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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

 W
EE

K:
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Puzzel mee 
Zie de puzzelpagina in onze 
weekkrant voor meer info.

Fietsen en 
reparatie

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

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

www.makelaarsplein.com
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WoensXL

koopzondag
2 oktober 

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

WOENSXL

Lee� andgoed Opwetten, waar 
generaties worden verbonden  
Door Caroline van Nes

Op 5 september zijn Kids Society Erica en Archipel samen gestart in de ge-
renoveerde boerderij van Lee� andgoed Opwetten. Kinder- en buiten-
schoolse opvang in één locatie, samen met dagbestedingsactiviteiten 
voor senioren. Er is hard gewerkt om de monumentale boerderij aan de 
Opwettenseweg geschikt te maken voor deze mooie samenwerking.
Binnen het Leeflandgoed worden ge-
neraties verbonden, hier ontmoeten 
kinderen en ouderen elkaar. De ba-
lans tussen traditie en vernieuwing is 
dan ook de basis voor het Leefland-
goed.  De onbevangenheid van kin-
deren en de herinneringen en erva-
ringen van ouderen vullen elkaar 
goed aan. Spontane ontmoetingen 
tussen beide partijen, leren kinderen 
delen en behulpzaam zijn. Ouderen 
hebben een rijke bron aan levenser-
varing waar kinderen uit kunnen put-
ten. Mooie verhalen die zij maar al te 
graag willen delen. Zo voeden zij el-
kaar met leefgeluk. 

Manager dagbesteding bij Archipel, 
Riet Odekerken, is erg blij met de 

mooie samenwerking: “Wij zijn ervan 
overtuigd dat jong en oud veel voor 
elkaar kunnen betekenen. We organi-
seren gezamenlijke activiteiten, maar 
net zo belangrijk zijn de spontane 
ontmoetingen die hier kunnen 
plaatsvinden. Het gebouw is daar 
heel geschikt voor en ook de tuin 
wordt gezamenlijk gebruikt.” 
Marcel Strolenberg, directeur van 
Kids Society Erica vult aan: “Er wordt 
hier onder andere samen gekookt en 
gegeten, met dieren geknuffeld, ge-
knutseld en ook bewegen is een heel 
belangrijk onderdeel van de dag.” 
Bij de dagbesteding voor ouderen is 
er elke dag de mogelijkheid om uit 
twee activiteiten te kiezen. Bij de kin-
deren is er een baby- en een peuter-
groep, maar ook oudere kinderen zijn 
welkom. Er worden vroegschoolse 
activiteiten georganiseerd en er zijn 
twee BSO ruimtes.

Hergebruik materialen
Het is een monumentale boerderij en 
bij de verbouwing zijn veel oude ma-
terialen behouden gebleven, zoals 
de prachtige houten balken. Deze 
vormen een bijzonder geheel met de 
splinternieuwe ruimtes. Marcel: “Bo-
men die op het terrein stonden, zijn 
zoveel mogelijk hergebruikt, onder 
andere voor de speeltuin. Ook voor 
de tuin is nagedacht over de planten-
keuze, met niet-dagelijkse planten 
die juist herkenbaar zijn voor oude-
ren. Er komt ook nog een moestuin, 
waar jong en oud samen in kunnen 

werken. Een mooie combinatie van 
actief bezig zijn en buiten zijn.”
Riet: “In fase twee, die over een paar 
jaar moet beginnen, wordt ook de 
oude stal verbouwd. Wat daar precies 
in komt, weten we nog niet, maar 
daar hebben we al mooie ideeën 
voor. Op het landgoed moet ook een 
wandelpark komen en er zijn plan-
nen voor bijvoorbeeld workshops in 
het weekend, zodat dit mooie gebied 
door alle Nuenenaren gebruikt kan 
worden.”  

Nieuw en oud team
De dagbesteding van Archipel is van 
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Rond de Linde
zoekt bezorgers

v.a. 13 jaar

Jo van Dijkhof in zijn geheel naar 
Leeflandgoed Opwetten gegaan. 
Hierbij is het volledige oude team 
meeverhuisd. Wat Erica betreft is er 
een heel nieuw team mensen begon-
nen. Riet: “Om hier te werken, moet je 
het leuk vinden om zowel met kinde-
ren als met ouderen bezig te zijn. Er is 
volop ruimte om te experimenteren, 
om uit te vinden wat het beste werkt. 
We werken samen als een team.” 
Marcel besluit: “Het is voor ons alle-
maal een nieuwe uitdaging, werk in 
uitvoering zogezegd en iedereen 
heeft er heel veel zin in om er een 
groot succes van te maken.”

Open dag
Op zondagmiddag 2 oktober opent 
het Leeflandgoed Opwetten van 
15.00 uur tot 17.00 uur haar deuren 
voor algemeen publiek. Deze mid-
dag wordt voorafgegaan door een 
feestelijke tour vanaf Akkers (Margot 
Begemannstraat) via het centrum 
van Nuenen naar het Leeflandgoed. 
Deze tour vertrekt om 14.00 uur 
vanaf Akkers. Bewoners van Akkers 
gaan per huifkar en met duo-fietsen, 
onder begeleiding van Het Gilde van 
Nuenen naar het Leeflandgoed.

Bouw
De bouw van de uitbreiding verloopt voorspoedig. Het dak komt er nu 
aan en de dakpannen, speciaal voor ons gemaakt, zijn al geleverd. 
Over enkele weken kan de nieuwbouw met het bestaande gebouw ver-
bonden worden. En dan kunnen we binnen aan de slag! Dit betekent ook 
dat het museum tijdelijk gesloten zal zijn.

Zondag 16 oktober is de laatste dag 
dat ons museum geopend is. Voor-
jaar 2023 gaat het geheel vernieuw-
de museum weer open. Wanneer 
precies? We houden je op de hoogte. 
Voor vragen zijn we altijd bereikbaar 
viainfo@vgvn.nl
Voor groepsboekingen na 1 mei 2023 
kun je contact opnemen met arran-
gementen@vgvn.nl.

Dé tip voor een bezoek aan Nuenen 
is meelopen met een gids, door het 
Nuenen van Van Gogh. Dan ervaar je 
zijn schilderijen bijna in het echt. Een 
bezoek gaat echt leven als je eerst 
het museum bezoekt en dan in het 
dorp alles bekijkt. Museumbezoek is 
met ingang van 17 oktober gesloten. 
Maar de rondleidingen, die gaan 
door.

Nieuwe 
uitgave 
Drijehornickels 

Geslaagd 
Burenweekend
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GEMEENTEBERICHTENGEMEENTEBERICHTEN

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

 AFVALWEETJE:

Begin oktober worden er op ca. 140 locaties in 
onze gemeente tijdelijke bladkorven geplaatst. 
U kunt daar uw bladafval in kwijt.

 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 - 17.00 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 26 t/m 30 september:
- Onderdoorgang onder Papenvoortsedijk
- Brug in Heerendonk
- Gemetselde muur op het Vincent van Goghplein
- Keerwand naast het fi etspad van de Vincent van Goghstraat

van 3 t/m 7 oktober
- Brug Borchgreve - Donkervoort
- Onderdoorgang onder Smits van Oyenlaan
- Brug nabij Hooidonkse watermolen
- Beschoeiing vijver Park
- Keerwand Smits van Oyenlaan
- Keerwand Papenvoortsedijk

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.

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.

BESLUITVORMENDE AVOND 
(RAADSVERGADERING)
Op 29 september is er om 19.30 uur een Besluitvormende 
avond (raadsvergadering) in de raadzaal van Het Klooster.

De agendapunten zijn;
• Bouwen in het Buitengebied;
• Vaststelling bestemmingsplan Rullen 7;
• Verantwoording fractiebudget 2021;
• Onthe¤  ng ingezetenschap wethouder Van Stiphout;
• Benoeming en beëdiging kandidaat wethouder Wouters;
• Benoemen burgerlid CDA;
• Aanwijzen gri¤  er en plaatsvervangend gri¤  er;

De agenda is gepubliceerd op https://nuenen.raadsinfor-
matie.nl/

De vergaderingen zijn ook live te volgen via nuenen.raad-
sinformatie.nl/Live en LON TV. 

NIEUWSBERICHT OVER 
DE OPVANG OEKRAÏENSE 
VLUCHTELINGEN
Oekraïense vluchtelingen die huisvesting zoeken, kunnen 
gebruik maken van Takecarebnb. Takecarebnb is een van 
de samenwerkingspartners in RefugeeHomeNL en zij kop-
pelt Oekraïense vluchtelingen aan gastgezinnen. Oekra-
iense vluchtelingen kunnen hiervoor rechtstreeks contact 
opnemen met Victor Hulvan van Rode Kruis Nederland, 
tel. 06-28 21 51 01 of e-mail vhulvan@redcross.nl. Victor 
is zelf een vluchteling uit Oekraïne en heeft in de afgelo-
pen periode al succesvolle plaatsingen gedaan in onze 
regio, maar ook daarbuiten. Hij werkt samen met het re-
gionale spreidingsteam van de veiligheidsregio. Victor 
spreekt en schrijft uitstekend Engels, Oekraïens en Rus-
sisch. Meer informatie? https://www.rhnl.nl/nl/over-ons/

Wilt u meer weten over de opvang van Oekraïense vluch-
telingen in Nuenen? Wij brengen elke twee weken een 
nieuwsbrief uit. Stuur een mailtje naar 
oekrainers@nuenen.nl 
en vermeld in de onderwerpregel ‘aanmelding nieuws-
brief’. De nieuwsbrieven zijn ook te lezen op onze website 
www.nuenen.nl.

De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 14 
oktober in plaats van 7 oktober.

TIJDELIJKE BLADKORVEN
Begin oktober worden er op ca. 140 locaties in onze ge-
meente tijdelijke bladkorven geplaatst. U kunt daar uw 
bladafval in kwijt. De gemeente Nuenen onderzoekt de 
mogelijkheden voor verwerking en hergebruik van bladaf-
val in de toekomst. Hiervoor is het noodzakelijk dat bladaf-
val apart wordt ingezameld. Dit betekent dat er geen tak-

ken of ander snoeiafval in de bladkorven mogen worden 
achtergelaten.

We monitoren de bladkorven bij het legen en zullen dit 
jaar met gele en rode kaarten werken. Een gele kaart be-
treft een waarschuwing bij onjuist gebruik van de bladkorf, 
bij een rode kaart zal de bladkorf verwijderd worden.  
De tijdelijke bladkorven worden eind december opge-
ruimd.

WEEK VAN DE DUURZAAMHEID 
10 T/M 14 OKTOBER

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 
alle Nuenenaren. Er is aandacht voor duurzamer eten, 
wonen en  leven. Ook mooi meegenomen in deze tijd 
waarin energie de hoofdprijs kost: door te investeren in 
verduurzaming van je woning bespaar je aanzienlijk op de 
energiekosten. Neem deel aan één of meerdere van de 
activiteiten, verrijk je kennis over duurzaamheid en kom 
samen in Stroomversnelling.
U kunt zich nu al inschrijven voor de activiteiten in de Week 
van de Duurzaamheid. Stuur een mail naar stroomversnel-
ling@nuenen.nl o.v.v. de dag en activiteit waar u aan deel 
wilt nemen.
Bekijk het programma op onze website: www.nuenen.nl/
week-van-de-duurzaamheid-2022 of scan de QR-code.

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 20-09-2022 EN 26-09-2022

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

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Janus Prinsengaarde 26 en 54 Plaatsen van een overkapping 
Veld E+F, Laan door de 
Panakkers ong. Nuenen, D 4920 Bouwen van 47 woningen in 
 Nuenen-west 
Wettenseind 20 Brandveilig gebruiken van een  
 kantine voor een BSO 
Veld E+F1, Laan door de  Bouwen van 11 woningen in
Panakkers ong. Nuenen,  Nuenen-west,  
D 4920,  D 3984 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving
Berg 55 Uitbreiden van de woning aan de  
 achterzijde en het plaatsen van een  
 dakraam aan de voorzijde van de  
 woning 
Gerwenseweg Plaatsen van een kunstwerk 

Aanvragen / meldingen  APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Den Binnen 14A Oprichten van een 
 metaalbewerkend bedrijf 
Kerkhoef 12 Melding voor het herinrichten van  
 de huidige bedrijfswoning in een  
 restaurant 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
20-09 Nuenen c.a Voorgenomen gronduitgifte 
   (project De Mijlpaal) 

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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- 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

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

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)

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

Echte en mooie houten vloeren 
gelegd door een vakman ook op 

vloerverwarming- en koeling.
Bezoek onze showroom met

veel voorbeeld panelen.

www.chateauvloeren.nl

Papenhoef 15  Lieshout           info@vanderputten.nl
Open van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

Douglas hout en toebehoren voor overkappingen + plaatmateriaal 
en Vuren regels + schuttingmateriaal voor zowel de vakman als de 

particulier. Zie www.vanderputtentuinhout.nl voor de prijzen.

