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

SPOEDPOST
Spoedpost Anna-ziekenhuis,

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

OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Hoge Brake 72.

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.

Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
ZE
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K:
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Minioren 
zwemmers Z&PV 
Nuenen laten 
zich zien

Basiscursus 
fotogra� e van 
start in Atelier 
van Gogh

Zingerij 
Dwarsgetuigd 
viert 25-jarig

Cursus MijnGezondheid.net
Op het internetportaal van uw huisarts 
(MijnGezondheid.net) krijgt u via een 
beveiligde verbinding inzage in delen 
van uw medisch dossier. 
De voordelen voor u:
• U kunt online vragen stellen (deze
  wordt binnen twee werkdagen be-
 antwoord)
• U kunt recepten herhalen en een
 afspraak bij de huisarts plannen
• U heeft meer inzicht in uw eigen 
 dossier en bloedonderzoeken.
• U heeft meer mogelijkheden om 
 goed geïnformeerd te zijn over uw
 gezondheid.

De huisartsen in Nuenen zouden u 
willen vragen een account aan te 
maken bij MijnGezondheid.net. De 
huisartsen vinden het belangrijk.

Voor meer informatie over MijnGe-
zondheid.net ga naar: www.mijnge-
zondheid.net 

Vindt u het aanmelden lastig, vraag 
iemand uit uw omgeving die u hier-
mee kan helpen of ga naar een cur-
sus van Seniorweb bij de biblio-
theek. Zij kunnen u stap voor stap 
uitleggen hoe u een account aan-
maakt op MijnGezondheid.net en 
hoe u het kunt gebruiken. De cursus 
wordt gegeven in november en de-
cember 2022.

Voor de cursus van Seniorweb kunt 
u zich aanmelden via Dhr. W. Veuge-
lers tel 06-41872935 of via het in-
schrijfformulier op de website:  
www.seniorweb-nuenen.nl

De zomer voorbij

Hele maand September

Winkelcentrum Kernkwartier

WONING
VERKOPEN?
040 - 209 4104
De Pinckart 54 - Nuenen

www.makelaarsplein.com

makelaarsplein stopper herfst 2022.indd   1makelaarsplein stopper herfst 2022.indd   1 29-08-2022   08:2029-08-2022   08:20

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

Bosch Car Service Nuenen
Wij doen alles voor uw auto

Onderhoud & APK 
(ook lease) 
en occasions 
van alle merken

GRATIS PARKEREN IN HET WEEKEND
KIJK OP WWW.WOENSXL.NL 
VOOR MEER INFORMATIE

WOENSXL

Pasar
Malam
Zaterdag 24 september en
Zondag 25 september
10:30 tot 19:00 uur 

Najaar bij Kwekerij Jansen
Het najaar is weer aangebroken en dat betekent een speciaal seizoen bij 
kwekerij Jansen. Jaarlijks is er een ruim assortiment van ruim 100 ver-
schillende violen, heide, vaste planten, heester, pompoenen en nog veel 
meer. Het is namelijk de beste tijd om de vaste planten en de heesters te 
planten, de aarde is nog warm en de planten slaan gemakkelijker aan. 
Maar dit jaar heeft Kwekerij Jansen iets extra en een heel speciale oogst! 

In mei is er een speciaal zaadje ge-
kocht om te kijken of er een hele gro-
te pompoen gekweekt kon worden. 
Met veel zorg en persoonlijke aan-
dacht kan het resultaat gezien wor-
den; 3 reuzepompoenen. Daar zijn ze 
bij Kwekerij Jansen op door gaan bor-
duren en zo hebben ze voor het na-
jaar allemaal leuke acties voor jong 
en oud. 
Zo vinden jullie bij Rond de Linde of 
op de website van Kwekerij Jansen 
een KLEURPLAATKLEURPLAAT voor de kinderen; 
kleur hem in en lever hem in bij Kwe-
kerij Jansen, en maak kans op een he-
le leuke prijs! 
Als extra voor de kinderen hebben ze 
ook een kaboutertuin gemaakt, hier-
in kan gezocht worden naar de ver-
schillende puzzels verspreid over het 
bedrijf en heb je ze allemaal opgelost 
dan is er nog iets leuks voor de kinde-
ren. 
De kaboutertuin is vanaf nu geopend 
tot 30 oktober tijdens normale ope-
ningstijden. 

Daarnaast is er ook nog een reuze-
pompoen van …. kilo. Kom kijken 
raad het gewicht en maak kans op 
een cadeaubon ter waarde van 50,- 
euro van Kwekerij Jansen! 

Natuurlijk kan er een foto met de 
grootste pompoen van Nuenen niet 
ontbreken. Dus er is veel te doen, te 
kijken en te beleven voor jong en 
oud! Voor meer info bezoek de web-
site www.kwekerij-jansen.nl 

A.S. ZONDAG
25 SEPTEMBER
KOOPZONDAG

KOM GEZELLIG WINKELEN IN
NUENEN CENTRUM

Winkels open 
tussen 13.00 en 17.00 uurtussen 13.00 en 17.00 uur

Bevrijdingsviering Nuenen
78 jaar geleden werden Nuenen, Gerwen en Nederwetten rond 21 sep-
tember 1944 bevrijd. Dat wordt ieder jaar gevierd op de eerste vrijdag na 
18 september (bevrijding Eindhoven). Het Oranjecomité Nuenen heeft 
daartoe op vrijdag 23 september verschillende activiteiten georgani-
seerd in het Park.

Aan het eind van de ochtend zullen 
legervoertuigen zich verzamelen in 
en rondom het Park van Nuenen en 
in daar blijven. De Red Cross auto zal 
weer in nabijheid van de kiosk ko-
men te staan en gratis koffie en do-

nuts uitdelen (in samenwerking met 
Jumbo Grimberg en Albert Heijn).

Rond de klok van 17.00 uur vertrek-
ken zo’n 25 wagens in stijl en in mili-
taire kolonne naar Eindhoven om op 
het stadhuisplein het bevrijdings-
vuur op te halen om het vuur daarna 
naar Nuenen te brengen om de Nue-
nense bevrijdingsfakkel (Van Duyn-
hoven fakkel) te ontsteken.

Bevrijdingsritten
Rond 20.00 uur en na afloop van de 

bijeenkomst bij Het Klooster rijden de 
oude voertuigen twee bevrijdingsrit-
ten rondom en dwars door Gerwen. 
Deze route doet enkele historische 
plaatsen aan waar burgers en solda-
ten zijn omgekomen en/of waar bij-
zondere gebeurtenissen hebben 
plaats gevonden. Deelnemers aan de 
bevrijdingsrit krijgen via de Screa-
ming Ducks een begeleidend schrij-
ven met uitgebreide toelichting ge-
schreven door Battlefield Discovery. 

In nabijheid van de kiosk is het kamp 
van de Screaming Ducks. Zij delen 
ná afloop van de ceremonie bij het 
Klooster de gratis tickets uit voor de 
bevrijdingsritten. Het aantal plaat-
sen is gelimiteerd. 
Deelname vanaf 8 jaar, tot en met 12 
jaar onder begeleiding.
Zie ook www.oranjecomite-nuenen.nl 
en facebook.com\oranjecomitenue-
nen.

Herdenking oorlogsslachtoffers
Na 2 jaren waarin we de bevrijding van Nuenen slechts in zeer beperkte ma-
te hebben kunnen vieren, vindt aanstaande vrijdag 23 september als van-
ouds de viering van de bevrijding plaats. Als onderdeel van de bevrijdings-
viering vindt op die dag, vanaf 18.30 uur in de H. Clemenskerk de herdenking 
van de oorlogsslachto� ers van wereldoorlog II plaats. Deze herdenking 
heeft geen religieus karakter en is voor iedereen toegankelijk. 

Centraal staat in die samenkomst het 
voorlezen van de namen van de Ame-
rikaanse en Britse militairen die in en 
om Nuenen zijn omgekomen. Ook 
zullen de namen genoemd worden 
van de Nuenense militairen die sinds 
10 mei 1940 zijn gesneuveld. Op het 
bevrijdingsmonument op de hoek 
van Europalaan/Parkstraat staan hun 
namen vermeld. In de oorlogsperiode 
zijn echter ook 35 Nuenense burgers 
door oorlogsgeweld om het leven ge-
komen: bij de bevrijding van Nuenen, 
in concentratiekampen of tijdens on-
vrijwillige tewerkstelling in de Duitse 
oorlogsindustrie. Vreemd genoeg 
staan op het bevrijdingsmonument 
niet de namen vermeld van de 35 
Nuenense burgers die door oorlogs-
geweld omkwamen. Bij het voorlezen 

van de namen in de herdenking zul-
len de namen van deze Nuenense 
burgers echter niet vergeten worden. 

Voor alle omgekomen militairen en 
burgers zullen de scouts van Scou-
ting Rudyard Kipling een kaars aan-
steken. Dan volgt een minuut stilte, 
de gilden brengen een vaandelgroet 
en tot slot zingen de aanwezigen, on-
der begeleiding van Brass Band Nue-
nen, samen het Wilhelmus. Voor ve-
len is het voorlezen van de namen 
het hoogtepunt van de herdenking 
van onze bevrijding. Door het noe-
men van hun namen laten wij zien 
dat wij hen niet vergeten zijn.  
U bent van harte welkom in de Cle-
menskerk op vrijdag 23 september, 
vanaf 18.30 uur. 
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Nuenen 

Gemeente
Nuenen

 AFVALWEETJE:

Woensdag 28 september is de laatste 
avondopenstelling op de milieustraat

 GEMEENTEHUIS NUENEN
Veel zaken regelt u direct via onze website. Moet u toch 
langskomen op het gemeentehuis? Maak dan online een 
afspraak. Het gemeentehuis is elke werkdag open van 
08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 
19.00 uur. Geen internet? Bel ons klantcontactcentrum. 
Wij zijn telefonisch bereikbaar van ma t/m do van 08.30 
tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.

T: 040-2631631
A: Jan van Schijnveltlaan 2, 5671 CK Nuenen

 E: gemeentehuis@nuenen.nl
W: www.nuenen.nl

 Ga voor meldingen openbare ruimte naar:
www.nuenen.nl/melding-doen

 MILIEUSTRAAT 
De Huufkes 48-50, 5674 TM Nuenen | T: 040-28373 83 
Openingstijden:  di. en vr. 13.00-17.00 uur, 
woe 13.00 - 20.00 uur, za. 10.00-17.00 uur.

 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!
Inloop voor echtscheidingsspreekuur is iedere dinsdag 
van 18.00 - 20.00 uur.
Op vrijdag is er geen inloop voor Wmo.

Adres: Berg 22c, 5671 CC Nuenen
Telefoon: 040-2831675 | E-mail: cmd@nuenen.nl

Open: Maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, 
 Dinsdagavond 18.00-20.00 uur.

1

Wij wensen u alvast een mooie Koningsdag! 

      

VERKEER
WERKZAAMHEDEN
Vanaf  maandag 19 september worden er onderhouds-
werkzaamheden uitgevoerd aan verschillende bruggen, 
onderdoorgangen en keerwanden in Nuenen. Voor de 
komende twee weken staat het volgende op de planning:

van 19 t/m 23 september:
 -  Brug in Prinsenweier
 -  Brug in Laan ter Catten
 -  Brug in Broek
 -  Onderdoorgang onder de Oude Postbaan 
 -  Onderdoorgang onder Berg
van 26 t/m 30 september:
 -  Brug in Heerendonk
 -  Onderdoorgang onder de Papenvoortsedijk
 -  Keerwand naast het fi etspad van de Vincent 
   van Goghstraat

Bovenstaande planning is afhankelijk van de weersom-
standigheden. We zullen per week de meest recente up-
dates met u delen. Het verkeer wordt vooraf gewaar-
schuwd en omleidingen worden met borden aangegeven. 

Vragen?
Als u vragen heeft over de werkzaamheden, kunt u contact 
opnemen met het klantcontactcentrum via telefoonnum-
mer (040) 2631 631

BEZWAARSCHRIFTEN- 
COMMISSIE
De agenda van de hoorzitting van de bezwaarschriften-
commissie van 27 september 2022

Tijd   Onderwerp 
20.00 uur Het bezwaar ingediend tegen het besluit 

van 7 april 2022, waarbij een omgevings-
vergunning is verleend voor het tijdelijk 
gebruik in strijd met het bestemmingsplan 
ten behoeven van BSO-activiteiten op het 
perceel Papenvoortse Heide 5b te Nue-
nen. 

OUDERCAFÉ:    
SAMEN (GOED) OPVOEDEN! 
Op 3 oktober van 19.45 tot 21.15 uur is er in Het Klooster 
een interactieve avond voor ouders met kinderen in de 
leeftijd van 0 tot 12 jaar. Waarin deskundige Marie Louise 
Goossens u meeneemt in duurzaam ouderschap en alles 
wat daarbij komt kijken. Aanmelden kan via de website:  
https://www.ggdbzo.nl/cursus/interactieve-lezing-duur-
zaam-ouderschap/ of door de QR-code te scannen

WEEK VAN DE DUURZAAMHEID
De week van 10 t/m 14 oktober 2022 staat in het teken van 
duurzaamheid. De Gemeente Nuenen organiseert in sa-
menwerking met het Energiehuis Slim Wonen en Dorps-
boerderij De Weverkeshof een ‘energiek’ programma voor 
inwoners. Neem deel aan één of meerdere van de activi-
teiten, verrijk je kennis over duurzaamheid en kom samen 
in Stroomversnelling.

Maandag 10 oktober
16.00 uur- 18.30 uur
Rondleidingen Dorpsboerderij de Weverkeshof. 
Locatie: Dorpsboerderij de Weverkeshof. 
19.30 uur
Opening Week van de Duurzaamheid door wethouder 
Sandor Löwik.
Locatie: Dorpsboerderij de Weverkeshof.
19.30 uur
Lezingen over klimaatadaptatie, biodiversiteit en voedsel-
voorziening door Leon Classen en Robin Schatsbergen 
(gemeente Nuenen) en Arine Valstar (Weverkeshof). 
Locatie: Dorpsboerderij de Weverkeshof.
19.30 uur
Lezing over zonnepanelen en energieopslag door ener-
giecoach Paul van de Bosch. 
Locatie: Gemeentehuis.
   
Dinsdag 11 oktober
13.30-15.30 uur
Excursie naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Water-
schap De Dommel in Eindhoven. Op inschrijving (max. 43 
deelnemers). Eigen vervoer.  
   
Woensdag 12 oktober
19.00-22.00 uur
Energiemarkt.
Spreek een energiecoach! Hoe koppel ik regenwater af? 

WALL OF HONOUR NEDERLANDSE VETERANEN
Uw persoonlijke waardering tonen voor al onze veteranen, die zich hebben ingezet voor de vrede? Of juist voor 

een veteraan in uw eigen omgeving? Schrijf een boodschap, knip het uit en neem het mee naar de bevrijdingsher-
denking op 23 september bij het Park in Nuenen en plak het op de ‘WALL OF HONOUR’.

HET GEMEENTENIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 5
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Hoe kan ik besparen? 
locatie Rabobankplein, Het Klooster 
   
Donderdag 13 oktober
19.30-22.00 uur
Lezing over warmtepompen door energiecoaches Harry 
Kisters en Hans Hendriks.
locatie Theaterzaal, Het Klooster. 
   
Vrijdag 14 oktober
19.30-22.00 uur
Webinar ‘Wees slim in een gekke energiemarkt’ door You-
Tuber Rick van de Westerlaken van ‘Ketelklets’. 
Online. 

