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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
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DEZE KLANTSCORE IS ONAFHANKELIJK ONDERZOCHT DOOR KLANTENVERTELLEN.

KLANTEN BEOORDELEN ONS 
BEDRIJF MET EEN:

,

U bent bij ons o.a. aan het juiste adres voor:

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

8 9

Europalaan 2  |  5674 CA Nuenen  |  T (040) 283 17 74  |  info@vakgaragevandenwildenberg.nl

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

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

Bosch Car Service Nuenen
Wij doen alles voor uw auto

Onderhoud & APK 
(ook lease) 
en occasions 
van alle merken
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 Bel of mail: 040-283 12 00
admin@ronddelinde.nl

Rond de Linde
zoekt bezorgers v.a. 13 jaar

Iedere zaterdag feest op het plein

ONTDEK ONZE

WOONCADEAUS 
& WINACTIES

GRATIS

meubelpleinekkersrijt.nlVan 14 t/m 17 oktober

Gerwen Kermis: een gezellig feest voor iedereen

Gerwen Kermis met diverse attracties zoals klimtoren en draaimolen
 (foto’s Cees van Keulen)

Gerwen Kermis is het jaarlijkse dorpsfeest voor jong en oud. Voor kinde-
ren en volwassenen is er volop vertier: diverse attracties, popcorn, suiker-
spinnen, live-muziek en kaarttoernooien toveren de Gerwenseweg van 
vrijdag 14 oktober tot en met maandag 17 oktober om tot een gezellig 
feestterrein.

Kinderen kunnen zich op zaterdag-
middag en zondagmiddag uitleven 
op de tot speelpaleis omgetoverde 
Gerwenseweg. Van 13.00 uur tot 
18.00 uur staan een draaimolen, een 
klimtoren, bungee-trampolines, big 

Deze tweemansformatie brengt een 
gevarieerd repertoire. Van dansbare 
klassiekers tot gezellige meezingers: 
het komt allemaal voorbij.

Rikken en toepen
Op maandag 17 oktober staan er 
twee kaarttoernooien op het pro-
gramma. Om 11.00 uur begint het 
riktoernooi. Voor tien euro kunt u 
deelnemen aan het rikken. Een uitge-
breide lunch en één consumptie zijn 
bij de deelname inbegrepen. Om 
15.00 uur begint het toeptoernooi. 
Inschrijven voor dit toernooi kost 
slechts vijf euro. Aanmelden voor 
beide toernooien kan in Café De 
Stam of telefonisch bij Bas van Keu-
len op 06-53965925.
De kermis wordt maandag vanaf 
18.00 uur traditioneel afgesloten met 
een spetterend optreden van Duo 
Markant. Dit markante duo behoeft 
geen introductie meer: het is name-
lijk niet de eerste keer dat zij Gerwen 
Kermis feestelijk afsluiten. Het dak 
gaat eraf! Dat is zeker!

In gesprek met Jos Habraken,
promotor duurzaamheid   
Door Caroline van Nes

De week van 10 tot en met 14 oktober staat in het teken van duurzaam-
heid. De gemeente Nuenen organiseert samen met het Energiehuis Slim 
Wonen en Dorpsboerderij de Weverkeshof een ‘energiek’ programma 
voor alle Nuenenaren. Er is aandacht voor duurzamer wonen, eten en le-
ven. In deze tijd waarin energie de hoofdprijs kost, is het goed om te we-
ten dat door investeren in verduurzaming van uw huis, u � ink kunt bespa-
ren op de energiekosten. U kunt deelnemen aan een of meerdere 
activiteiten, om uw kennis over duurzaamheid te vergroten.

Een van de organisatoren van de 
Week van Duurzaamheid in Nuenen 
is Jos Habraken. Sinds twee en een 
half jaar is hij werkzaam als promotor 
duurzaamheid voor de gemeente 
Nuenen. 
“Ik ben begonnen als enige energie-
coach, nu zijn we met veertien”, be-
gint Jos. “Je merkt dat de behoefte 
aan voorlichting over duurzaamheid 
groeit onder de Nuenense bevolking 
en dat is mooi. Mensen willen graag 
weten wat ze kunnen doen om te 
verduurzamen. Vaak wordt gedacht 
dat het duur is, maar op de langere 
termijn zijn mensen juist goedkoper 
uit. Het gaat vaak om simpele din-

gen, zoals vervangen van lampen en 
aanbrengen van radiatorfolie, waar-
mee je al verschil kunt maken. 