Van der Putten Houthandel, 
Houtbouw en Chateauvloeren

Let op! WijLet op! Wij
zijn verhuisdzijn verhuisd

Houten overkappingen en veranda’s 
op maat gemaakt. Stuur uw schets, 
bestek of wensen per e-mail of bel 
voor een vrijblijvende prijsindicatie.

www.vanderputtentuinhout.nl

Veldsink Advies - RegioBank Nuenen
Park 26-28
5671 GA Nuenen
T 040-2635900
E bankzaken@nuenen.veldsink.nl

Regel je bankzaken digitaal
of loop gewoon even binnen.

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!

Hachee Pakket 
500 gram vlees + uien + kruiden  ..................... 9,95
100 gram Gebraden Fricandeau +
100 gram Grillworst  .............. samen3,50

Herfst twinkels  .................... 500 gram 8,95

Uien Kruier ............................. 100 gram 1,80
Filet lapje, ui, mosterd, spek

Ons Gehakt!
Iedere dag vers gedraaid

uit eigen keuken!

Vulcano  ....................................  100 gram 2,25

Gekruid Gehakt ..................  500 gram 4,00
"Iedere dag vers, minder zout, meer smaak"

SPECIAL

SPECIAL

KOOPJE

OP BROOD

TOP

ROERBAK

Ontspanningsyoga en
losse workshops

individuele begeleiding
Holistische therapie

Corina van Dommelen, ’t Hofke 59, 5641 AJ Eindhoven
Tel.: 040-2840430 • Mobiel: 06-27055614 • www.pranayogastudio.nl • www.prana-om.nl
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Bevrijdingsviering
Afgelopen vrijdag vond de 78ste viering plaats van de be-
vrijding van Nuenen, Gerwen Nederwetten. Het Oranjeco-
mité Nuenen en de gemeente hadden daartoe verschillen-
de plechtigheden en activiteiten georganiseerd in het Park, 
de Clemenskerk en voor het Klooster.

Bockbiermiddag in Café Ons Dorp
 
Na een mooie zomer staat de herfst alweer voor de deur en dat betekent; 
tijd voor bockbier! Zoals elk jaar organiseert Café Ons Dorp i.s.m. Hans 
Walravens van Hetbiermoment.nl op de eerste zondag van oktober zijn 
bockbierfestival. Dit jaar op zondag 2 oktober. 
Twaalf bocken
Met drie bockbieren van tap en een 
negental bockbieren verkrijgbaar op 
fles is de keuze weer reuze. De Jon-
gens van Plezier zullen deze middag 
weer zorgen voor muzikaal entertain-
ment en de Formule 1 liefhebbers 
kunnen uiteraard de race van Max Ver-
stappen volgen. Het ruime assorti-
ment aan bockbieren/herfstbieren 
gaat van een traditionele naar familie-
recept gebrouwen bockbier, tot een 
dubbelbock met tonen van koffie, va-
nille en caramel en alles wat daartus-
sen zit.
 
Nieuwsgierig welke bieren je deze 
middag kan proeven? Kom gerust aan. 
Voor deze middag hoef je niet te reser-
veren. U bent welkom vanaf 13.00 uur.

Weer volop activiteiten in  
het Viltatelier in Nuenen 
Na een zonnige zomer en hopelijke heerlijke vakanties, er ruimte is om 
wat te gaan doen, vilten misschien? Dit najaar bied ik diverse vilt moge-
lijkheden in mijn viltatelier aan de Molvense Erven in Nuenen aan.   

Nieuw! Kennismaken met vilten 
In groepjes met 3 deelnemers ga ik 5 
keer 5 verschillende vilttechnieken 
aanbieden zodat de deelnemers een 
goed overzicht krijgen wat voor vilt-
technieken er zijn en ze tegelijkertijd 
een mooi viltwerk kunnen maken. Dit 
is zeer geschikt voor mensen die nog 
niets van vilten weten of die zich 
meerdere vilttechnieken eigen willen 
maken. Deze groep zal zijn op maan-
dagmiddag. We starten op 3 oktober. 
De kosten zijn 112,50 euro voor 5 
keer, exclusief materiaalkosten (on-
geveer 4 euro per keer)   

Nieuw! Woonkei maken, keileuk! 
In 2 of 3 dinsdagochtenden kun je 
een giga vilten kei of poef maken. He-
lemaal van wol. Ook voor mensen die 
niet heel creatief zijn of nog nooit ge-
vilt hebben is dit goed te doen. Bij 3 
deelnemers start ik op 1 november. 
De kosten om zo’n kei te maken zijn 
120 euro.   

Open atelier 
Ook dit seizoen is er gelegenheid om 
op dinsdag- of woensdagochtend te 
komen vilten. Ik heb materialen, ken-
nis en een lekker kopje koffie/thee. 
Als jij een idee hebt wat je zou willen 

vilten, kun je daar mee aan de slag: 
sieraad, tas, sjaal, wandkleed, sloffen, 
schaal, handwarmers. De atelierkos-
ten zijn 25 euro per keer, een kaart 
voor 5 keer is 112,50 euro.    

Ecoprinten 
Ecoprinten heeft niets met vilten te 
maken, maar is ook sterk verbonden 
met de natuur. Het is een printtech-
niek waarbij van verse bladeren, 
bloemen en takjes afdrukken worden 
gemaakt op een mooie zijden lap of 
sjaal. Ook zeer geschikt voor mensen 
die vinden dat ze niet creatief zijn. 
Het ecoprinten kan op dinsdag- of 
woensdagochtend in september, ok-
tober en waarschijnlijk ook wel no-
vember, tijdens het Open atelier. De 
kosten voor het ecoprinten zijn 60 
euro voor atelier kosten, verf, afge-
werkte zijden sjaal en andere materi-
alen. 

Vachtvilten 
Ik heb dit jaar enkele vachten gekre-
gen: witte vachten van de Deventer 
schaapskudde en donkerbruine 
vachten van een hobbyboer. Deze 
vachten bied ik gratis aan bij een 
workshop vachtvilten. Dit ga ik dit 
jaar nog doen bij mooi weer op vrij-
dag 7 oktober en woensdag 19 okto-
ber. Van half 10 tot 5 uur. Er is per dag 
plek voor 3 personen (en minimaal 2 
deelnemers). De prijs is 110 euro, in-
clusief ondervacht, gebruik viltmate-
rialen, drinken en wat lekkers en een 
lunch. Kortom een heerlijke verwen-
dag.    

Nieuw bestuur voor W70 Nuenen c.a.
W70 Nuenen c.a. heeft een nieuw bestuur bestaande uit Harrie van der 
Meijden (voorzitter), Marion Jansen (secretaris), Rian Leemans (penning-
meester), Miriam van Moorsel (bestuurslid) en Mariëlle Bocxe (bestuurs-
lid). Het nieuwe bestuur is dinsdagavond 20 september met algemene 
stemmen door de ledenvergadering benoemd. 
De laatste voorzitter, Gerda Hekker, is 
nu raadslid voor W70. Bestuurslid 
Niels Wouters zal op 29 september 
geïnstalleerd worden als wethouder 
in Nuenen. Het is bij W70 niet gebrui-
kelijk bestuurlijke en politieke func-
ties te combineren dus moesten bei-
den zich terugtrekken als bestuurslid. 
Het penningmeesterschap van de 
vereniging was al enige tijd een vaca-
ture.
Harrie van der Meijden, Marion Jan-

sen en Rian Leemans hebben al eer-
der bestuursfuncties voor W70 be-
kleed. Miriam van Moorsel en Mariël-
le Bocxe stonden op de kieslijst voor 
de gemeenteraadsverkiezingen.
 
De fractie en leden van W70 zijn blij 
dat de vereniging nu weer een voltal-
lig bestuur heeft. Het nieuwe bestuur 
heeft als speerpunt om de verbin-
ding tussen de partij en de inwoners 
van Nuenen te bevorderen.

Oproep carnavalsoptocht 2023

De tocht der optochten
We mogen weer!
Zondag 19 februari 2023 trekt de Carnavalsoptocht weer door het cen-
trum van Nuenen. Als het aan ons ligt zou het mooi zijn als er weer een 
aantal prachtige Nuenense wagens mee zouden doen.

Als enthousiaste (oud)wagenbou-
wers willen we de kartrekkers zijn 
voor een groep fanatieke carnavals-
vierders die het leuk vinden om een 
wagen te bouwen en het eindresul-
taat te showen tijdens de tocht der 
optochten in Nuenen.
We zijn op zoek naar mensen en 
vriendengroepen die de Nuenense 
carnaval een warm hart toe dragen 
en die samen met ons de kar willen 
gaan trekken.

Heb je interesse of wil je eerst meer 
weten, dan zien we jullie graag op 
onze vrije inloop informatieavond 
donderdag 13 oktober om 20.00 uur 
bij café Ons Dorp.
Wil je informatie vooraf of ben je ver-
hinderd, dan kun je een mailtje stu-
ren naar:
carnavalswagen-nuenen@hotmail.
com
Met vriendelijk groet, De Nej Nue-
nense wagenbouwers

Erica (Kaatje) 50 jaar!
Je zult het niet geloven maar het is 
echt waar, deze Leeuwin (alias Kaatje) 
wordt zondag 50 jaar! Proficiat (peet-
tante) Erica met het bereiken van 
deze bijzondere mijlpaal! Groetjes en 
een dikke kus van ons allemaal! ASTS-
RZLILMB.
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P E R S O O N L I J K E
U I T VA A R T Z O R G
K L E I N S C H A L I G

E I G E N T I J D S

Marcel Hermans 
en Irma van Laarhoven

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

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

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

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

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

Nieuwe uitgave Drijehornickels  

Over bakkerij De Lauwerkrans,  
een groots gildefeest in Nuenen en tien 
generaties De Brouwer in Nederwetten  
In de nieuwe uitgave van het cultuurhistorische tijdschrift Drijehornic-
kels aandacht voor bakkerij De Lauwerkrans. Menigeen zal zich nog de 
banketbakkerij van Ad Linders in het Park in Nuenen herinneren. Jammer 
genoeg moest deze bij gebrek aan opvolging in 1980 worden gesloten. 
Ook de drogisterij van de dames Linders, zussen van bakker Ad, wordt be-
schreven. Ruud Bovens heeft er een interessant artikel over gemaakt.  

Op de omslag van de nieuwe Drijehornic-
kels de verwijzing naar de artikelen over 
bakkerij De Lauwerkrans, het groot gilde-
feest in 1922 en tien generaties De Brou-
wer in Nederwetten 

In het artikel ‘Met De Brouwer op tijd-
reis naar Nederwetten’ vertelt Jan 
Willem Arts het familieverhaal over 
tien generaties De Brouwer. Vanaf de 
17e eeuw, aanvankelijk vooral klom-
penmakers en landbouwers. De in 
1819 geboren Leonardus was de eer-
ste De Brouwer die in Nederwetten 
neerstreek. Hij trouwde daar met 
Hendrieka van Rooij. Ze kregen drie 
zonen en vervolgens vele nakomelin-
gen met de naam De Brouwer.

Rozenkrans
In 1922 vond er een groot gildefeest 
in Nuenen plaats. Na alle ellende van 
de Eerste Wereldoorlog keek men 
hier reikhalzend naar uit. Wie op het 
idee kwam om dit feest te organise-
ren weten we niet, maar dat het een 
groot succes werd, blijkt uit het arti-
kel van Riny van Rooij.  
In oktober 2020 meldde mevrouw 
Baltink uit Haaksbergen zich bij Mu-
seum Vincentre met  de volgende e-
mail: "Het is voor u waarschijnlijk een 
ongelofelijk verhaal, maar in mijn be-
zit  is een rozenkrans  met een link 
naar Van Gogh."  Dit was voor Peter 
van Overbruggen aanleiding tot een 
grondig onderzoek, waarvan u het 
resultaat leest in zijn artikel. Van Gog-
hexpert Ton de Brouwer laat er in een 
uitgebreid naschrift zijn licht over 
schijnen.  