Je kunt je nu al inschrijven voor de activiteiten in de Week 
van de Duurzaamheid. Stuur een mail naar stroomversnel-
ling@nuenen.nl o.v.v. dag en activiteit.

    

MAAIEN VAN BERMEN EN 
WATERGANGEN
In week 38  starten we weer met het maaien van de ber-
men en watergangen in de gemeente Nuenen. 
We beginnen met het maaien van de bermen en daarna 
de watergangen. De zichthoeken worden volledig ge-
maaid voor de veiligheid van het verkeer. In de bermen 
laten we soms 20 % staan zodat insecten en andere beest-
jes (vogels, vlinders etc.) kunnen overleven. De hoge be-
plantingen zorgen voor voedsel voor de beestjes, maar 
zorgt ook voor dat beestjes kunnen schuilen. Op deze 
manier wordt de ontwikkeling van de biodiversiteit gesti-
muleerd.  

BOOM VEILIGHEID  
CONTROLE (BVC)
Vanaf 20 september beginnen we 
weer met een boom veiligheid con-
trole (BVC) ronde in Nuenen Noord, 
Gerwen en Nederwetten.
De gemeente heeft een zorgplicht 
over haar bomen om te voorkomen 
dat er schade ontstaat. Een van de 
onderdelen is dat de bomen regel-
matig gecontroleerd worden op gezondheid en veiligheid. 

Voor deze controle is Nuenen opgedeeld in drie gebieden, 
zo komen alle bomen om de drie jaar aan de beurt . De 
controles worden uitgevoerd door een externe specialist 
en op basis van deze controles volgen eventueel maatre-
gelen zoals snoeien of indien nodig rooien. Zodra de BVC 
is afgerond zal een aannemer de vastgestelde maatrege-
len uit gaan voeren.
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- Flexibele opvang voor kinderen
van 0-4 jaar

- Openingstijden vanaf 07.00-18.30 uur
met toekomst vanaf 06.00 uur open

Prachtige locatie Kinderdagverblijf

PUMPULUNCHI
Geldropsedijk 2a  5672 AC  Nuenen

Wilt u meer informatie dan kunt u contact met ons opnemen via:
E-mail: kdvpumpulunchi@live.nl  Tel.: +31 (0)6- 53537732

WAAR SPELEN IS LEREN!!

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

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

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

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

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

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Rond de Linde is op 
zoek naar bezorgers:

Nuenen - Oost/Zuid/West
GERWEN

Zin in een bijbaantje!

PER DIRECT

€ 20,- startbonus bij goed bezorgen van 26 weken.

La Pagonda Houtbouw  overkappingen • schuren • bijgebouwen

H o v e n i e r s b e d r i j f  e n  H o u t b o u w

Wettenseind 8a  5674 AA  Nuenen  |  06 19702668  |  www.lapagondatuinen.nl

Ki
ds

 So
ciety Erica

40 Jaar

Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

TUINMAN GEZOCHT
Voor één van onze opdrachtgevers in de omgeving 

Waalre zijn we op zoek naar een tuinman voor
2 dagen per week.

Je voert zelfstandig onderhoudswerkzaamheden uit 
in een particuliere tuin.
De werkzaamheden bestaan onder andere 
uit snoeien, onkruid verwijderen, bemesten, 
bladruimen, etc.

Heb je ervaring/affiniteit met tuinwerkzaamheden 
en kun jij omgaan met de meest voorkomende 
tuingereedschappen? Ben je gemotiveerd en vind 
je het fijn om zelfstandig te werken, dan is deze job 
iets voor jou.

Uiteraard staat er een vergoeding tegenover welke 
we met je bespreken tijdens een persoonlijke 
kennismaking.

Hebben we je interesse gewekt? 
Neem dan telefonisch contact met ons op

via telefoonnummer: 06 – 18 67 04 24.

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK
keurslager

Voor als het goed moet zijn!

Shoarma Pakket 500 gram vlees, 
5 broodjes, bakje saus naar keuze  .................. 8,95
Gebraden Kipfi let ..............  100 gram 2,25

Parma Kipvink  ..................... 100 gram 2,80

Javaanse Kip
"Kipfi let in zoete ketjap saus"  ......... 300 gram 4,50

Voor een vertrouwd stukje vlees 
en een goed bereidings advies!

Rozijnen Bol  ................................. p/st 1,98

Herfst Rolletje ......................... 4 stuks 8,95
SPECIAL

SPECIAL

KOOPJE

OP BROOD

GEMAK

SPECIAL
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Woningmarkt in beweging
Hogere rente, lagere prijzen
De hypotheekrente loopt – na een ‘zomerdipje’ – weer op naar het hogere ni-
veau van voor de vakantie. De Hypotheekshop meldt een stijging van de hy-
potheekrente naar 4,04%, net zo hoog als eind juni. Dat heeft natuurlijk te ma-
ken met de verhoging van de rente op de kapitaalmarkt. Daardoor moeten de 
geldverstrekkers zelf tegen hogere rente lenen op de geldmarkt. Om hun mar-
ges te behouden, rekenen ze die uiteraard door aan de hypotheeknemers. 
Toch is de rente historisch gezien nog steeds niet ‘torenhoog’. Wie bijvoorbeeld 
tussen september 2012 en september 2014 zijn hypotheekrente voor 10 jaar 
vastzette, betaalt nog altijd een hogere rente dan de huidige rente van 3,6% 
met NHG (Nationale Hypotheek Garantie), zegt een woordvoerder van Van 
Bruggen Adviesgroep.

De renteverhoging betekent wel dat de gemiddelde woonconsument minder 
kan lenen. En het was natuurlijk vooral die lage hypotheekrente die de wo-
ningmarkt enigszins gaande heeft gehouden in een tijd van exorbitante prijs-
stijgingen. Vraag is dus nu vooral of de hogere hypotheekrente een matigende 
invloed zal hebben op de huizenprijzen. Enige invloed zal er zeker zijn, mede 
in combinatie met de voorzichtige aanbodstijging die we in het eerste halfjaar 
gezien hebben. Anderzijds blijft de woningbehoefte groot door de bevol-
kingsgroei en is (bouw)grond nog steeds schaars. Daarnaast is er veel werkge-
legenheid en gaan de CAO-inkomens stijgen.

Ik heb al eerder gezegd dat de woningmarkt zich weer in de richting van ‘nor-
maal’ zal gaan bewegen. Het eerste effect van de stijgende rente en de licht af-
nemende vraag is dat er minder vaak en minder veel zal worden overboden. 
Het aanbod blijft krap, maar de koper zal voorzichtiger zijn dan een jaar of 

twee jaar geleden. Dat kan inderdaad leiden tot matiging 
van de prijzen, maar de stijgingspercentages die we vorig 

jaar gezien hebben (tot 20%) waren natuurlijk ook niet 
normaal te noemen. De voorspellers van de Rabo-
bank zien dit jaar nog een waardestijging van 15%, 
maar verwachten eind volgend jaar een ‘beperkte 
daling’. Ik denk dat beide verwachtingen sterk over-
trokken zijn.
Afvlakking van de prijsstijging en stabilisatie verwacht 

ik wel. Maar de krapte blijft groot en dat heeft meestal 
een opwaarts effect op de prijzen.

Makelaar Pieter van Santvoort is gespecialiseerd in 
nieuwbouwmakelaardij. Hij maakt deel uit van de 
klankbordgroep.

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

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Dorpsraad Lieshout blij met beheerders 
sporthal én visie gemeente 
Dorpsraad Lieshout is niet alleen blij dat het ondernemers-echtpaar Huij-
bers het beheer van sporthal de Klumper op zich heeft genomen. Ze zijn 
ook blij met de visie van de gemeente Laarbeek die het sociale belang in 
ziet van deze sporthal en de bijbehorende kantine. Wethouder Slaets on-
derstreepte dat sociale belang nadrukkelijk bij de gezellige en snel-maar-
goed georganiseerde “inauguratie” van de nieuwe beheerders.

Ruud en Annemarie Huijbers krijgen let-
terlijk de sleutel van de sporthal aange-
reikt door (sport)wethouder Monica 
Slaets.

Voor het blok
Door het plotselinge opzeggen van 
de vorige beheerder in het voorjaar 
2022 werd de gemeente voor het 
blok gesteld om snel een oplossing 
te vinden voor het beheer van sport-
hal de Klumper. Diverse sportvereni-
gingen hebben hier immers hun 
thuishonk en beschouwen de kanti-
ne als hun huiskamer. Niet alleen 
moest er dus een oplossing gevon-
den worden voor het onderhouden 
van de sporthal en kleedlokalen, 
maar moest er tevens iemand komen 
die “tussen de verenigingen” komt te 
staan. De exploitatie van de kantine 
van de sporthal is immers vooral soci-
aal en minder commercieel.

Snel overeenstemming
Toen het pas getrouwde paar Ruud 
en Annemarie Huijbers zich aandien-
de was het snel beklonken. Deze ras-
Lieshoutenaren, mét enige horeca 
ervaring, kennen de verenigingen 
immers goed. Ruud Huijbers is zelf lid 
van Badminton Club Lieshout die op 
de woensdagavonden de sporthal 
vult. Ook de andere gebruikers als 
basketbalvereniging, judoclub en 
korfballers zijn geen onbekenden 
voor het duo.

Visie
Nadat het paar getekend had organi-
seerde de gemeente razendsnel een 
bijeenkomst om de nieuwe beheer-
ders voor te stellen aan de verenigin-
gen én de Dorpsraad. (Sport)Wet-
houder Monica Slaets greep de 
bijeenkomst ook aan om haar visie 
op de sporthal én de kantine te de-
len. Met uitspraken over het grote 
belang van een “derde helft” en het 
hebben van een “huiskamer voor de 
verenigingen” benadrukte ze het so-

ciale belang. Zeker in het jaar waarin 
de sporthal én diverse sportvereni-
gingen 50 jaar bestaan speelt dat so-
ciale belang een grote rol.

Sportverenigingen zijn belangrijk
De Dorpsraad onderschrijft haar visie 
graag. (Sport)verenigingen dragen 
immers bij aan de sociale cohesie in 
het dorp en moeten daarom de be-
schikking kunnen hebben over de 
benodigde ruimtes: alleen dan kun-
nen de verenigingen floreren en de 
inwoners verder bij elkaar brengen. 
Dorpsraad Lieshout is dan ook erg 
blij met de nieuwe beheerders én de 
visie van de gemeente op het beheer 
van de Lieshoutse sporthal.

Een prachtig gezicht

Expositie PORTRET ‘22 bij 
SHE Art Gallery
Zondag 2 oktober, tussen 13.00 en 17.00 uur, opent SHE Art Gallery haar 
nieuwe expositie, genaamd “Portret ‘22”.  Een groot scala aan professio-
nele kunstenaars toont een eigentijds beeld van het karakter van de 
mens, en hun vele mooie gezichten.
Het is een zeer boeiende eenheid!

Expositie : 2 okt – 30 okt 2022
Vernissage: zondag 2 okt tussen 
13.00-17.00 uur
De naam zegt het al, gezichten die in-
spireren, of waaruit inspiratie is ont-
staan. Gezichten met emoties, een 
oogopslag die je vasthoudt, en mond 
die lacht, een blik die je herkent, die 
je boeit of die je laat voelen. Een 
groot aantal professionele kunste-
naars van SHE Art Gallery laten werk 
zien in dit thema, allemaal op hun ei-
gen herkenbare manier.

Top kunstenaars uit Nederland
Zo zijn er diverse werken te bewon-
deren van Harold Aspers. Binnen het 
bekende thema van het vrouwen-
portret is deze kunstenaar constant 
onderweg in een zoektocht naar de 
natuurlijke schoonheid die verder 
gaat dan de flinterdunne façade. 

Magisch realisme van Cynthia 
Vandanbor
Cynthia Vandenbor schildert haar Vo-
gelvrouwen, vol symboliek, en de-
tails die haar tot leven brengen. De 
vogelvrouw leeft tussen 2 werelden 
in, die van de vrijheid en die van de 
gebondenheid. Daartussenin doet zij 
haar eigen dansje, ze is tevreden met 
de weg die ze bewandelt, ook al is die 

weg veranderlijk door omstandighe-
den en gebeurtenissen. Geluk maak 
je zelf!

And many more.
U kunt komen genieten van de sculp-
turen van Ellen Beljaars en Bart van 
der Voort, portretten van de hand 
van Yvonne Jochems, Yann Schuyers 
en Alonso Arturo. Uitdagende, spran-
kelende fotokunst van Gert Kist, etc.

Galerie eigenaresse Sheila Haas-
noot, ontvangt kunstliefhebbers 
tijdens de feestelijke opening
Zondag 2 oktober tussen 13.00 en 
17.00 uur. Een aantal kunstenaars 
zal hierbij aanwezig zijn en zij ver-
tellen enthousiast over hun werk. 
Hapjes en drankjes staan klaar! 
Kom gerust eens langs, deze expo-
sitie duurt tot en met 31 oktober 
2022.
Openingstijden zijn : woensdag en 
zondag van 13.00-17.00 uur en op 
vrijdag van 13.00-20.00 uur. Meer 
info vindt u op de website: www.
SheArtGallery.com/agenda.
SHE Art Gallery, De Huufkes 34 in 
Nuenen.

Expositie  
ver-ƒ-streken  
terugblik
De expositie VER-ƒ-STREKEN zit 
erop. In vier weekends bezochten 
zo’n 1500 mensen deze bijzondere 
tentoonstelling. Belangrijker nog 
dan dat aantal: de reacties waren on-
verdeeld positief, zelfs enthousiast!

Het aanbod van werken was groter 
dan we nu in het Weefhuis konden la-
ten zien. Tijdens de expositie vertel-
den veel bezoekers, dat zij thuis nog 
een of meer kunstwerken hebben die 
ook een plekje op de expositie ver-
diend zouden hebben. Daardoor ont-
stond het idee om over enkele jaren 
een soortgelijke expositie te organi-
seren, maar dan natuurlijk met ande-
re werken. We beginnen nu al met re-
gistreren wie over een schilderij, te-
kening, aquarel of ets beschikt, die 
we voor een volgende expositie zou-
den mogen lenen. Hebt u ons tijdens 
uw bezoek aan de expositie gemeld 
dat u ook nog over een of meer wer-
ken beschikt? Laat dat dan even via 
mail aan ons weten, zodat wij te zij-
ner tijd contact met u kunnen opne-
men: konemann@planet.nl.
Wij willen nogmaals onze dank uit-
spreken aan eenieder die - op welke 
wijze dan ook - aan het welslagen 
van deze expositie heeft bijgedra-
gen: de Gemeente Nuenen voor het 
beschikbaar stellen van het mooie 
Weefhuis, Stichting NGN200, Cul-
tuurfonds Nico en Zingra Nagtegaal-
Geerts, Veldsink Verzekeringen, Jum-
bo Ton Grimberg, Peter van Dongen, 
Paul Dumay, en vrijwilligers van Vin-
centre, Heemkundekring De Drije-
hornick en Atelier Nuenen. Maar na-
tuurlijk vooral alle mensen die schil-
derijen, tekeningen, aquarellen en 
etsen uit hun privé-bezit belange-
loos ter beschikking gesteld hebben. 
Zonder hun medewerking was deze 
expositie niet mogelijk geweest!
NGN200-werkgroep Expositie VER-ƒ-
STREKEN

Gitaarmuziek en Vincent van 
Gogh: een heerlijke combinatie 
Georganseerd door Cultuur overdag in samenwerking met het gitaristen-
netwerk ‘guitaresque’ ter gelegenheid van hun 25 jarig bestaan.