Eigen plekje
Het is lastig om invloed te hebben op 
het ‘grotere geheel’, maar als iedereen 
zijn of haar eigen plekje op orde 
heeft, zijn we al een heel eind. Ik ben 
zelf al een tijd bezig in huis; we heb-
ben isolatie laten aanbrengen, zon-
nepanelen op het dak, alle lampen 
zijn vervangen door LED lampen en 
we zijn de tuin nog verder aan het 
vergroenen. Belangrijk daarbij is dat 
we de regenpijp hebben afgekop-
peld, zodat het regenwater de grond 

wheels, een grote stormbaan, een 
klimcontainer met ballenbak, een 
eendjesvijver én een suikerspin-/
popcornkraam klaar voor twee mid-
dagen vertier.
Ook dit jaar hebben de Stichting 
Jeugd- en Jongerenactiviteiten Ger-
wen en Café De Stam de handen 
ineengeslagen en ervoor gezorgd dat 
de kermis betaalbaar is. Strippenkaar-
ten kosten slechts tien euro en de op-
brengst gaat naar de genoemde 
stichting.
De jongeren en volwassenen kunnen 
zich al vanaf vrijdagmiddag 14 okto-
ber vermaken in Café De Stam. Om 
20.00 uur trapt DJ Nick af met Fantas-
tic Friday. Op zaterdagavond ver-
zorgt DJ Nick ook vanaf 20.00 uur de 
muziek en op zondag is er vanaf 
13.00 uur livemuziek van 2Rumble. 

in gaat in plaats van het riool. Binnen-
kort wil ik ook de tuin vol gaan zetten 
met wildbloemen. Heel simpel om te 
doen en het is niet alleen goed voor 
de natuur maar ook prachtig om naar 
te kijken. 

Meer comfort
Het is mijn taak als gemeenteambte-
naar om verduurzamen op de kaart 

te zetten. Daarvoor organiseren we 
lezingen, buurtbijeenkomsten en is 
er de mogelijkheid om een energie-
coach thuis te laten komen, om sa-
men te kijken wat er mogelijk is. 

Het is dus financieel slim, goed voor 
het milieu, maar er is nog een groot 
voordeel: de meeste mensen die ver-
duurzamen, ervaren meer comfort in 
huis. Door het isoleren van de muren 
en aanbrengen van dubbel glas is de 
binnentemperatuur zowel in de zo-
mer als in de winter aangenamer.” 

Voor inschrijven voor een of meerde-
re activiteiten stuurt u een mail naar 
stroomversnelling@nuenen.nl
o.v.v. de dag en activiteit waar u aan 
deel wilt nemen. 

Bekijk het programma op: www.nue-
nen.nl/week-van-de-duurzaam-
heid-2022

Smilde 
zingt
Brel

Zilveren
erepenning
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Nuenen 

Gemeente
Nuenen

 AFVALWEETJE:

Zorg dat je de juiste kleur glas in de juiste bak 
gooit. Blauw en rood glas mag bij het groene 
glas. 

 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. t/m vr. 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! 
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VERKEER
Vanaf  maandag 19 september worden
er onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd 
aan verschillende bruggen, onderdoorgangen en keer-
wanden in Nuenen. Voor de komende twee weken staat 
het volgende op de planning:

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

Van 17 t/m 21 oktober
- Brug - over het Eindhovens kanaal in de Collse Hoefdijk
- Geluidscherm - Smits van Oyenlaan (Nuenderbeeksepad)
- Onderdoorgang - Smits van Oyenlaan (Nuenderbeeksepad)

Let op:
De werkzaamheden aan de brug in de Collse Hoefdijk en 
het geluidscherm Smits van Oyenlaan vinden plaats tussen 
9.00 en 16.00 uur.
 - Fietsers over de Collse Hoefdijk worden naar de over-

zijde van de weg geleid.
 - Het gemotoriseerde verkeer wordt met verkeersrege-

laars begeleid over de Collse Hoefdijk.  

-  Fietsers en voetgangers kunnen gebruik blijven maken 
van de onderdoorgang Smits van Oyenlaan.

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

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

Maandag 10 oktober 
16.00 uur - 18.30 uur
Rondleidingen Dorpsboerderij de Weverkeshof.
Locatie: Dorpsboerderij de Weverkeshof. 

19.30 uur
Opening Week van de Duurzaamheid door wethouder 
Sandor Löwik.
Locatie: Dorpsboerderij de Weverkeshof. 

19.30 uur
Lezingen over klimaatadaptatie, biodiversiteit en voedsel-
voorziening door Leon Classen en Robin Schatsbergen
(gemeente Nuenen) en Arine Valstar (Weverkeshof) 
Locatie: Dorpsboerderij de Weverkeshof. 

19.30 uur
Lezing over zonnepanelen en energieopslag door ener-
giecoach Paul van de Bosch.
Locatie: Gemeentehuis.