Nico Eekman 
Tussen  1913  tot 1918  woonde de 
schilder Nico Eekman, op persoonlij-
ke uitnodiging van dominee Bart de 
Ligt, in de pastorie  aan de Berg  in 
Nuenen. De plek waar ook Vincent 
van Gogh had gewoond  bood hem 
bijzondere inspiratie. Deze periode is 
dan ook beslissend geweest voor Eek-
mans carrière als kunstenaar. In 1921 
vestigde hij zich definitief in Pa-
rijs. Honderd jaar later is er een boek 
(in het Frans en Engels) verschenen 
met daarin opgenomen een  uitge-
breid overzicht met afbeeldingen van 
zijn werk. Peter van Overbruggen be-
spreekt dit boek.    

Uitgave heemkundekring 
Het full-colour cultuurhistorisch ma-
gazine Drijehornickels wordt drie 
keer per jaar door heemkundekring 
De Drijehornick uitgegeven en wordt 
gedrukt bij Drukkerij Messerschmidt. 

Bakkerij De Lauwerkrans, de wals om de 
figuren in de speculaas te maken    

Fietsen en reparatie
Door Karin Aarts-Janssen

In de Van Goghstraat is sinds een half jaar een fietsen en reparatiewinkel 
gevestigd. Genaamd Bike Home Service. Ik liep eens binnen, was op zoek 
naar een 2e hands fiets en trof een heel aardige monteur /verkoper aan. 
Wat later de eigenaar bleek te zijn; Mark Jansen.

Vriendelijk en geduldig. Ik kreeg een 
goed advies en hij verkocht mij een 
gewone eenvoudige 2e hands fiets, 
niet elektrisch. Een degelijke fiets 
voor dagelijks gebruik in het dorp. Er 
was een grote keuze aan diverse fiet-
sen. We raakten aan de praat.

“Ik was altijd al geïnteresseerd in fiet-
sen en fietsen repareren”, vertelde hij 
“Op jonge leeftijd kwam ik in de 
bouw terecht maar dat was voor mijn 
lichaam veel te zwaar.  Al snel vond ik 
mijn draai als monteur in een bedrijf 
waar ik heel veel leerde. In mijn vrije 
tijd repareerde ik fietsen, achter mijn 
huis in een schuurtje, in de Spotvo-
gelstraat. Onder de naam Bike Home 
Service kwam ik ook aan huis en re-
pareerde ik fietsen vanuit mijn be-
stelbus.”
Al snel werd zijn schuurtje te klein, 
zijn klantenbestand groeide en ging 
hij op zoek naar een grotere ruimte. 
Hij vond een winkelpand in de Vin-
cent van Goghstraat, waar hij naast 
het repareren van fietsen ook met de 
verkoop van 2e hands fietsen begon. 
Boven aan de gevel prijkt het bord  
“Fietsen en reparaties”

Achter in de winkel een reparatie-af-
deling, voor in de winkel heel veel 2e 
hands fietsen. Alle soorten fietsen, 
bakfietsen, kinderfietsen, dames-en 
herenfietsen en e-bikes. Keurig op 
een rij, klaar om mee weg te fietsen. 
“Er is nog steeds vraag naar stads en 
toerfietsen” vertelt hij.
Stads en toerfietsen repareren is 
geen probleem maar e-bikes repare-
ren, wordt steeds ingewikkelder. Sys-
temen veranderen zeer snel. “Ik houd 
mijn vak goed bij en beheers ook 
voor  e-bikes de techniek. Ik heb veel 
(gebruikte) materialen en onderde-
len op voorraad, keurig gerangschikt 
in een loods vlakbij waardoor ik repa-
raties in korte tijd kan uitvoeren. Ook 
hier staan nog  zeker 300 fietsen te 
wachten op een plek in de winkel.

Fietsen is echt Nederlands en zal al-
tijd zo blijven, repareren dus ook”, 
gaat hij verder. “En ik ben erg voor re-
cyclen en iets een 2e leven geven, 
opknappen.  Dat gebeurt gelukkig 
steeds meer”.
Wat nog ontbreekt is een goede web-
site met informatie over zijn fietsen-
zaak en waar zijn voorraad fietsen te 
zien zijn, daar vragen de klanten om. 
Binnenkort is ook dat op orde vol-
gens Mark.

En zo timmert Mark aan de weg. Hij is 
vriendelijk, geeft een goede service, 
een goede garantie en dat moet zo 
blijven. Hij hoeft niet rijk te worden, is 
niet veeleisend, hij voelt zich een te-
vreden man.

3 Jubilarissen bij de Sint Antoniusschut 
Eeneind Opwetten
In een feestelijke bijeenkomst zijn afgelopen zaterdag 3 schutsbroeders 
gedecoreerd.

V.l.n.r. Frans van Geelkerken, Leo Lijten en Paul Kemper

Leo Lijten kreeg een gouden lintje 
van de voorzitter van Kring Kempen-
land opgespeld vanwege zijn 50-ja-
rig lidmaatschap bij de St. Antonius-
schut. Ondanks het feit dat hij jaren 
geleden al ging wonen en boeren in 
Nederweert bleef hij de schut trouw.

Paul Kemper kreeg een zilveren on-
derscheiding  omdat hij 40 jaar gilde-
broeder c.q. schutsbroeder is ge-
weest. Hij heeft bij diverse gilden en 
laatstelijk bij de schut zijn kennis en 
kunde ingezet op het gebied van 
ontwerpen. De onderscheiding werd 
hem opgespeld door de raadsheer 
een goede vriend Henri van Hout.

Frans van Geelkerken kreeg een zil-
veren onderscheiding van de schut 
vanwege zijn 25-jarig lidmaatschap 
bij de schut. Met grote inzet heeft 
Frans zich ingezet bij allerlei werk-
zaamheden: van bouwen van onze 
schutshut tot pasgeleden nog het 
verwijderen van een hoornaarsnest. 
Hij kreeg de onderscheiding opge-
speld door onze hoofdman Dré Be-
melmans.
Na dit formele gedeelte kon er na het 
nuttigen van een goed verzorgde 
maaltijd worden genoten van het op-
treden van de band “De jongens van 
plezier” uit Nuenen en kon de feest-
dag mooi worden afgesloten.

De leden van de heemkundekring 
krijgen de Drijehornickels gratis in de 
bus. Voor andere geïnteresseerden is 
het tijdschrift voor € 4,50 te koop in 
het Heemhuis van De Drijehornick, 
Papenvoort 15A, bij Jumbo Ton Grim-
berg, kantoorboekhandel Primera-
Risjamo Kernkwartier, het Vincentre 
aan de Berg en bij Bruna Parkstraat.

Concert van Kerkje Cultureel
Op 6 oktober komt Annelies Vrieswijk naar Nuenen om in het Van Gogh-
kerkje een concert te geven op haar saxofoon. 

Annelies Vrieswijk is een bijzonder ly-
rische saxofonist met een briljante 
techniek en een zangerige klank. Ze 
studeerde aan diverse conservatoria. 
Zowel haar Bachelor als haar Master 
heeft ze cum laude afgesloten. Te-
genwoordig is Annelies een veelge-
vraagd saxofonist en treedt ze op 
met diverse grote Nederlandse or-
kesten. Ze is vaste saxofonist in 
het  Syrène Saxofoonkwartet  en 
het Rodion Trio, waarmee ze tal van 
internationale tournees heeft ge-
maakt, meerdere albums heeft opge-
nomen en prijzen heeft mogen ont-
vangen. Met beide gezelschappen 
heeft ze eerder in Nuenen gespeeld.  
Annelies Vrieswijk en  Mark Toxo-
peus  vormen sinds 2005 Duo Vries-
wijk-Toxopeus. Zij stellen eigenzinni-
ge programma’s samen met twee be-
langrijke kenmerken:  ten eerste leg-
gen ze zich toe op originele werken 
voor saxofoon en piano, die welis-
waar nog weinig bekend zijn, maar 
het verdienen bij een groter publiek 
gehoord te worden. Ten tweede ma-
ken Mark en Annelies graag arrange-
menten van verrassende composi-
ties, werken die men niet zou ver-
wachten. Voor dit concert zijn nog 
enkele kaarten beschikbaar. U kunt 
deze kaarten bestellen door een e-
mail te sturen naar kerkjecultureel-

nuenen@gmail.com, onder vermel-
ding van het aantal kaarten en uw te-
lefoonnummer. De prijs van een 
kaartje is € 15,-. U krijgt daarvoor een 
prachtig concert en een hapje en 
drankje na afloop.
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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.

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

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

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 39

Oplossingen wk 38

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

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

B R E U R O N O R M N C

A A I E N L E T E I K E L

R A N K K L O E K R A R E

E I K B O E N O K S T A

T T E L E R S T A A T N

P O P C

G K O E R S S N O E K I

E L I M A T P E T R E N

B E E T G R O E T Z A N D

O N N E T E P E G E S T E

D I L O O N L E E R E X

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

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku5 9 1 7
1 2 6 8
4 8

5 3 9
8 2 5 1
7 8 2

1 4
1 7 2 9

4 3 6 8

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

Horizontaal: 
1 schuin 6 later 12 een doelpunt maken 13 schatting 15 graafdier 16 lichte depressie 18 eetgerei 
19 afslagplaats bij golf 20 slee 22 taart 25 deciliter 26 oliehoudend zaad 29 gein 30 ingekookt sap 
32 fi er 34 tuinkamer 36 Australisch buideldier 37 tuchtzweep 39 muggenlarve 41 rijtuig 43 iedereen 
45 verenwissel 47 na kostenaftrek 49 muzieknoot 50 groep deskundigen 52 voorbij 53 takje 55 grap 
56 boogbal 58 doctoranda 59 zeegod 61 werpen 63 rugzak 64 rekenen.

Verticaal: 
1 wedstrijdstand 2 deel v.e. trui 3 heer 4 plechtige gelofte 5 onvergelijkelijk 7 eetlust 8 ondersoort 
9 voormiddag 10 kolenemmer 11 snijwond 12 volleybalterm 14 vergeeld 17 behaarde vacht 
18 zacht en sappig 21 snoepgoed 23 basisonderwijs 24 beterschap 27 zitplaats 28 maalinrichting 
30 grove den 31 schoenvorm 33 grote hoeveelheid 35 eigenwaarde 38 sporenplant 40 klimwerktuig 
41 soort bloes 42 verhaal 44 tijdelijk gebruiker 46 United Nations 48 schaakstuk 50 lichaamshouding 
51 slaper 54 boomvrije strook 55 zangvogel 57 rond voorwerp 58 aanwijzend vnw. 60 plus 
62 oosterlengte.

AANRICHTEN
BADTAS
BARAK
BARDAME
BASIS
BEGERIG
BIEDER
BRAAF
BREEDTE
BREIMANDJE
DIPJE
DONSHAAR
ELAND
ERETITEL
FANTASTE
GAMBA
GENET
GEWETEN
GITZWART
HACKEN
HISTORISCH
INSTINKER
INUIT
ITALIE
KROMMING
LASER
LISDODDE
LONTJE
MAATJE
MANGAAN
MAZELEN
OOGMERK
PASPOP
PINEUT
PLANT
SLAAF
SNERT
SPREEKTAAL
SPRIET
THEEGLAZEN
TONEELSPEL
WREKEN

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

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

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

H A R M O N I E M O D E L
Winnaar: week 37, Mw. D. Kaper, Nuenen

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

Tijdelijke opslag?

Lieshout

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

Renovatie • Nieuwbouw • Hardglas

( 040 - 2835619 / 06-42115228
info@glascentrale-isorama.nl • www.glascentrale-isorama.nl

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

Maandag t/m zaterdag geopend 

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

Zondag 2 oktober
geopend 11.00 - 17.00 uur

Nu geopend: LiS Studio
Sfeerkamers en luxe interieurs naar wens

Luxe in Sfeer

Wij nemen uw 
oude meubelen mee

TE KOOP 
GEVRAAGD: 

Fietsen, 
bromfi etsen en 
opknapfi etsen 

Tel. 06 - 46 83 01 17
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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.

JJesse 
Geboren op 10 september 2022Geboren op 10 september 2022 

Gertjan Riet & Chantal MesserschmidtGertjan Riet & Chantal Messerschmidt
Schout Wernertslaan 17Schout Wernertslaan 17

5673 RL Nuenen5673 RL Nuenen

Eerste schooldag  
Basisschool Sint Jozef Nederwetten
 
De scholen zijn weer begonnen na een lange, warme en late zomervakan-
tie. Ook in Nederwetten stond het maandag 5 september vóór de school 
weer vol met kinderen. 68 leerlingen, om precies te zijn. Vanaf dit jaar 
heeft Sint Jozef dan ook 4 klassen: groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en 
groep 7/8.
 