Zondagmiddag 18 september jl. was 
in de Regenboogkerk in Nuenen een 
uniek concert te horen. Een belevenis 
voor oog en oor. Klassiek gitarist 
Frans Brekelmans, nam de luisteraars 
mee op een muzikale reis die begon 
aan het einde van de achttiende 
eeuw en eindigde in de eerste helft 
van de negentiende eeuw. De op-
komst van het impressionisme was 
voelbaar in de muziek. Dat Vincent 
van Gogh tijdens zijn leven in Frank-
rijk sterk beïnvloed was door deze 
stroming in de muziek werd door Pe-
ter van Overbruggen duidelijk ge-
maakt met korte intermezzo’s. Hij 
bracht een helder verhaal over de re-
latie tussen de muziek en het werk 
van Vincent van Gogh waarbij de 
werken van Vincent op een groot 
scherm werden getoond.

Het concert werd afgesloten met een 
mooie compositie van de initiatiefne-
mer van dit concert, Theo Thomas-
sen, tevens lid van het gitaristennet-
werk. Zijn compositie met de naam 

Berceuse, uit de Suite La Mélancolie, 
was een sfeervol, kalm wiegend wie-
gelied. Het was een perfecte afslui-
ting van een sfeervol concert. De bij-
na 100 bezoekers beloonden Frans 
dan ook met een gul applaus. Op een 
regenachtige middag luisteren naar 
prachtige klanken van de gitaar, met 
daarbij mooie verhalen, mooie beel-
den, een prachtig geheel.
Wat wil je nog meer.

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 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 aangeleverde 
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. 

© 2022 - “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.”

PRIVACYWET:
In verband met de privacywetgeving wijst 
Rond de Linde de lezers en adverteerders 
erop dat zij met het insturen van een tekst of 
advertentie akkoord gaan met het vermelden 
van eventuele naam en adresgegevens in de 
krant en het krantenarchief op het internet.

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:

Optreden Blazerij de Molshoop 
Zondagmiddag 25 september treedt 
Blazerij de Molshoop weer op bij de 
Dorpsboerderij Weverkeshof in Nue-
nen. Op deze mooie locatie wordt 
een gevarieerd programma gespeeld 
van Blues, Zuid-Amerikaans  en num-
mers uit de jaren ’60, ’70 en ’80. Zo 
kunt u luisteren naar Big Swing Face, 
Wolverine Blues, El Bimbo, It’s a sin to 
tell a lie, Sunny Afternoon en vele an-
dere.
Aanvang: 15.00 uur. Toegang gratis.
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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

Middagconcerten in kader van NGN200
In het kader van de viering van 200 jaar Nuenen-Gerwen-Nederwetten 
(1821-2021) vinden op zondag 2 oktober 2022 drie bijzondere kleine 
concerten plaats in de drie kerkdorpen van onze gemeente: in Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten. Elk concert duurt een half uur en is gratis toe-
gankelijk, met een vrijwillige bijdrage na afloop. 
In de Oude St. Clemenskerk in Ger-
wen is om 14.00 uur het eerste orgel-
concert. De orgelcommissie is ver-
heugd dat kerk en orgel door de Pius-
X-Stichting voor deze bijzondere ge-
legenheid beschikbaar zijn gesteld 
voor een stemmige uitvoering. In de 
St. Lambertuskerk, in Nederwetten 
waar geen concertorgel aanwezig is, 
zingt om 15.15 uur het bekende Vo-
caal Ensemble Marcando religieuze 
en wereldlijke liederen. Het slotcon-
cert, dat iets langer duurt dan een 
half uur, is om 16.30 uur op het orgel 
van de H. Clemenskerk in Nuenen. 
Daar krijgen de bezoekers, vooraf-
gaand aan dit laatste concert van 
deze middag, iets te drinken aange-
boden. De tijdsruimte tussen de con-
certen is zodanig dat de bezoekers 
ruim de gelegenheid hebben om zich 
(met auto of fiets) naar de volgende 
uitvoeringsplek te begeven.

 
Twee Nuenense orgelcoryfeeën
De organist is de in Nuenen geboren 
Gerard Habraken. De orgelconcerten 
zijn een eerbetoon aan een andere 
Nuenense orgelcoryfee, Dorthy de 
Rooij. Zij is bijna twintig jaar geleden 
overleden en het is ook vijftig jaar ge-
leden (1972) dat zij de Prix d’Excellence 
kreeg in Haarlem. Dorthy was lange 
tijd collega van Gerard Habraken, on-
der andere bij de organisatie en uit-
voering van orgelconcerten in de 
Eindhovense Catharinakerk. Organist 
Gerard Habraken speelt in de twee or-
gelconcerten ook werken die aan 
Dorthy de Rooij zijn opgedragen.
 
Vocaal Ensemble Marcando
Het Vocaal Ensemble Marcando is een 
kamerkoor met zangers uit de regio 
Nuenen-Helmond-Eindhoven. 
Marcando geeft jaarlijks concerten in 
Nuenen, Helmond en Bergeijk. Het 

koor staat onder leiding van de talent-
volle jonge dirigent Amin Ebrahimi. 
Hij studeerde in juni met lof af aan het 
Tilburgse conservatorium. Ook Mar-
cando maakte, met Amins eigen Bra-
bants Kamerorkest, deel uit van het 
uitvoerende muziekgezelschap. www.
marcando.nl
 
KunsT met een grote T
Op zaterdag 1 en zondag 2 oktober 
vindt in Nuenen ook de manifestatie 
Kunst met een grote T plaats. Langs 
veel (particuliere) huizen en openbare 
gebouwen is van 12.00 tot 17.00 uur 
een (amateur)kunstroute te volgen. 
Alle reden om voor beeldende én mu-
zikale kunst naar Nuenen te komen. 
www.NGN200.nl

Samen (goed) opvoeden!!

Wat is dat eigenlijk en hoe 
pak je dat samen aan?
Hoe houd je in deze drukke maatschappij samen als ouders de ballen in 
de lucht in de opvoeding van jullie kinderen? Hoe stemmen jullie af? Heb-
ben jullie dezelfde ideeën over de opvoeding? Zo nee, wat doet dat met je 
relatie? Duurzaam ouderschap, heb je daar weleens van gehoord?

Een interactieve avond voor ouders 
met kinderen in de leeftijd van 0 tot 
12 jaar. Waarin deskundige Marie Lou-
ise Goossens je meeneemt in duur-
zaam ouderschap en alles wat daarbij 
komt kijken. Twee acteurs van Helder 
Theater ondersteunen de avond door 
het uitspelen van (waarschijnlijk) her-
kenbare situaties!! Je bent van harte 
welkom op deze avond, alleen of sa-
men met je partner. Neem je telefoon 
mee!
Datum: 3 oktober 
Tijd: 19.45 tot 21.15 uur (inloop 19.30 

Datum: 3 oktober 2022
Tijd: 19.45 tot 21.15u (inloop 19.30u)
Doelgroep: Ouders van kinderen van 0-12 jaar  
Locatie: Het Klooster, Park 1, Nuenen
Kosten: Gratis
Aanmelden:     https://www.ggdbzo.nl/cursus/interactieve-lezing-duurzaam-ouderschap/

Samen (goed) opvoeden!!
Wat is dat eigenlijk en hoe pak je dat samen
aan?
Hoe houd je in deze drukke maatschappij samen als ouders de ballen in de lucht in de opvoeding van 

jullie kinderen? Hoe stemmen jullie af? Hebben jullie dezelfde ideeën over de opvoeding? Zo nee,

wat doet dat met je relatie? Duurzaam ouderschap.. heb je daar weleens van gehoord? 

Een interactieve avond voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Waarin 
deskundige Marie Louise Goossens je meeneemt in duurzaam ouderschap en alles wat daarbij 
komt kijken.

TTwweeee aacctteeuurrss vvaann HHeellddeerr  TThheeaatteerr  oonnddeerrsstteeuunneenn  ddee  aavvoonndd  ddoooorr  hheett  uuiittssppeelleenn  vvaann  
((wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk))  hheerrkkeennbbaarree  ssiittuuaattiieess!!!!

Je bent van harte welkom op deze avond, alleen of samen met je partner. 

Neem je telefoon mee!

Datum: 3 oktober 2022
Tijd: 19.45 tot 21.15u (inloop 19.30u)
Doelgroep: Ouders van kinderen van 0-12 jaar  
Locatie: Het Klooster, Park 1, Nuenen
Kosten: Gratis
Aanmelden:     https://www.ggdbzo.nl/cursus/interactieve-lezing-duurzaam-ouderschap/

Samen (goed) opvoeden!!
Wat is dat eigenlijk en hoe pak je dat samen
aan?
Hoe houd je in deze drukke maatschappij samen als ouders de ballen in de lucht in de opvoeding van 

jullie kinderen? Hoe stemmen jullie af? Hebben jullie dezelfde ideeën over de opvoeding? Zo nee,

wat doet dat met je relatie? Duurzaam ouderschap.. heb je daar weleens van gehoord? 

Een interactieve avond voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Waarin 
deskundige Marie Louise Goossens je meeneemt in duurzaam ouderschap en alles wat daarbij 
komt kijken.

TTwweeee aacctteeuurrss vvaann HHeellddeerr  TThheeaatteerr  oonnddeerrsstteeuunneenn  ddee  aavvoonndd  ddoooorr  hheett  uuiittssppeelleenn  vvaann  
((wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk))  hheerrkkeennbbaarree  ssiittuuaattiieess!!!!

Je bent van harte welkom op deze avond, alleen of samen met je partner. 

Neem je telefoon mee!

uur) Doelgroep: Ouders van kinderen 
van 0-12 jaar. Locatie: Het Klooster, 
Park 1, Nuenen, Kosten: Gratis

Aanmelden
https://www.ggdbzo.nl/cursus/inter-
actieve-lezing-duurzaam-ouder-
schap/

De parachutes hangen weer in het park (foto 2019). Kenmerkend voor de be-
vrijdingsactiviteiten van aanstaande vrijdag 23 september. Rond de klok van 
12.00 uur vult het Park zich met oude voertuigen en voorziet de Red Cross 
auto iedereen van een gratis kopje koffie en donut. Rond de klok van 17.00 
uur vertrekken zo’n 25 wagens in stijl en in militaire kolonne naar Eindhoven 
om op het stadhuisplein het bevrijdingsvuur op te halen om het vuur daarna 
naar Nuenen te brengen om de Nuenense bevrijdingsfakkel (Van Duynhoven 
fakkel) te ontsteken. 
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HET REGENT WEER,   
MAAR DE DROOGTE IS NOG 
NIET VOORBIJ
Het klimaat verandert en dat zorgt voor steeds meer ui-
tersten. Hevige regenval in een korte tijd en lange droge 
periodes komen steeds vaker voor. Dit heeft vaak grote 
gevolgen zoals wateroverlast in uw straat of wijk maar 
ook  verdroging van tuinen en natuur.

Nu het weer regent is het van groot belang het regenwa-
ter weer toe te voegen aan het grondwater. Gemeente 
Nuenen heeft een subsidieregeling om haar inwoners te 
stimuleren de regenpijp door te zagen en regenwater vast 
te houden. Kijk voor meer informatie op www.nuenen.nl/
afkoppelen

Wist u dat een medewerker van de gemeente ook bij u aan 
huis komt om de mogelijkheden samen te bekijken? Neem 
hiervoor telefonisch contact op met de gemeente of stuur 
een mail naar: afkoppelen@nuenen.nl

BEVRIJDINGSHERDENKING  
23 SEPTEMBER
In september is het 78 jaar geleden dat Nuenen is bevrijd. 
Dit heugelijke feit herdenken we graag samen met u tijdens 
de jaarlijkse bevrijdingsherdenking. Iedereen van jong tot 
oud is van harte uitgenodigd op vrijdag 23 september.

Voor een rit in oude militaire voertuigen en voor een rit 
om het bevrijdingsvuur uit Eindhoven op te halen heeft u 
kaartjes nodig.

Er is een mooi programma gemaakt:
14:00 uur Legervoertuigenshow Wheels en Red   
    Cross wagen in het park 
14.30 uur Educatie door veteranen 
    Veteraneninstituut 
18.30 uur Bezinningsbijeenkomst H.Clemenskerk 
19.30 uur Bevrijdingsvuurceremonie voor Het Klooster 
19.45 uur Kransleggingen 
20.00 uur Taptoesignaal, één minuut stilte, Wilhelmus 
20.05 uur Bevrijdingstoespraak burgemeester 
20.15 uur Vendelgroet Gilden 

 VERGUNNINGEN PERIODE
 13-09-2022 EN 19-09-2022

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Collse Hoefdijk Plaatsen van diverse bouwwerken  
 ten behoeve van mitigerende  
 maatregelen 
Oude Dijk 6 Splitsen van een woning en  
 aanleggen van een uitweg 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Olen 23 Gebruiken van een bijgebouw als  
 tijdelijke (meergeneratie)woning  
 voor 10 jaar 
Refelingse Erven 65 Uitbreiden van de woning 
Rullen 3A Oprichten van een woonhuis 
Hooidonk 4A Plaatsen van zonnepanelen op een  
 bijgebouw 

Aanvragen / meldingen  APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Schepen Smitslaan Straatbbq  
Enodedreef 8 Vooraankondiging, voorontwerp  
 bestemmingsplan van een ruimte  

voor ruimte woning ‘Buitengebied,  
 herziening. 

Dit zijn kennisgevingen en geen o�  ciële publicaties. Het 
digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de o�  ciële 
publicatie. Abonneer je op de e-mailservice of download 
de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.
overuwbuurt.overheid.nl
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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; 
Abraham/Sarah € 35,-; Mu-
ziekinstallatie € 30,-; Partytent 
vanaf € 25,-; Verwarming, 
Drankkoelers, tafels en stoe-
len etc. Bezorgen mogelijk. 
Mulders Verhuur, Bruhezerweg 
49, Helmond, 0492-510855 of 
06-27175412. www.ikgeef-
eenfeestje.nl

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

KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m. € 204,-
200 cm hoog p.m. € 214,-
Drie kleuren of hout  combinaties.

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

WWW.SBNBOUW.NL

 dagvlinder PUZZELHOEKPUZZELHOEKWeek 38

Oplossingen wk 37

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

S T E K K E N A N T E N N E

M V O O R E E N S L

A D S L A K B L E S K A

K I P K A R E F A A N

P I T S T E L T P A S

E L R O L F A A L T E

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

K M M R I E R E L L S

A A T S H I R T R E E

B A S F O N O V D I S

O T D O L K S L O T N T

N M A R E E R O S E

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

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku6 8 7
1 4 8

2 3
1 3 9 2

8 9 7 5 4
3 7 2 5

5 7
8 2 3

3 8 1

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

Horizontaal: 1 fl auwekul 6 abrupt 11 bruto 12 betaaleenheid 13 maatstaf 14 na Christus 16 liefkozen 
18 Europeaan 20 boomvrucht 22 dunne stengel 23 dapper 25 zonderling persoon 26 boom 
27 dierengeluid 28 bovenste dakrand 30 bevel 31 verbouwer 33 land 35 per omgaande 
36 personal computer 38 vaarroute 41 inheemse roofvis 45 Bijbelse priester 47 vloerbedekking 
48 hoofddeksel met klep 49 snelle loop 51 hap 53 beleefdheidsuiting 55 grondsoort 56 slordig 
58 pl. in Gelderland 59 handbeweging 60 dit is 61 beloning 63 bereide dierenhuid 
65 vroegere partner 66 begerig 67 Amerikaans café.

