijgen over deze workshop.

NMK
SINDS 1997

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 43

Oplossingen wk 42
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

H O N D E R D

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

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

Kruiswoord

H B O O B Y T R A P Z

D O S E N Z H E R B E S

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

O L I E F L I N K O R D E

M A F R W T C L M E N

E T H E E T P I T A O

A A N G E N A A M

C K N A K R K A F T A

R O L L M B V N R I F

E R O S S M A A D W A N D

D I E N S T L I M P A L A

O O K P E L W E T N E K

N H A N S W O R S T G

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku7 9 3
5 2
8 3 7 4

7 2 9
5 4

1 9 8
4 1 8 5

9 4
2 4 9

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

Horizontaal: 1 Duits leesteken 6 salarisverhoging 12 riv. in Duitsland 13 woest 15 pl. in Spanje 
18 premie 20 raamscherm 21 militair opleidingsinstituut 23 zeer vloeibaar 24 vorstentitel 
26 narcosemiddel 28 indianentent 29 slot 31 stralingsversterker 33 uitroep v. afkeuring 
34 hoofddeksel 36 muziekinstrument 38 zweep 41 verhalend dichtstuk 43 levenskiem 
45 plastic bouwstenen 47 vismand 49 Staatsbosbeheer 51 namaak 52 afgezant 55 godsdienst 
58 sterk smakend 59 aansteekkoord 60 pl. in Italië 61 keukengerei.

Verticaal: 2 vrouwelijk dier 3 energiezuinige verlichting 4 profeet 5 universal serial bus 7 voor 
8 pl. in Egypte 9 gestold vleesnat 10 pl. in Marokko 11 mislukking 14 katoenen stof 16 familielid 
17 bewijsstuk 18 oude munt 19 aquariumvis 22 Mijne Heren 25 heester 26 man van adel 
27 pook 28 zuigspeen 30 zandheuvel 32 sluis 35 discussie 36 tegen 37 riv. in Frankrijk 
38 gebroeders (afk.) 39 afmeting 40 metaal 42 kuil 44 Centraal Beheer 46 scheepstouw 
48 vetpuistje 50 sierplant 53 kwajongen 54 hogesnelheidslijn (afk.) 56 ivoor 57 zijrivier v.d. Donau.

ADIEU
AFRIT
ANDER
ARRANGEREN
ATOOM
CADEAUTIP
DONUT
ECHTBREKER
FANCY
FEODALISME
FRAME
GARAGE
GELDIG
GENTLEMAN
HOTDOG
HUISRAAD
JOLIG
KANTOOR
KNALPOT
LEVENSREIS
MENORA
NACHT
NADORST
PLANKIER
PLINT
RAMING
SPINSEL
STAND
VLEGEL
VROEG

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

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

Winnaar: week 41, Dhr. H. van Gerwen, Nuenen.

Kienen in Scarabee
Mededeling VrouwenVereniging Nue-
nen-Gerwen: Dinsdag 2 november 
kienen in wijkcentrum Scarabee Man-
telmeeuwlaan 10. Aanvang: 20.00 uur. 
Ook niet leden zijn van harte welkom.

Halloween in
Zaterdag 30 en zondag 31 oktober viert WoensXL weer Halloween. Met 
Halloween artiesten, Trick or Treat en fotowedstijd voor kinderen. De 
mooiste Halloween creaties maken kans op een cadeaubon van € 50,- van 
WoensXL.

QUASIMODO, Wild Hog Demons, 
Alien Contact, Las Madamas Muertas, 
Gravin en Graaf van Duister, The Ske-
letons, Griezels, The Butcher, Gorilla 
on The Loose, Duo Douce viert Hal-
loween! en de Pompoenmannetjes.

Kortom een Halloween feestje dat je 
niet wilt missen.

Programma
Zaterdag van 12.00 - 17.00 uur zon-
dag 12.30 - 16.30 uur
Jong Nederland is aanwezig in de 
midden passage met een schmink-
stand en foto opstelling. Alle kinderen 
kunnen zich hier gratis laten schmin-
ken en op de foto zetten. Maar je mag 
natuurlijk ook geschminkt en ver-
kleed naar WoensXL komen. Alle kin-
deren geschminkt en/of verkleed 
kunnen langs alle deelnemende win-
kels (herkenbaar aan de Halloween 
poster) voor Halloween snoepgoed. 

Beide dagen zijn er professionele 
Halloween acts om bezoekers aange-
naam te verrassen. Zoals: 

Rondwandeling Vrienden van 
Vincent van Gogh Nuenen
Door Nannie van den Eijnden

In de laatste nieuwsbrief van Leen Vis, voorzitter van De Vrienden van 
Vincent van Gogh Nuenen, werden de leden hartelijk uitgenodigd voor 
een wandeling in eigen dorp met gids. Zaterdag 23 oktober was het zo-
ver. Peter van Overbruggen en Alex Veldhoen leidden ieder een groep 
rond door zonnig Van Gogh Village Nuenen.

halen en talloze wetenswaardigheden. 
Ook wezen ze op kunst en architectuur 
in het centrum van Nuenen waar we 
als inwoners gedachteloos aan voorbij 
gaan en geen acht op slaan. Mieke Jan-
zen, secretaris van De Vrienden liep 
ook mee. De middag werd bij Vincen-
tre afgesloten met wat lekkers bij nog 
een kopje koffie of thee.

Zestien vrienden hadden zich enthou-
siast aangemeld. Na een hartelijke ont-
vangst in Vincentre door Leen en de 
aanwezige vrijwilligers vertrokken ze 
bij stralend herfstweer voor een wan-
deling van 1,5 uur. Peter en Alex vertel-
den boeiend over Vincent en zijn werk 
in de context van het leven in die tijd. 
Met vele anekdotes, achtergrondver-

Ontvangst van De Vrienden bij Vincentre 
en de groep met Alex Veldhoen als gids. 
Foto: Leen Vis

Bekende Farmhouse 
Blues & Jazz band 
Jazz Café Mierlo is het gelukt deze 
top band te boeken voor een concert 
op woensdag 3 november. 
De zes man/vrouw sterke band maakt 
er beslist een muzikaal feestje van, 
waarbij je niet stil kan blijven zitten. 
Een avond uit genieten in een heel 
gezellige sfeer, hapje en drankje erbij 
in ’t Patronaat, Heer van Scherpen-
zeelweg 14-16, Mierlo. 
Vergeet niet tijdig toegangskaarten à 
€ 10,50 te boeken via de website:
www.jazzcafemierlo.nl

Repair Café   
Tongelre is open
Eindelijk is het dan zo ver, Repair Café 
Tongelre is open. Na lang stilzitten tij-
dens corona zijn we op 25 september 
van start gegaan in Activiteitencen-
trum Orka. 
In een RepairCafé repareren vrijwilli-
gers kapotte huishoudelijke appara-
ten. Dat kan van alles zijn. Landelijk 
ligt het slaagpercentage rond 60-70%. 
Vaak weten mensen niet hoe ze een 
apparaat moeten repareren. Die zijn 
daar vaak ook niet op ontworpen. Tij-
dens de reparatie is het de bedoeling 
dat u erbij blijft zitten, zodat u weet 
wat er kapot was en hoe het gerepa-
reerd is. We vragen een vrijwillige bij-
drage; hier kunnen we dan meer ge-
reedschap en onderdelen van kopen.
Repair Café Tongelre is voortaan elke 
tweede zaterdag van de maand open: 
9 oktober, 13 november en 11 decem-
ber, telkens van 13.00 uur tot 16.00 
uur. Meer informatie vind je op repair-
cafeeindhoven.nl. Ook uit Nuenen 
bent u van harte welkom. Het adres is 
Activiteitencentrum Orka, aan de 
Broekakkerseweg 1 (bij het Karregat, 
tegenover parkeerterrein Lidl).
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Canon van Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten 1821-2021

1941 De Vank wordt in gebruik genomen
Al tachtig jaar is het de blikvanger van de Kerkstraat in Nuenen; het markante 
gebouw ‘De Vank’ dat in opdracht van het Bisdom Den Bosch door architect 
Kees de Bever uit Eindhoven ontworpen is. Het gebouw is in 1940, na de bouw 
door aannemer Sjaak van der Velden, in gebruik genomen. Voor het ontstaan 
van De Vank moeten we eigenlijk een aantal jaar verder terug in de geschiedenis 
dan die jaren veertig, namelijk naar 1910…… Hoe dat verder ging?

Meer weten? Ga naar NGN200.nl 

Hier heu r ik thu i s©

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

Carnaval
Vecteezy.comVecteezy.com

Nieuws uit   
het Narregat
Het begint nu echt spannend te 
worden voor onze nieuwe hoog-
heden, nog maar drie weken en 
dan is het zover. Eindelijk mogen 
zij zich bekend gaan maken op het 
podium in Residentie d’n Heuvel 
als nieuwe kartrekkers van CV de 
Narre-Kappen. 

Op dit moment lijkt er nog geen vuil-
tje aan de lucht te zijn en houden de 
jagers zich erg rustig. Is dat omdat ze 
(zoals meestal) geen enkel idee heb-
ben? Of zitten ze dit jaar (na twee jaar 
te hebben gepuzzeld) eindelijk op 
het juiste spoor?

Ook deze week hebben wij weer 
twee tips voor jullie, maar let op! 
Deze tips zijn op verschillende ma-
nieren te lezen en te interpreteren. 
Het kan zomaar zijn dat we jullie de 
verkeerde kant op willen sturen. Na-
tuurlijk zijn de tips niet zomaar uit de 
lucht gegrepen, ze berusten allemaal 
op waarheden en zijn met zorg uitge-
kozen. Een goede puzzelaar moet 
hier uit kunnen komen.
Succes!