De juffen en meesters waren druk in de weer met het prepareren van de klaslo-
kalen en met het regelen van een beker ranja voor de kinderen. Na de korte 
speech van directeur Harold, waar hij de nieuwe meester Patrick (groep 7/8) in-
troduceerde, mochten de leerlingen nog een half uurtje buiten spelen. Geen 
straf, gezien de hoge temperaturen die dag. De leerlingen gingen stuk voor 
stuk enthousiast naar binnen, uitgezwaaid door ouders, opa's en oma's en 
broertjes en zusjes. 

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl
Weekenddiensten
Zaterdag 01 oktober 18.30 uur: vie-
ring, voorganger: pastor R. van Eck.
Zondag 02 oktober 11.00 uur: vie-
ring, Jongerenkoor Jocanto, voor-
ganger: pastor R. van Eck.

Misintenties:
Zaterdag 01 oktober 18.30 uur: Jo de 
Haas – van der Hamsvoort, vanwege 
sterfdag en verjaardag en voor fami-
lie De Haas en familie Van der Hams-
voort.
Zondag 02 oktober 11.00 uur: Noor 
van der Linden – Beltz en Nelly van 
der Linden; Ria Vossen – Bronts; Cees 
IJzermans; overleden familie IJzer-
mans – van de Eijnden; Wies van 
Grinsven – Raaijmakers; Bertha Saris 
– de Louw; Maïte Villacanas; Miriam 
Raessens.

Mededelingen
Middagconcerten op 2 oktober in de 
drie kerken van onze parochie.
De organist is de uit Nuenen afkom-
stige Gerard Habraken. Het eerste or-
gelconcert is om 14.00 uur in de oude 
St. Clemenskerk van Gerwen. Het 
tweede concert om 15.15 uur wordt 
verzorgd door Vocaal Ensemble Mar-
cando in de St. Lambertuskerk van 
Nederwetten. Het derde en laatste 
orgelconcert is om 16.30 uur in Nue-
nen.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl
Weekenddienst
Zondag 02 oktober om 11.00 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorgangers le-
den van de werkgroep.

Misintenties:
Petra van de Sande.

Mededelingen
Middagconcerten op 2 oktober in de 
drie kerken van onze parochie.
De organist is de uit Nuenen afkom-
stige Gerard Habraken. Het eerste or-
gelconcert is om 14.00 uur in de oude 
St. Clemenskerk van Gerwen. Het 
tweede concert om 15.15 uur wordt 
verzorgd door Vocaal Ensemble Mar-
cando in de St. Lambertuskerk van 
Nederwetten. Het derde en laatste 
orgelconcert is om 16.30 uur in Nue-
nen.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl
Weekenddienst
Zondag 02 oktober om 09.30 uur: vie-
ring, orgelspel met cantor,  voorgan-
gers leden van de werkgroep.

Misintenties:
Geen.

Mededelingen
Middagconcerten op 2 oktober in de 
drie kerken van onze parochie.
De organist is de uit Nuenen afkom-
stige Gerard Habraken. Het eerste or-
gelconcert is om 14.00 uur in de oude 
St. Clemenskerk van Gerwen. Het 
tweede concert om 15.15 uur wordt 
verzorgd door Vocaal Ensemble Mar-
cando in de St. Lambertuskerk van 
Nederwetten. Het derde en laatste 
orgelconcert is om 16.30 uur in Nue-
nen.

De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl
Op 2 oktober zal de kerkdienst in De 
Regenboog worden geleid door ds. 
Marlies Schulz. De dienst begint om 
10:00 uur en zal via livestream thuis 
te volgen zijn. Voor de kinderen is er 
kindernevendienst in hun eigen 
ruimte. Er wordt een collecte gehou-
den voor een project in Israël: Tent of 
Nationa. Na de dienst is er koffie en 
thee voor gesprek en ontmoeting. 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 29 september. 17.30 uur 
Lof; 18.30 uur H. Mis, Wijding van de 
basiliek van de H. Aartsengel Micha-
el, feestdag van de broeders van de 
Priesterbroederschap St Pius X.
Vrijdag 30 september. 07.15 uur H. 
Mis, H. Hiëronymus, belijder en kerk-
leraar.
Zaterdag 1 oktober. Eerste zaterdag 
van de maand. 06.30 H. Mis, votiefmis 
van het Onbevlekt Hart van Maria; 
gedachtenis van H. Remigius, bis-
schop en belijder.
Zondag 2 oktober. Feest van Onze 
Lieve Vrouw van de H. Rozenkrans; 
gedachtenis van zeventiende zon-
dag na Pinksteren. 10.30 uur gezon-
gen Hoogmis; na de Mis kinderze-
gen.     
Maandag 3 oktober. 18.30 uur H. Mis, 
H. Theresia van het Kind Jezus.
Dinsdag 4 oktober. 18.30 uur H. Mis, 
H. Franciscus van Assisi.
Woensdag 5 oktober. 07.15 uur H. 
Mis, gedachtenis van H. Placidus en 
gezellen, martelaren.

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').

Het belooft weer een geweldig schooljaar te worden!

J en L administratie en advies viert haar jubileum

Open huis op vrijdag 30 september
“Op vrijdag 30 september gaan de deuren van ons nieuwe kantoor aan de 
Berg 5E in Nuenen open. Dan vieren we ons 15-jarig bestaan. Samen met 
onze klanten, medewerkers en interim professionals.”  Yvonne van der 
Venne, eigenaar van J en L, is zichtbaar trots op het jubileum: “Van een 
klein boekhoudkantoor, groeiden we in 15 jaar uit tot financiële rechter-
hand van zzp’ers en mkb’ers.”

Kristian Looijmans, de levenspartner 
van Yvonne, startte het bedrijf 15 jaar 
geleden. In 2018 stapte Yvonne van 
der Venne, doorgewinterde  finan-
cieel professional  én ondernemers-
dochter in. Yvonne: “J en L zorgt er-
voor dat de ondernemer zich kan fo-
cussen op waar hij of zij goed in is. Zo 
nemen we de administratie, belas-
tingzaken of salarisverwerking uit 
handen. Maar we adviseren ook over 
automatisering, handige tools en 
werken in de cloud. Of verzorgen als 
parttime controller de management-
rapportages. Dat doen we met en-
thousiaste professionals.”
 
Om 16.00 uur op vrijdag 30 septem-
ber start de jubileumviering. “Ge-
woon gezellig samenzijn, zonder 

poespas”, aldus Yvonne van der Ven-
ne. Ben jij ondernemer en wil je met J 
en L kennismaken? Bel of mail gerust.

Taizé Vesper in het 
Van Goghkerkje
 
Zondag 2 oktober is er weer een 
Taizé Vesper in het van Gogh-
kerkje, waarbij we elkaar kunnen 
ontmoeten in een liefdevolle sfeer 
van een Taizé Vesper.
Het thema is ‘Doe het Goede’.

De sfeer van de vesper zal ‘liefdevol’ 
zijn, het uiten van vreugde, maar de 
vesper geeft ook momenten van in-
keer en bezinning. We zingen uit het 
liedboek “Adem in ons”. De liederen 
kunnen gezongen worden in zowel 
de originele taal als in het Neder-
lands. We zoeken dan samen naar 
momenten van rust, we lezen mooie 
teksten en luisteren naar mooie pia-
no-improvisatie en verstillende mu-
ziek.

Rust, nadenken en even tot jezelf ko-
men.
Het zoeken van een rustpunt in het 
leven van alledag….
Een Vesper zoals we gewend zijn.
Om samen te zijn in deze tijd.

De collecte is voor een klein project 
van de Wilde Ganzen. De volgende 
Taize Vesper na deze, is zondag 6 no-
vember. Verdere informatie over de 
vesper kan bij Alice Steenbergen 
(alice.steenbergen@hotmail.com).
De Vesper begint zondagavond 2 ok-
tober om 19.30 uur.
Voorafgaand aan de vesper is er pia-
nomuziek.
Van harte welkom, namens de werk-
groep: Taizé Vesper Nuenen.

De rug goed in de groei met  
oefentherapie bij Centrum Balans
De vakanties zitten er weer op, scholen zijn begonnen, kinderen gaan 
weer naar kantoor. Ja naar kantoor; op een normale schooldag brengen 
kinderen in het basisonderwijs namelijk acht uur zittend door. Voor kin-
deren in het voortgezet onderwijs ligt dat getal nog hoger, gemiddeld 
meer dan negen uur per dag.
 
Waarschijnlijk wist je het al, zitten is 
best wel gevaarlijk. Niet vandaag of 
morgen maar op de lange termijn. Te 
veel zitten kan ook bij kinderen lei-
den tot allerlei lichamelijke proble-
men zoals pijnklachten, houdings-
problemen, scoliose en overgewicht.
 
Aandacht voor bewegen is belangrij-
ker dan ooit. De helft van de kinderen 
haalt namelijk de beweegrichtlijn 
niet, er is een toename in schermge-
bruik en misschien nog wel belangrij-
ker, de schoolarts doet geen gestan-
daardiseerde rugscreening meer. 
Hierdoor komt het voor dat scoliose 
(kromgroeien van de rug met één of 
twee bochten) pas in een later stadi-
um vastgesteld wordt. Terwijl juist 
vroege diagnose en behandeling (in 
de groeiperiode) van belang is.
 
Als oefentherapeuten Cesar/Men-
sendieck zijn we expert in houding 
en bewegen, waaronder behande-
ling van scoliose. Samen werken we 
(spelenderwijs) aan een goede hou-
ding, integreren we meer bewegen 
in het dagelijkse leven en streven we 

naar gedragsverandering. Kennis en 
vaardigheden waar kinderen de rest 
van hun leven iets aan hebben.
 
Twijfel je over de rug of houding van 
je kind, neem contact op en wij kijken 
graag met je mee! 040-2833752 of via 
www.centrumbalans.nl

Hopelijk tot ziens! 
Marjolein Schillemans 

en Anke Schoones
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Jesse: 
nieuwe inwoner 
in onze gemeente
Jesse is geboren op 10 september 
2022 en dat is te zien in de tuin aan 
de Schout Wernertslaan 17 in Nue-
nen. De trotse ouders zijn Gertjan 
Riet en Chantal Messerschmidt. 

Jesse welkom in de gemeente Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten. 
Hebt u ook een aankondiging in de 
voortuin staan of een ‘geboortekaart-
je’  op het raam, schiet dan een foto-
tje en mail foto met toelichting naar: 
redactie@ronddelinde.nl.

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

Dierendag, droogte en wateraandacht 
zondag 2 oktober op Weverkeshof 
 
Op 4 oktober is het Dierendag en deze dag is vooral bedoeld om dieren 
die het minder makkelijk hebben extra aandacht te geven. Op Weverkes-
hof is hier uiteraard geen sprake van! Al onze dieren worden goed ver-
zorgd en krijgen volop aandacht van hun verzorgers en bezoekers. 

Om aandacht aan dierendag te ge-
ven hebben wij op zondag 2 oktober 
een leuke dag op Weverkeshof. Maar 
dit jaar willen we ook aandacht vra-
gen voor water en droogte. Want als 
er geen water genoeg is dan hebben 
de (water) dieren ook minder te drin-
ken. Dat hebben we op Weverkeshof 
ook gezien toen de vijver voor de 
eenden droog stond en de Hooy-
donksebeek een wandelpad werd.

Traditiegetrouw hebben we poppen-
kastvoorstellingen in de ochtend en 
in de middag. In het speeltuintje heb-
ben we een waterspeeltoestel ge-
bouwd van oud materiaal. De kinde-
ren kunnen hier spelenderwijs bele-
ven hoe water loopt en verzameld 
kan worden. Ook is er een kraampje 
met informatie over bijvoorbeeld het 
ontkoppelen van regenwater en an-
dere tips hoe u regenwater in de bo-
dem kunt laten lopen. En ‘s middags 
is er livemuziek. Maar natuurlijk is het 
ook de bedoeling dat alle bezoekers 
even bij de dieren langs gaan om ze 
extra aandacht te geven.

Tot ziens op Weverkeshof en hopelijk 
zijn de weergoden ons gezind en re-
gent het niet overdag, ondanks dat 
de natuur nog steeds behoefte heeft 
aan wat water!