Verticaal: 1 raafachtige vogel 2 ondeskundige 3 van geringe dikte 4 bijwoord 5 deodorantstaaf 
6 hevig 7 noordoost 8 glorie 9 Arabische titel 10 erwtensoep 11 militair hoofddeksel 15 vrij van drugs 
17 kleurstof 19 en omstreken 21 bergmeubel 23 boerderijdier 24 varkensstal 27 broodmeel 
29 defect 32 dopingmiddel 34 tennisterm 37 verordening 38 bijdehand 39 spinnenweb 
40 rigoureus 41 dartel 42 visgerei 43 gezond en sterk 44 inhoudstabel 46 soepel 50 stekken 
52 ver (in samenst.) 54 voorzetsel 55 nul 57 voorzetsel 59 haarsmeer 62 onzes inziens 64 en andere.

AIOLI
ARCHIEFMAP
BISDOM
BLAAM
BORDEN
BROEIEN
BUURT
CAMPER
CINEAC
CONUS
CRYPTE
DEERN
DELFT
DIENEN
DIODE
DOSEREN
GELUKZALIG
GLEUF
GRATEN
HAIKU
INBOEZEMEN
INDIRECTE
KABELBREUK
KEREL
KLUIF
KRIOELEN
LEVENSWERK
LOOIEN
MAAIEN
MANEN
NADAGEN
NOORDGRENS
OCEAAN
REVANCHE
ROOKRUIMTE
TENNO
TRAAN
TREKORGEL
VERBOD
VISCOSE
ZANGSOLO
ZOLEN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21

22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34

35 36

37 38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55

56 57 58 59

60 61 62 63 64 65

66 67

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

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

S T F K L T V E G A N I S M E

A E N I R I G P R O Z A R T O

D O Z E N A C H T P L O E G V

G T I T Z X N A E A E R G N L

X N I N R E G T R H R O G I I

W E I C H I L I E A A U O D U

M E D S G A S W S N P T L I Z

V R M N P E I M E D K E B E O

N E T E I N U R D E R O T L Z

A S R S L U L I A N A A P S E

T T N T R E C K E P G R A I E

U T H C E S N E V E L L D M R

U D O O P D I E N S T R I L F

R F R I T E U S E I S E N M A

S L A G E R S W I N K E L
Winnaar: week 36, Dhr. J. Bastiaans, Gerwen

Pedicure: Alta Grace 
Ik kom ook aan huis! Laat 
je extra verwennen met ge-
lakte nagels/voetmassage.  
Cadeaubonnen te verkrijgen! 
Tel: 06-50571183.

040 - 209 72 41

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

NUENEN  Dag weg?  
Vakantie? Ik verzorg uw 
huisdier! Opvang of 1/2 
uurs huisbezoek/wandeling. 
Aanvraag via: pawshake.nl 
(invullen: Nuenen, Bianca) 

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

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

BUNGALOW 130M2 

TE HUUR 5673 AJ  euro  
1750 p.m., gerenoveerd, 
gestoffeerd, per 1 nov. 
06-10145111.

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

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

Herfst Workshop
27 september

zie website voor info

VOLOP TUINPLANTEN
BOLLEN, HEIDE, CHRYSANTPOTTEN

EN POMPOENEN

Lage Dijk 2A, 5705 BZ Helmond 
(navigatie nr.4 intoetsen)

T. +31 492 33 00 39 | helmond@regbat.nl | www.regbathelmond.nl

+ Gratis accutest & montage
+ Tot 50% goedkoper
+ Zonder afspraak
+ Garantie

Met REGBAT
haalt u het optimale 
uit uw accu’s & 
tractiebatterijen!

Hier heu r ik thu i s©
www.ngn200.nl • www.drijehornick.nl

Het  Nuenense  shantykoor   Zinge-
rij Dwarsgetuigd brengt de echte, origi-
nele shanty’s ten gehore, zoals die op de 
oude,  dwarsgetuigde  zeilschepen wer-
den gezongen. Vandaar de naam, die 
ook verwijst naar het dwarse  Nue-
nense karakter en de link naar NGN200.

Zingerij Dwarsgetuigd viert haar 25-ja-
rig jubileum met een wel heel bijzonder 
optreden, namelijk met een afscheids-
concert. Een allerlaatste optreden dus, 
waarmee dit roemruchte koor in het bij-
zonder afscheid wil nemen van de inwo-
ners van Nuenen, de thuishaven waar 
de koorleden al die tijd samenkwamen 
om te oefenen. Dit unieke concert vindt 
plaats in Het Klooster, op zondag 25 
september van 14.00 tot 17.00 uur. 
De toegang is gratis. 

Kerkconcerten
In het kader van de viering van 200 jaar 
Nuenen-Gerwen-Nederwetten (1821-

2021) vinden op zondag 2 oktober drie 
bijzondere concerten plaats in de drie 
kerkdorpen van onze gemeente: Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten. Elk concert 
duurt een half uur en is gratis toeganke-
lijk, met een vrijwillige bijdrage na afloop. 
Zie elders in dit blad!

KunstT met een grote T
In het weekend van 1 en 2 oktober vindt 
de volgende editie van KunsT met een 
grote T plaats. De kans voor iedere ama-
teur kunstenaar uit Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten om hun werk te tonen: schil-
derijen, sculpturen, keramiek, wandkle-
den, foto’s, lichtkunst, zowel binnen als 
buiten.

Bijzonder is dat de editie van 2022 tevens 
plaatsvindt in het kader van de activitei-
ten van NGN200, het 200-jarig bestaan 
van de gemeente Nuenen, Gerwen en Ne-
derwetten.
Zie elders in dit blad!

Rabo ClubSupport 
steunt Nuenense 
verenigingen
In de periode van 5 tot en met 27 septem-
ber mag elk lid van de Rabobank (je hoeft 
daar geen rekening te hebben) geld done-
ren aan Nuenense clubs. Een lid mag drie 
stemmen uitbrengen op drie verschillen-
de, deelnemende clubs. Elke stem levert 
een tientje op. 

Stemmen kan door in te loggen in de Rabo-
app of via Rabo Internetbankieren op de 
website, daarna te klikken op ‘Service’ en 
daarna op het icoontje ‘Clubsupport’. Ben je 
nog geen lid van de Rabobank, dan kun je lid 
worden en mag je ook dit jaar meteen je 
stemmen uitbrengen.
86 Nuenense clubs hebben zich dit jaar aan-
gemeld. De aanvraag van een club moet 
een maatschappelijk doel dienen. 

Deelnemende verenigingen zijn o.a.:
• Cultuur overdag
• Blaospoepers

Hamlet nog steeds te zien in  
Openluchttheater Mariahout
Theatergroep Mariahout legde na twee jaar afwezigheid de lat hoog en zette onder re-
gie van Eva Stam met hulp van zangcoach Stein van de Ven een wonderschone, kleurrij-
ke en humoristische productie neer: Hamlet.

“Wie wil er op mijn surfplank?”, zingen vrolij-
ke pubers aan het hof van de Deense koning 
Hamlet. Voordeel van spelen in een open-
luchttheater is dat je ruimte hebt. Raar maar 
waar; op de eerste drie rijen van de tribune 
wordt gezwommen en gesurft. In combina-
tie met een prachtige lichtshow en een in-
drukwekkend decor is het geheel een prach-
tig plaatje.

Wraaktragedie?
Hamlet wordt alom gezien als een wraaktra-
gedie, waarin op het einde iedereen het 
loodje legt. Met vaart, humor en een vleugje 
zelfspot maakt de theatergroep er een luchti-
ge familievoorstelling van. Jonge prins Ham-
let verliest zijn vader en ziet zijn moeder Ger-
trude met oom Claudius trouwen. Zijn 
vriendschappen worden op de proef gesteld. 

Wie kan hij vertrouwen en wie niet? Daan van 
de Donk (Prins Hamlet) speelt vlot en ook An-
toon van der Burgt zet een geloofwaardige 
Gertrude neer. Kees van Roosmalen draait als 
Claudius, de slechterik in het stuk, gaande 
het stuk steeds verder de duimschroeven 
aan. Hij doet dit geraffineerd. Jet Bouwmans 
neemt als raadsvrouwe Polonia woorden in 
de mond die ze in het dagelijks leven niet zou 

uitspreken en laat Erna Claassens nu veel 
weghebben van Angela Merkel. Teksten en 
scènes geschreven voor het Rotterdam Thea-
ter passen Theatergroep Mariahout goed.

Regisseur Eva Stam zorgt dat het publiek een 
veelzijdige voorstelling te zien krijgt met ac-
teurs die er 100 procent voor gaan. “Wat een 
gaaf toneelspel en theater! We hadden nog 
nooit van Mariahout gehoord”, zeggen me-
dewerkers van Atos uit Eindhoven, die toe-
vallig vanwege een bedrijfsuitje kaartjes kre-
gen. Met hulp van zangcoach Stein van de 
Ven zijn de onervaren zangers in staat om te 
ontroeren. 

Op 22 en 25 september is Hamlet nog te be-
wonderen in Openluchttheater Mariahout.
www.toneelverenigingmariahout.nl

Binnenkort geplande activiteiten 
in het kader van NGN200
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Bernhardstraat 4, Nuenen  |  040 284 1550  |  www.vdstappen.nl

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

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Dag en nacht
bereikbaar 
040 84 48 630

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

Het afscheid in vertrouwde  
handen.

 In deze vroege herfst 
 is dit dwarrelend blad 
 in de luwte tot rust gekomen.

Toch nog onverwachts, na een week van strijd en mooie momenten, waarbij 
wij de laatste dagen thuis dicht bij hem konden zijn, is vredig ingeslapen 

LEX BUREN
Alkmaar, 19 mei 1936 Nuenen, 17 september 2022
 

Liesbeth Buren-Frederiks
    
 Jeroen en Liew 
 Maurice, Marcel, Mikha
    
 Saskia en Huub 
 Franka, Janna, Pieter

Wij nemen op vrijdag afscheid van Lex.

Correspondentieadres: 
De Groof uitvaartverzorging 
T.a.v. familie Buren 
Oranjelaan 54, 5741 HH Beek en Donk

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl
Weekenddiensten
Zaterdag 24 september  18.30 uur: 
viering, orgelspel, voorganger: pas-
tor P. Peters.
Zondag 25 september 11.00 uur:  vie-
ring, voorganger: pastor P. Peters.

Misintenties:
Zaterdag 24 september 18.30 uur: 
geen intenties.
Zondag 25 september 11.00 uur: Piet 
van Heeswijk; Gerry van den Nieu-
wenhof – van den Boogaart en Harrie 
van den Nieuwenhof.; Wies van Grins-
ven – Raaijmakers; Bertha Saris – de 
Louw; Héléne de Rooij – Reesink; Jan 
Billekens; Lidy de Bok – van den Ee-
den.

Mededelingen
Geen.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl
Weekenddienst
Weekenddienst
Zondag 25 september om 11.00 uur: 
viering, parochiekoor, voorgangers 
leden van de werkgroep.

Misintenties:
Geen.

Mededelingen
Geen.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl
Weekenddienst
Zondag 25 september om 09.30 uur: 
viering, voorgangers leden van de 
werkgroep.

Misintenties:
Wim Joosten; Harrie van der Putten 
en Bet van der Putten-van Duynho-
ven; Martina van Heugten-Swinkels; 

Hubertus Jansen en Aleida Jansen-
Huurdeman; Martien vd Wetering; 
Gertje de Brouwer-Sanders; Helen 
Messemaeckers-Faul.

Mededelingen
Geen.

De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl
In de kerkdienst van zondag 25 sep-
tember zal voorgaan: kerkelijk werker 
Pieter Flach. De dienst begint om 
10:00 uur. Er zal worden gecollec-
teerd voor Noodhulp aan Pakistan. U 
kunt de dienst thuis volgen via 
livestream. Ga daarvoor naar  ww.
pgn-nuenen.nl/verbinding. Na af-
loop van de dienst is er bij koffie of 
thee gelegenheid om elkaar te ont-
moeten. U bent van harte welkom!

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl
Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 22 september. 07.15 uur 
H. Mis, H. Thomas van Villanova, bis-
schop en belijder.
Vrijdag 23 september. 07.15 H. Mis, 
Quatertemperdag; H. Linus, paus en 
martelaar.
Zaterdag 24 september. 09.00 uur H. 
Mis, Quatertemperdag; gedachtenis 
van Onze Lieve Vrouw tot vrijkoping 
van de slaven.10.30 uur Godsdienst-
lessen.
Zondag 25 september. Zestiende 
zondag na Pinksteren. 10.30 uur ge-
zongen Hoogmis.
Maandag 26 september. 18.30 uur H. 
Mis, gedachtenis van H. Cyprianus en 
Justina, martelaren.

Dinsdag  27 september. 18.30 uur H. 
Mis, H. Cosmas en Damianus, marte-
laren.
Woensdag 28 september. 07.15 uur 
H. Mis, H. Wenceslaus, hertog en mar-
telaar.

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').

Beste ouders/verzorgers,
Alle katholieke kinderen vanaf groep 4 van de basisschool, die ingeschre-
ven staan in Parochie Heilig Kruis (uit Nuenen, Gerwen, Nederwetten), 
kunnen in 2023 hun Eerste Communie doen. 

Op dinsdagavond 27 september om 
20.30 uur is er een informatieve ou-
deravond voor de Eerste Communie. 
Deze avond vindt plaats in de St. Cle-
menskerk, Heuvel 15 te Gerwen. 
U wordt op deze avond geïnfor-
meerd over de voorbereiding van de 
communie (activiteiten, data, vierin-
gen) en de communieviering zelf. 
Aan het eind van deze avond kunt u 
uw kind(eren) opgeven voor de Eer-
ste Communie. De kosten hiervoor 
zijn € 40,- per communicant. Wij vra-
gen u dit bedrag gepast mee te bren-

gen in een envelop met daarop de 
naam van uw kind. 

Wij kijken ernaar uit om u als ouder 
van aanstaande communicanten te 
mogen begroeten op 27 september 
aanstaande. Mocht u in de tussentijd 
vragen hebben, dan horen we het 
graag.

Met vriendelijke groet,
Hanneke Schuurmans  

Werkgroep Eerste Communie
* communicanten@parochienuenen.nl 

Ouderavond voor Eerste Communie 2023

Verkenning naar Gulbergen  
voor opvang vluchtelingen
Er is een nationale crisis in de asielopvang. Er is te weinig plek voor de op-
vang van Oekraïners, crisisopvang van asielzoekers en de huisvesting 
van mensen die al een verblijfsvergunning hebben gekregen maar nog 
wachten op een woning. De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is bezig 
met dit vraagstuk en heeft alle 21 gemeenten in de regio gevraagd naar 
mogelijke locaties voor opvang of huisvesting van asielzoekers en/of sta-
tushouders. In dat proces is landgoed Gulbergen uiteindelijk genoemd 
als voorkeursalternatief.

De Veiligheidsregio heeft daarom ge-
vraagd of Nuenen bereid is een ver-
kenning uit te voeren, waarbij onder-
zocht wordt hoe er 500 mensen ge-
huisvest zouden kunnen worden op 
Gulbergen. En daarop is ja gezegd.

Dat aan Gulbergen wordt gedacht is 
overigens niet raar want die locatie 
was 7 jaar geleden ook al eens in 
beeld voor de huisvesting van 1200 
asielzoekers.