• Tip 5 Hij of Zij kan hem goed raken
• Tip 6 Twee voor de prijs van 1

Kletsavond  
RKSV Nuenen
Op vrijdag 5 november gaat het toch 
echt weer gebeuren. Onze traditio-
nele Kletsavond is een feit. Daarom 
zal op vrijdag 5 november de Bra-
bantse top tonpraters, weer aanwe-
zig zijn in de kantine van de RKSV 
Nuenen. We starten om 20.11 uur.
Entreekaarten kun je bestellen via de 
website van de RKSV Nuenen.
De prijs van een kaartje is € 15,- in-
clusief 2 consumptiemunten. 

Prinsenbal Nederwetten

Wie wordt de nieuw prins(es)    
in Nederwetten?
Na een jaar afwezigheid vanwege corona, gaan we op zaterdagavond 
13 november weer nieuwe kartrekkers onthullen tijdens het Prinsenbal 
bij CV De Wetters. Ze gaan de scepter overnemen van Prinses Rizada en 
haar 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 gepre-
senteerd worden.
Er zijn al diverse speculaties over wie 
dat zullen zijn. Hier volgen weer de 
volgende 3 aanwijzingen die betrek-
king hebben op de nieuwe Prins(es).

Er kan een fantastische prijs gewon-
nen worden als u raadt wie de nieu-
we Prins(es) is. Kijk voor meer infor-
matie ook op www.cvdewetters.nl
Je bent welkom in de MFA om dit 
spektakel mee te maken. De toegang 
is gratis maar neem wel je QR code 
mee want we moeten die aan de 
deur controleren. 

Roodrugpelikaan in Dierenrijk
In Dierenrijk is een roodrugpelikaan uit het ei gekropen. Het kuiken is het eni-
ge jonkie dat in de afgelopen twaalf maanden in een Nederlandse dierentuin 
ter wereld kwam. Het geslacht is nog niet bekend. 
De roodrugpelikaan komt in het wild voor in grote delen van Afrika ten zuiden 
van de Sahara, op Madagaskar en in delen van Jemen en Oman. Daar broedt 
deze vogelsoort in moerassen en ondiepe meertjes. Zoals zijn naam al zegt, 
heeft de roodrugpelikaan een rozerode rug, gecombineerd met grijze en witte 
veren. Over een tijdje zal ook het kuiken deze kleuren krijgen.

Sinterklaasfeest op Weverkeshof      
oftewel Sinterklaashof 

Het is dit jaar wel anders dan voor-
gaande jaren. Scholen kunnen wel bij 
ons op bezoek komen. Maar er zijn 
geen Pieten meer aanwezig om hen 
te ontvangen. Neem gerust contact 
met ons op (www.weverkeshof.nl) 
om te kijken wat de mogelijkheden 
zijn. Sinterklaashof is dagelijks te be-
zoeken van 10.00 uur tot 17.00 uur (er 
zijn geen Pieten aanwezig). Reserve-
ren is alleen nodig op woensdag-, za-
terdag- en zondagmiddag. Alle vol-
wassenen zijn verplicht om een vac-
cinatietoegangsbewijs te laten zien. 

Het is zoals vanouds gezellig inge-
richt en we draaien op de achter-
grond sinterklaasmuziek. De kinde-
ren kunnen het bed van Sint en Piet 
bekijken en ook een mooie kleur-
plaat voor Sinterklaas maken. Op 
woensdag-, zaterdag- en zondag-
middag komt Sinterklaas, vergezeld 
door zijn Pieten, bij ons op visite. 
Maar eerst doet hij zijn dutje en halen 
wij Sint natuurlijk weer met zijn allen 
uit bed. Om alle kinderen de kans te 
geven om bij ons op bezoek te ko-
men, moet u reserveren via een tijd-
slot, te vinden op onze website en 
vanaf 31 oktober op Facebook. Be-
zoektijden zijn van 13.30 uur tot 
15.00 uur en 15.15 uur tot 16.45 uur. 

En natuurlijk kan er nog steeds een 
brief aan Sinterklaas worden ge-
schreven! Dat kan nu al. Hoe leuk is 
het om van Sinterklaas een brief te-
rug te krijgen? Om er zeker van te zijn 
dat je een brief van Sinterklaas terug-
krijgt, moet je er wel voor zorgen dat 

We gaan er dit jaar weer een mooi feestje van maken op het Weverkeshof 
Nuenen. Oftewel op Sinterklaashof, waar Sinterklaas al meer dan dertig 
jaar komt slapen als hij in Nederland is. En waar sinds 1985 alle brieven, 
gericht aan Sinterklaas, naartoe gaan en beantwoord worden! 

je jouw Sinterklaaspost voor 1 de-
cember in de brievenbus stopt en er 
een postzegel voor de retourenvelop 
wordt toegevoegd. En vergeet ook 
niet je naam en je eigen adres op je 
brief te zetten. Anders moet Sinter-
klaas wel heel erg zoeken waar zijn 

brief naartoe moet. Het postadres is 
Sinterklaashof, Postbus 368, 5670 AJ 
Nuenen.

Tot ziens op Sinterklaashof in Nue-
nen! 

Cultuur   
Avonduur   
vertoont weer  
een � lm
Vrijdagavond 29 oktober vertoont 
Cultuur Avonduur weer een film in 
de theaterzaal van Het Klooster; 
aanvang: 19.30 uur. Kaarten à 
€ 6,50 zijn op werkdagen tijdens 
kantooruren te koop aan de balie 
van Het Klooster.

De filmtitel mag in verband met de li-
centie helaas niet openbaar vermeld 
worden. Een klein tipje van de sluier 
kan wel opgelicht worden: het is een 
Spaanstalige film uit 2020, een aan-
grijpend sociaal realistisch drama en 
een intiem portret van een Spaanse 
familie die worstelt met het besef dat 
binnenkort alles gaat veranderen.

Meer informatie over de film ontvan-
gen? Stuur een mail naar info@cul-
tuuroverdag.nl met als onderwerp 
‘Films’. Er wordt dan een mail met alle 
informatie over de films van Cultuur 
Overdag en Cultuur Avonduur terug-
gestuurd. 

In de digitale nieuwsbrief staat altijd 
alle informatie over de films. Abonne-
ren op deze nieuwsbrief kan via www.
cultuuroverdag.nl Overigens hangt 
bij de balie van Het Klooster ook altijd 
een aankondiging van de film. 

Koekjes voor KiKa
Door Caroline van Nes

Joery wilde iets gaan doen om geld op te halen voor KiKa. Hij werd geïn-
spireerd door Gip, uit zijn klas op De Wentelwiek, die knakworsten spe-
ciaal had verkocht voor dit belangrijke goede doel. Hij vroeg aan vriendje 
Bram of hij zin had om mee te helpen en zo ontstonden de Kikaboys. 

middag stonden ze er met hun tafel-
tje. Ze hadden alleen niet verwacht 
dat het zo’n groot succes zou wor-
den! De oven bij Joery thuis stond de 
hele middag aan; ze hadden steeds 
weer nieuwe koekjes nodig! Uitein-
delijk hebben ze ruim honderd koek-
jes verkocht (het waren er zoveel, ze 
waren de tel kwijt). 
Sommige mensen doneerden ook 
hun muntje van de boodschappen-
kar. Aan alles bleek maar weer hoe 
vrijgevig de Nuenenaren zijn. 

U kunt ook via internet nog doneren, 
via de site: www.actievoorkika.nl/
joery-indeweij-gerlings-kika-boys 

Vrijdag na school gingen ze aan de 
slag om koekjes te bakken om te ver-
kopen in het Kernkwartier. Zaterdag-

Liederentafel Schafrath,   
het kan weer
Nu we allemaal een vaccinatiebewijs of een negatieve testuitslag kunnen laten 
zien, mogen we bij Café Schafrath, gelegen aan het Park in Nuenen, weer bin-
nen zingen. En omdat geconstateerd is dat zingen goed is voor je longen, wil-
len we dat zeker weer gaan doen.

Toch is er wel wat veranderd: we zingen nu van 19.00 uur tot 21.00 uur. We be-
ginnen op zondag 31 oktober. We hopen velen van jullie weer te zien, en ook 
nieuwe mensen te kunnen verwelkomen.
Dus tot zondag 31 oktober 19.00 uur in Café Schafrath.



ROND DE LINDE week 43 Donderdag 28 oktober 2021

Uitzendingen LON-TV

Het programma van ons maga-
zine Nuenen Nú wordt meerdere 
keren per week ververst met nieu-
we onderwerpen. De volgende 
onderwerpen zijn in de loop van 
week 43 en 44 (onder voorbe-
houd) in de uitzending van Nue-
nen Nú te zien.

• Gesprek met burgemeester 
 Houben
• PvdA en Groen Links samen in  
 Progressief Nuenen
• Einde van huisartspraktijk 
 Hanneke Boek
• De waterpomp aan de Berg
• Actie Veilig Verkeer Nuenen
• Golfclub de Gulbergen 30 jaar
• In de serie ‘Lokale Middenstand’: 
 Dragon tattoo
• Tennisvereniging Wettenseind 
 rookvrij

De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 en 23.00 uur.
De vergadering van de Gemeen-
teraad op 3, 4 en 5 november 
wordt rechtsreeks uitgezonden 
door LON TV.
De programma’s van LON TV zijn 
ook te volgen via de livestream op 
www.omroepnuenen.nl. Tevens 
kunt u op deze website actuele 
nieuwsberichten lezen en oude 
LON-opnames bekijken. U kunt 
alle reportages ook apart bekij-
ken op You Tube en Facebook en 
via www.youtube.com/lokaleom-
roepnuenen.