Dinsdag 11 oktober   
13.30-15.30 uur
Excursie naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Water-
schap De Dommel in Eindhoven. Op inschrijving (max. 43 
deelnemers). Eigen vervoer.

Woensdag 12 oktober
19.00-22.00 uur Energiemarkt. Spreek een energiecoach! 
Hoe koppel ik regenwater af? Hoe kan ik besparen?
Locatie: Rabobankplein, Het Klooster.
    
Donderdag 13 oktober
19.30-22.00 uur
Lezing over warmtepompen door energiecoaches Harry 
Kisters en Hans Hendriks.
Locatie: Theaterzaal, Het Klooster.

Vrijdag 14 oktober
19.30-22.00 uur Webinar ‘Wees slim in een gekke ener-
giemarkt’ door YouTuber Rick van de Westerlaken van 
‘Ketelklets’ Online. 

Je kunt je inschrijven voor de activiteiten in de Week van 
de Duurzaamheid. Stuur een mail naar stroomversnel-
ling@nuenen.nl o.v.v. dag en activiteit. Meer informatie 
kunt u vinden op: www.nuenen.nl/week-van-de-duur-
zaamheid-2022.

RAADSINFORMATIE
Inloop spreekhalfuur met de raad
Op 6 oktober vindt het raadspreekuur plaats. U bent wel-
kom om in gesprek te gaan met raads- en burgerleden. U 
hoeft zich niet vooraf aan te melden en kunt zo binnenlo-
pen. De inloop vindt plaats op 6 oktober van 19.30 uur tot 
19.55 uur vóór de beeldvormende avond, bij de ingang van 
de raadzaal, onder het genot van een kopje ko©  e of thee. 

Beeldvormende avond
Aansluitend is er op 6 oktober, om 20.00 uur,  een beeld-
vormende avond in de raadzaal van Het Klooster. Hierin 
wordt gesproken over de Kloostertuin. Het delen van in-
formatie staat centraal. 

Wilt u meespreken?
Meld u aan voor: 5 oktober vóór 12.00 uur via nuenen.nl/
invloed-uitoefenen - spreekrecht, of mail naar gri�  e@
nuenen.nl
Let op: het stellen van vragen staat centraal, het geven van 
een standpunt is nu nog niet aan de orde.

Oordeelsvormende avond
Op 12 oktober vindt er een oordeelsvormende avond 
plaats, vanaf 19.30 uur, in de raadzaal van Het Klooster.

De agendapunten zijn;
• Regionaal Veiligheidsplan Oost-Brabant 2023-2026.
• Verordening Nadeelcompensatie.
• Aanwijzing Lokale publieke media-instelling.

Wilt u inspreken?
Meld u aan voor: 11 oktober vóór 12.00 uur via nuenen.
nl/invloed-uitoefenen - spreekrecht, of mail naar 
gri�  e@nuenen.nl

1

.

Tijdens de geagendeerde onderwerpen kunnen insprekers 
in de eerste termijn hun menig geven over een onderwerp 
waarna raads- en burgerleden aanvullende vragen kunnen 
stellen.

Beeldvormende avond 
Op 13 oktober, om 19.30 uur, is er een beeldvormende 
avond in de raadzaal van Het Klooster. Hierin wordt ge-
sproken over de Begroting 2023. Het delen van informatie 
staat centraal. 

Wilt u meespreken?
Meld u aan voor: 12 oktober vóór 12.00 uur via 
nuenen.nl/invloed-uitoefenen - spreekrecht, of mail naar 
gri�  e@nuenen.nl
Let op: het stellen van vragen staat centraal, het geven van 
een standpunt is nu nog niet aan de orde.

Oordeelsvormende avond
Op 21 oktober vindt er een oordeelsvormende avond 
plaats over de begroting 2023, vanaf 19.30 uur, in de raad-
zaal van Het Klooster.

Wilt u inspreken?
Meld u aan voor: 20 oktober vóór 12.00 uur via nuenen.
nl/invloed-uitoefenen - spreekrecht, of mail naar gri�  e@
nuenen.nl
Tijdens de geagendeerde onderwerpen kunnen insprekers 
in de eerste termijn hun menig geven over een onderwerp 
waarna raads- en burgerleden aanvullende vragen kunnen 
stellen.

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

NIEUWE CORONASTEUN VOOR 
ONDERNEMERS, VERENIGINGEN 
EN ORGANISATIES
Was u begin 2022 verplicht om te controleren op corona-
toegangsbewijzen? Dan komt u wellicht in aanmerking 
voor (nieuwe) subsidie. Om aanspraak te maken op sub-
sidie dient een rechtspersoon of onderneming te voldoen 
aan de volgende criteria:

- Op 1 januari 2022 stond u ingeschreven in het han-
delsregister van de Kamer van Koophandel;

- Op grond van de Tijdelijke regeling maatregelen co-
vid-19 was u verplicht in de periode van 1 januari 2022 
tot en met 26 maart 2022 te controleren op een co-
ronatoegangsbewijs;

- De controle op coronatoegangsbewijzen heeft 
plaatsgevonden in of bij een accommodatie, inrich-
ting of evenement op grondgebied van de gemeen-
te Nuenen.