Veel vragen
Het is onderdeel van de verkenning 
om een precieze locatie te bepalen, 
te bekijken hoe de huisvesting eruit 
zou kunnen zien, hoe de financiën 
worden geregeld en welke voorzie-
ningen nodig zouden zijn. Wat in ie-
der geval zeker is:  
De locatie is op landgoed Gulbergen, 
op Nuenens grondgebied.

Het gaat om, zo is gevraagd, meerja-
rige huisvesting. Dat is dus minimaal 
2 jaar en maximaal 10 (langer dan 10 
jaar heet permanente huisvesting).
Het gaat om de huisvesting van maxi-
maal 500 mensen; de gedachten 
gaan uit naar kleinschalige woon-
units.

Het gaat snel
Zoals gezegd: de vastgelopen asiel-
opvang is een nationale crisis. Dus 
snelheid is geboden. Bovendien hoe-
ven we het wiel niet uit te vinden: er 
zijn ervaringen van bijvoorbeeld an-
dere gemeenten en het COA waar we 
dankbaar gebruik van maken. De ver-
kenning kan dus snel gaan. We heb-
ben zoveel mogelijk mensen in een 
zo vroeg mogelijk stadium geïnfor-
meerd. En zullen dat blijven doen. 
Zodra er meer bekend is kunt u dat 
hier lezen. 

Gemeente Nuenen 

Creatieve markt Gerwen
Al zes keer eerder organiseerde de Werkroep Leefbaarheid Gerwen suc-
cesvolle creatieve markten. Honderden bezoekers genoten van de crea-
ties die daar te zien en te beleven waren. En nu, nadat het een paar jaar 
niet door kon gaan, komt de zevende creatieve markt er aan!

2 oktober, van 11.00 uur tot 16.00 uur 
opent D’n Heuvel, Heuvel 11, in Ger-
wen de deuren. De entree is gratis. Er 
zullen zo’n dertig tafels gevuld zijn 
door hobbyisten. Zo zijn er wel twin-
tig verschillende hobby’s te bekijken. 
Er is veel variëteit te zien in de spullen 
die vol passie gemaakt zijn. De deel-
nemers uit de regio laten verschillen-
de technieken zien en beleven. Zo 
worden er een aantal demonstraties 
en workshops gegeven. Zoals een 
gratis workshop Origami. Ook leuk 
voor kinderen, waarvoor nog meer te 
doen is zoals een schilderij maken. In 
twee zalen zijn de vele creaties en 
kunstwerken te zien en kun je ze vaak 
ook kopen. Naast wat vaste deelne-
mers zijn er ook weer nieuwe aan-
meldingen, dit jaar mogen we ook 
een aantal jongeren, met een creatie-
ve hobby begroeten. Benieuwd wat 

zij en de anderen gemaakt hebben? 
Kom dan zeker even langs.
Van al dat moois wil je misschien 
even bijkomen, dat kan met een 
drankje, een soepje, broodje of lekker 
stukje taart. Er is overal aan gedacht 
en we hopen dan ook dat je er bij 
bent. Kom zeker genieten, ervaren en 
inspiratie op doen. De creatieve 
markt wordt georganiseerd door de 
WLG; Werkgroep Leefbaarheid Ger-
wen. Meer informatie vind je op 
www.wlg-gerwen.nl.

Sinterklaas 
zoekt hulp
Beste ouders, 
grootouders, 
verzorgers en 
alle mensen 
die Sinterklaas 
een warm hart 
toedragen. 

Op 13 november wil ik Nuenen 
graag bezoeken en de Stichting die 
dit altijd voor mij organiseert heeft 
grote problemen om het program-
ma rond te krijgen. Zij staan te sprin-
gen om vrijwilligers. Vooral tijdens 
de tocht door Nuenen zoeken zij 
nog veel vrijwilligers die mee willen 
helpen. Zij zoeken mensen die op 
zaterdag mee willen helpen met het 
opbouwen van Sints Speelpaleis in 
de Hongerman, het versieren hier-
van, het maken van snoepzakken 
voor de kinderen. Ook voor zondag 
komen zij nog heel veel Pieten te-
kort (pietenpakken zijn beschik-
baar). Ook mensen die bij de diverse 
spelletjes gaan staan en ook mensen 
die 's avonds weer alles mee op wil-
len ruimen. Omdat er natuurlijk veel 
kinderen willen komen kijken in het 
Park bij de Kiosk als de burgemees-
ter mij ontvangt, moeten er 's mor-
gens hekken geplaatst worden. 

Wie o wie wil de organisatie mee 
helpen. Het is echt dringend no-
dig!!!! Weet u iemand of voelt u zich-
zelf geroepen om een hand uit ste-
ken of wilt u meer informatie stuur 
dan een bericht naar info@sinter-
klaasnuenen.nl.

Heel veel warme groeten van Sinter-
klaas en ik hoop iedereen op 13 no-
vember te mogen begroeten.

Aanstaande zondag 
Kleedjesdag in  
Speeltuin de Kievit  
Traditiegetrouw organiseert Speel-
tuin de Kievit op de laatste dag van 
het speelseizoen Kleedjesdag. Een 
dag waarop we alle kinderen uit 
Nuenen uitnodigen om met hun 
kleedje en spulletjes om te verko-
pen naar de speeltuin te komen. 

Hoe meer 
k l e e d j e s , 
hoe leuker. 
Neem speel-
goed mee, 
knuffels, actiefiguren, spelletjes, eer-
der zagen we zelfs kleding en schoe-
nen. En vergeet ook vooral je wissel-
geld niet! Laat je vriendjes en vrien-
dinnetjes weten dat je die dag een ei-
gen winkeltje hebt en laat ze direct 
bij jou shoppen.   

Einde seizoen 
Kleedjesdag is direct ook de laatste 
dag van het speelseizoen van De Kie-
vit. We openen volgend jaar weer in 
april. We hopen natuurlijk op goed 
weer komende zondag. Mocht dit 
niet het geval zijn, kijk dan op onze 
social media kanalen (instagram en 
facebook) voor de actuele stand van 
zaken rondom dit event.  

Tot speels! 
Team Speeltuin de Kievit
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Lenny Kuhr in De Stam in Gerwen
Lenny Kuhr treedt maandagavond 3 oktober op in De Stam in Gerwen. De 
nieuwe tour van Lenny Kuhr is een mooie mix van reguliere theaters en 
kleine speelplekken. “Ik verheug me op elk concert, of het nou in café De 
Stam in Gerwen is, of in het kerkje in Terband of in het Concertgebouw in 
Amsterdam. Ik zing met hetzelfde plezier voor groot en klein publiek”, al-
dus Lenny Kuhr. 

Lenny Kuhr zingt uit haar grote en le-
vendige oeuvre. De kers op de taart is 
het nieuwe album dat op het label 
Excelsior is uitgebracht met als titel: 
Lenny Kuhr. Een album waarop ze uit 
haar comfortzone is getreden met 
verrassende resultaten. Met nieuw 
werk van haarzelf en met werk dat 
collega’s speciaal voor haar schreven. 
Onder andere Stef Bos, Spinvis, Elke 
Vierveijzer en Lenny’s dochter Daph-
na. Lenny Kuhr wordt begeleid door 
Mischa Kool op bas en Reinier Voet 
op gitaar. 

Reserveren
Het concert begint maandagavond 3 
oktober om 20.00 uur en kent twee 
sets van 45 minuten met een pauze. 
Kaartjes à twintig euro kunnen gere-
serveerd worden bij Bas van Keulen 
van De Stam 06 5396 5925. Vanwege 
de beperkte capaciteit wordt snel re-
serveren aanbevolen.

Lenny Kuhr komt naar De Stam Gerwen…
 foto Rob Beckers

Comedyserie Brammetje! is  
terug met nieuwe afleveringen
 
De familie ter Ham is eindelijk terug van weggeweest! Seizoen 1 van 
BRAMMETJE! werd goed ontvangen en ook de cast en crew hadden heel 
veel zin om door te gaan met de comedyserie. Het heeft even geduurd, 
maar binnen enkele weken kunnen jullie de belevenissen van Brammetje 
& co weer op de voet volgen. De eerste vier nieuwe afleveringen (plus een 
hilarische blooperaflevering) zijn klaar voor uitzending! Begin 2023 zul-
len uiteindelijk de laatste twee afleveringen van Seizoen 2 verschijnen. 
 
Wat kun je verwachten van Seizoen 
2? 
Het verhaal gaat verder waar het eer-
ste seizoen is geëindigd: Bram en Bo 
zijn een setje. In de eerste aflevering 
zijn zij al 9 maanden samen. Maar… 
Bram is hun jubileum vergeten en er 
moet in alle hectiek een cadeau wor-
den gevonden. Zijn boezemvrienden 
Tom en Freek helpen hem hierbij een 
handje. Leuk is dat zij dit seizoen een 
grotere rol krijgen! Tot overmaat van 
ramp is Barbara er ook net achter ge-
komen dat zij een ‘nieuwe’ schoon-
dochter heeft en nodigt Bo gelijk uit 
voor een gezellig familiediner… 
Ook dit seizoen hebben we weer op 
flink wat medewerking van diverse 
Nuenenaren kunnen rekenen. Tij-

dens het kijken zul je vast weer een 
hoop bekende mensen, bedrijven en 
locaties voorbij zien komen. In één 
van de nieuwe episodes zal er ook 
een Bekende Nederlander zijn onver-
wachte entree maken… met als ge-
volg dat alle poppen aan het dansen 
gaan. Zin in een halfuurtje Hollandse 
televisie? Mis BRAMMETJE, Seizoen 2 
dan zeker niet!!

Basiscursus fotografie van start  
in Atelier van Gogh
Op 24 september gaat de basiscursus 
fotografie voor het vijftiende seizoen 
weer van start in Het Klooster te Nue-
nen. De afgelopen jaren heeft docent 
Maurits van Hout vele Nuenenaren 
geholpen hun camera te beheersen 
en te komen tot interessante beel-
den. De cursus kent een logische op-
bouw waardoor een beginner aan 
het einde van de cursus in staat is een 
goedbelichte, interessante foto te 
maken met een mooie compositie. 

Daarnaast leert hij of zij hoe je met 
beeldbewerking de foto’s een fini-
shing touch geeft. De cursus is op za-
terdag tussen 12.30 uur en 14.30 uur: 
tien lessen telkens om de twee we-
ken. Je werkt in een kleine groep. 
Interesse? Kijk op: www.ateliervan-
gogh.nl/mauritsbasis.

Gratis rollator-
spreekuur
Fysio- en ergotherapie Kwiek or-
ganiseert een gratis rollator-
spreekuur op woensdag 5 oktober 
van 13.30 tot 15.00 uur aan de Vin-
cent van Goghstraat 139. Als u een 
rollator gebruikt, is het goed om 
deze regelmatig te laten checken, 
zodat u veilig op pad kunt. Mensen 
die overwegen om een rollator te 
gaan gebruiken, zijn ook welkom 
op het inloopspreekuur om eens te 
ervaren hoe het is om met een rol-
lator te lopen.

Ergotherapeut Sofia Rodrigues Cor-
ralero en geriatriefysiotherapeut El-
len Raessens geven u graag advies 
omtrent het juiste gebruik van een 
rollator en geven praktische sugges-
ties om thuis aan uw balans te wer-
ken. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Fysio- en er-
gotherapie Kwiek: 06 33183114.

Sjors creatief en muziek maken bij Orkest GMK en Drumfanfare Jongleven

Muziek en het kinderbrein 
“Muziek is heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen”. U heeft 
het vast wel eens gehoord van bijvoorbeeld Prof. dr. Erik Scherder, hoog-
leraar klinische neuropsychologie. Hij pleit ervoor dat muziek een van-
zelfsprekend onderdeel gaat uitmaken in de levens van kinderen. “Het 
brein van een kind is volop in ontwikkeling. Zingen of het bespelen van 
een instrument zorgt ervoor dat er nieuwe verbindingen tussen de her-
sendelen worden aangelegd. 

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

Orkest GMK, Drumfanfare Jongle-
ven en Kunstkwartier werken 
samen 
Deze 2 muziekverenigingen en mu-
ziekschool willen samen met de 
scholen in Nuenen, Gerwen en Ne-
derwetten meer kinderen stimuleren 
om muziek te maken! Hiervoor zijn er 
een aantal laagdrempelige mogelijk-
heden voor kinderen.

Allereerst is er Sjors Creatief op 5 ok-
tober om 18.30 uur in D’n Heuvel te 

Gerwen. Kinderen van groep 3 tot en 
met 8 kunnen gratis kennismaken 
met Orkest GMK: blazen op bijv. een 
trompet of roffelen op het slagwerk. 
Na een korte uitleg zelfs al meespe-
len met het orkest! Opgeven via 
www.sjorssportief.nl: Nuenen, Muzi-
kale ontdekking (boekje pagina 32). 
Ook is het mogelijk om de cursus Kies 
je Instrument op dinsdagmiddag om 
15.30 uur in D’n Heuvel te Nuenen te 
volgen. Strijken, blazen en roffelen, 
kinderen ervaren zelf tijdens 12 les-
sen wat het beste bij hen past. Tarief € 
99,- en opgeven via www.kunst-
kwartier.nl  

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

Info: gerwensmuziekkorps.nl, pr-
werving@gerwensmuziekkorps.nl, 
drumfanfarejongleven.nl.

ACTIVITEITENAGENDAACTIVITEITENAGENDA

t/m 22 september: NGN 200: Wandelroute “Trots op Eeneind” langs 24 paneelborden
 buurtschap Eeneind.
t/m oktober:  15.00 uur Woensdag en zondag. Betaalde wandeling met gids langs 
 Van Gogh locaties. Aanmelden tot 14.45 uur, balie Museum Vincentre
Elke zondag:  009.00 uur Wandelen met WSV-Nuenen, parkeerplaats aan de vijverzijde  
 bij het gemeentehuis. ingang van de tennisvelden op Sportpark De Lisse-  
 voort.
Elke maandag: 13.30-15.30 uur WLG Inloop, D’n Heuvel Gerwen.
 13.30 tot 15.30 uur Elke eerste maandag van de maand: een creatieve   
 inloop van WLG, d’n Heuvel, Gerwen 
 14.00 en 16.00 uur Helpdesk SeniorWeb Nuenen, Bibliotheek Nuenen.
Elke dinsdag: 09.30-12.00 uur Inloopochtend, Heemhuis van De Drijehornick.
Elke Woensdag: 13.00 uur Kwiek beweegroute, Verzamelen: V. v. Goghstraat 139 Nuenen.
 19.30 uur Kienen, het Dorpshuis in Lieshout
Elke 3e donderdag: 13.30-15.30 uur Mantelzorg inloop in de Regenboog, Sportlaan 5, Nuenen
Elke zaterdag: 11.00-13.00 uur Energie inloopspreekuur Nuenen 
 Bibliotheek, J.H. Hugo van Berckellaan 18, Energiehuisslimwonen.nl

Opgave activiteitenagenda via redactie@ronddelinde.nl 
o.v.v. ‘activiteitenagenda’. Maximaal 20 woorden.