Slapen op lucht!
Ja, je leest het goed; slapen op lucht. Het fenomeen luchtbedden is voor 
de meeste mensen niet nieuw. Alleen zal er vaker de associatie zijn met 
water dan met slapen. Wie kent het niet om met een luchtbed op het wa-
ter te spelen of lekker te liggen dobberen.

van het matras, maar tegenwoordig 
kun je ook uit 2 luchtkernen kiezen. 
Dit betekent dat het schouder- en 
heupdeel apart ingesteld kunnen 
worden. Nu kunnen de heren met ex-
tra brede schouders of de dames met 
brede heupen een duidelijk onder-
scheid maken in afstelling op die de-
len. Ook in z’n totaliteit harder of zach-
ter liggen kan gewoon liggend be-
paald worden door een draadloze af-
standsbediening.

De Matrair is geschikt voor iedere 
bedbodem en is zelfs geschikt om 
deze ook op iedere verstelbare bed-
bodem te leggen. Tevens zijn de ma-
trassen zo gemaakt dat draaien en/of 
keren van de matrassen niet meer no-
dig is. Er zit een omruilgarantie op van 
3 maanden en de productgarantie op 
het matras is 5 jaar volledig. Iedere 
maat is leverbaar dus ook voor de aan-
gepaste maten van bijvoorbeeld een 
boot, camper of caravan. Ook is het 
mogelijk om een tweepersoons ma-
tras te kiezen met toch 2 apart instel-
bare luchtkernen. Wil je een extra 
zachte toplaag dan adviseren wij de 
aanritsbare topper. Wellicht eens ver-
standig om dit in een Slaapstudio op 
het gemak te testen en ervaar het 
comfort en gemak van een Matrair.

Er is natuurlijk ook al jaren het lucht-
matras dat meestal als logeer- of cam-
pingbed gebruikt wordt.
Deze zogeheten air-flow bedden wor-
den meestal in een mum van tijd met 
een pomp opgeblazen en vervolgens 
kun je hiermee meestal vrij redelijk 
slapen. Nee, het is vaak geen topkwa-
liteit maar voor hetgeen het bedoeld 
is, functioneert dit luchtbed verder 
prima.
Daarnaast zijn er ook al tientallen ja-
ren luchtmatrassen in de zorg, verple-
ging en ziekenhuizen. Daar worden ze 
voornamelijk gebruikt als antidecubi-
tus matrassen tegen het doorliggen. 
Deze systemen kunnen op afstand 
aangepast worden terwijl er iemand 
op ligt, daarmee komen de drukpun-
ten telkens op een andere plek. Hier-
mee worden doorligplekken voorko-
men of in ieder geval verminderd.

Nu is er ook al ruim 25 jaar een fabri-
kant in Nederland genaamd Matrair. 
Zij maken luchtgeveerde matrassen 
voor de consumentenmarkt. Deze uit 
Heerenveen afkomstige producent 
haalt zijn roots uit de waterbedden-
markt. Het doel was om een bed te 
maken met het comfort van een wa-
terbed maar met het gemak van een 
normaal matras. Dus géén problemen 
met verplaatsen in verband met het 
gewicht, géén klotsend bed, géén ge-
doe om de juiste afvulling te bepalen 
en niks hoeven toe te voegen maar 
wel met het drukpuntverlagende- en 
goed ondersteunend ligcomfort.

Deze luchtgeveerde matrassen van 
Matrair zijn persoonlijk helemaal in-
stelbaar. Je kunt gewoon vanuit de 
ligpositie de matras harder of zachter 
zetten. Daarnaast bestaat de moge-
lijkheid om zowel 1 luchtkern te kie-
zen, over de volle lengte en breedte 

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

De beddenspecialist

Bijzonder boek over de   
Watermolen van Opwetten
Tijdens een feestelijke bijeenkomst zondag 24 oktober heeft mevrouw 
Stans Dongelmans, partner van moleneigenaar Peter Geboers, het eer-
ste exemplaar van het bijzondere boek ‘De Opwettense watermolen’ in 
ontvangst genomen uit handen van auteur Piet-Hein van Halder. De in-
spirerende vormgeving is verzorgd door Peter van Kemenade van 4PR 
realisation in Nuenen.

‘De Opwettense watermolen’ heeft 
een harde omslag, is gedrukt in full 
colour en telt 176 pagina’s in A4 for-
maat, liggend. De prijs bedraagt 
€ 25,-. Het boek is uitgegeven in ei-
gen beheer en te bestellen bij de au-
teur via email: phvanhalder@hetnet.
nl. Voor verzending naar adressen in 
Nederland wordt € 5,- gerekend. 
Het is ook te koop bij boekhandel Bru-
na, Parkstraat 13 in Nuenen, in het res-
taurant ‘De Watermolen van Opwet-
ten’, Opwettenseweg 203 in Nuenen 
en op woensdag, zaterdag en zondag 
van 12.00 tot 16.00 uur in de Genne-
per watermolen in Eindhoven.

De molen is gelegen op de Kleine 
Dommel in Nuenen op de grens met 
Eindhoven en heeft een rijke historie. 
Er is een omvangrijk molenarchief 
aanwezig waarin de auteur inzage 
heeft gehad. Maar het boek staat niet 
alleen vol met gegevens uit dit ar-
chief. Het is een indrukwekkend kijk- 
en leesboek geworden met prachti-
ge oude en eigentijdse foto’s en af-
beeldingen, waarin de molen en zijn 
omgeving centraal staan.

Iedereen met belangstelling voor mo-
lens of de plaatselijke geschiedenis 
kan zijn hart ophalen en volop genie-
ten. Velen passeren de molen met een 
vluchtige blik. Het boek leert je met 
andere ogen naar de molen te kijken 
en is daarom zeker niet alleen voor 
molinologen geschreven. Piet-Hein 
van Halder schreef eerder in 2010 het 
standaardwerk de ‘Watermolens in 
Noord-Brabant, vroeger en nu’.

Piet-Hein bedankt iedereen die aan het boek heeft bijgedragen en overhandigt het eer-
ste exemplaar aan Stans Dongelmans. Fotografie: Maarten van Halder.

Zondag 14 november 

Herinnering Sints Speelpaleis
Zoals jullie vorige week in de krant hebben kunnen lezen komt Sinter-
klaas met zijn Pieten op zondag 14 november naar Nuenen. Dit jaar wordt 
de zaal van de Hongerman omgetoverd tot een echt speelpaleis met su-
perleuke activiteiten voor de kinderen. Sinterklaas en zijn pieten mogen 
hier natuurlijk niet bij ontbreken. Om toegang te krijgen tot het speelpa-
leis heb je een geldig entreebewijs nodig. Deze worden verkocht op 
maandag 1 november van 18.00 tot 20.30 uur, woensdag 3 november van 
18.00 tot 20.30 uur en donderdag 4 november van 08.30 tot 11.00 uur bij 
Het Klooster te Nuenen.

kaart gecontroleerd. Op de website 
www.sinterklaasnuenen.nl en onze 
facebookpagina staan allerlei 
nieuwsupdates. Dus neem hier ge-
rust een kijkje op, mocht je nog vra-
gen hebben. Ook zijn wij te bereiken 
via info@sinterklaasnuenen.nl. 
We zien jullie graag op 14 november 
2021 bij ons Speelpaleis.

Er zijn op 14 november drie tijdsblok-
ken beschikbaar: 11.00 tot 12.45 uur/ 
13.30 tot 15.15 uur/16.00 tot 17.45 
uur. Per blok is er een maximaal aan-
tal kaarten beschikbaar en helaas is 
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 niet mogelijk. 
Zonder entreeticket heb je helaas 
geen toegang tot het speelpaleis.

Gezien de huidige coronamaatrege-
len is het noodzakelijk dat je in het 
bezit bent van een coronapas voor 
dit evenement. Voor personen vanaf 
13 jaar is dit verplicht. Voor de men-
sen van 14 jaar en ouder wordt de 
QR-code in combinatie met je ID-

Opening solo-expositie Adriana 
van Zoest bij Galerie Bonnard
Zondag 31 oktober vindt de opening plaats van een nieuwe expositie bij 
Galerie Bonnard aan de Berg in Nuenen. De opening van deze solo-expo-
sitie van Adriana van Zoest uit Noord Holland gaat vergezeld van een mu-
zikaal optreden door twee Nuenenaren: Jan van Leeuwen (piano) en 
Edith Biog (viool) spelen muziek van Johannes Brahms, waaronder het 
openingsdeel van zijn Sonate voor viool en piano in G groot.

rijk blijven. De expositie laat zien dat 
zij hierin bijzonder geslaagd is.

Muzikale opening
De expositie start zondag 31 oktober 
om 14.00 uur met live muziek. Om 
14.30 uur vindt de officiële opening 
plaats met een toelichting op het 
werk van Adriana. Van 15.00 tot 15.30 
uur treden Jan van Leeuwen en Edith 
Biog nogmaals op. De kunstenares is 
deze middag aanwezig.

Iedereen is van harte uitgenodigd 
om onder het genot van een drankje 
de schilderijen te bekijken en naar de 
muziek te luisteren. Naast de solo-ex-
positie van Adriana van Zoest zijn 
beelden en schilderijen te zien en te 
koop van diverse andere kunste-
naars. De expositie duurt tot en met 
zondag 5 december.