Kunt u alle drie de criteria met ja beantwoorden, dan valt 
u in de doelgroep en heeft u recht op subsidie.

Op onze website leest u meer over de subsidieregeling en 
kunt u deze ook meteen aanvragen: www.nuenen.nl/
subsidie-ctb-2022
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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

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)

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

WIJ GAANWIJ GAAN  STOPPENSTOPPEN
                                                                                vanaf dinsdag 4 oktober
 

           --  1155%%  oopp  aallllee  ddrrooggee  vvooeeddiinnggsswwaarreenn

                    --  2255%%  oopp  aallllee  ccaaddeeaauu  aarrttiieelleenn
                              ((bbooeeiieenn,,  eetthheerriisscchhee  oolliiee,,  iiaaaarrsseenn,,  eeddeellsstteenneenn,,  ssiieerraaddeenn  eennzz..))

     vanaf dinsdag 11 oktober

                 --  2255%%  oopp  aallllee  ddrrooggee  vvooeeddiinnggsswwaarreenn

                                --  3300%%  oopp  aallllee  ccaaddeeaauu  aarrttiieelleenn  
                                                  ((bbooeeiieenn,,  eetthheerriisscchhee  oolliiee,,  iiaaaarrsseenn,,  eeddeellsstteenneenn,,  ssiieerraaddeenn  eennzz..))

   vrijdag 14 en zaterdag 15 okt.
         oplopende kortng op allesoplopende kortng op alles

                  tot we leeg zijn!                  tot we leeg zijn!

TOTALE LEEGVERKOOPTOTALE LEEGVERKOOP
Parkstraat 3F, Nuenen 040-3680084

VOOR AL UW
ONDERHOUD, 
REPARATIE EN 
DAKBEDEKKING 
IN NIEUWBOUW 
OF RENOVATIE

KUNSTSTOF 
DAKBEDEKKING

ZINKWERKEN

BITUMINEUZE 
DAKBEDEKKING

040 - 283 85 30
LARIKSLAAN 31, 
5671 BN NUENEN
INFO@TRIODAK.NL 
WWW.TRIODAK.NL

SHINGLES

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!

Verse Gehaktballen  ...............4 stuks 5,95

Bij 100 gram Runder Rookvlees
Bakje eiersalade ....................................... GRATIS

Javaanse Rundervink  ....... 100 gram 2,05

Quiche Lorraine  .....................4 stuks 6,00
"Uit eigen keuken"

Onze Gehaktballen
zijn een Topper!

Vulcano  ....................................  100 gram 2,25
"Verrassend gehakt met Parmaham"

Carpaccio Rolletje .............  100 gram 2,95

SPECIAL

SPECIAL

KOOPJE

OP BROOD

GEMAK

SPECIAL

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
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Kunst met een grote T
In het weekend van 1 en 2 oktober werd het kunstevenement 'Kunst met een 
grote T' gehouden in Nuenen. Scan de QR-code voor een filmreportage, ge-
maakt door Chris Dekkers, over dit evenement.

Zilveren raadsgriffier en 
vierde wethouder   
Raadsgriffier Marloes Laurenssen verkast met een zilveren erepenning 
van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten naar die functie in de 
gemeente Gemert-Bakel. Mooi dat ‘zilveren’ Marloes een bloemetje mocht 
overhandigen aan Niels Wouters, die als vierde wethouder aantrad (zie 
foto). “Eindelijk is het college compleet”, aldus de plaatselijke politieke 
partij W70. De raadsgriffier heeft het 10 jaar volgehouden. W70-wethou-
der Wouters is compleet nieuw op het Nuenense gemeentehuis en kan 
niet te rade gaan bij de ervaren raadsgriffier…  