 

   

t/m

1
OKT

Za

24
SEP

Vlooienmarkt Scouting Pantarhei
12.00-16.00 uur

Pastoorsmast 12 in Nuenen

KBO Kienavond
19.30 uur
het Dorpshuis, Grotenhof 2 Lieshout

Zo

25
SEP

Biljarttoernooi
Cafe Lieshout in Lieshout

Wo

21
SEP

 
t/m 
24
SEP

Do

22
SEP

Heel Nuenen in beweging tijdens 
de Nationale Sportweek Nuenen
www.actiefnuenen.nl

Vr

23
SEP

Jaarlijkse bevrijdingsherdenking
14.00-20.30 uur
t.h.v. Park en t.h.v. monument Europa-
laan, Nuenen

Vr

23
SEP

Nationale Burendag

Za

24
SEP

Herdenking van de oorlogs-
slachtoffers van WOII 
18.30 uur
H. Clemenskerk Nuenen

Vr

16
SEP

Expositie genomineerden 
fotowedstrijd IVN- NGN200

12.00 tot 17.00 uur
Weefhuis, Lucas van Houthemlaan 1

Open dag De Rooy Slijpcentrum
10.00-15.30 uur 

Collseweg 19, Nuenen

 
t/m 
24
SEP

Collecte Nierstichting

Toneelvoorstelling Helder Theater
19.30 uur
H Clemenskerk, Park 53 Nuenen.
Opgeven: secretariaat-gezondheidsbe-
vordering@ggdbzo.nl

Vitaliteitsdag
10.00-16.00 uur
Regenboogkerk, Sportlaan, Nuenen

Kaarten bij KBO Mariahout
20.00 uur
Zaal de Pelgrim

Do

22
SEP

Kofferbakverkoop 
08.30-15.30 uur

gildeterrein van het Heilig Kruisgilde
Lankveld 10 te Gerwen

Zo

25
SEP

‘Muziek op de kiosk’ Parkblaozers 
en Gerwense Dorpsmuzikanten

13.00 uur
bij de Kiosk, Park te Nuenen

Za

24
SEP

Vredesweek stoepkrijtfestival
14.00 tot 16.00 uur

plein voor de Clemenskerk in
 Nuenen-centrum

Za

24
SEP

Shapeshifting
20.00 uur

Van Goghkerkje - Nuenen

24
25
SEP

24
25
SEP

Zo

25
SEP

IVN Kids: 
Ga mee op bodemdierensafari!

10.00 uur 
Kloosterhof, de IVN-tuin

Zo

25
SEP

Zo

25
SEP

Kleedjesdag Speeltuin de Kievit
13.30-17.00 uur
Parkstraat Nuenen

Afscheidsconcert Zingerij 
Dwarsgetuigd

14.00-17.00 uur 
Het Klooster, Nuenen

Excursie Water- 
zuivering iets voor u?!
Tijdens de week van de duurzaam-
heid krijgt u de kans om op excur-
sie te gaan bij de Waterzuivering in 
Eindhoven.
Er zijn 42 plaatsen beschikbaar en de 
toegang is gratis. Na aanmelding 
via  stroomversnelling@nuenen.
nl krijgt u een aanmeldnummer.
Met  eigen vervoer  meldt u zich op 
dinsdag 12 oktober bij  Waterschap 
de Dommel, Van Oldenbarneveltlaan 
1 en staat de koffie of thee klaar bij de 
ontvangst. De uitleg over rioolwater-
zuivering  is van 13.30 tot 15:30 uur.
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De Kleine Jantje 
Beton Loterij 
vandaag van start! 
  Drie op de tien kinderen spelen 
bijna niet buiten. Terwijl buiten-
spelen heel belangrijk is voor de 
ontwikkeling van kinderen. Daar-
om verkopen ruim 220 scholen 
vanaf vandaag lootjes voor De 
Kleine Jantje Beton Loterij, om 
meer kinderen te laten buitenspe-
len. Tot en met 28 september ko-
men leerlingen langs de deur om 
lootjes te verkopen via een machti-
gingsformulier en online met de 
Tikkie jij bent 'm! actie. 
 
50% van de loterij opbrengst is voor 
de scholen. Zij kunnen dit besteden 
aan het vergroenen van het school-
plein, speelmaterialen of buitenles-
sen. De overige 50% gaat naar de 
projecten en activiteiten van Jantje 
Beton. 
Een lootje kopen is heel eenvoudig 
via een leerling in de buurt, de QR 
code of via www.jantjebeton.nl/loot-
je. Je selecteert online een school, 
vult de gegevens in, kiest het aantal 
lootjes en betaalt via Tikkie. Je tikt 
daarna de actie heel gemakkelijk 
door van Groningen tot Maastricht 
via WhatsApp. 
 
Tijdens De Kleine Jantje Beton Loterij 
- in mei en september - verkopen 
leerlingen lootjes aan hun familie, 
vrienden en buurtbewoners. Via een 
machtiging tot en met 28 september 
of online tot 31 oktober. Van ieder 
verkocht lot gaat er € 1,50 naar de 
school en € 1,50 naar Jantje Beton. 
Meer info: www.jantjebeton.nl/loterij 

Op zoek naar nieuw PERSPECTIEF 

Cursus Mandala Tekenen en Persoonlijke 
Ontwikkeling de 5 ELEMENTEN  
Als mens ben je constant in ontwikkeling. Soms zit je niet zo lekker in je 
vel, dingen gaan niet zoals je graag zou willen. Je omgeving kun je vaak 
niet veranderen. Maar jezelf een zetje geven kun je vaak wel. Kom in be-
weging, doe iets buiten je comfort zone. Schut jezelf eens lekker op! Je 
bent nooit te oud om te leren en het is nooit te vroeg om jezelf beter te le-
ren kennen. 

Op woensdagavond 28 sept. of dins-
dagmiddag 4 okt. start vijf keer een 
Mandala Tekenles gericht op Per-
soonlijke Ontwikkeling. Ervaring is 
niet nodig. Op zoek naar meer ver-
binding met jezelf en de 5 elemen-
ten, Aarde, Water, Lucht, Vuur en 
Ether. Vaak levert het element waar je 
op voorhand niks mee denkt te heb-
ben het meest op. Laat je verrassen 
door wat ieder element je komt bren-
gen. We starten iedere les met een 
korte meditatie. Er is een pauze met 
een kopje koffie en thee, en aan het 
eind van de middag of avond is er 
een gezamenlijk terugkijken op wat 
er is ontstaan. Samen op weg, op 
zoek naar steeds meer zielsverbin-
ding. Voor verdere informatie zie: 
www.marjovanmeer.weebly.com   

Meer 55+woningen in Nuenen
Nuenenaar en ondernemer Hans Claes heeft het initiatief genomen om 
aan het gemeentebestuur van Nuenen te verzoeken bouwgrond ter be-
schikking te stellen voor het bouwen van SENIOREN woningen. Nuenen 
heeft een sterk vergrijzende bevolking die deels wonen in veel te grote 
woningen. Deze woningen hebben een veel te grote tuin en verbruiken 
enorm veel energie.

Om voor deze groep 55+ woningen te bouwen bevorder je ook de doorstroom 
van woningen waardoor uiteindelijk de startende woningzoekenden ook aan 
de bak komen.
De groep 55+inwoners willen niet wonen op een verdieping van appartemen-
ten. Deze mensen willen wonen in een open huis in het groen met de moge-
lijkheid om naar buiten te lopen en in hun huis het gevoel hebben dat je je bui-
ten waant.
Hans Claes geeft aan als prachtig voorbeeld het plan Beekdael in Waalre. Daar 
zijn levensloopbestendige CPO-Woningen gebouwd die uitstekend voldoen 
aan de wensen van deze groep. Het zijn energiezuinige luxe bungalows met 
de essentiële woonvertrekken op begaande grond en met een extra slaapka-
mer annex badkamer op de eerste verdieping. De woningen hebben een klei-
ne voortuin en zeer verrassend is de aanwezigheid van een binnentuin waar-
omheen de woonvertrekken gesitueerd zijn. De indeling van de huizen is naar 
eigen keuze.
De grond voor deze seniorenwoningen moet wel dusdanig gesitueerd zijn 
binnen een straal van 750 meter zodat het centrum van Nuenen te voet bereik-
baar is voor deze groep bewoners. Een ideale plaats voor deze woningen in 
Nuenen is Park Houtrijk. Dit park heeft geen enkele publieke functie en er zijn 
zelfs geen banken aanwezig voor bezoekers. De enige functie van het park is “ 
het uitlaten van honden”. Ook is er voldoende groenvoorziening in de omge-
ving om deze functie over te nemen.
Met de steun van veel bewoners uit Nuenen kan Hans Claes meer druk zetten 
bij het gemeentebestuur van Nuenen bouwgrond ter beschikking te stellen 
voor het bouwen van woningen voor de groep 55+.
Zijn verzoek is aan de bewoners van Nuenen, die zijn plan steunen, een mail te 
sturen naar zijn mailadres; 
h.claes@onsnet.nu
met de volgende tekst:
“wij verzoeken het gemeentebestuur van Nuenen om grond ter beschikking 
te stellen voor de bouw van seniorenwoningen in Nuenen “.

Hans Claes
Vonderrijt 22 5673 BZ Nuenen

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

Ingezonden brieven

Muzikale afsluiting zomer 
door Parkblaozers en  
Gerwense Dorpsmuzikanten
Na twee coronajaren kan het weer: Zondagmiddag 25 september treden 
bij de kiosk in ons Nuenense Park twee muziekverenigingen op. De Park-
blaozers trappen dit concert om 13.00 uur af en hierop aansluitend tre-
den de Gerwense Dorpsmuzikanten op. Deze twee optredens zullen 
naadloos in elkaar overgaan omdat ze ook gezamenlijk een nummertje 
ten gehore zullen brengen. Uiteraard is dit concert gratis toegankelijk en 
zijn er voor het publiek klapstoeltjes aanwezig.

Voor de Parkblaozers is dit het eerste 
optreden met hun nieuwe dirigent 
Orkun Ağır. De Parkblaozers werken 
hard aan hun gevarieerde repertoire 
omdat ze dit jaar hun 40 jarig jubi-
leum vieren. Op zondagmiddag 11 
december is de apotheose van dit ju-
bileumjaar met een feestelijk muzi-
kaal programma in het Nuenense 
Klooster. Noteer dus die datum in uw 
agenda.
De Gerwense Dorpsmuzikanten, on-
der de muzikale leiding van Max 

Kruijzen, zijn een blaasorkest (met 
een accordeonist), waarbij voor hun 
muziek geldt dat dit een mix is van 
traditioneel en moderne gezellig-
heidsmuziek. Ook voor de Dorpsmu-
zikanten geldt dat ze een lange staat 
van dienst hebben, want ze maken al 
muziek sinds 1984 zodat hun 40 jarig 
jubileum ook in zicht komt.

Beide orkesten hopen u aanstaande 
zondagmiddag te mogen trakteren 
op een gezellige muzikale middag.

Parkblaozers

Gerwense Dorpsmuzikanten

Muziekzondagmiddag 
op Weverkeshof
Op zondag 25 september vanaf 14.00 - tot 17.00 uur hebben we, zoals 
vanouds, weer een muziekzondagmiddag op Weverkeshof. Deze keer 
komt Blazerij de Molshoop uit Nuenen met gezellige muziek uit Zuid 
Amerika, the blues en hits uit de jaren ’60, ‘70 en ‘80 bij ons optreden. 

Voor diegenen die hen nog niet ken-
nen. De Molshoop is in 1979 door en-
thousiaste buren van de Molvense 
Erven opgericht. Met name om het 
Nuenense carnaval op te leuken met 
carnavalsdeuntjes. En dat is hen altijd 
goed gelukt! De afgelopen 10 jaar 
hebben zij echter het roer omge-
gooid en zijn de carnavals- en straat-
optredens verdwenen. Nu hebben zij 

een uitgebreid repertoire dat bestaat 
uit Blues, Zuid-Amerikaans en popu-
laire nummers uit 1960, ’70 en ’80. 
Hun optredens worden in de regio 
enthousiast ontvangen. Zo ook op 
Weverkeshof waar zij al diverse keren 
te gast waren. We starten om 14.00 
uur en eindigen om 17.00 uur. Zoals 
altijd is de toegang gratis maar kom 
op tijd, want binnen: vol is vol!

De Jazz Connection Showband 
speelt op 5 oktober in Mierlo  
Ze zijn ongelooflijk muzikaal en absoluut geweldig live op het podium. Met 
hun flamboyance, grote bieren, goedkope whisky, dansen en swingen.
 
Jazz Connection is een grote navol-
ger van de Jump Jive, Jump Blues en 
early Rhythm ’n Blues, die zo’n 50 jaar 
geleden in de VS enorm populair 
werd. Met songs van Louis Prima, Wy-
nonie Harris, King Curtis en Teddy 
Brannon brengen ze een ‘revival’ van 
de beste en meest spraakmakende 
sterren uit deze woelige periode in 
de jazz.   

De Nederlandse Nr 1 Jazz & Swing 
Band nu ook in Jazz Café Mierlo 
Opgericht in jazzstad Breda swingt, 
stampt en spettert Jazz Connection 
sinds ruim 30 jaar (1990) met een ge-
oliede Jazz & Jive show door Europa. 
Veel jazzfestivals en clubs in Neder-

land hebben inmiddels een bijzon-
der goede herinnering aan de band. 

Ze toerden in Europa onder andere in 
België, Engeland, Duitsland, Zwitser-
land, Denemarken, Noorwegen, Bul-
garije, Servië, Rusland en Polen met 
uitstapjes naar het Midden Oosten, 
Afrika en Azië.
Samen met een flinke dosis humor 
zorgt het collectief van Jazz Connec-
tion voor een opmerkelijk eigen ge-
luid: transparant, geraffineerd, catchy 
& groovy. Of het nu een swingende 
jive, dampende boogie of meesle-
pende blues is, je herkent direct de 
sound van dit unieke sextet. 
Dit feest wil je echt niet missen, op 
woensdagavond 5 oktober in ’t Patro-
naat, Heer van Scherpenzeelweg 14-16, 
5731 EW Mierlo. Aanvang 20.00 uur. 
Wacht niet te lang. 
Reserveer nu via www.jazzcafemierlo.nl  

Maak vrienden bij 
Join Us
Het lijkt misschien vanzelfspre-
kend dat jongeren vrienden heb-
ben. Toch voelt 8% van de jonge-
ren zich elke dag alleen. Dat zijn 
zo’n 200.000 jongeren in Neder-
land. Deze jongeren vinden het 
lastig om anderen jongeren te ont-
moeten en vriendschappen op te 
bouwen. Join Us is er vanaf nu ook 
in gemeente Nuenen voor deze 
jongeren!  

Sociaal sterker worden
Join Us helpt jongeren die het lastig 
vinden om contact te maken met 
leeftijdsgenoten. In Nuenen start de 
groep 12 tot 18 jaar vanaf dinsdag 18 
oktober. De groep van 18 tot 25 jaar is 
al van start gegaan en met groot suc-
ces, voel je welkom om je hierbij aan 
te sluiten! Om de twee weken ont-
moeten de jongeren elkaar. Samen 
doen ze allerlei activiteiten die ze zelf 
bepalen en organiseren. Denk aan 
gamen, films kijken, spelletjes doen 
of externe activiteiten. Tijdens de 
avonden zijn er ervaren begeleiders 
aanwezig die de jongeren helpen 
met het verbeteren van hun sociale 
vaardigheden en het versterken van 
hun zelfbeeld.

Altijd jezelf zijn
Lola-Kay vertelt over haar deelname 
aan Join Us. ‘Ik had het gevoel dat 
niemand me leuk vond en dat ik niet 
goed genoeg was. Ik heb toen op in-
ternet gezocht of er iets bestond 
waar je vrienden kon maken ofzo. Zo 
kwam ik bij Join Us.’ Inmiddels is Lola-
Kay uitgestroomd en blikt ze terug. 
‘Bij Join Us kun je altijd jezelf zijn en je 
kunt er ook een stuk zelfverzekerder 
van worden. Ik merkte bij Join Us dat 
ik wél goed genoeg was en kan nu op 
andere plekken ook beter laten zien 
wie ik ben.’  