Vanaf zaterdag 30 oktober is al het 
werk op de website te zien: 
www.galeriebonnard.com

De solo-expositie van Adriana is bij-
zonder te noemen. Drie jaar werken 
aan de schilderijen ging er aan voor-
af, niet eerder was zo’n hoeveelheid 
werk van de kunstenaar bij elkaar te 
zien (en te koop). Eerder had zij een 
expositie in het Drents Museum in 
Assen, waarbij haar werk werd aan-
gekocht door het museum en nu be-
hoort tot de vaste collectie. In fe-
bruari zal ze exposeren met dieren-
portretten in het West Fries Museum.

Adriana solo bij Bonnard
Tijdens de expositie bij Galerie Bon-
nard zijn alle onderwerpen te zien 
die zij beheerst. Stillevens, bloemen, 
dierenportretten en onder andere 
een vogeltje ‘post mortem’. Een unie-
ke samenstelling van de kunstenares 
die in haar werk de perfectie van de 
realiteit nastreeft. Of het nu gaat om 
een dood vogeltje, een vis, kat of een 
vaas met tulpen, zij wil met olieverf 
op paneel de ‘echtheid’ benadrukken. 
Hierin wil ze schilderachtig en kleur-

Adriana van Zoest De jonge blankvoorn - 42x110cm Olieverf op paneel

Zangeres-liedjes-
schrijfster Saranne 
op podium De Stam 
in Gerwen
In de concertreeks ‘Gerwen verrast 
met…’ treedt zondagmiddag 14 no-
vember Saranne op. Saranne is een 
zangeres en liedjesschrijfster met al 
een paar cd’s op haar naam. Haar 
nieuwste album heet ‘Dagen dat het 
anders gaat’ en staat vol met Neder-
landstalige nummers. 

Saranne treedt al ruim tien jaar op en 
wisselt de muziekstijlen americana 
en folk hier en daar af door invloeden 
uit blues en gipsyfolk. Zij zal de be-
zoekers in het intieme muziekcafé De 
Stam in Gerwen zeker verrassen met 
haar optreden. 

Woordkunstenaar
en verhalenverteller
Op haar nieuwe album zoomt Saranne 
in op diverse herkenbare en alledaag-
se emoties en situaties. Denk aan de 
opdringerige hectiek van het leven, de 
keerzijde van te veel willen, het krijgen 
van kinderen, het verlies van dierba-
ren. De nummers samen vertellen een 
verhaal over een leven op dagen dat 
het anders gaat: over balanceren, val-
len en opstaan. Saranne wordt wel een 
woordkunstenaar en eerlijke verha-
lenverteller genoemd. De zangeres 
treedt samen met een aantal begelei-
dende muzikanten op in muziekcafé 
De Stam in Gerwen.

Eerste optreden in WLG-reeks
De reeks ‘Gerwen verrast met...’ is een 
activiteit van de Werkgroep Leefbaar-
heid Gerwen (WLG). Dit is het eerste 
optreden in dit nieuwe seizoen. Zon-
dag 14 november in De Stam, van 
14.00-16.00 uur. Bezoekers betalen 
bij binnenkomst € 7,50 en voor kin-
deren tot 16 jaar is de toegang gratis. 
Iedereen is welkom. 

Zangeres-liedjesschrijfster Saranne treedt 
op in muziekcafé De Stam in Gerwen
(foto Niels Steeghs)
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Dozenkolder Eeneind
Over de dozen-kolder op Eeneind-West is inmiddels veel gezegd en geschreven. Gelet 
op lang geleden overeengekomen verplichtingen is het standpunt van B&W vanwege 
financiële en juridische redenen helaas niet onbegrijpelijk. Echter, veel belangrijker zijn 
de omgevingsargumenten en vervuilende verkeersoverlast in de wijde omgeving van 
Eeineind. Wat klaarblijkelijk onvoldoende wordt beseft is de negatieve impact van het 
volbouwen van Nederland met dit soort wanstaltige opslagdozen. Immers, het is een 
‘low tech, low added value, low profit’ activiteit die marginaal bijdraagt aan onze eco-
nomie, zowel nationaal als regionaal. Dit soort heilloze initiatieven heeft alleen maar 
negatieve effecten. Hoezeer sommige politici ook denken dat ‘de markt’ dit wel oplost. 
Dat doet de markt dus niet, integendeel zelfs. Schier onverenigbare belangen maken 
een aanvaardbaar compromis net zo lastig als dat tussen corona gevaccineerden en 
vaccinmijders.

Voorts lokt het talloze laaggeschoolden uit voormalige Oostbloklanden hierheen als 
chauffeur en orderpicker. Voor deze werkers moet dan ook nog eens huisvesting gere-
geld worden, terwijl er al een gigantisch woningtekort is.

Er moet geïnvesteerd worden voor onderwijsgevenden, zorgverleners en beter opgelei-
de werkers t.b.v. hoogwaardige innovatieve bedrijven zoals Philips, VDL, ASML, Ne-
ways en startup’s. Daartoe is de bouw van aantrekkelijke en betaalbare huizen op Een-
eind de meest verstandige aanpak. Bovendien hebben lokale ondernemers en midden-
stand in Nuenen en Geldrop hier meer baat bij dan van goedkope arbeidskrachten die 
hun verdiensten over de grens sturen.

B&W Nuenen: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Probeer in overleg met 
de regiogemeenten deze potentieel financieel-economische en milieucatastrofe te 
voorkomen.

Rob Riedijk, Nuenen 5673KT-9

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

Ingezonden brieven

Wat gaat er gebeuren met distributiecentra op Eeneind-West?

Raadscommissie Ruimte 
neemt geen beslissing
In Nuenen-Eeneind is aan de Collse Hoefdijk het Business Park Nuenen in 
ontwikkeling. Een economische hotspotlocatie van zo’n 300.000 vierkan-
te meters, met grote kavels, direct beschikbaar en uitgeefbaar en volle-
dig vrij indeelbaar. De maximale bouwhoogte bedraagt 14 meter. “Het 
terrein ligt kort nabij de A270, ten oosten van Eindhoven en heeft een 
goede verbinding met de snelwegenstructuur van Eindhoven en Hel-
mond (A2, A50, A58 en A67)”, aldus de betrokken ontwikkelcombinatie 
BanBouw en Moeskops’ Bouwbedrijf. Deze combinatie is al zo’n tien jaar 
bezig met de ontwikkeling van het park, ook bekend als Eeneind-West. Er 
is nog geen vierkante meter verkocht of verhuurd. 

tiecentra op Eeneind-West. Het lijkt 
erop dat niemand die distributie’do-
zen’ op die locatie echt wil. De Nue-
nense GroenLinks-wethouder Joep 
Pernot dacht een oplossing te heb-
ben bereikt met de ontwikkelcombi-
natie om uit de impasse te komen. De 
raadscommissie Ruimte denkt daar 
anders over. De vraag is nu wat er 
gaat gebeuren met bedrijventerrein 
Eeneind-West.

De ontwikkelcombinatie heeft on-
langs een vergunning ingediend 
voor de bouw van drie grote distribu-

Protesten in Geldrop tegen de bouw van grote distributiecentra op Eeneind-West….
(foto’s Cees van Keulen) 
    

Monddood en wurggreep
De raadscommissie Ruimte verga-
derde op 12 en 25 oktober over deze 
kwestie. Op dinsdag 12 oktober wei-
gerde de commissie om Eeneind-
West in een vervolgbijeenkomst ach-
ter gesloten deuren te bespreken. 
Ook hadden commissieleden pro-
blemen met geheimhouding op be-
paalde stukken. In dit kader werden 
termen gebezigd als “monddood” 
(door Jan Wesenbeek van PvdA) en 
“wurggreep” (door Hein Kranen van 
Natuurlijk Nuenen). Vervolgens werd 
een openbare commissievergade-
ring gepland voor 25 oktober.    

Niet overtuigd
Maandagavond 25 oktober gaf wet-
houder Joep Pernot een uitgebreid 
overzicht met reacties op vragen 
zoals: wat gebeurt er als een van de 
partijen in gebreke blijft, in relatie 
met de huidige overeenkomst. Hij 
trachtte duidelijk te maken wat de fi-
nanciële gevolgen zijn van het wel of 
niet ondertekenen van nieuwe clau-
sules bij de overeenkomst. Diverse 
scenario’s kwamen ter tafel met ver-
liezen voor de gemeente op grond-
exploitaties die kunnen oplopen tot 
ruim elf miljoen euro. De commissie-
leden raakten niet overtuigd van het 
voorstel van Pernot.

Extra verkeer
De commissie ging ook in op de 
maatschappelijke onrust over de 
vrees voor extra verkeersoverlast. 
Een toename van dagelijks 3500 ver-
keersbewegingen werd genoemd 
en dat in twee richtingen: door Nue-

Vervolgstappen van AiREAS in Nuenen   
ten aanzien van luchtkwaliteit en gezondheid

Nabij de A270 worden sinds medio 
oktober met vier vaste opstellingen 
metingen uitgevoerd (fijnstof, stik-
stof en geluid). Dit om de effecten 
van het verkeer te meten. Een dash-
board is beschikbaar waarin de ge-
meten waarden continue en voor ie-
dereen inzichtelijk zijn.
Deze metingen worden in januari 
2022 gekoppeld aan het grotere regi-
onaal netwerk met apparatuur van 
TNO. Dit gebeurt in regionaal ver-
band waarbij ook gekeken wordt 
naar de effecten van veehouderij en 
vliegverkeer.