Tekst: Cees van Keulen, Gerwen Fotografie: Ceez

Cees

Tijdens de raadsvergadering op don-
derdagavond 29 september werd 
Niels Wouters wethouder sociaal do-
mein. Eindelijk is het college van bur-
gemeester en wethouders compleet. 
Drie wethouders zijn een paar maan-
den geleden begonnen. Die drie zijn: 
Bertje van Stiphout, Sandor Löwik en 
Ralf Stultiëns. En nu eind september 
– ruim een half jaar na de verkiezin-
gen voor de gemeenteraad – start 
Niels Wouters als vierde wethouder. 
De gemeenteraad zette het licht op 
groen voor Niels (12 stemmen voor). 
Vijf raadsleden stemden tegen kandi-
daat Wouters. Niet op grond van zijn 
daden, want wethouder Wouters be-
gint nu.  
Even terug naar raadsgriffier Marloes 
Laurenssen. Zij ontving de zilveren 
erepenning na afloop van de raads-
vergadering op 29 september en zij 
startte 1 oktober als raadsgriffier bij 
de gemeente Gemert-Bakel.  
Marloes begon in Nuenen in 2012 als 
raadsgriffier. Diverse sprekers gingen 
in op haar tienjarige loopbaan als 
griffier van de gemeente Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten. Woorden 
schieten tekort, aldus een van de 
sprekers. Marloes was een excellente 
griffier, steun en toeverlaat bij ruim 
honderd raadsvergaderingen. Er 
volgden nog veel meer loftuitingen.  
Omdat het officiële afscheid van grif-
fier Marloes Laurenssen niet in beeld 
en geluid te zien is, hier een korte sa-
menvatting. Marloes Laurenssen 
heeft tien jaar op uitstekende wijze 

haar griffierstaken uitgevoerd voor 
de gemeenteraad en voor de burge-
meester van de gemeente Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten. Marloes 
had haar kennis altijd paraat en func-
tioneerde zonder politieke invloeden 
ten dienste van de gemeenteraad en 
de democratie. Marloes oefende haar 
baan 24 uur per etmaal en 7 dagen 
per week uit. Vandaar de erepenning 
in zilver bij het afscheid van deze 
raadsgriffier. Deze zilveren erepen-
ning is een blijk van waardering na-
mens de gehele Nuenense samenle-
ving, aldus het gemeentebestuur. 
Ter informatie: de volgende vergade-
ring van de Nuenense gemeenteraad 
is donderdag 10 november met o.a. 
de begroting voor 2023 op de agen-
da. De aanvang is vier uur, voorzitter 
is burgemeester Maarten Houben 
met naast hem niet Marloes Laurens-
sen. 

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen  

Grenzeloos Ontmoeten: een warm  
welkom voor 'nieuwe' Nuenenaren
Zoals u wellicht weet hebben de meeste statushouders vaak een hele 
moeilijke periode achter de rug. Grenzeloos Ontmoeten (voorheen de 
Welkom Picknick) zorgt vanuit de (christelijke) gemeenschap (PGN en de 
parochie Heilig Kruis), de gemeente en de afdeling vluchtelingenwerk 
van de LEV-groep in Nuenen voor een warm welkom voor deze nieuwe 
Nuenenaren. 

Wij willen hen door middel van een 
gezellig samenzijn onze Brabantse 
gastvrijheid tonen en hen op deze 
wijze hartelijk welkom heten hier in 
Nuenen. We willen hen daarbij ook in 
de gelegenheid stellen om de Nue-
nense gemeenschap beter te leren 
kennen. Uw deelname is hierbij van 
essentieel belang. Hopelijk ontstaan 
door dit samenzijn veel nieuwe con-
tacten en verrijken we elkaar.

Grenzeloos Ontmoeten 
Op zaterdag 8 oktober aanstaande 
staan van 13.00-16.00 uur de deuren 
van de H. Clemenskerk in Nuenen 
wijd open voor een ontmoeting tus-
sen statushouders die in het dorp wo-
nen en ‘originele’ Nuenenaren. Het 

Burendag  
Vrouwkensakker
Wat een geweldige ontvangst! Wat 
een gastvrijheid! We waren uitge-
nodigd bij onze ‘buren’, die in de 
Vrouwkensakker wonen. Wij, dat 
zijn de buren en de vrijwilligers, 
betrokken bij de vluchtelingen uit 
Oekraïne.

In de gemeenschappelijke ruimte 
speelden de kinderen, kletsten de 
tieners en werden we welkom gehe-
ten door de volwassenen met koffie 
en thee. Er stonden twee grote tafels 
vol met allerlei lekkernijen: verschil-
lende taarten, cakes, gevulde pan-
nenkoekjes, baklava, belegde brood-
jes, fruit enz. enz. Elke groep per lo-
kaal in de school had een gerecht ge-
maakt. De communicatie was geen 
probleem. We spraken met elkaar via 
gebaren, in het Engels, vooral met 
hulp van de tieners die dit spreken, 
en via een tolk, een Oekraïense, die 
hier al jaren woont. Onze buren, 
waarvan de meesten werk hebben 
gevonden en waarvan alle kinderen 
naar scholen gaan, waren zo harte-
lijk! Wij waren zo verrast door deze 
gastvrijheid door onze vluchtelingen 
hier.
Het zet ons tegelijk aan het denken: 
Hoe stellen wij ons in Nuenen eigen-
lijk op naar immigranten, die geen 
thuis meer hebben in hun land? Bie-
den wij zo het minimale: bad, bed en 
brood? En zijn wij dan ook zo harte-
lijk, dat we ze ook een plek geven in 
onze sociale samenleving? Hoe ma-
ken we een einde aan de situatie, 
zoals in Lesbos en in Ter Apel? We 
schamen ons.
Hopelijk gaat het plan van de ge-
meente, om woningen te bouwen bij 
de Gulbergen, door, zodat er minder 
mensen in de modder hoeven te sla-
pen.
Onze samenleving kan er door verrij-
ken. We zagen het op de Burendag.