Kom erbij. Join Us!
Ben je nieuwsgierig naar Join Us? Ie-
dereen is van harte welkom! Jonge-
ren kunnen zich gratis aanmelden via 
de website. Op www.join-us.nu vind 
je meer informatie en veel ervarings-
verhalen van jongeren. Join Us is ook 
actief in gemeentes als Amsterdam, 
Twenterand, Dordrecht, Utrecht, Rot-
terdam en Eindhoven. Voor meer in-
formatie of vragen kun je contact op-
nemen met Floor Donders, via de 
mail floor.donders@levgroep.nl of via 
telefoonnummer 06 89 97 06 53.

NUENEN
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Filmreportage Kunst  met een grote T
Op dinsdag 13 september had Rotary Club Nuenen een bijeenkomst georga-
niseerd waarbij deelnemers aan 'Kunst met een grote T' bij elkaar kwamen in 
het Nuenens College. Daar werden zij bijgepraat over het evenement dat op 1 
en 2 oktober wordt gehouden.
 
Scan de QR-code voor een filmrepor-
tage, gemaakt door Chris Dekkers 
over deze bijeenkomst. 

Zingerij Dwarsgetuigd viert 25-jarig 
jubileum met afscheidsconcert
In het kader van het 200-jarig bestaan van de gemeente Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten viert het Nuenense shantykoor Zingerij Dwarsgetuigd 
haar 25-jarig jubileum met een wel heel bijzonder optreden, namelijk 
met een afscheidsconcert.

Een allerlaatste optreden dus, waar-
mee dit roemruchte koor in het bij-
zonder afscheid wil nemen van de in-
woners van Nuenen, de thuishaven 
waar de koorleden al die tijd samen-
kwamen om te oefenen.
Tijdens haar 25-jarig bestaan is Zin-
gerij Dwarsgetuigd uitgegroeid tot 
een koor met een bekende naam in 
de shantywereld, zowel in binnen- als 
buitenland. Zo werd, mede dankzij 
het inspirerende en originele optre-
den van Dwarsgetuigd, op 12 juli 
2018 in het Openluchtmuseum te 
Arnhem het zingen van shanty’s  offi-
cieel bestempeld tot Immaterieel 
Cultureel Erfgoed. Zingerij Dwarsge-
tuigd brengt dus de echte, originele 
shanty’s ten gehore, zoals die op de 
oude, dwarsgetuigde zeilschepen 
werden gezongen. Vandaar de naam, 
die ook verwijst naar het dwarse Nue-

nense karakter.
Er zijn verschillende soorten shanty’s. 
Zoals werkliederen, om het zware fy-
sieke werk aan boord ritmisch te be-
geleiden en de zogenaamde forbit-
ters, die in de spaarzame vrije tijd aan 
boord werden gezongen en vertellen 
over verre oorden en barre tochten, 
over heimwee naar al dan niet verlo-
ren liefdes in de aangelopen haven-
steden en de onmisbare drank. Ook 
de leiding aan boord werd bezongen 
in ‘protestliederen’, vol kritiek over de 
erbarmelijke werkomstandigheden 
en de tirannie van kapitein, stuurlui 
of de bootsman aan boord.

Dit unieke concert vindt plaats in het 
Klooster, op zondag 25 september 
van 14.00 tot 17.00 uur. De toegang is 
gratis. U bent van harte welkom en 
wij hopen dat u nog eenmaal komt 
genieten van Zingerij Dwarsgetuigd.

Popkoor GoodVibes 
zoekt nieuwe leden
 
Hou jij van zingen in een gezellige 
sfeer? Dan is GoodVibes iets voor 
jou. GoodVibes is een levendig 
popkoor dat lekkere muziek maakt 
in een eigen jasje. Maandag 26 
september is iedereen van harte 
welkom op de open repetitie van 
popkoor GoodVibes in Scarabee, 
Mantelmeeuwlaan 10, Nuenen (de 
trap op rechts) van 20.00 - 21.00 
uur. 

Misschien zing je al of lijkt het je leuk 
om te zingen? Dan is dit een prima 
gelegenheid om te komen kijken of 
misschien al direct mee te doen. Het 
kan allemaal, we begroeten je graag 
op deze repetitieavond. Om 21.00 
uur drinken we een kopje koffie met 
iets lekkers. Na de pauze zingt het 
koor door tot 22.00 uur. Voel je vrij 
om tot het eind te blijven.
 
Nieuwe leden welkom
Popkoor GoodVibes, met nu vieren-
twintig zingende leden, heeft de am-
bitie om verder te groeien en staat 
onder de enthousiaste leiding van di-
rigente Marjan Olivier. We hebben 
een afwisselend repertoire opge-
bouwd van stevige popsongs tot bal-
lads. Denk aan Fire van de Pointer Sis-
ters, Venus van Shocking Blue, het 
mooie Shallow van Lady Gaga uit de 
film A star is born, maar ook een med-
ley van Queen.
Wij willen graag nog een aantal nieu-
we leden verwelkomen. Alle stems-
oorten zijn welkom, maar vooral so-
pranen, tenoren en bassen. Ook zijn 
we op zoek naar een toetsenist. Heb-
ben we je nieuwsgierigheid gewekt 
of heb je concrete interesse, kom 
langs op de open repetitie en zing 
met ons mee! Vanaf 19.45 uur is de in-
loop en staat de deur, de trap op 
rechts, open. Voor meer informatie 
kun je bellen met Regi Koelink tel. 06-
24739644.

Zonnebloem afdeling Nuenen 
verwent leden en vrijwilligers  
Van de Zonnebloem afdeling Nuenen is het bekend dat zij door het jaar 
heen fijne en leuke activiteiten voor haar leden organiseert. Al langere 
tijd stond een optreden van ‘t Huis Theater met de voorstelling ‘Op pad 
met Annie M.G. Schmidt’ gepland. Op 15 september was het dan zover en 
kon de voorstelling plaatsvinden in Het Klooster. Het is een theatertour 
langs de mooiste liedjes van Annie M.G. Schmidt, ondersteund met dans, 
mime en muzikale begeleiding. 

Het was een feest van herkenning 
voor de gasten en vrijwilligers. Een 
middag om in het geheugen te hou-
den. Uiteraard werd er in de pauze 
een consumptie aangeboden en 
werd er weer fijn bijgepraat met ie-
dereen. Kortom een zeer geslaagde 
middag.   

Oproep!Oproep!

Rond de Linde wil elke maand aandacht gaan besteden aan 
gewone Nuenenaren die een bijzondere hobby of activiteit heb-
ben. Verzamel je auto’s, doe je aan Airbrush, Frivolite (hand-
werken), poppen, dan vinden we dat leuk om daar meer over 
te weten. Stuur een mail naar hobby@ronddelinde.nl en dan 
komen wij bij je langs om een kijkje te nemen en je verhaal te 
horen. Wellicht inspireer je hiermee ook andere Nuenenaren!

Nuenenaren met hobby’s

Herhaalde oproep 
van het Jeugd  
Theaterlab!!
Op 16 september werd de eerste 
introductieavond van het Jeugd 
Theaterlab van de Lindespelers ge-
houden. Met veel plezier en vol en-
thousiasme werd geproefd aan to-
neelspelen bij het Jeugd Theater-
lab. Samen met leeftijdgenoten 
(12 - 18 jaar) maak je daar, onder 
leiding van een ervaren theaterdo-
cent, in de loop van een schooljaar 
een voorstelling. 

Goed nieuws!
Er is nog plek voor jongeren van 12 
tot 18 jaar die graag willen gaan to-
neelspelen. Vrijdag 23 september is 
er nog een introductieavond waar je 
kennis kunt maken van 19.00 tot 
21.00 uur in Het Klooster.
Je bent van harte welkom.
 

Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in een tweemaandelijkse 
column verschillende aspecten van verlies op het leven van mensen. 

derouwcoach.nl

Ed biedt als rouwcoach psychosociale 
therapie bij verlies. Naast individuele 
begeleiding verzorgt hij lezingen, work-
shops en trainingen over verliesverwer-
king en is hij als docent verliesverwer-
king verbonden aan de Academie voor 
Integrale Menswetenschappen. 

T 06-81468679 / www.derouwcoach.nl

Ja echt, ik zag hem weer in zijn stoel zitten
“Hoe kan dat nou? Ik kwam de kamer binnenlopen, keek om de hoek en 
zag hem in zijn stoel zitten zoals hij daar altijd de krant zat te lezen. Voor 
mijn gevoel zat hij er echt. Maar dat kan niet, want hij is dood. Volgens mij 
gaat het niet helemaal goed met mij.”

Het zien van iemand die is overleden 
is een vreemde, verwarrende erva-
ring. Vaak gaan we twijfelen aan ons-
zelf of we nog wel normaal functio-
neren. Sommigen zien dit als een bo-
vennatuurlijke, paranormale of spiri-
tuele ervaring. Wetenschappers noe-
men dit soort ervaringen ook wel 
rouw-hallucinaties. Of je het nu we-
tenschappelijk of spiritueel bena-
dert, maakt op zich niet zo veel uit. 
Feit is dat dit soort ervaringen regel-
matig voor komen in een rouwpro-
ces. Het is niet alleen het zien van ie-
mand die is overleden, ook het horen 
van een stem, een bekende uitspraak 
van hem of haar horen of zelfs voelen 
is mogelijk. Soms is het beeld heel 
letterlijk, soms is het een schim of 
een gevoel van de aanwezigheid. Het 
zien van de doden voelt heel echt 
aan, alsof je hem of haar zo kan aan-
raken.

Uit onderzoeken blijkt dat tussen de 
9% en 13% van de mensen wel eens 
een overleden iemand heeft gezien. 
Onder weduwen en weduwnaars ko-
men rouw-hallucinaties veel voor. In 
deze groep heeft zo’n 30% tot 60% 
deze ervaring. 
Rouw-hallucinaties komen het mees-

te voor in de eerste periode na het 
overlijden. De meeste mensen erva-
ren de rouw-hallucinaties als iets po-
sitiefs. 

Rouw-hallucinaties zijn er niet voor 
niets. Het zijn ervaringen die ervoor 
zorgen dat de nieuwe realiteit kan in-
dalen. Als het af en toe voor komt is 
het dus niets om je zorgen over te 
maken. Een rouw-hallucinatie duurt 
in een gezond rouwproces maar een 
paar seconden en wordt dan gevolgd 
door het besef dat de ervaring niet 
klopt met de werkelijkheid. Dat zie je 
ook terug in de uitspraak waarmee 
dit artikel begint: “Maar dat kan niet, 
want hij is dood.” 

IVN Kids: zondag 25 september

Ga mee op bodemdierensafari!
De meeste bodemdieren zijn klein, maar doen grootse dingen voor de na-
tuur. Ben je benieuwd welke diertjes de bodem bij ons in de buurt gezond 
houden? Kom dan zondag naar de Kloosterhof en ga met IVN Kids mee op 
bodemdierensafari!

Om 10.00 uur zijn alle kinderen en 
zoals altijd ook hun (groot)ouders, 
welkom bij de Kloosterhof, de IVN-
tuin die via de poort rechts van het 
Klooster te bereiken is. We gaan in-
secten uit de boom schudden en be-
kijken met loepjes, wroeten in de 
composthoop en het bijenhotel be-
kijken. We sluiten af met een leuk 
spinnenwebspel. Uiterlijk om 12.00 
uur zijn we klaar. Meedoen is gratis 
en vooraf aanmelden niet nodig. 
Zien we je zondag?

Stoepkrijten 
Op het plein van de Clemenskerk gaan we op zaterdag 24 september 
stoepkrijten, want het is Vredesweek en dat willen we met mooie tekenin-
gen laten zien. Bij het stoepkrijtfestival kunnen kinderen het hele plein 
omtoveren tot een hele grote vrolijke, kleurrijke stoepkrijttekening. Vo-
rig jaar was dit al heel erg mooi, maar dat kan dit jaar vast nog beter. Ver-
der kun je met zand proberen te schrijven of kleurplaten kleuren.

Onderwijl is er muziek. En wie weet 
wat nog meer.  Kortom gezellig en 
voor iedereen wat wils, want ook de 
volwassenen mogen hun tekentalent 
met krijt laten zien en de kerk is ter 
bezichtiging open.
We hopen, dat heel veel kinderen van 
allerlei geloven, van allerlei kleuren 
en van allerlei leeftijden komen hel-
pen om het plein zo mooi mogelijk te 
maken.
Het festival is zaterdag van 14.00 tot 

Mail bij vragen naar ivnkidsnuenen@
gmail.com. Kijk voor meer informatie 
over de Bodemdierendagen (van 23 
september t/m 5 oktober) op  bo-
demdierendagen.nl.

16.00 uur op het plein voor de Cle-
menskerk in Nuenen-centrum. Voor 
stoepkrijt en limonade wordt ge-
zorgd.

Kaarten bij 
KBO Mariahout
De KBO Mariahout begint weer met 
het kaarten op 22 september bij 
zaal de Pelgrim. Het begint om acht 
uur en de zaal is open om half acht. 
De prijzen zijn iets veranderd: de 
eerste vijf prijzen bij het kaarten en 
de loterij zijn geldprijzen, daarna 
zijn het levensmiddelen.
 
Er zijn ook nog plaatsen vrij voor de 
Modeshow op 26 september. Neem 
uw vriendin of buurvrouw mee. Het 
belooft een gezellige dag te worden. 
De kosten weten we nog niet maar 
het zal tussen de 25,- en 30,- euro zijn. 
Als de bus vol komt, wordt de prijs 
natuurlijk lager. Verzamelen om 
08.30 uur bij de kerk in Mariahout. 
Kom op tijd, de bus vertrekt om 08.30 
uur.
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Programma LON-TV

Het programma van ons maga-
zine Nuenen Nú wordt meerdere 
keren per week ververst met 
nieuwe onderwerpen. De volgen-
de onderwerpen zijn in de loop 
van week 38 en 39 (onder voor-
behoud) in de uitzending van 
Nuenen Nú te zien: 

• Proms Festival in het Strandbad
• Refelingse Erven bestaat 50 jaar
• Evenementen op slotdag NGN 

200
• Wereld Alzheimerdag 21 sep-

tember 2022
• Nieuwe vrijwilligers gevraagd 

voor Vincentre (afl.1)
• Nieuwe vrijwilligers gevraagd 

voor Vincentre (afl.2)
• Bridgedrive van NGN 200 in 

Gerwen.

De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú zijn te bekijken om 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 en 23.00 uur. 
Nuenen Nú Extra is te zien om 
12.00, 15.00, 18.00 en 21.00 uur.
Op donderdag 29 september 
wordt de gemeenteraadsverga-
dering door LON TV rechtstreeks 
uitgezonden.

De programma’s van LON TV zijn 
ook te volgen via de livestream 
op www.omroepnuenen.nl. Te-
vens kunt u op deze website ac-
tuele nieuwsberichten lezen en 
oude LON-opnames bekijken. 
U kunt alle reportages ook apart 
bekijken op You Tube, Facebook, 
via www.youtube.com/lokaleom-
roepnuenen en op de LON app.

Op welke TV- kanalen kunt u 
LON TV ontvangen?
• Ziggo digitaal (kanaal 36); 
 met CI+ module kanaal 334
• KPN: kanaal 1436
• Xs4all: kanaal 1436
• T.Mobile: kanaal 791
• Ook te zien op 
 www.omroepnuenen.nl

Hebt u een idee of een tip voor 
een door LON TV te verzorgen re-
portage? Stuur dan een e-mail 
naar tv@omroepnuenen.nl

De ‘herrijzenis’ van een bridgeclub…..
 