AiREAS en Nuenenaren kunnen el-
kaar helpen met ‘meten en weten’. 
50% van de luchtvervuiling waaraan 
we worden blootgesteld wordt door 
onszelf veroorzaakt. Mobiliteit keu-
zes, ventilatie thuis, houtstook, bbqs, 
klussen, enz. Via o.a. het samen meten 
project van het RIVM kunnen we 
goedkope metertjes thuis plaatsen 
en via een website inzichtelijk maken. 
https://aireas.com/real-time-metin-
gen/
Tot slot begint AiREAS met sociale 
partners in Nuenen leuke activiteiten 
voor kinderen en ouders (liefst sa-
men met scholen en wijkverenigin-
gen) om gezondheid en gezonde 
ademhaling te bevorderen.
Meten maakt het onzichtbare zicht-
baar van de lucht die we dagelijks in-
ademen. Waardevol is dan als Nue-
nense burgerinitiatieven en indivi-
duele geïnteresseerden zich aanslui-

Er zijn ook beperkingen aan het licht 
gekomen. Technologie van verschil-
lende leveranciers levert resultaten 
die moeilijk te vergelijken zijn. Er is 
voor iedereen behoefte aan proto-
collen waar onderzoekers, ontwikke-
laars en verschillende leveranciers 
valide metingen en analyses op kun-
nen baseren. Dit is niet zomaar gere-
geld. Om te voorkomen dat partijen 
op elkaar wachten heeft AiREAS de 
samenwerking verder gebracht. Zij 
voert nu vier stappen uit:

Plaatsing meetunit Geldropsedijk/ A270

Inspraakavond Eeneind-West
Inwoners van Nuenen en 
Geldrop kunnen woensdag-
avond 3 november gebruik ma-
ken van het inspreekrecht over 
Eeneind-West. Omdat het Nue-
nense gemeentebestuur veel 
insprekers verwacht is een 
aparte avond georganiseerd. 
Insprekers dienen zich wel dins-
dag 2 november voor 12.00 uur 
te melden via griffie@nuenen.
nl De inspreekavond is in de 
raadzaal Het Klooster, aanvang 
half acht.  

nen en door Geldrop. Bewoners uit-
ten al bezwaren tegen de bouw van 
de distributiecentra. Want extra ver-
keer gaat leiden tot verkeersonvei-
ligheid, geluidsoverlast en verslech-
tering van de luchtkwaliteit. Er leven 
ook bezwaren tegen de bouw van 
de distributiedozen in de buurge-
meenten Geldrop-Mierlo, Eindho-
ven en Helmond.  

Motie in raad
Een ordevoorstel van W70-lid Peter 
van Leeuwen werd door de raads-
commissie ondersteund. Hij kondig-
de een motie aan over Eeneind-West 

die in de raadsvergadering van 4 no-
vember wordt ingediend. Hierin zal 
bij het college van burgemeester en 
wethouders aangedrongen worden 
op nieuwe onderhandelingen met 
de ontwikkelcombinatie/bouwers 
om de drie grote distributiecentra 
(‘dozen’) niet op Eeneind-West te 
bouwen, maar elders te bouwen in 
de buurt van snelwegen. Ook kan 
Nuenen buurgemeenten uitnodigen 
voor deze onderhandelingen. Wordt 
vervolgd in de vergadering van de 
raad van de gemeente Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten op donderdag-
avond 4 november. 

Terwijl de gemeente Nuenen studie verricht naar verbeteringen op het 
gebied van leefbaarheid en bereikbaarheid is menig Nuenenaar bezorgd 
over de huidige situatie rondom luchtkwaliteit en onze gezondheid. 
Mede daarom heeft burgerinitiatief AiREAS in het verleden metingen uit-
gevoerd voorafgaand aan deze studie. Met apparatuur (V-tec en Intemo) 
is de situatie voor fijnstof in kaart gebracht en vergeleken met omliggen-
de gemeenten. Dit heeft al veel inzichten opgeleverd ten aanzien van 
fijnstof, niet alleen de gemeente maar ook onszelf als inwoners.

ten om er wat mee te doen. Dat kan 
door een mailtje te sturen naar info@
aireas.com waarin u aangeeft waar u 
zich het liefst bij aansluit.

Extra informatie:
AiREAS is een burgerinitiatief en 
unieke samenwerkingsvorm ten bate 
van onze gezondheid in relatie tot de 
kwaliteit van onze leefomgeving. Ai-
REAS verbindt alle mogelijke lokale 
belangenpartijen (inwoners, ge-
meente, bedrijven, scholen) aan deze 
gemeenschappelijk gedragen ver-
antwoordelijkheid. www.aireas.com 

Archipel - De Akkers archipelzorggroep.nl/vrijwilligerswerk
• div. vrijwilligers gevraagd voor activiteiten voor en met senioren.____________________________________________________________________________

St. Walburg tuinen 
• tuinmannen/tuinvrouwen gevraagd voor het vrijwilligersteam v.d. Walburg-tuinen. 
 Diverse tijden, mogelijk, afh. v. seizoen____________________________________________________________________________

Dorpsboerderij Weverkeshof www.weverkeshof.nl
• begeleiding voor kinderfeestjes (3-7 jr), in overleg een middag (op afroep).
• gastvrouwen/gastheren voor ontvangst en bediening gasten. Tijd: 9.30-12.00 u. en/of van 13.30-17.00 u.
• tuinman/tuinvrouw voor het onderhouden van de groentetuin, ma + do 9-12 u. in overleg.____________________________________________________________________________

Lokale Omroep Nuenen www.omroepnuenen.nl
• bestuurslid marketing & communicatie (met kennis op dit gebied), ca. 20 u./mnd. incl. vergaderingen.
• redacteuren en video-cameramensen, tijden in overleg.
• PR/marketing medewerker (met kennis social media), tijden in overleg. 
• multi-mediaspecialist (regelen van alles wat te maken heeft met digitale communicatie), tijden i.o.  ____________________________________________________________________________

St. Meedoen Nuenen www.meedoennuenen.nl
• vrijwilligers gevr. voor organiseren van workshops voor kinderen/jongeren met een beperking, 1x p. mnd. 
• vrijwilliger gevraagd voor website-beheer. Tijd zelf in te delen. Kan vanuit huis.____________________________________________________________________________

Savant van Lenthof www.savant-zorg.nl/locatie/savant-van-lenthof
• vrijwilligers gevraagd voor o.a. begeleiding activiteiten ouderen, ondersteuning maaltijden e.a.  ____________________________________________________________________________

Wereldwinkel Nuenen info: wereldwinkelnuenen@gmail.com
• Wereldwinkel vraagt enthousiaste vrijw. voor verschillende functies: o.a. winkelmedewerker, tijden i.o. ____________________________________________________________________________

Cliëntenraad de Akkers info: dhr. P. Verbraak, T: 06-29043905
• vrijwilligers gevraagd om de belangen van cliënten te behartigen in de cliëntenraad, ca. 4-6 u./mnd. ____________________________________________________________________________

LEVgroep - Match Mentor info: bernadeth.heijenk@levgroep.nl T: 0402831675
• vrijwilligers gevr. die jongeren 10-23 met een hulpvraag tijdelijk kunnen ondersteunen. Training vooraf.____________________________________________________________________________

LEVgroep - Steunouder info: hans.vankleef@levgroep.nl T: 06-40730799
• vrijwillige steunouders om kinderen op te vangen/gezinnen te ondersteunen. Training vooraf. Tijden i.o. ____________________________________________________________________________

AutoMaatje info: ria.diender@automaatjenuenen.nl
• vrijwillige chauffeurs voor vervoer minder mobiele dorpsgenoten met de eigen auto. Onkostenvergoeding.____________________________________________________________________________

Stg. Fietsmaatjes info: www.fi etsmaatjesnuenen.nl
• vrijwilligers gevraagd die samen met iemand met een beperking willen fi etsen op een duo-fi ets.____________________________________________________________________________

Vluchtelingenwerk Info: marcelle.vlaanderen@levgroep.nl 
• taalcoaches gevraagd om inburgeraars te ondersteunen bij het leren van de Nederlandse taal (2x 1 u./wk)____________________________________________________________________________

Stichting Iers Sessie Festival Meer weten? info@ierssessiefestivalnuenen.nl
• het bestuur van deze stichting voor Ierse- en folkmuziek zoekt een opvolger voor hun penningmeester. ____________________________________________________________________________

Voedselbank Nuenen Meer info: http://www.voedselbanknuenen.nl/
• coördinator voor afwisselende taken, o.a. inzet vrijwilligers, kwaliteitscontrole, administratie, 8-12 u/wk ____________________________________________________________________________

Wijkpunt Nuenen - Lunetzorg Meer info: David v. Sleeuwen Tel: 06-12098067
• een kok gevraagd met sociale vaardigheden om te koken voor bezoekers met verstandelijke beperking. ____________________________________________________________________________

Stg. Intocht Sinterklaas Meer info: Sjors Driessen Tel. 06-20957959
• vrijwilligers voor de organisatie, helpende handjes en een webmaster. Intocht is op 14 november. ____________________________________________________________________________

Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het CMD 
- LEVgroep op Berg 22 in Nuenen (op werkdagen geopend van 8.30 - 12.30 uur of volgens afspraak. 
Tel. 040-2831675). U kunt ook de digitale vacaturebank bezoeken op: www.levgroep.nl 
Nieuwe vacatures (of wijzigingen) kunt u aanleveren via ismene.borger@levgroep.nl

Vacaturebank vrijwilligers 42
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ACTIVITEITENAGENDA

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

Elke zondag
09.00 uur Wandelen met WSV-Nuenen. 

Parkeerplaats aan de vijverzijde 
bij het 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.