Nel Haisma

Kerkdorpen muzikaal verbonden
Zo’n 200 muziekliefhebbers vonden zondag 2 oktober de weg naar de 
kleine concerten in het kader van 200 jaar NGN, in de drie kerkdorpen van 
onze gemeente. 

Gerard Habraken nam voor het eerst 
plaats op de orgelbank in de oude St. 
Clemenskerk van Gerwen, met een 
zorgvuldig devoot samengesteld 
programma. Veel bezoekers konden 
-met de laatste wierookgeuren van 
de zondagse hoogmis- genieten van 
een fraaie concertprimeur op dit ver-
rassend aangenaam klinkende orgel. 
Het tweede concert was in de volle 
Nederwettense Lambertuskerk. Na 
ruim twee jaar coronastilte had Mar-
cando weer een optreden, en wel 
met zijn nieuwe dirigent Ebrahimi. 
Het applaus vanuit een volle kerk be-
wees dat het kamerkoor naar tevre-
denheid gezongen had. 
Op naar het slotconcert in de Nue-
nense Clemenskerk. Omdat het or-
gelprogramma van die middag voor 
een deel was gewijd aan de nage-

dachtenis van de Nuenense organis-
te Dorthy, was ook familie van haar 
bij dit concert aanwezig. In de kerk, 
die haar zo vertrouwd was, klonk een 
speciaal voor Dorthy gecomponeerd 
werk van Mathieu Dijker. Op dat mo-
ment brak de zon door. Wellicht een 
dankbare knipoog vanuit de he-
mel… 

doel is ontmoeten, contacten leggen, 
zich verbinden met de Nuenense ge-
meenschap. Onder het genot van een 
hapje, ’n drankje, Oudhollandse spel-
letjes en levende muziek kunnen we 
dan met elkaar kennismaken en zo 
een kleine bijdrage leveren aan een 
voor hen volledige integratie. De kin-
deren kleuren ondertussen een kleur-
plaat of spelen buiten op een spring-
kussen. Kinderen en familie zijn dus 
van harte welkom!

Van taalbarrières is hier meestal geen 
sprake. Het met elkaar verbinden 
gaat onder het eten snel.
Voor deelname, nadere informatie 
en/of sponsoring kunt u mailen naar
diaconie@parochienuenen.nl

Cultuurfonds 
Noord-Brabant 
Het Prins Bernhard Cultuurfonds 
Noord-Brabant heeft in het derde 
kwartaal van 2022 voor € 373.032,- 
bijgedragen aan 63 bijzondere cul-
tuurprojecten in de provincie.

Het is elk kwartaal mogelijk om een 
financiële bijdrage aan te vragen 
voor een project. De criteria waar een 
aanvraag aan moet voldoen, zijn te 
vinden op de website van het Cul-
tuurfonds. De volledige lijst met toe-
kenningen uit deze derde ronde is te 
vinden op:  www.cultuurfonds.nl/
kwartaaltoekenningen-derde-kwar-
taal-2022-noord-brabant.
In Nuenen c.a. is aan Stichting Brass 
Band Nuenen met ‘Margot, Vincents 
ware liefde’; € 5.000,- toegekend.
www.cultuurfonds.nl