Het begin van de coronatijd betekende voor bridgeclub ‘Spirit’ het einde. 
Het leek niet verstandig om in een onzekere tijd met weinig mogelijkhe-
den voor clubactiviteiten nog dóór te gaan. En zo kwam een einde aan 3 
wekelijkse drukbezochte bridgemiddagen voor zo’n 260 bridgers. Het 
bridgen kreeg vooral een vervolg met spelen in kleine kring thuis.

Minioren zwemmers Z&PV 
Nuenen laten zich zien
Afgelopen zondag vond in Deurne de allereerste minioren wedstrijd van 
het nieuwe seizoen plaats. Voor Nuenen stonden vier jongens aan de 
start. De tweelingbroers Karol en Maksymilian Biinski (9 jaar); Julian van 
Kuringen (11 jaar) en Costa Caboni (10 jaar).

De minioren van Z&PV Nuenen

T.P.V. De Lissevoort 

Het nieuwe jasje 
paste!
In de week van 5 tot en met 11 sep-
tember jl. vond het De 3 Gebroe-
ders 25+ tennis en padel dubbel-
toernooi plaats. Het was weer een 
geslaagd toernooi. 

Ongeveer 375 deelnemers speelden 
300 wedstrijden padel en tennis. 
Dankzij de nieuwe padelbanen kon-
den we bijna 50 padelkoppels ver-
welkomen op ons toernooi. Over het 
algemeen was het prima weer dus er 
kwamen ook veel supporters naar de 
club. Die paar buien mochten de pret 
niet drukken. Op de finaledag was 
het prachtig weer waardoor het lang 
gezellig bleef!
Dankzij onze nieuwe sponsor De 3 
Gebroeders kon iedereen elke dag 
genieten van verse soep en de wor-
stenbroodjes van Patrick Spapens 
vielen ook goed in de smaak. Wij be-
danken alle spelers voor hun enthou-
siaste deelname en hopen dat ie-
dereen er volgend jaar weer bij is!

De tweelingbroers en Julian zwom-
men hetzelfde programma, 50meter 
rugslag, 50 meter schoolslag en 50 m 
vrije slag. Voor Costa stond na de 50 
meter rugslag, de 100 meter vrijeslag 
en daarna de 200 meter wisselslag op 
het programma.
De 50 meter rugslag werd een prooi 
voor Karol, die zijn broer net 2 secon-
den voor bleef, maar beiden wisten 
hun persoonlijk record te verbreken. 
Julian en Costa maakten er ook een 
leuke strijd van die door Costa werd 
gewonnen in 53,77 seconden. De 50 
meter schoolslag werd gewonnen 
door Julian in 1 minuut en 2 secon-
den, Maksymilian en Karol zwommen 
een solide race en met wederom 
voor beiden een PR..
Na de pauze was het de beurt aan 
Costa op de 100 meter vrijeslag. Na 1 
minuut en 48 seconden tikte hij moe 
maar voldaan aan. Het was weer even 
wennen om 4 banen te zwemmen. 
Karol, Maksymilian en Julian sloten 
deze wedstrijd af met de halve af-
stand (50 meter) vrijeslag. De twee-
lingbroers deden wederom niet veel 
voor elkaar onder, maar het was toch 
net weer Karol die 0,6 seconden eer-
der aan tikte, terwijl Julian ook weer 
onder zijn oude tijd zwom. Het slot-
stuk kwam van Costa die de 200 me-
ter wisselslag in 4 minuten en 16 se-

conden wist af te leggen. Dit was 
voor hem de eerste keer dat hij deze 
afstand zwom en na zijn race kreeg 
hij een diepe buiging van zijn trainer 
en een welgemeende high five.
Zondag 2 oktober is het de beurt aan 
de oudere zwemmers van Z&PV Nue-
nen. Dan wordt de eerste landelijke 
competitie wedstrijd gezwommen in 
Roosendaal.

 Erik van der Schriek nieuwe 
koning Heilig Kruisgilde
Onder een fris zonnetje werd zaterdag 17 september de start van de Teer-
dag aangevangen. Na een kort gebed op ons Martien v.d. Berkpleintje, 
werd ter ere van onze vorige koning, Harry Vermeltfoort, onze nieuwe 
kampioensboom voor de kruisboogschutters onthuld en met wijwater 
besprenkeld.

Koning en koningin

Na een goed gedekte koffietafel trok 
het gilde ook traditiegetrouw 3x rond 
de geweer schutsboom om deze te 
vrijwaren van onheil, en kon het ko-
ningsschieten aanvangen. Een 13-tal 

gildebroeders en -zusters durfden 
het aan om de vogel naar beneden te 
willen schieten. Na 3 volle ronden 
met rake schoten begon men vol 
goede moed aan de vierde ronde. Bij 
het 49e schot was Erik van der Schriek 
de gelukkige die de vogel eraf schoot, 
en die nu voor een jaar het Heilig 
Kruisgilde mag vertegenwoordigen 
als koning.

Na een bezoek aan de horeca en na 
een korte rondgang door het dorp, 
om te laten zien dat we een nieuwe 
koning hadden, ging het gilde terug 
naar de Schutsherd om daar te genie-
ten van de traditionele warme maal-
tijd. 

Zondag 18 september
De nieuwe koning werd thuis opge-
haald om gezamenlijk met de jubila-
rissen naar de St. Clemenskerk te 
gaan waar de traditionele gildemis 
door pastor Paul Clement voorgedra-
gen werd, ondersteund door paro-
chiekoor, gildetrom en gildeleden.

Na terugkomst in de Schutsherd wer-
den de gildebroeders, -zusters en ge-
nodigden voorzien van broodjes en 
koffie of thee. Om 14.00 uur stond de 
receptietafel klaar waaraan de twee 

jubilarissen, Johan van Rooij (65 jaar 
lid) en zijn zoon Johnny van Rooij (25 
jaar lid) gehuldigd werden door de 
hoofdman, onze beschermvrouwe 
en de vice-voorzitter van Kring Kem-
penland. Een derde jubilaris, Gerard 
Gorselink (25 jaar lid), moest helaas 
verstek laten gaan. Hij krijgt op een 
later tijdstip een receptie ter ere van 
zijn jubileum.

Het was binnen het gilde nog niet 
voorgekomen dat een lid 65 jaar lid 
geweest was. Dit feit werd dan ook 
ondersteund met een speciaal hier-
voor ontworpen oorkonde. Na een 

vendelgroet voor de jubilarissen, 
nam ook de nieuwe koning plaats 
aan de receptietafel om de vele han-
den te schudden. 

Voor het goede doel stond op de ta-
fel een mandje waarin een gift ge-
daan kon worden. Uiteindelijk is 354 
euro opgebracht voor Jong Neder-
land, zodat zij extra spelmateriaal 
kunnen aanschaffen.

Na de receptie werden er verder ver-
broederd, gezongen en gefeest en 
werden deze twee Teerdagen afge-
sloten.

Jubilarissen geflankeerd met trom en vendel

Badminton Club Lieshout en  
Basketbal Club Lieshout maken kennis
Badminton Club Lieshout bestaat dit jaar 50 jaar. Zij zijn in oktober 1972 
opgericht als uitvloeisel van het maatschappelijk werk om meer mensen 
aan het sporten te krijgen. Gelijktijdig is óók Basketbal Club Lieshout 
ontstaan en dus bestaan zij óók 50 jaar. Als onderdeel van het jubileum-
jaar hebben de badmintonners daarom maar eens kennis gemaakt met 
‘die andere BCL’.

Basketballende badmintonners en bad-
mintonnende basketballers maakten in 
Lieshout kennis met elkaars sport

BCL 50 jaar
Onder het motto ‘BCL 50 & BCL 50’ 
hebben de Lieshoutse Basketbalclub 
en de Lieshoutse Badmintonclub 
eens naar de sport van de ander ge-
keken. Al 50 jaar sporten deze beide 
BCL’en immers naast elkaar in sport-
hal ‘de Klumper’: hoog tijd om eens 
naar de sport van de ander te kijken. 
Badminton Club Lieshout heeft dan 
ook het initiatief genomen om een 
gezamenlijke uitwisseling te doen, 
die weer past in de serie activiteiten 
die de badmintonvereniging organi-
seert in het jubileumjaar.

Basketbal
De uitwisselingsochtend begon met 
Basketbal. Terwijl de ervaren basket-
ballers op de achtergrond een onder-
ling partijtje speelden werden de uit-
proberende badmintonners apart 
genomen en wist trainer Maarten de 
Groot met enkele simpele oefenin-
gen de eerste basiszaken bij te bren-
gen: passen, schieten en dribbelen. 
Dat dat op verschillende manieren 
kan werd al snel duidelijk. Ook werd 
duidelijk dat er verschillende forma-
ten ballen zijn en dat de basketbalrin-
gen niet voor iedereen even hoog 
hangen. Ook werd duidelijk dat ge-
lijktijdig dribbelen en rondkijken om 
af te kunnen spelen zeker niet een-
voudig is en wat meer ervaring ver-
eist. Al-met-al een leerzame én gezel-
lige basketballes.

Badminton
Na het basketbal was het tijd voor 
badminton. Via een snelle actie wer-
den basketbalborden opgetakeld en 

 
En toch…..
Ineke en Jan kregen steeds méér te 
horen – op tal van plaatsen – dat de 
Spiritsfeer gemist werd. Nostalgie 
sloeg kennelijk toe. En opeens was 
daar dan het besluit om de draad na 
tweeëneenhalf   jaar weer op te pak-
ken. Op zich wel apart, omdat met 
name bridgeclubs het de afgelopen 
jaren niet altijd gemakkelijk hadden.

Maar afgelopen donderdag is inmid-
dels alweer de eerste bridgemiddag 
van start gegaan in wijkgebouw ‘Eno-
de’, in Eeneind.
Het was méér dan een reünie, het 

vervangen door de netten en de 
shuttles van de badmintonners. Na 
een korte uitleg over lijnen, spelre-
gels en slagen konden de basketbal-
lers meteen zelf aan de slag. Omdat 
gekozen was voor het spelen van een 
onderlinge wedstrijden was er met-
een volop strijd. Tijdens de wedstrijd-
jes werden er nog wat aanwijzingen 
gegeven, zodat de basketballers toch 
wat kneepjes van het badminton 
konden meekrijgen en ook eens ken-
nis konden maken met deze snelle 
zaalsport.

Gezamenlijke afsluiting
Na afloop van de kennismaking met 
elkaars sport was er nog tijd inge-
ruimd om elkaars leden te leren ken-
nen. In de nét heropende kantine bij 
de sporthal werd dan ook nog gezel-
lig nagepraat over elkaars sport en el-
kaars jubileum. Als volgende activi-
teit in het jubileumjaar heeft Badmin-
ton club Lieshout een ‘apenkooi-
avond’ op het programma staan voor 
de jeugd: deze zal op 22 september 
door de jeugdbegeleiding ingevuld 
worden: zo is er gedurende het hele 
jubileumjaar steeds weer iets te doen 
voor de leden van Badminton Club 
Lieshout.

was gelijk weer deelnemen aan de 
ongedwongen en gezellige sfeer, die 
zo veel jaren kenmerkend was voor 
‘Spirit’.

Dat gold trouwens ook voor ‘kwartje’ 
koffie en thee zelfbediening, al ruim 
25 jaar van toepassing. Een traditie 
die voortgezet wordt. Ach, voor vijf-
entwintig eurocenten wil iedereen 
wel graag zijn eigen kopje vullen, ja 
toch?!
 
Er is nog beperkt plek. Voor info: 040-
2831072.

ROGER FEDERER 
Met de precisie van een Zwitsers 
uurwerk 
Sloeg hij van zich af 

Dat maakte zijn spel ijzersterk 
Poezie in beweging was wat hij gaf 

Dansend zweefde hij over de banen 
Lichtvoetigheid was zijn handelsmerk 
 
Slechts zelden zag je hem in tranen 
Alleen op Wimbledon, na verlies van 
Nadal 
 
Een overwinnaar zonder wanen 
Voor Roger dus een knieval   

©Joke van Overbruggen                                        

SPORTSPORT
Programma
VOETBAL
RKVV NEDERWETTEN
Vrijdag 23 September
Nederw. VR30+1 - Braakh VR30+1  19.30
S.B.C 35+1 - Nederw. 35+1  . . . . . . .  20.00
Zaterdag 24 September
Nederw. Vet - Wilhelmina Boys Vet A  . . .
16.30
Zondag 25 September
Nederw. 1 - O.K.S.V 1  . . . . . . . . . . . . .  14.30
RKSV Nuenen 8 - Nederw. 3  . . . . . . 12.00
Pusphaira 6 - Nederw. 4 . . . . . . . . . .  12.00
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Bezoek onze open dag
zaterdag 24 september

Kom kijken bij het slijpen, frezen 
& meten

Kom kijken bij het slijpen, frezen 
Benieuwd 
wat er hier achter 
de schermen 
gebeurt? 

werkenbijderooynuenen.nl/opendagDE ROOY Slijpcentrum

Precision
Collseweg 19 | Nuenen
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Avondje Conn 2022
28 september 2022 live in het Klooster

De Coöperatie OnsNet Nuenen (Conn) organiseert een gratis bijeenkomst voor 
Nuenenaren om hen te informeren over de activiteiten en projecten die met mede-
werking van de Conn zijn en worden ontwikkeld in Nuenen. 
Het Avondje Conn vindt plaats op woensdag 28 september, van 20.00 uur tot onge-
veer 22.00 uur. Wij nodigen u van harte uit om erbij te zijn.

Als belangenbehartiger van uw glasvezelnetwerk zet de Conn zich onder andere in 
voor innovatie en maatschappelijke doelen. Wij vinden het belangrijk dat het net-
werk altijd optimaal functioneert, maar ook dat we activiteiten via glasvezel ontwik-
kelen die de inwoners van Nuenen helpen in de vorm van digitale oplossingen. 

Het programma
Tijdens het programma geeft Conn-voorzitter Hans Doffegnies inzichten in de acti-
viteiten van de Conn. Daarna is het woord aan een aantal gastsprekers, waarbij we 
de mogelijkheden die connectiviteit in het algemeen biedt en ons glasvezelnet in 
het bijzonder als uitgangspunt hebben genomen.

Erwin Pino verzorgt een presentatie over zijn internet of things applicatie voor bijen 
die in Gerwen draait. Pieter van Wijk vertelt over de ontwikkelingen rondom het Di-
gitaal Platform Nuenen, terwijl Joost Sluijter en Stefan Prinsen het publiek meene-
men in de voorbereidingen rondom project MARGOT. Peter Portheine geeft op het 
Avondje Conn inzicht in de creatie van de slimme woon- en werkwijk in Helmond 
waarin bewoners zelf een centrale rol spelen bij de ontwikkeling van hun eigen leef-
omgeving. 

U vindt alles over het Avondje Conn en meer informatie over de presentaties op de 
website www.connuenen.nl. 

Komt u ook?
Toegang is gratis. Wel horen we graag van tevoren of u erbij bent. U kunt zich aan-
melden door een mailtje te sturen naar info@connuenen.nl onder vermelding van 
Avondje Conn.

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

Autobedrijf Joop v.d. Heuvel 

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

GESPECIALISEERD IN VOLVO EN JAPANSE MERKEN

TE KOOP: Volvo S60 sedan zwart
2.0T Drivers Edition  |  Bouwjaar 2007

benzine, automaat   |  Kilometerstand 220.000
(betreft bemiddeling voor klant)