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

Vrijdag 29 oktober
19.30 uur Cultuur Avonduur - fi lm 

Het Klooster

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

zondag 12.00-21.00 uur
Oktoberfest Nuenen 
Parkeerplaats RKSV

Vrijdag 29 oktober
20.00 uur Rikken 

bij de supportersclub RKSV Nuenen 
‘Oude Landen’ Pastoorsmast 14 Nuenen

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
19.15 uur IVN Nacht van de Nacht: 

beleef de natuur in het donker
blokhut van Scouting Rudyard Kipling, 

Papenvoortse Heide 5b, Nuenen

Zaterdag 30 oktober
20.15 uur Pieter Fittersconcert: 

Het Nuenens Mannenkoor en Mark Elbers
Het Klooster

Zondag 31 oktober
14.00 uur Opening solo-expositie 

Adriana van Zoest
Galerie Bonnard, Berg Nuenen

Zondag 31 oktober
15.00 uur lezing gastkunstenaar 

Marti de Greef
Ruimte in Beeld, Dubbestraat 61 Nuenen

Zondag 31 oktober 
19.00 uur Liederentafel

in Café Schafrath.

Dinsdag 2 november
20.00 uur Kienen 

VrouwenVereniging Nuenen-Gerwen
 Wijkcentrum Scarabee Mantelmeeuwlaan 10

Dinsdag 2 november
19.00 uur Allerzielenviering

Nieuwe Clemenskerk Gerwen

Vrijdag 5 november
20.11 uur Kletsavond RKSV nuenen

 de kantine van de RKSV Nuenen

Zaterdag 6 november
10.00 tot 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
11.00-13.30 uur Muzikale Workshop 

Het Nuenens Mannenkoor
Watermolen van Opwetten, 

Opwettenseweg 203 Nuenen

Zondag 7 november
14.00 uur Iers sessie festival Nuenen: 

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

Het Klooster 

Zondag 7 november
14.00 uur Benefi etconcert met 

Het Boekels Kwartierke
Zaal De Smed in Stiphout

Iers sessie festival:

Live in Het Klooster     
én online via LON-TV
Al 9 keer heeft op de eerste zondag van november een Iers sessie festival 
in Nuenen plaats gevonden. Dit jaar staat dat gepland op 7 november.

zigen die hun instrument bij zich 
hebben. Of om te luisteren en nog 
wat na te praten/borrelen.

De Isfn-special edition vindt plaats in 
cultureel centrum Het Klooster, Park 
1 te Nuenen. Er zijn gedeeltelijk rui-
me, vaste zitplaatsen en (sta)plaatsen 
aan bartafels met krukken.
Kaartjes kosten € 10,- voor volwassen 
en onder de 18 jaar € 5,- en zijn alleen 
in de voorverkoop via de website ver-
krijgbaar. Mocht het door corona-
maatregelen niet doorgaan dan wor-
den gekochte kaartjes terugbetaald.

Het Klooster is verplicht om de huidi-
ge coronarichtlijnen te hanteren. Dit 
betekent dat bij de ingang een me-
dewerker uw corona-app (of uitge-
printe versie) scant en om uw ID 
(identiteitskaart) vraagt. Houdt hier 
svp rekening mee.

De Lokale Omroep gaat opnames 
maken en via een live stream recht-
streeks uitzenden. U kunt in de cafés, 
thuis via LON-TV en buiten Nuenen 
via You tube kijken.
We verheugen ons erop om eindelijk 
weer samen te genieten van Ierse/Kel-
tische muziek in ons eigen Nuenen.

Graag tot dan!
www.ierssessiefestivalnuenen.nl

Sinds half september is er groen licht 
vanuit de overheid om een festival te 
organiseren. Het gaat ons niet lukken 
om in zo’n korte tijd een volledig fes-
tival neer te zetten. We hebben dit 
opgepakt als een uitdaging en kans 
om een evenement te organiseren 
wat minstens zo leuk en sfeervol is:
Iers sessie festival Nuenen: special 
edition 2021

De 10de editie van ons festival gaan 
we in een speciaal, feestelijk jasje gie-
ten. In cultureel centrum Het Klooster 
krijgt u op 7 november een muzikaal 
programma voorgeschoteld met een 
mooie en gevarieerde mix van Ierse 
sessie en traditionals, eigen werk en 
Keltische muziek. De muzikanten 
hebben hun sporen reeds verdiend 
op (inter)nationale podia.

Het programma:
14.00-14.45 uur Steve Bailey XLBE/NL 
Ierse sessie- en songs afgewisseld 
met Bailey & son.
15.00-14.45 uur Muziekgroep De Ta-
rantella NL Keltische muziek van 
twee vrouwelijke barden.
16.00-17.45 uur Tobermore NL Een 
frisse mix van Ierse sessie en -songs 
en eigen nummers.

Na het programma is er gelegenheid 
om Ierse sessie te spelen voor aanwe-

Live in Het Klooster     
Het lied gaat door
Door Nannie van den Eijnden

Het licht ging uit in de Lambertuskerk in Nederwetten. De zon nam het 
over en verlichtte het altaar. Stralend middelpunt in de kerk werd Lenny 
Kuhr. Blij en met haar armen gespreid kwam ze op, gevolgd door haar 
trouwe gitaristen Mischa Kool en Reinier Voet. Het twee jaar lang uitge-
stelde concert ‘Het lied gaat door’ kon zondag eindelijk doorgaan.

binnen als buiten op het zonovergo-
ten terras. Na afloop van het concert 
werd er gezellig samen met Lenny, 
Rob en een aantal fans à la carte ge-
geten bij Wilfred & Esther en hun 
team. De organisatie door Rob was 
weer uitstekend, waarvoor Lenny 
hem bedankte, en hij heeft meege-
schreven aan de nieuwe cd die eind 
januari verschijnt.

Lenny, Mischa en Reinier genoten 
zichtbaar. Ze hadden plezier, er was 
veel interactie tussen hen en ze wa-
ren geconcentreerd. Troubadour 
Lenny klinkt krachtig en helder als 
nooit tevoren. Onmiskenbaar, met 
haar melancholiek timbre. Ze tilt me 
altijd op met haar stem.

PS: Dit was het eerste concert in de 
Lambertuskerk in Nederwetten ooit! 
De kerken in Nuenen, Gerwen en Ne-
derwetten zetten hun deuren open 
voor optredens. Voor reserveringen 
kunt u contact opnemen met Paul Ja-
cobs, telefoon 06 - 51 38 27 75.

Het trio opende enthousiast met het 
derde nummer van de gelijknamige 
cd. In dat nummer ‘Je hoeft me niet te 
vragen’ zingt Lenny over één groot 
hart. Heel toepasselijk. “Het is zó bij-
zonder om samen te zijn. Welkom 
hier in mijn en jullie Nederwetten”, 
lachte ze na dit openingslied. “Hoe 
we elkaar misten!” Lenny haar gitaris-
ten en wij - publiek - haar stem! “Het 
deed gewoon pijn dat samenzijn niet 
kon”, zei ze. “Daar waar we samen zijn, 
daar zijn we thuis.”

In rap tempo volgden de twintig 
nummers van het middagvullend 
programma elkaar op. Een mooie set-
list die heel goed was samengesteld. 
“Daar hebben we ook een tijdje over 
gedaan”, zei ze na afloop. Lenny ver-
telde vooraf over de oorsprong van 
ieder nummer en wat haar heeft ge-
raakt. Als ze iets heel mooi vind, 
maakt ze er een lied van, zoals het ge-
dicht ‘Huiswaarts’ van Hein Stufkens, 
‘Kom naar huis’, of een tekst uit het 
Oude Testament. Ze vindt altijd een 
liedje in alles.

Bestaand en nieuw
Lenny zong en speelde voor en na de 
pauze nummers van bestaande cd’s 
en van haar nieuwe album, dat ze in 
coronatijd heeft gemaakt met Excel-
sior Recordings. Haar dochter Daph-
na en bekende Nederlanders zoals 
Elke Vierveijzer en Stef Bos schreven 
prachtige nummers voor Lenny die 
haar op het lijf zijn geschreven. “Ze is 
nog steeds een troubadour die licht 
brengt in het donker”, schreef Stef. 
Ontroerend!

Foyer De Kruik
De pauze werd gehouden in brasse-
rie/café De Kruik naast de kerk, zowel 

Biljartclub   
‘De Tre� ers   
i.c. De Pomeranses’  
viert uitgesteld feest
Met een vertraging van ruim 1 ½ jaar, 
werd zaterdag 23 oktober het 35-jarig 
jubileumfeest in het Trefpunt van 
Senergiek gevierd. Een lustrumfeest, 
zoals de voorzitter van de Treffers aan-
haalde in zijn welkomstwoord, moet je 
niet zomaar aan je voorbij laten gaan. 
In het kader van de steeds ouder wor-
dende mens is het noodzakelijk om elk 
lustrumjubileum te vieren.
De voorzitter van Senergiek, Gonnie 
Lucassen, had zich geweldig verdiept 
in de materie van het biljartspel. Zij 
gaf zelfs tekst en uitleg bij de diverse 
biljarttermen. Ze bleef ook even stil-
staan bij de pomerans op de top van 
de biljartkeu. De dames biljarters 
hebben hun naam ‘Pomeranses’ juist 
hierin gevonden. Zij wenste iedereen 
veel plezier in het biljartspel en was 
zeer te spreken over de aanvulling 
van de dames ‘Pomeranses’ binnen 
onze biljart-vereniging. 
Onder begeleiding van Jos Aarts met 
zijn accordeon werden onder het ge-
not van een hapje en drankje de aan-
wezigen ook beziggehouden met 
enkele deuntjes van het Duo ‘Hij en 
Ik’. Een kwartet bestaande uit leden 
van het koor ‘De Vrolijke Samenzang’ 
bracht een prachtig aandoenlijk lied 
ten gehore, genaamd Plovi, Plovi. 
Hierna volgde de trekking van de lo-
terij. Vele winnaars konden op een 
leuke prijs rekenen. Ook werden de 
biljartkeus, geschonken aan de club 
door de door jaren heen overleden 
leden, in deze loterij meegenomen.
Na het geweldige warm & koud buf-
fet was er nog een grote verrassing 
voor onze gasten. Er werd een Ton-
praoter aangekondigd: Rien Bekkers 
alias ‘Rinuske de Sleurklager’. Hij 
kwam toevallig uit bij de Treffers en 
hoorde diverse biljarttermen langs-
komen en vroeg zich af wat hier 
gaande was. Op een vermakelijke 
manier heeft hij zijn ‘waar’ aangepre-
zen en heeft enkele biljartleden met 
hun kunsten en streken fijntjes onder 
de aandacht gebracht. 
Tegen de klok van 21.00 uur was ie-
dereen weltevreden en voldaan en 
heel gezellig met de nodige lol op 
huis aangegaan. Wellicht is het feest 
in diverse combinaties thuis nog 
even doorgegaan.