Aardappeleters op de Dommel  
Afgelopen zondag vond de lustrumeditie van het Dommeltheater plaats. 
Het Dommeltheater is een tweejaarlijks varend theater op de Dommel 
door het centrum van Boxtel. Vijftien fantasierijk uitgedoste vaartuigen 
varen over de Dommel, gadegeslagen door een talrijk publiek. Alle plaat-
sen langs het stroomgebied van de Dommel waren uitgenodigd om een 
varende creatie te realiseren. 

De Nuenense toneelvereniging De 
Lindespelers nam de uitdaging aan 
en creëerde het tafereel waarin Vin-
cent de Aardappeleters op het doek 
vereeuwigde. Onder grote belang-
stelling voer het grote ponton met de 
acteurs en Vincent het schitterende 
parcours door het centrum van Box-

tel. Er was veel waardering voor dit 
typisch Nuenens tafereel. 

Een van de andere vaartuigen werd 
bemensd door de Mannen van het 
Atelier, eveneens een Nuenense 
groep, die met trekzak, gitaar en zang 
zorgde voor de muzikale afwisseling. 

Paul Smilde zingt Jacques Brel
Jacques Brel komt opnieuw tot leven in de sprookjesachtige ambiance 
van het Van Goghkerkje in Nuenen. Zijn onvergetelijke chansons, die in 
hun veelzijdigheid al je emoties raken, staan ook in Nederland weer vol-
op in de belangstelling. En terecht! 

Al sinds zijn jeugd is Paul Smilde een 
hartstochtelijke fan van Brel. 'Elke zin 
is poëzie, iedere noot komt uit zijn te-
nen. Van het grootste geluk tot de 
diepste wanhoop is alles doorleefd. 
Nu ik 50 ben geworden kan ik Brels 
werk goed invoelen en is de tijd rijp 
om het zelf te zingen', zo vertelt Paul. 

'Quand on a que l'amour', 'Le plat 
pays, 'Amsterdam', 'Au suivant', 'La 
chanson des vieux amants' en na-
tuurlijk 'Ne me quitte pas'; deze en 
vele andere Brel klassiekers passeren 
de revue. Heel bijzonder dat hij daar-

bij begeleid wordt op piano en gitaar 
door zijn zoon Roger, die de liefde 
voor Brels oeuvre met de paplepel 
kreeg aangereikt. 

Er zijn nog enkele kaartjes beschik-
baar via de QR-code. Het belooft een 
magische avond te worden, in het 
prachtige kerkje van Van Gogh.

Wanneer? Zaterdag 1 oktober van 
19.30 – 21.30 uur.
Waar? Van Gogh kerkje in Nuenen.
Kaartjes: € 7,50, opbrengst gaat naar 
Edukans!

Op 4 oktober gaan de ondernemers van Nuenen samen aan de slag 

Georganiseerd door Stichting  
Parkmanagement Nuenen 
Stichting Parkmanagement Nuenen is een initiatief van meerdere Nue-
nense ondernemers in nauwe samenwerking met de Gemeente Nuenen 
en OCN ( Ondernemers Contact Nuenen).   

Waarom dit initiatief 
We willen naar gezamenlijk beheer 
van onze vijf bedrijventerreinen. Dit 
om veroudering en verloedering te-
gen te gaan. De uitstraling, de veilig-
heid te vergroten. Efficiënter gebruik 
te gaan maken van gezamenlijke 
voorzieningen. Gezamenlijk aan de 
gang te gaan met de opgaves die 
voor ons liggen op het gebied van 
o.a. verduurzamen, bereikbaarheid 
en toegankelijkheid. 

Parkmanagement bevordert het in 
stand blijven van de kwaliteit van de 
openbare ruimte en daarmee de 
waardevastheid van het vastgoed 
De afgelopen maanden is een werk-

groep Parkmanagement geformeerd 
en nu zijn zij zover dat ze aan de slag 
kunnen met die diverse opgaven. 
Opgaven die dicht bij de onderne-
mers liggen, op hun eigen terreinen 
waar de bedrijfslocatie is gevestigd.   
Denk daarbij aan zaken als bijvoor-
beeld beheer en onderhoud van 
openbare ruimten, collectieve bevei-
liging, verduurzamen, bereikbaar-
heid en toegankelijkheid.  
De Stichting Parkmanagement Nue-
nen vindt het belangrijk om in ge-
sprek te gaan over zaken die de Nue-
nense ondernemers belangrijk vin-
den. Dat gaan zij doen op 4 oktober.  
Samen aan de slag. Aanmelden :
info@parkmanagementnuenen.nl 

ACTIVITEITENAGENDAACTIVITEITENAGENDA

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:  09.00 uur Wandelen met WSV-Nuenen, parkeerplaats aan de vijverzijde bij  
 het gemeentehuis.
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.
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‘Optocht van verpleeghuis ‘de  
Akkers’ naar ‘Leeflandgoed Opwetten

13:30-15:30 uur
Vertrek vanaf Margot Begemannstraat 9 

Opening expositie  
portret/vernissage Art Gallery
13.00-17.00 uur
De Huufkes 34

Avondje Conn
20.00-22.00 uur
Klooster in Nuenen

Wo

28
SEP

Liederentafel
20.00 uur
café Schafrath Park 35 in Nuenen

Zo

2
OKT

Dierendag, droogte en  
wateraandacht  
Dorpsboerderij Weverkeshof, Nuenen

Zo

2
OKT

Bockbiermiddag 
13.00 uur
Café Ons Dorp

Z0

2
OKT

Creatieve markt
11.00 - 16.00 uur 
D’n Heuvel Gerwen

Zo

2
OKT

George Miller Combination
14.00 uur

Weverkeshof Nuenen

Autorally in het kader van NGN 200
13.00 uur

op het parkeerterrein achter de Jumbo 

Cultuur Avonduur: film 
19.30 uur
Het Klooster

KunsT met een grote T
12.00-17.00 uur
Centrum Nuenen

Smilde zingt Brel
19.30-21.30 uur
Van Gogh Kerkje Nuenen

Za

1
OKT

Taize Vesper
19.30 uur

Van Gogh Kerkje Nuenen

Lenny Kuhr
20.00 uur

Café De Stam in Gerwen

14.00 uur Orgelconcert Oude St. Clemenskerk
15.15 uur Vocaal Ensemble Marcando 
                 St Lambertuskerk Nederwetten
16.30 uur Orgelconcert H. Clemenskerk Nuenen

za 1
zo 2
OKT

Samen (goed) opvoeden!!
19.45 tot 21.15 uur 

Het Klooster, Park 1, Nuenen

Kienen 
20.00 uur

wijkcentrum Scarabee,
 Mantelmeeuwlaan

Jazz Connection
20.00 uur

‘t Patronaat, Heer van  
Scherpenzeelweg 14-16, Mierlo

Do

29
SEP

Vr

30
SEP

za 1
zo 2
OKT

Herfstweekeinde
11.00-17.00 uur 
De Walburg

Zo

2
OKT

Zo

2
OKT

Drie middagconcerten NGN200 
in de drie kerkdorpen

Zo

2
OKT

Zo

2
OKT

Ma

3
OKT

Ma

3
OKT

Di

4
OKT

Wo

5
OKT

Circus 
Ouderendag: 
komt u ook? 
Op de Ouderendag 7 oktober geeft 
Circus in de Zorg drie voorstellingen 
in een circustent op het Vincent van 
Goghplein. Speciaal voor ouderen. 
We hebben al veel aanmeldingen, 
maar er is nog plek genoeg.  Een voor-
stelling bijwonen? U bent welkom! Er 
zijn drie voorstellingen: om 11.00 
uur, 13.30 uur en 15.30 uur. Elke voor-
stelling duurt 1 uur. Toegang is gratis: 
wel vooraf aanmelden.  

Aanmelden kan op 3 manieren: via 
een aanmeldkaartje o.a. te vinden bij 
Senergiek in ’t Klooster, Akkers, Wen-
dy’s, Shoeby, Pearle opticien, Schij-
vens mode en fietsenzaak Fietsskuur 
Weverstraat, via een online aanmeld-
formulier: link te vinden op facebook 
en Instagram Nationale Ouderendag 
Nuenen of via een mail aan Stichting 
Ouderendag Nuenen: ouderendag-
nuenen@gmail.com. Heeft u vragen? 
Mail of bel met Stichting Ouderen-
dag Nuenen: 06-39549132 

Circus zonder drempels 
Circus in de Zorg maakt plezier en 
vertier toegankelijk. Iedere voorstel-
ling vertelt een verhaal, prikkelt en 
roept herinneringen op. De show zelf 
is heel persoonlijk. En helemaal afge-
stemd op de belevingswereld van het 
oudere publiek. Het circus verbindt 
verschillende doelgroepen en kop-
pelt authentieke circusdisciplines aan 
artistieke ontwikkeling. De artiesten 
vormen een bonte mix van gelouter-
de professionals en afgestudeerde ta-
lenten van circusopleidingen. Samen 
creëren ze een plek vol magie en 
avontuur, die de dagelijkse beslom-
meringen even helemaal doet verge-
ten. Zo verhoogt Circus in de Zorg de 
kwaliteit van leven voor jaarlijks ruim 
51.000 mensen, waaronder ouderen. 
Het circus voor de Ouderendag is een 
initiatief van Stichting Ouderendag 
Nuenen en is mede mogelijk dankzij 
een subsidie van de gemeente Nue-
nen ca. en diverse sponsoren.  
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Marcando in 
Vogelvlucht 
Het Vocaal Ensemble Marcando, 
opgericht in 1990, bestond in 2020 
dertig jaar. Vanwege corona werd 
het concert steeds uitgesteld. 
Maar op zaterdag 15 oktober 
klinkt een feestelijke uitvoering 
van ‘Marcando in Vogelvlucht’ om 
15.30 uur in de Bethlehemkerk aan 
de Sperwerlaan in Helmond. Op 
zondag 16 oktober zal ditzelfde 
concert om 15.00 uur in de Regen-
boogkerk aan de Sportlaan in Nue-
nen worden uitgevoerd. 

De liederen in het programma heb-
ben vogels als onderwerp, in allerlei 
toonaarden en verschijningsvormen. 
Er zingen lijsters en nachtegalen, er 
drijven zwanen en ganzen, er vliegen 
raven, een koekoek, een duif en we 
zien een zielige uil, die met alle eer 
ten grave wordt gedragen. De instru-
mentale intermezzi worden uitge-
voerd door een door piano begeleid 
strijkersensemble, dat delen uit de 
Vier Jaargetijden van Antonio Vivaldi 
speelt. Want vogelzang klinkt immers 
in alle seizoenen. De vocale en instru-
mentale muziek zal worden ingeleid 
en afgewisseld met luchtige vogel-
poëzie door de Nuenense voor-
drachtskunstenaar Ton Neijts. Tijdens 
het klinken van de muziek komen de 
vogels ook in kleurrijke geprojecteer-
de beelden voorbij.  

De vierentwintig leden van Vocaal 
Ensemble Marcando zijn afkomstig 
uit de regio Helmond-Nuenen-Eind-
hoven. Het koor voert klassieke gees-
telijke en wereldlijke muziek soms 
ook uit in samenwerking met andere 
kamerkoren en musici. Voor meer in-
formatie over Marcando: www.mar-
cando.nl 

Het Vocaal Ensemble Marcando staat 
onder de bezielende leiding van de 
25-jarige talentvolle dirigent-compo-
nist Amin Ebrahimi. Hij trad op met 
Philharmonie Zuid in Muziekgebouw 
Eindhoven en met het Brabantkoor 
in Tilburg. Hij is dirigent van het door 
hem opgerichte Brabants Kameror-
kest. Hij studeerde in 2022 met lof af 
aan het Tilburgs conservatorium voor 
koor- en orkestdirectie en composi-
tie. Het Vocaal Ensemble Marcando 
trad ook op in dit eindconcert van 
Amin, samen met zijn orkest.  

Info en kaarten voor Helmond: www.
lambertusconcerten.nl 
Info en kaarten voor Nuenen: www.
cultuuroverdag.nl  

Vernieuwd Vincentre  
zoekt extra vrijwilligers
Iedereen kan het zien. De nieuwbouw van museum Vincentre bereikt bin-
nenkort het hoogste punt en daarna wordt de verbinding gemaakt met 
het huidige museumgebouw. 

In het voorjaar van 2023 zal het Vin-
centre door de uitbreiding met 
nieuwbouw 2,5 keer zo groot wor-
den. Vanaf dat moment kunnen de 
bezoekers met nog meer plezier in de 
voetsporen treden van Van Gogh. 
“Daarom zoeken we nieuwe vrijwilli-
gers. Voor verschillende functies in 
ons totaal vernieuwde museum”, zegt 
directeur Simone van der Heiden.