Koopwoningen toewijzen onzalig idee   
In alle hectiek rond stijgende energielasten, torenhoge inflatie en oplopende 
hypotheekrente is het veel mensen misschien ontgaan dat minister De Jonge 
van Volkshuisvesting weer een reguleringsidee voor de woningmarkt heeft 
gelanceerd. Of eigenlijk is het meer dan een idee: hij heeft al een voorstel naar 
de Tweede Kamer gestuurd. Volgens dit plan mogen gemeenten straks 50% 
van de koopwoningen tot de NHG-grens (nu nog €355.000) aan bepaalde 
doelgroepen toewijzen. Het gaat dan bijvoorbeeld om ‘eigen inwoners’, maar 
ook over mensen met cruciale beroepen, zoals leraren en verpleegkundigen. 
Dit zou niet alleen gelden voor nieuwbouwwoningen, maar ook voor bestaan-
de woningen. 
Gelukkig is al van veel kanten forse kritiek geleverd op het zoveelste plan om 
over te gaan tot herverdelen van schaarste (hoeveel woningen worden er nog 
verkocht goedkoper dan die drieënhalve ton). Regeringspartij VVD keerde zich 
er al tegen, maar ook de Vereniging Eigen Huis heeft ‘grote twijfels’. Want er 
ontstaat forse rechtsongelijkheid tussen huiseigenaren. De bezitter van een 
woning die wordt verkocht onder de grens van de Nationale Hypotheek Ga-
rantie, loopt dus de kans niet meer vrij te zijn om zelf te beslissen aan wie de 
woning wordt verkocht. En hoe gaat de gemeente beslissen welke woning on-
der die grens wél verkocht moet worden aan een inwoner/leerkracht/ver-
pleegkundige en welke niet? Nog even afgezien van de vraag of bijvoorbeeld 
een ASML-werknemer uit het buitenland niet ook heel cruciaal is voor alle ge-
meenten in onze regio.   
Maar misschien is nog wel belangrijker dat alle energie weer gaat zitten in re-
gulering, herverdeling, controle, etc. En niet in de zeer noodzakelijke inspan-
ningen om de bouw van veel nieuwe en betaalbare woningen mogelijk te ma-

ken en te stimuleren. Weer een legertje ambtenaren dat rege-
lingen moet maken en controleren. Terwijl alle hens aan 

dek zou moeten zijn om nieuwbouwplannen mogelijk 
te maken en er geld nodig is om grondprijzen laag te 
houden en benodigde infrastructuur te financieren. 
Ik vrees dat op onze ministeries te veel mensen wer-
ken die het vast goed bedoelen, maar die altijd ge-
neigd zijn te denken in wet- en regelgeving en con-
trolesystemen. Terwijl we nu behoefte hebben aan 

mensen die buiten de regels kunnen denken, die het on-
mogelijke mogelijk willen maken, die willen stimuleren 

en onorthodoxe ideeën kunnen bedenken om kosten 
te drukken. In plaats van met dit onzalige idee te 
komen.     

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

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

WAARDELOOS 
WEER  
“Alles van waarde is weerloos” 
Waren woorden van Lucebert, ooit  
Het uitblijven van een aangekondig-
de windhoos 
Maakt sommige mensen boos  
Precies kloppen voorspellingen nooit 
Dat maakt het weer nog niet waarde-
loos     

 ©Joke van Overbruggen     
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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:

Hoe zit het met de zorgdruk 
van mantelzorgers?
Op de Vitaliteitsdag op 22 september, georganiseerd door onder andere 
Actief Nuenen (onderdeel van LEV Nuenen) en de KBO, kon men ook de be-
lasting meten die men als mantelzorger ervaart. Ervaar je als mantelzorger 
veel druk? Is het een matige druk? Of ervaar je (nog) weinig druk?

Sluiting restaurant 
The Yellow Rabbit
Met pijn in het hart heeft Peter van 
den Luitgaarden de deuren van 
zijn restaurant The Yellow Rabbit 
definitief gesloten. Afgelopen vrij-
dag heeft hij de laatste gasten 
uitgezwaaid.

Net zoals voor zoveel andere horeca-
zaken was het ook voor The Yellow 
Rabbit de afgelopen jaren 'zwem-
men tegen de stroom in'. Ook de on-
zekerheid naar de toekomst maakte 
dat Peter al eerder dit jaar had beslo-
ten om niet langer door te gaan. Pe-
ter hoopte dat hij het stokje over had 
kunnen dragen, zodat The Yellow 
Rabbit had kunnen blijven bestaan.

Vier jaar geleden startte Peter met 
het restaurant op die mooie plek aan 
het Park. Vele gasten wonen 'om de 
hoek' en liepen regelmatig binnen. 
Anderen kwamen juist telkens van 
(heel) ver naar Nuenen, speciaal voor 
de Aziatische gerechtjes, klaarge-
maakt door Wen-Jie, Kitty en Li. Peter 
en Victoria hebben genoten en kijken 
dankbaar terug op de afgelopen vier 
mooie jaren. 