Heeft u interesse in het biljartspel en 
wilt u graag meedoen, wel of niet in 
competitieverband? Meldt u dan aan. 
U bent van harte welkom. Tel: 040-
2834457 Arie Verhaegh VZ. De Tref-
fers i.c. Pomeranses.
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Nuenense bridgeclubs        
eindelijk weer aan de ‘slag’

emailadres van de contactpersoon 
gegeven. De samenwerkende Nue-
nense Bridgeclubs nodigen u uit om 
contact op te nemen en om een paar 
keer vrijblijvend mee te spelen en zo 
de sfeer binnen een vereniging te er-
varen. Dat kan ook als eenling, men 
zal dan binnen de club naar een ge-
schikte partner zoeken. Hoewel elke 
vereniging zijn eigen ambiance 
heeft, deelt men de liefde voor het 
bridgespel, en staat het sociale as-
pect bij alle verenigingen hoog in het 
vaandel!

Bent u (thuis)bridger met interesse 
om op een vaste middag of avond 
zich met andere bridgeliefhebbers te 
meten? Of bent u een clubbridger 
van wie de vaste bridgebijeenkom-
sten wellicht zijn stopgezet? In beide 
situaties zijn voor u in Nuenen veel 
mogelijkheden om op een vaste mid-
dag of avond wekelijks met anderen 
te gaan bridgen. Voor zowel begin-
ners als gevorderden is er keus ge-
noeg, zoals uit de lijst hiernaast blijkt. 
Bij elke vereniging van de lijst is naast 
locatie en speelmoment(en) ook het 

Jeugdleden Badminton Club 
Lieshout bij Bamito FUN-dag
Badminton is niet alleen een sport voor volwassenen en de wat oudere 
jeugd. Ook de jongere jeugd kan zich prima uitleven in de badminton-
sport. Voor dat doel heeft Badminton Nederland het ‘Bamito’ programma 
opgezet: een programma gericht op kinderen van 4 tot en met 12 jaar 
waarbij de FUN (ja, met hoofdletters) centraal staat terwijl de kinderen 
zich ontwikkelen, samen plezier maken en tegelijkertijd op een natuurlij-
ke manier leren badmintonnen, Bamito.

badmintonspel onder de knie te krij-
gen vormen dus de basis. 

Enthousiast 
Uiteraard was er door BC Geldrop ook 
aan de inwendige mens gedacht met 
een drankje in de pauze en een leuke 
attentie aan het einde. De jongste 
jeugdleden zijn door hun deelname 
erg enthousiast geworden over het 
Bamito programma en staan alweer 
te trappelen voor een nieuwe Bamito 
FUN dag: gezien deze ervaringen zal 
BCL ze alle kansen bieden om ze deel 
te laten nemen aan deze FUN-dagen. 
Ook zin om dit eens mee te maken? 
Kom dan naar BCL en meld je aan 
voor een gratis keertje meespelen. 

Het Bamito jeugdprogramma leert 
kinderen badmintonnen volgens de 
leerlijn van Badminton Nederland. 
Hierbij is veel aandacht voor een bre-
de motorische ontwikkeling. Materi-
alen en veldafmetingen worden dan 
ook afgestemd op de lengte van het 
kind. Hierdoor is het voor kinderen 
mogelijk om vanaf dag één meteen 
de juiste technieken aan te leren. 
“Door de juiste materialen, speciale 
oefenkaarten en diploma’s wordt de 
beleving vergroot en zijn de lessen 
een feest” weet Badminton Neder-
land op hun Bamito-site te vermel-
den. Binnen het programma zijn drie 
fases, die bestemd zijn voor verschil-
lende leeftijden en allen hun eigen 
kleur hebben (blauw, groen en oran-
je). Binnen iedere fase zijn weer drie 
diploma’s te behalen. 

FUN 
Omdat FUN de basis is van het Bamito 
programma worden er speciale FUN-
dagen georganiseerd: ook in onze re-
gio. BC Geldrop organiseerde de eer-
ste FUN-dag in hun sporthal en diver-
se kinderen van omliggende vereni-
gingen hebben hieraan deelgeno-
men. Ook enkele jeugdleden van BCL 
hadden zich ingeschreven. De deelne-
mers werden keurig in hun leeftijdsca-
tegorie ingedeeld en kregen leuke ac-
tiviteiten voorgeschoteld: een enkel-
spel-afvalrace, een dubbelspel-esta-
fette en een tripple-doordraai. Leuke 
games om op een speelse manier het 

Siebe Klomp en Ruben Pool hebben een 
écht leuke Bamito FUN-dag gehad!

Zevenklapper op D’n Polder

RKGSV - Avesteyn  3-4
RKGSV treedt thuis aan tegen gedeeld nummer één Avesteyn. Beide 
teams waren nog ongeslagen, Avesteyn met de volle winst terwijl RKGSV 
er een gelijkspel tussen had zitten.

RKGSV zijn tweede corner na de rust. 
Gijs Vorstenbosch legde deze bij de 
tweede paal, waar Mark Bartels zijn 
duel won en de bal neerlegde bij Mi-
los Milosevic die zijn tweede goal kon 
maken van de middag: 2-1.
Een kleine vijf minuten later zorgde 
hoog druk zetten van Avesteyn voor 
terugspeelballen van RKGSV. De bal 
kwam uiteindelijk bij keeper Remy 
Hendrikx die koos voor een lange bal. 
Deze kon worden doorgekopt door 
Milos Milosevic op de diepgaande 
Brian de Ronde op de linkerflank. Hij 
legde de bal gedecideerd breed op 
Mike van den Berk die hem in de lan-
ge hoek schoot: 3-1. 
Maar Avesteyn liet niet lang op zich 
wachten met een antwoord. In de 
58e minuut veroverde Teun van den 
Boom de bal op de linkerflank ter 
hoogte van de middellijn. Nadat hij 
zijn directe tegenstander was gepas-
seerd besloot hij van de zijkant de bal 
voor te slingeren en deze belandde 
verrassend in de lange hoek: 3-2. In 
de 71e minuut veroverde Teun van 
den Boom de bal een meter of 30 van 
de goal van RKGSV en hij drukte di-
rect af, Remy Hendrikx kon redding 
brengen links onder in de hoek. Uit 
de hoekschop die volgde kwam de 
3-3, de strak ingesneden corner 
vloog er in één keer in. Tien minuten 
voor tijd butste een voorzet van Ave-

Na een kwartier kon Avesteyn voor 
de eerste keer gevaarlijk zijn. Dries 
Heerkens gooide de bal voorbij de 
tweede paal, Joost van Vugt kon de 
bal terug leggen op de 16 op de inko-
mende Teun van den Boom die voor-
langs schoot.
Amper tien minuten later werd Brian 
de Ronde ingespeeld op het midden-
veld, hij draaide open en speelde 
Mike van den Berk in op de rechter-
flank. Die kwam naar binnen en 
opende het vuur vanaf een meter of 
twintig, maar Glenn Buermans kon 
stoppen.
In de 30e minuut werd een aanval 
van Avensteyn gestopt door Martijn 
van Rooij. Hij gaf de bal diep op Mike 
van den Berk die vanaf eigen helft 
richting vijandelijk doel kon opsto-
men. Toen hij in de 16 aan kwam ging 
hij naar de grond na een duel met 
Rick Vissers en de scheidsrechter 
wees naar de stip. Milos Milosevic 
schoof deze beheerst binnen: 1-0 
RKGSV.
Net voor rust werd Joost van Vugt 
diep weggestuurd en hij schoot op 
goal. In eerste instantie kon Remy 
Hendrikx nog redden, maar de re-
bound was een prooi voor Dries 
Heerkens. Ruststand: 1-1.

Na de rust schoot RKGSV uit de start-
blokken. Al na twee minuten kreeg 

Theo den Ouden erelid   
RKVV Nederwetten 
Theo is nu bijna 50 jaar en al 41 jaar lid van onze vereniging. Toen hij 13-
14 jaar was zat het leidinggeven al in zijn bloed. Hij was dagelijks bij de 
jeugdtrainingen te zien, hij was assistent trainer bij verschillende trai-
ners. Vrij snel daarna ging hij zijn eigen weg als jeugdtrainer. Bij partijtjes 
vroegen de spelertjes elke week aan Theo wat de stand was geworden 
want Theo hield dat bij. Altijd was het 6-6. 