Gastvrije ontvangst
De vrijwilligers die in het museum 
werken, zorgen ervoor dat de Van 
Goghliefhebbers uit Nederland en 
andere delen van de wereld gastvrij 
ontvangen worden. Dat doen zij in al-
lerlei verschillende rollen. Door als 
gastheer of gastvrouw de bezoekers 
te vertellen wat het museum aan in-
formatie biedt. Door hen te helpen 
bij het maken van een keuze in de 
winkel, die ruim voorzien is van alles 
wat met Van Gogh te maken heeft. 
Door het schenken van een kopje 
koffie of thee. Door het ontvangen en 
begeleiden van groepen, die een au-
diotour door het museum in hun ei-
gen taal krijgen. Of door op pad te 
gaan als gids en hen met boeiende 
verhalen door het dorp te leiden 
langs de Van Goghlocaties. Sommige 
vrijwilligers vinden het ook leuk om 
af en toe te helpen bij onverwachte 
situaties of extra drukte. En zo zijn er 

allerlei activiteiten in en buiten het 
Vincentre, waarbij vrijwilligers op een 
prettige manier een rol kunnen ver-
vullen.

Veel complimenten
“Wij staan bekend om onze klant-
vriendelijkheid. Steeds weer krijgen 
we complimenten van bezoekers”, 
zegt een trotse Simone van der Hei-
den. “Na de opening van het ver-
nieuwde Vincentre wordt het nog 
aantrekkelijker om als vrijwilliger in 
een mooie omgeving met enthou-
siaste collega’s aan de slag te gaan. Er 
zijn ongetwijfeld mannen en vrou-
wen, jong en ouder, die het fijn vin-
den om in hun ‘vrije tijd’ anderen van 
dienst te zijn. Wie geïnteresseerd is in 
het leven en werk van Vincent van 
Gogh en de eigen belangstelling en 
kennis met anderen wil delen, zal 
zich in het Vincentre bijzonder thuis 
voelen. Wat is er leuker dan voldoe-
ning te krijgen omdat gasten zich 
welkom weten met een klantvrien-
delijke ontvangst door mensen met 
een gedeelde interesse in Van Gogh?” 

Ook vrijwilliger worden?
Wie een idee wil krijgen van het vrij-
willigerswerk bij het Museum Vincen-
tre kan de uitzendingen van de LON 
(Lokale Omroep Nuenen) volgen: op 
www.youtube.com/lokaleomroep-

Nieuwe afscheidsmogelijkheden in Eindhoven:

Genneper Afscheidshuis
Het Genneper Afscheidshuis organiseert op 1 en 2 oktober van 11.00 tot 
16.00 uur open dagen in haar compleet vernieuwde uitvaartcentrum. “Dit 
afscheidshuis laat zien dat afscheid nemen ook anders kan,” aldus Gert-
Jan Hendrikx, zorg en hospitality manager. “In ons afscheidshuis is alles 
mogelijk. Je mag je hier  ‘thuis voelen’.

Een warm afscheid onder één dak
Alles is mogelijk in het Genneper Af-
scheidshuis. Zowel de verzorging van 
de overledene, de opbaring, het af-
scheid, als ook het samenzijn na de 
uitvaart vinden plaats onder één dak. 
Gert-Jan Hendrikx, vertelt: „We bie-
den ruimte voor wat ruimte vraagt. 
Wat belangrijk is vertellen de mensen 
mij, maar ik hoef natuurlijk niet alles 
te weten. Daarbij vinden we het be-
langrijk dat je op je gemak bent bij 
ons, dat het voelt zoals thuis en er 
geen tijdsdruk is. Gastvrijheid is dan 
ook een belangrijke waarde binnen 
het Genneper Afscheidshuis.” 
Het uitvaartcentrum beschikt over 
sfeervolle rouwkamers die gebruikt 
kunnen worden als 24-uurs familie-
kamer, waar je ongeacht de dag of 
het tijdstip, bij je dierbare kunt zijn. In 
de prachtige ceremonieruimte en 
tuinkamer is iedere vorm van af-
scheid nemen mogelijk: in kleine 
kring intiem samenzijn, informeel 
waarbij de nadruk ligt op het vieren 
van het leven of een traditionele in-
vulling.
Een uitvaart die past bij hoe iemand 
zijn leven heeft geleefd.

Alle ruimte en tijd
Voor elke uitvaart wordt een dagdeel 
gereserveerd en gedurende die tijd 
behoort het gebouw de nabestaan-
den en hun gezelschap toe.  “We mer-
ken dat er veel vragen zijn over onze 
dienstverlening. Mensen zijn vaak 

nieuwsgierig naar wat mogelijk is. 
Hoe gaat het precies als een dierbare 
komt te overlijden?”, vertelt Gert-Jan. 
“Met deze open dagen geven we be-
langstellenden een kijkje achter de 
schermen en vertellen we meer over 
de mogelijkheden rondom een af-
scheid. Wij vinden het daarom be-
langrijk om goed de wensen te be-
spreken, zodat het afscheid echt past 
bij wie de dierbare was.” 

Programma 1 en 2 oktober
Je bent van harte welkom een kijkje te 
komen nemen op zaterdag 1 of zon-
dag 2 oktober tussen 11.00 en 16.00 
uur. Het Genneper Afscheidshuis vind 
je in Eindhoven aan de Felix Timmer-
manslaan 2. Meer informatie vind je 
op de website www.genneperaf-
scheidshuis.nl.

George Miller Combination 
Ondanks hun hoge leeftijd, gemiddeld 77,4 jaar en een schat aan erva-
ring, zitten de bandleden van de George Miller Combination niet stil. Bij-
na iedere woensdagmiddag komen ze onder het motto “ blijven oefenen” 
bij elkaar om aan hun kwaliteit te werken en zodoende weer met volle 
overtuiging een optreden te kunnen verzorgen.

Op zondag 2 oktober verwelkomen 
zij u met veel plezier in de Weverkes-
hof. Het belooft weer een swingen-
de- en nostalgische middag te wor-
den, want de band heft een uitge-
breid repertoire met songs uit de der-
tiger- tot negentiger jaren.
Van jazz tot Franse chansons en van 
Zuid – Amerikaanse tot Nederlandse 
klanken.
Bij de ouderen onder ons komen de 
gevoelens van weleer bovendrijven 

en voor de jongeren gaat er een we-
reld open.

De George Miller Combination be-
staat uit Wim van de Ven zang, Friso 
van Terwisga banjo en gitaar, Sjors 
van de Molengraft saxofoon, Louis Ri-
chard bas en Bert Gebrands drums.

Weverskeshof, Jhr. Hugo van Berckel-
laan 5, Nuenen. Aanvang 14.00 uur. 
Gratis entree.

nuenen en in de lopende en komen-
de uitzendingen van de LON. Hierin 
worden verschillende activiteiten 
van vrijwilligers in beeld gebracht. 
Geïnteresseerden voor een actieve 

rol als vrijwilliger kunnen hun naam 
en telefoonnummer doorgeven of e-
mailen: info@vgvn.nl of 040-
2839615. Er wordt dan contact opge-
nomen voor een kennismaking.

Kienen  
VrouwenVereniging 
Nuenen-Gerwen  
Op dinsdag 4 oktober is er weer kie-
nen in wijkcentrum Scarabee, Man-
telmeeuwlaan 10. Aanvang: 20.00 
uur. Ook niet leden zijn van harte 
welkom.  

Organist Gerard Habraken en 
Vocaal Ensemble Marcando 
In het kader van de viering van 200 jaar Nuenen-Gerwen-Nederwetten 
(1821-2021) vinden op zondag 2 oktober drie bijzondere kleine concer-
ten plaats in de drie kerkdorpen van onze gemeente: in Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten. Elk concert duurt een half uur en is gratis toegankelijk, 
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 vol-
gende 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 20 jaar geleden over-
leden (16-12-2002) en het is ook 50 
jaar geleden dat zij (in 1972) de Prix 
d’Excellence kreeg in Haarlem. Dort-
hy was lange tijd collega van Gerard 
Habraken, o.a. bij de organisatie en 
uitvoering van orgelconcerten in de 
Eindhovense Catharinakerk. Organist 
Gerard Habraken speelt in de twee 
orgelconcerten ook werken die aan 
Dorthy de Rooij zijn opgedragen. 
 
Vocaal Ensemble Marcando
Het Vocaal Ensemble Marcando is 
een kamerkoor met zangers uit de re-
gio Nuenen-Helmond-Eindhoven. 
Marcando geeft jaarlijks concerten in 
Nuenen, Helmond en Bergeijk. Het 
koor staat onder leiding van de ta-
lentvolle jonge dirigent Amin Ebrahi-
mi. Hij studeerde in juni met lof af aan 
het Tilburgse conservatorium. Ook 
Marcando maakte, met Amins eigen 
Brabants Kamerorkest, deel uit van 
het uitvoerende muziekgezelschap. 
www.marcando.nl
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Tiende Burendag Hugo Brouwerhof   
In dit tiende jaar van onze Burendagbijeenkomst waren we weer te gast in een 
lokaal van het Nuenens College. Daarvoor onze hartelijke dank! Verrast met 
koffie, thee en taart en later een heerlijk drankje met heerlijke hapjes wissel-
den wij onze wederwaardigheden uit, ieder met zijn eigen ervaringen, om-
standigheden en leerden wij elkaar beter kennen. Ook memoreerden wij de 
onlangs overleden oprichtster van onze Burendag: Zus Rooijakkers. We keken 
samen terug op de afgelopen tien jaar en hopen op een goede toekomende 
tijd. Wederom een zeer geslaagde en gezellige middag! Met dank aan Gery, 
Mia en Ria voor alle voorbereidingen en uitvoering.   

Namens de organiserende dames, Mia Bachus  

Burendag Beth 
van de Rijtlaan
Supergezellig was het afgelo-
pen zaterdag in de Beth van de 
Rijtlaan, ondanks het toch wel 
mindere weer. Er werd gequizt, 
gesjoeld, gegolfd, gestoepkrijt, 
gebarbecued, geskelterd, er 
werden marshmallows gepoft 
en vooral veel bijgepraat. Kort-
om een geslaagde dag. Dank 
aan de perfecte organisatie!

Geslaagd Burenweekend het Puyven
We kijken als feest/activiteitencommissie van de buurtvereniging Het 
Puyven terug op een aantal geslaagde activiteiten, aldus Sandra van Oos-
terhout deelneemster aan de feestcommissie.

Zo heeft zaterdag ons project Bijen-
veld vorm gekregen; Om de diversi-
teit qua groen in de wijk aan te pak-
ken heeft onze activiteitengroep “Bij-
enveld Puyven” de handen uit de 
mouwen gestoken. In samenwerking 
met de Gemeente Nuenen en de 
werkgroep Bijenvlinder van het IVN, 
die ondersteuning hebben geboden 
bij de voorbereidingen, is een strook 
gras omgetoverd tot Bijenveld.
Door een aantal bewoners is een bij-
enhotel gemaakt, leden van de acti-
viteitengroep hebben heuveltjes 
aangelegd voor grondbijen en bewo-
ners van het gehele Puyven hebben 
planten aangeleverd die ter plekke in 
de grond gezet werden door de Bij-
enveldgroep. De Walburg heeft ons 
een aantal planten geschonken, 
waarvoor veel dank. Zo krijgen wilde 
bijen, vlinders en insecten er weer 
een mooie plek bij in het Puyven. Be-
doeling is dat deze bevlogen groep 
bewoners het veldje periodiek bij 
houdt en onder het genot van een 
kop koffie bij praat.

Schminken en schilderen
Daarnaast zijn zaterdag een aantal 
kinderactiviteiten georganiseerd 
voor de jongste bewoners en klein-
kinderen van bewoners van het Puy-

ven. Zo werd er geschminkt waarbij 
niet alleen kinderen maar ook vol-
wassenen omgetoverd werden tot 
bijen en vlinders. Diverse jonge Vin-
cent van Goghjes zijn ontdekt bij de 
kunstschilder activiteiten, onder het 
genot van chipjes en ander lekkers.
Als afsluitende activiteit werd zon-
dag de inmiddels bekende Buurtbar-
becue Puyven georganiseerd. De 
weergoden waren ons buitenge-
woon goed gestemd, waardoor we 
met een groep bewoners weer lekker 
bijgepraat hebben. Jumbo van Het 
Kernkwartier was sponsor; waarvoor 
dank. Een fijne afsluiting van dit Bu-
renweekend die voor herhaling vat-
baar is. 
Dank aan iedereen die heeft meege-
holpen.