Sjo Juventud in 2014. Zoals altijd 
nam Theo direct het voortouw en 
werd voorzitter van de gezamenlijke 
jeugdcommissie. 

In het begin liep niet alles vlekkeloos 
bij Juventud, spelertjes uit Gerwen en 
uit Nederwetten wilden graag spelen 
met eigen dorpsgenoten en niet ge-
mengd spelen. Theo werd daar niet 
warm of koud van en deelde ze in, in 
elftallen waarvan hij dacht dat ze het 
beste tot hun recht kwamen. Nadien 
zagen de ouders ook wel dat het zo 
beter was, nu weten de spelertjes niet 
anders en gaan als vriendjes en vrien-
dinnetjes met elkaar om. 

Nu 35 jaar later staat Theo nog weke-
lijks als scheidsrechter en trainer op 
het veld. Nog steeds is hij voorzitter 
van de jeugdcommissie en bestuurs-
lid jeugdzaken van ons hoofdbestuur. 

Ja Theo, een hele lijst als vrijwilliger. 
In onze kantine hangt een bord met fo-
to’s, de personen daarop zijn ereleden. 

Later is hij nog enkele jaren trainer/
coach geweest bij het 1ste dameself-
tal. Ook voetballend kon Theo goed 
uit de voeten, hij zag het spelletje, hij 
beheerste de techniek, het overwicht 
en hij had een loeihard schot. 

Theo is een rustig en eerlijk persoon. 
Deze kwaliteiten hebben ons enorm 
geholpen tijdens de oprichting van 

Onnodig puntenverlies voor Nederwetten

Nederwetten - LSV 1-3
Door Louis Staals

Het zag er allemaal zo veel belovend uit. Een straalblauwe hemel, volop 
support langs de lijn, een team dat revanche wilde op de verliespartij te-
gen Casteren. Maar het heeft niet zo mogen zijn. 

stortte in elkaar en toen ook nog een 
van de smaakmakers Tola Taylor werd 
gewisseld, kwam Nederwetten er he-
lemaal niet meer aan te pas. Willem 
van Rooij probeerde het nog met een 
afstandsschot maar zijn schot werd 
door de LSV keeper prima gepareerd. 
Keeper Jordy van den Boogaard 
moest nog verschillende keren in ac-
tie komen met goede reddingen maar 
kon in de 75e minuut een mooie tref-
fer van Rowi van de Besselaar niet 
voorkomen. Dezelfde speler zorgde 
10 minuten later ook nog voor de 1-3. 
Het had zo mooi kunnen zijn maar Ne-
derwetten zal moeten proberen te-
gen Dosko de juiste flow weer te pak-
ken te krijgen om een redelijke plaats 
in deze klasse te behalen.

Nederwetten begon sterk aan de eer-
ste helft. Er werd gecombineerd, ge-
werkt en dit werd in de 38ste minuut 
ook beloond toen Willem van Rooij uit 
een corner de 1-0 binnenkopte. Tot op 
dat moment was dat zeker verdiend. 
De grote schare Nederwetten suppor-
ters zag het al gebeuren, na de rust 
zouden we eindelijk met een mooie 
uitslag de eerste grote overwinning 
kunnen vieren. Helaas, na rust leek het 
of Nederwetten het totaal niet meer 
had. Slordig spel, alleen lange ballen, 
het hele plan van de 1e helft was ver-
dwenen. Tot overmaat van ramp 
kreeg LSV in de 65e minuut ook nog 
een penalty die Dirk van der Struik on-
houdbaar voor Jordy van den Boog-
aard binnen schoot 1-1. Nederwetten 

Nederwetten - LSV 1-3

SPORT
Programma
VOETBAL
RKGSV GERWEN
Zondag 31 oktober 
DVS 1 - RKGSV 1 ..................................14.30
RKGSV 2 - Woenselse Boys 7 .......10.15
Geldrop 9 - RKGSV 3 .........................12.30
EMK 5 - RKGSV 4 .................................11.00
RKGSV 5 - RKSV Heeze 5 .................10.30
RKGSV 6 - Wilhelmina Boys 8 ......13.15
RKGSV VR1 - Rood Wit ‘67 VR2 ....13.15

RKVV NEDERWETTEN
Zondag 31 oktober 
DOSKO ‘31 1 - Nederwetten 1 ...14.30 
Nederw. 2 - Nieuw Woensel 3  ..10.00 
Pusphaira 8 - Nederwetten 3  ....10.00 
Braakhuizen 8 - Nederw. 4  ..........11.00 

Rikken bij de supportersclub RKSV Nuenen

Finale seizoen ‘19-’20 gewonnen      
door Ted Warmerdam

Aangezien we in het rik seizoen 2019-
2020 niet konden afsluiten wegens 
corona, starten we op deze eerste rik-
avond met de finale van het seizoen 
2019-2020. Dat betekende ook dat 
deze eerste keer de deelname alleen 
op uitnodiging was. Conform de re-
glementen diende men voor deelna-
me aan de finale minimaal aan de 

Dat wordt je niet zomaar. Dan moet 
je ook daadwerkelijk iets gepresteerd 
hebben. 
Wij van het bestuur hadden vorig jaar 
al wat besloten, maar dat kon niet 
doorgaan door de coronamaatrege-
len. We hebben het dus lang stil moe-
ten houden. Theo, je krijgt een wel-
verdiende plaats op ons erebord. 

Van harte gefeliciteerd! Hopelijk wil 
je nog jarenlang je inzet leveren voor 
Sjo Juventud en Nederwetten. 

steyn hoog op tegen de hand van 
Tom van den Berk waardoor de 
scheidsrechter niets ander kon doen 
dan een penalty geven. Deze werd 
strak in de kruising geschoten door 
Dries Heerkens: 3-4. In de laatste tien 
minuten volgde een alles of niets of-
fensief van RKGSV, maar dit leidde 
niet tot opgelegde kansen. Avesteyn 
ging met de drie punten naar huis.

Na een lange periode van afstand houden en mondkapjes is het volgens de 
overheid weer mogelijk om onze gezellige rik-avonden weer verantwoord 
op te startten. De eerste rik-avond was gepland op vrijdag 22 oktober.

helft plus 1 van de wedstrijden van 
het seizoen 2019-2020 deelgenomen 
te hebben.
Om klokslag acht uur werd aange-
vangen voor de finale van het sei-
zoen 2019-2020. Na de tafel indeling 
werd er weer volop strijd geleverd 
voor de overwinning en na twee ron-
des werden de plussen en de minnen 
met elkaar verrekend en de grote 
winnaar van het seizoen 2019-2020 
werd Ted Warmerdam met totaal 170 
punten.

Uitslag rikken 22 oktober
1 Ted Warmerdam  170 punten
2 Ruud Vogels  124 punten
3 Hennie van den Velden 122 punten
4 Rinus van Hoof  119 punten
5 Jan Bertelink  60 punten 
6 Nettie de Louw 56 punten
7 Ria Hurkmans 55 punten
8 Peter de Louw 50 punten

Vrijdag 29 oktober is weer de volgen-
de rik-avond bij de supportersclub 
RKSV Nuenen en starten wij met het 
seizoen 2021-2022. Aanvang 20.00 
uur en dan is ook weer iedereen van 
harte welkom om deel te nemen zo-
wel leden als niet leden.
Locatie ‘Oude Landen’ Pastoorsmast 
14 Nuenen. Voor informatie bellen 
naar 06-10289797 of 06-52696828.

Na een door corona gedwongen sluiting van bijna anderhalf jaar konden 
in september de Nuenense bridgeclubs weer enthousiast van start gaan. 
Voor honderden Nuenense bridgers was het een verademing om na al die 
tijd weer op de club te kunnen spelen en andere clubleden te kunnen 
ontmoeten.

De Oude Linde
Maandagavond. Zaal de Bakkerij, Eeneind. 
Jan Houben, j.houben1@kpnmail.nl

Senergiek-bridge
Maandagavond en woensdagmiddag. Het Kloos-
ter, Centrum. Jan Hoeve, j.hoeve@onsnet.nu

De Overslag
Dinsdagavond. Jo van Dijkhof, Centrum. Thé-
rèse-Anne Botman, t.botman@onsnet.nu

Common Sense Nuenen
Dinsdagavond. Gemeenschapshuis Enode, 
Eeneind. Jan van Heijningen, jvanheijningen@
kpnmail.nl

Nuenen Petit
Donderdagmiddag. Wijkcentrum Scarabee, 
Sporthal de Hongerman. Ad v.d. Molengraft, 
nuenenpetit@gmail.com

Bridge- en Ontspanningsclub Nuenen
Donderdagavond. Jo van Dijkhof, Centrum. 
Hein Donkers, h.donkers@onsnet.nu

Overdwars
Donderdagavond. Zaal de Bakkerij, Eeneind. 
Joost van Hoof, joost.vanhoof@onsnet.nu
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Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

kijk voor het hele programma op theaterspeelhuis.nl

THE SHOW MUST GO ONTHE SHOW MUST GO ON
STEPHANIE LOUWRIER

16/11

05/11 ROUÉ VERVEER / ZO GOED ALS NIEUW

12/11 TONEELGROEP MAASTRICHT / VRIJDAG (VAN HUGO CLAUS)

16/11 STEPHANIE LOUWRIER / THE SHOW MUST GO ON

20/11 THE BILLY JOEL EXPERIENCE / ALEXANDER BROUSSARD & 003

16/11

IN HET SPEELHUIS!IN HET SPEELHUIS!
BINNENKORT

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
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