Burendag Arendhof
De bewoners van de Arendhof in Nue-
nen vierden, met taart en een glaasje, 
dat 50 jaar geleden deze achttien wo-
ningen opgeleverd werden en er nog 
steeds enkele van de eerste bewoners 
zijn.

foto's Ron Matheusen

Stevige competitie in de Panakkers
Net als duizenden andere buurten in Nederland, kwam ook de buurt 
Panakkers afgelopen zaterdag bijeen in het kader van de burendag. 

Men is het inmiddels gewend van de 
organisatie; er wordt weer stevig uit-
gepakt. Originele sportieve en crea-
tieve workshops waren opgezet, zo-
wel voor de kinderen als voor de vol-
wassenen. Rond de zeventig mensen 
hadden zich ingeschreven. 
De Sophiastraat werd dit keer hele-
maal afgezet en auto's aan de kant 
voor een workshop BMX voor de kin-
deren. Area 51 was hiervoor met een 
twintigtal fietsen en helmen naar de 
wijk gekomen om de kinderen de ba-
siskneepjes van het stuntrijden te le-
ren. Heel vet natuurlijk. Behendig 
werd om de pionnen gereden.
De stormbaan was aanwezig maar 
vanwege het druilweer ingeruild 
voor...lasergamen. In het kader van 
'Ontdek je eigen wijk, maar dan op 
een hele andere manier' toog men 
met zijn allen naar de 'berg/bult' om 
elkaar daar in twee teams te beschie-

ten vanachter obstakels. Dit werd se-
rieus opgepakt, de strijd was pittig, 
rood tegen blauw, jong en oud heb-
ben elkaar stevig onder handen ge-
nomen en zowel de heren als de da-
mes gaven zich helemaal. De gras-
pollen hingen aan de truien. 
Voor de creatieve mens werd ook ge-
zorgd; een houten 'plenkske' kon 
worden gemaakt waarbij poppetjes 
beschilderd konden worden met een 
versierde kaart. Ook hier was veel ani-
mo voor. En verder kon men in de 
tenten spelletjes spelen als toepen, 
pokeren en sjoelen. Een mooie ver-
rassing tussendoor was de onthul-
ling van de minibieb voor kinderen 
op het veldje. 
En voor iedereen waren er hotdogs 
als afsluiting van deze geslaagde bu-
rendag. Met topping! In de tenten 
was er daarna nog tijd voor gezellig 
geklets met borrel.
 

Stimuleringsproject laat kinderen massaal kennismaken met 
sport en cultuur

Sjors Sportief en Sjors Creatief weer 
van start in gemeente Nuenen
Sjors Sportief en Sjors Creatief zijn ook dit jaar weer de beste vriendjes 
van basisschoolleerlingen in Nuenen. De mascottes zijn de boegbeelden 
van het gelijknamige sport- en cultuurstimuleringsproject dat de ge-
meente Nuenen in 2014 startte. Het succesvolle project laat kinderen 
laagdrempelig en vaak gratis kennismaken met uiteenlopende activitei-
ten. Honderden kinderen schreven zich al in via www.actiefnuenen.nl in 
de eerste week.

Dansen, hockey, judo, turnen,
scouting, boksen… 
Dankzij Sjors Sportief kunnen basis-
schoolleerlingen in gemeente Nue-
nen ook dit jaar vrijblijvend ontdek-
ken welke sport het beste bij ze past. 
Of ze leren hun creatieve talenten 
kennen, maar dan via Sjors Creatief. 
Aan de hand van die mascotte kun-
nen kinderen zich namelijk vaak gra-
tis inschrijven voor onder andere 
proeflessen tekenen, schilderen, ko-
ken, bakken en muziek maken. 

Zeer populair
Sjors is al jaren een echte hit onder 
de basisschooljeugd. Ook dit school-
jaar schreven al honderden kinderen 
zich in voor een sportieve of creatie-
ve kennismaking. “En die teller loopt 
nog lang door”, vertelt Claudia Swee-
gers, Combinatiefunctionaris LEV 
groep Nuenen.

“Sjors is ook dit jaar weer razend po-
pulair. Sommige activiteiten werken 
zelfs al met een wachtlijst. Gelukkig 
neemt ook het aanbod ieder jaar 
toe, want steeds meer verenigingen 
sluiten zich aan bij ons project. Daar 
zijn we heel blij mee, want daardoor 
kunnen nog meer kinderen laag-
drempelig kennismaken met sport 
en cultuur. Zónder dat ze meteen lid 
hoeven te worden van een vereni-
ging.”

Sjorsboekje
Sjors is een initiatief van de gemeen-
te Nuenen in samenwerking met de 
regionale sportverenigingen, cul-
tuurorganisaties en andere activitei-
tenaanbieders. Het project maakt 
het voor kinderen mogelijk om meer 
dan zestig sport- en cultuuractivitei-
ten te ontdekken. Het aanbod wordt 
jaarlijks aan het begin van het 

De makers van de winnende tekening voor het Sjors Actief/Creatief boekje van dit 
jaar

schooljaar gepresenteerd in het 
Sjorsboekje. Dit jaar is het Sjorsboek-
je in een online versie verschenen 
waar leerlingen van groep 1 tot en 
met 8 van alle basisscholen in de ge-
meente Nuenen de link van hebben 
ontvangen. 
“Sjors blijkt een zeer succesvolle ma-
nier om kinderen veelal gratis in 

contact te brengen met sport en cul-
tuur”, aldus Sweegers. “Inschrijven 
voor de activiteiten is het hele 
schooljaar mogelijk via de website 
www.actiefnuenen.nl. 

Ik heb er alle vertrouwen in dat we 
het totale aantal inschrijvingen ook 
dit jaar weer weten te overtreffen.”

 

Herfstweekeinde 
De Walburg
Op 1 en 2 oktober opent de Walburg 
weer haar poorten voor het herfst-
weekeinde! Na een lange hete en 
vooral ook droge zomer zien we ge-
lukkig nu toch ook het effect op de 
planten van de eerste herfstregens: 
de uitbundige bloei van asters en 
grassen, prachtige verkleuringen van 
bladeren, de rijkdom aan herfstbloei-
ende planten, noten en vruchten. 
Laat u verrassen door het kleuren-
spektakel van de tuinen.

Ook zullen we dit weekeinde weer 
fruit uit eigen tuin verkopen en biolo-
gisch gekweekte bollen voor het vol-
gende tuinjaar, want deze kunnen 
vanaf nu geplant worden. Tuinieren = 
vooruitzien.
De tuinen zijn op beide dagen open 
van 11 tot 17 uur, toegang is gratis.
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SPORTSPORT
Programma
VOETBAL
RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 1 Oktober 
EMK Vet - Nederw. Vet  . . . . . . . . . . .  15.30
Zondag 2 Oktober 
RKVV Keldonk 1 - Nederw. 1  . . . . . .  14.30
Nederw. 3 - SBC 12  . . . . . . . . . . . . . .  10.00
Nederw. 4 - Nieuw Woensel 11  . . .  12.15
SBC VR 2 - Nederw. VR 1 . . . . . . . . . .  10.00

Badminton Club Lieshout 
nadert hoogtepunt jubileumjaar
Badminton Club Lieshout bestaat dit jaar 50 jaar en dat willen ze weten 
ook. Een speciale commissie vult heel 2022 met activiteiten die passen in 
dat jubileum. Na een “apenkooi” voor de jeugd is het medio oktober tijd 
voor de finale feestavond. Dit soort avond mag natuurlijk niet ontbreken 
in een jubileumprogramma vol met feestelijke én sportieve activiteiten.

Veldtoertocht ‘Dak van  
Brabant’ voor iedereen  
Op zondag 9 oktober kan iedereen meedoen aan de veldtoertocht ‘Dak 
van Brabant’. ‘Dak van Brabant’ is een mountainbiketocht voor liefheb-
bers van een rit over bospaden, halfverharde landweggetjes en fietspa-
den. Er is keuze uit vier routes: 35, 50, 60 en 70 kilometer met de mogelijk-
heid om het ‘Dak van Brabant’ te beklimmen. Het ‘Dak van Brabant’ is met 
60 meter het hoogste punt in onze provincie. 

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

De organisatie is bij ToerClub Nuenen 
in prima handen. Deze actieve Toer-
club vierde onlangs het 25-jarig jubi-
leum en beschikt over flink wat erva-
ring als organisator van veldtoer-
tochten. Dankzij dit zilveren jubileum 
kan jeugd tot 16 jaar in gezelschap 
van een volwassene gratis deelne-
men.  

Spectaculaire afdalingen 
De routes lopen door karresporen, 
langs weilanden en over bospaden, 
via fietspaden en halfverharde land-
weggetjes. Het hoogste punt van het 
‘Dak van Brabant’ ligt op het Land-
goed Gulbergen tussen Nuenen en 
Geldrop-Mierlo. In het parcours zit-

ten steile klimmetjes en spectaculai-
re afdalingen. Halfweg de routes krij-
gen deelnemers thee, koek en soep 
aangeboden.    

Inschrijven en starten 
De deelnemers starten zondagmor-
gen 9 oktober tussen half negen en 
tien uur vanaf het inschrijfpunt bij de 
NKV-kantine, Wettenseind 20, 5674 
AA Nuenen. Inschrijven kost vier euro 
voor deelnemers met NTFU- of KN-
WU-pasje en voor niet-leden een 
euro extra, inclusief verzorging op de 
pauzeplaats. Graag contant betalen. 
Voor meer informatie over de veld-
toertocht ‘Dak van Brabant’ zie www.
tcnuenen.nl.   

BCL 50 jaar
De voorbereidingen voor de feest-
avond zijn al enige tijd in volle gang. 
Ria Donkers en Karin van den Bigge-
laar hebben de organisatieklus op 
zich genomen, nadat de jubileum-
commissie de kaders had vastge-
steld. Zij hebben inmiddels dan ook 
alle uitnodigingen verstuurd. Niet al-
leen alle (senior)leden met hun part-
ner zijn uitgenodigd, óók de erele-
den van Badminton Club Lieshout en 
de sponsoren zijn deze keer van har-
te welkom. Zo krijgt iedereen die zich 
nauw betrokken voelt (en/of voelde) 
bij de vereniging de kans om aan te 
schuiven. De feestavond zal overi-
gens gehouden worden in de zaal 
van café de Koekoek op zaterdag-
avond 15 oktober: de vereniging be-
staat op die datum exact 50 jaar !

Voor de jeugd heeft de vereniging 
een heel andere activiteit georgani-

seerd. Zij hebben afgelopen week 
een heuse “apenkooi” gehad in de 
sporthal, gevolgd door een spelletje 
“weerwolven”. Voor de apenkooi had 
de jeugdbegeleiding zowat het hele 
materialenhok leeggehaald. Alle mo-
gelijke gymnastiektoestellen waren 
in een lange route door de sporthal 
opgesteld en de jeugd raasde er over 
heen. Samen met de jeugdbegelei-
ding zochten ze hun weg over, onder 
en tussen de speeltoestellen om zo 
-op volle snelheid- van begin naar 
einde te komen. Het was eens een 
keer wat anders dan de wekelijkse 
speelavond en toch is de jeugd héél 
sportief bezig geweest. De apenkooi 
werd afgesloten met een spelletje 
“weerwolven” onder leiding van 
jeugdtrainster Ainara Vandegard. De 
avond zelf eindigde overigens in de 
-zojuist heropende- kantine waar de 
jeugd nog even samenkwam voor 
een “gezamenlijke evaluatie”. 

Oekraïense slagkracht 
tijdens schaakavond 
SV Nuenen

Ongeveer 3 weken geleden klopte de 
Oekraïense Iryna Zahirna aan of ze 
niet bij SV Nuenen mocht komen 
schaken. Zij schaakte ook al in de Oe-
kraïne en ze vond het leuk om tijdens 
haar verblijf hier dat ook weer op te 
pakken. Inmiddels heeft Iryna een 
aantal partijen gespeeld en het blijkt 
dat de heren van het eerste er goed 
voor moeten gaan zitten om niet ver-
pletterd te worden.

Iryna analyseert de partij tegen Carel la 
Grouw

 Veldsink Advies verlengt  
sponsorcontract RKSV Nuenen
Afgelopen zondag, vóór de wedstrijd van het eerste elftal tegen Orion, vond in 
het sponsorhome van RKSV Nuenen de ondertekening plaats van het verlen-
gingsvoorstel van het hoofdsponsorschap van Veldsink Advies. De bestaande 
overeenkomst werd met een aantal jaren verlengd en de voorwaarden voor 
RKSV Nuenen substantieel verbeterd. Veldsink Advies toont andermaal mid-
den in de Nuenense samenleving te staan en waarde te hechten aan onderlin-
ge verbinding en partnership voor de langere termijn.

Directeur Henri Veldsink geflankeerd door voorzitter van de stichting Antonie Fransen 
(links) en secretaris Buby Pototsky

Start winterseizoen 
bij WandelSport-
Vereniging Nuenen
Zondag 2 oktober start het wintersei-
zoen. Tijdens het winterseizoen zijn 
de wandelingen op zondagochtend. 
De startlocatie voor deze wekelijkse 
wandeling is in de maand oktober de 
parkeerplaats aan de vijverzijde bij 
het gemeentehuis. 

Op zondagmorgen om 09.00 uur ver-
trekken 2 groepen, ieder in een eigen 
tempo, voor een sportieve wande-
ling van maximaal 2 uur door de 
mooie Nuenense omgeving. Voor de 
echte wandelliefhebbers is er de mo-
gelijkheid om een langere wandeling 
in groepsverband te maken.

Iedereen is welkom om ook eens vrij-
blijvend mee te wandelen.
Vooraanmelden is niet nodig, men 
kan zich melden op de startlocatie.
Voor nadere informatie: www.wsvnu-
enen.nl. 
Ook kunt u mailen naar het secreta-
riaat: secretariaat-wsv@outlook.com

Nederwetten – OKSV (Overlangel) 4-2

Eerste wedstrijd met nieuwe  
trainer Mario Plugers succesvol
Rijen dik met supporters van  Nederwetten en tegenstander OKSV zien 
leuke wedstrijd met 2 verschillende helften. 

RKGSV doet zich flink tekort  
in Mierlo tegen Mifano
Gerwen moest in de 1e competitiewedstrijd aantreden tegen het uit Mier-
lo komende Mifano. Deze vereniging die vorig seizoen nog een prima 3e 
plaats en nacompetitie haalde, had met enkele vertrokken spelers toch 
wel een jasje uitgedaan.

Op een prima veld onder een heerlijk 
zonnetje startte Gerwen prima, het 
nam meteen initiatief en vooral via 
de rechterzijde kregen v d Berk en de 
Loo volop ruimte om te voetballen.
Enkele prima acties en voorzetten 
van de Loo hadden in de eerste helft 
zeker meer moeten opleveren, zowel 
Jansen als v Erp kwamen net een 
teenlengte tekort om deze voorzet-
ten binnen te tikken.
Eigenlijk had Gerwen niet veel te vre-
zen van Mifano, want in de eerste 
helft kwamen ze niet veel verder dan 
lange ballen op de balvaste spits v 
Sinten, sporadische kwamen ze maar 
in het zestien meter gebied van Ger-
wen, dat de groenwitten dan ook 
met een 0-0 de rust ingingen was ei-
genlijk zeer verwonderlijk, ze verga-
ten zich te belonen in die eerst 45 mi-
nuten.
De 2e helft gaf een wat ander beeld, 
de strijd werd wat feller maar bleef ui-

terst sportief onder de goed leidende 
scheidsrechter Clijsen, de ploegen 
waren wat meer in evenwicht en ook 
Mifano kwam tot 2 kansen, waarvan 
er 1 eigenlijk niet te missen was, maar 
v Hertroy plaatste de bal in het zijnet.

Mifano koesterde het ene puntje en 
beet zich vast in de tegenstander, 
Gerwen had er toch wat moeite mee 
en ging daardoor slordiger spelen, 
maar des al niet te min, kregen ver-
volgens Terlinden, de Loo en op-
nieuw Terlinden grote mogelijkhe-
den om de wedstrijd te beslissen. He-
laas konden de groenwitters het bal-
letje deze zondag niet tegen het net 
krijgen en bleef het bij een 0-0 stand, 
waarmee ze zich zelf tekort deden. 
De inzet en beleving was prima van-
daag, er zit veel voetbal in deze ploeg 
en als het voorin nog wat scherper 
wordt, gaan we nog veel leuke wed-
strijden zien van RKGSV.

In de eerste helft was het Youyi Ruhl 
die een voorzet van Dennis van Es 
binnen had kunnen schieten maar hij 
miste op een haar na. Twee minuten 
was het wel raak toen Per Hidding de 

0-1 kon binnen koppen. In  minuut 43 
was het alweer raak. Dirk van  den 
Berg gaf een mooie pass op Roel van 
Dinther die de 0-2 aantekende. Een 
minuut voor de pauze werd Dennis 
van Es onderuit geschoffeld in de zes-
tien en de toegestane penalty werd 
feilloos binnengeschoten door   Joey 
Ruhl Derhalve een ruststand van 1-2.
Na de pauze kreeg OHSV een grote 
kans op de 1-3 maar keeper Jordy van 
den Boogaard kon dit knap voorko-
men. Ben van den Burg was, ondanks 
enkele knappe intercepties, gewis-
seld voor Radi en die gaf een loepzui-
vere pass op Dennis van Es die fraai 
de2-2 kon binnenschieten.  In de 63e 
minuut opnieuw een goede sliding  
Radi en het was weer Dennis die zijn 
2e van het het seizoen kon aanteke-
nen. 3-2 Victor werd later met een rib 
blessure vervangen door Kazimir 
Rakov en dankzij de aanhoudende 
druk van Nederwetten kon Dennis 
van Es , nadat hij de hele verdediging 
en de keeper  op het verkeerde been 
had gezet, zijn hattrick compleet ma-
ken 4-2 . Ook complimenten voor de 
verdediging en het half veld met o.a 
Robert van Es en Roy Sleegers en hun 
2 backs was Nederwetten de verdien-
de winnaar in deze eerste wedstrijd 
van het seizoen. Volgende week uit 
naar Keldonk

Verenigingen gaan loten 
verkopen via de Grote Clubactie
 
Zaterdag 24 september starten zeven verenigingen uit Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten en tien uit de gemeente Laarbeek met de verkoop van lo-
ten voor hun club. Dit jaar is dat extra bijzonder. De Grote Clubactie be-
staat 50 jaar! 

Met de felicitaties van koning Willem-
Alexander op zak is dit nu al een jaar 
met een extra gouden randje. Wat in 
1972 is begonnen als een lokale lote-
rij is uitgegroeid tot de grootste fond-
senwervende organisatie die mee-
bouwt aan het in stand houden van 
een gezond verenigingsleven in Ne-
derland.

Vijftig jaar relevant voor het Ne-
derlandse verenigingsleven
Voor veel Nederlanders is ‘hun club’, 
ook anno 2022, onmisbaar. Vereni-
gingen zorgen voor sociale samen-
hang, het zijn plekken waar vriend-
schappen voor het leven worden ge-
sloten, waar het eigen talent wordt 
ontdekt en gezamenlijk mooie mo-
menten worden beleefd. De Grote 
Clubactie is de grootste, en meest 
breed gedragen, fondsenwervende 
actie voor sport-, cultuur- en hob-
byverenigingen. Door loten te verko-
pen, dragen leden actief bij aan het 
realiseren van hun verenigingsdoe-
len.
 
De Grote Clubactie heeft financieel, 
sociaal én maatschappelijk grote im-

pact, vindt ook koning Willem-
Alexander: “Verenigingen verbinden 
en zijn de bouwstenen van onze 
maatschappij. Met de Grote Clubac-
tie krijgen verenigingen overal in Ne-
derland extra financiële steun in de 
rug. Clubs in sport, hobby en cultuur 
blijven daardoor toegankelijk voor 
iedereen. Doe mee en maak het ver-
enigingsleven nog leuker en bereik-
baarder voor heel Nederland. Want 
verenigingen zorgen voor de mooi-
ste momenten, daar wordt iedereen 
blij van!”

Lokale en sociale karakter 
Het lokale karakter is nog steeds de 
grote kracht: je koopt een lot van een 
bekende om een plaatselijke vereni-
ging te ondersteunen. Zo geven de 
vrijwilligers de eigen sportvereni-
ging, hobby- of culturele clubs, car-
navals- of muziekverenigingen - een 
financieel steuntje in de rug. Het so-
ciale effect van de Grote Clubactie is 
eveneens groot. Met z’n allen loten 
verkopen brengt een extra gevoel 
van saamhorigheid binnen de club. 
Of de leden nu langs de deuren gaan, 
toffe TikTok-filmpjes delen om de ac-
tie meer aandacht te geven, een 
Whatsappje sturen om zo online lo-
ten te verkopen of een klapper ma-
ken met een Superlot. Samen, als één 
team, zetten ze zich in voor hetzelfde 
doel. Het zorgt voor meer sociale co-
hesie.

Dit jaar doen in de gemeente Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten de vol-
gende clubs mee: Scouting Rudyard 
Kipling, JUVENTUD, Zwem- en Po-
lovereniging Nuenen, Zwem- en Po-
lovereniging Aegir, Voetbalvereni-
ging EMK, TV Wettenseind, Scouting 
Panta Rhei. Ook doen de clubs Maria-
hout VV uit Mariahout en R.K.V.V. Eli 
en Stichting Manega de Raam uit 
Lieshout mee.
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Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

O P E N  D A G E N

Felix Timmermanslaan 2     |     5644 RN Eindhoven

040 22 33 535   |   www.genneperafscheidshuis.nl

Gedenken en vieren   •   Gastvrij ontmoeten   •   Ruimte voor afscheid

Een afscheid dat past onder één dak

Kom onze gastvrijheid ervaren en kennis maken met het Genneper 
Afscheidshuis tijdens onze open dagen. Loop rond in de ruimtes, stel je 
vragen aan ons team en maak kennis met dit unieke Afscheidshuis in 
Eindhoven. Want ieder leven verdient uiteindelijk een afscheid dat past.

Het Genneper Afscheidshuis opent haar deuren in het weekend 
van 1 en 2 oktober.  Je bent van harte welkom op zaterdag of zondag 
tussen 11.00 en 16.00 uur, Felix Timmermanslaan 2 in Eindhoven. 
Aanmelden is niet nodig.

Voor vragen, bel met 040 22 33 535 of kijk op www.genneperafscheidshuis.nl

zaterdag 1 en
 zondag 2 oktober
11.00 - 16.00 uur

Weer lachend uw bed opmaken? 
Ga voor een praktisch bed vol gemak!
Een Aldenhuijsen bed zorgt voor een heerlijke nacht én extra gemak voor 
overdag. Kies uit verschillende modellen het bed dat het beste bij u past. 
Een Aldenhuijsen is nog altijd later uit te breiden met functionaliteiten. 

Een Aldenhuijsen ledikant of boxspring is altijd deelbaar en verrijdbaar

Keuze uit vlak, elektrisch verstelbaar, hoog laag en zorg

Zekerheid dat u zolang mogelijk in uw eigen bed kunt blijven slapen

Vraag de gratis informatiebrochure aan
www.aldenhuijsenslaapsystemen.nl/brochure
of bel naar 0800 - 400 10 10

www.aldenhuijsenslaapsystemen.nl I 0800 - 400 10 10 
 Slaapadviescentrum in Uden I Frontstraat 14, 5405 AK I Wij bezoeken u ook thuis

De enige echte slotenmaker
en inbraakpreventie 
specialist van 
Nuenen en omgeving. 
Al 12 jaar ervaring!

De enige echte slotenmaker
en inbraakpreventie 

Nuenen en omgeving. 

WIST U DAT:

Per 1 juli rookmelders 

verplicht zijn! 

Wij m
onteren ze 

bij u thuis. Bel?040 - 843 853 0

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

Dierenspeciaalzaak

WEVERSTRAAT 19 • NUENEN • TEL. 040 - 283 83 33

WWW.DEDIERENVRIENDNUENEN.COM

Tot ziens! Ewald en Daniëlle

Like onze Facebook pagina!

4 OKTOBER DIERENDAG
Dit willen wij met u vieren op dinsdag 4 oktober:

Op het gehele assortiment

10% KORTING 
En voor elke klant EEN CADEAUTJE*
*Zolang de voorraad strekt 

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

volop violen
vele soorten en

in meer dan 50 kleuren
Heideplanten, BloemBollen,

potcHrysanten, enz.

groot assortiment tuinplanten

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200
admin@rond-

delinde.nl

Vanaf ontwerp 
tot en met 

verspreiding 
van uw folders!

Rond de Linde 
De enige échte Nuenense krant

www.ronddelinde.nl 