Voor de test werd gebruik gemaakt 
van de EDIZ-vragenlijst (Ervaren Druk 
door Informele Zorg). De mantelzor-

gers werden zich hierdoor bewust 
van de druk die zij al dan niet ervaren 
door het mantelzorgen.
Ongeveer 33% van het aantal bezoe-
kers op de Vitaliteitsdag is 
mantelzorger. Zij zorgen voor een 
naaste die langdurig ziek is, een be-
perking heeft of hulpbehoevend is. 
Dit komt overeen met de landelijke 
metingen, waaruit blijkt dat één op 
de drie inwoners van Nederland van 
zestien jaar of ouder mantelzorger is 
(zie Mantelzorg.nl). 
Steunpunt Mantelzorg Nuenen biedt 
een luisterend oor, geeft desgewenst 
tips om de druk te verlagen, geeft in-
formatie via de mantelzorg nieuws-
brief en organiseert diverse activitei-
ten voor mantelzorgers.
Steunpunt Mantelzorg Nuenen: 
steunpuntmantelzorg.nuenen@lev-
groep.nl CMD: 040-2831675.

Zilveren erepenning voor griffier  
Marloes Laurenssen
Aan het einde van de raadsvergadering in de avond van 29 september jl. 
ontving afscheidnemend raadsgriffier Marloes Laurenssen in Het Kloos-
ter de zilveren erepenning van de gemeente Nuenen. Burgemeester 
Maarten Houben verrichtte de uitreiking.

Mevrouw M.C.P. (Marloes) Laurens-
sen Msc is de afgelopen 10 jaar (vanaf 
2012) werkzaam geweest als raads-
griffier van de gemeente Nuenen. Zij 
heeft op uitstekende wijze haar grif-
fierstaken uitgevoerd voor de ge-
meenteraad en de burgemeester van 
de gemeente Nuenen. Zij had haar 
kennis altijd paraat en functioneerde 
zonder politieke invloeden ten dien-
ste van de gemeenteraad en de de-
mocratie. Zij is een verbinder in een 
dynamische politiek-bestuurlijke 
omgeving. Zij zorgde voor een snelle 
invoering van het BOB-model. BOB 
staat voor Beeldvorming, Oordeels-
vorming en Besluitvorming.
Deze zilveren erepenning is een blijk 
van waardering namens de gehele 
Nuenense samenleving. Immers haar 
goede advisering en ondersteuning 
maakt de democratie sterk. Vanaf ok-
tober jl. is zij gestart als raadsgriffier 
bij de gemeente Gemert-Bakel.

CDA Fractie versterkt !
 
Tijdens de raadsvergadering van vorige week donderdag is Eelco Riet  
beëdigd tot Commissielid voor het CDA. Gezien de nieuwe vergaderstruc-
tuur (B.O.B.) is er een belangrijke rol voor commissieleden. Eelco gaat zich 
bezighouden met zaken die het sociaal domein betreffen. Hugo de Kok 
blijft ook betrokken bij de fractie en gaat als fractieondersteuner aan de 
slag.  
Eelco stelt zich graag aan de lezers 
voor: 
Mijn naam is Eelco Riet. Inmiddels 
ben ik alweer 41 jaar oud. Hiervan 
ben ik al 37 jaar trotse inwoner van 
Nuenen. 13 jaar geleden ben ik met 
Karen, in Het Klooster Nuenen in het 
huwelijk getreden. Onze 3 zonen, 
Stan (8 jaar) met zijn tweelingbroers 
Krijn en Loet (6 jaar) maken ons gezin 
compleet. 
In het dagelijks leven werk ik bij de 
gemeente Valkenswaard als Senior 
Beleidsadviseur Sociaal Domein. In 
het Sociaal Domein liggen nog 
steeds vele grote opgaven. Dit gaat 
iedere inwoner aan. Ook in Nuenen! 
De kennis die ik hierover heb opge-
bouwd en nog steeds iedere dag ver-

groot, wil ik ook graag inzetten voor 
onze dorpsgenoten. Met het CDA 
heb ik een mooie partij gevonden 
dat aansluit op de normen en waar-
den die ik erg belangrijk vind, en naar 
mijn idee ook onmisbaar zijn om te 
komen tot een toekomstbestendige 
samenleving. Een speerpunt voor mij 
is het creëren van gespreide verant-
woordelijkheid. Om dat te bereiken is 
solidariteit van groot belang. Zowel 
de overheid als inwoners hebben een 
belangrijke rol om ons dorp voor ie-
dereen leefbaar te houden. 
Naast mijn werk bij de gemeente Val-
kenswaard ben ik al ruim 19 jaar ac-
tief als vrijwilliger bij brandweer Nue-
nen. De Veiligheidsregio Brabant 
Zuidoost (VRBZO) heeft mij een aan-
tal jaar geleden een mooie kans ge-
geven om naast het letterlijk brand-
jes blussen als vrijwilliger ook aan de 
slag te gaan als Posthoofd van Brand-
weer Nuenen. Samen met ruim 20 
vrijwilligers staan wij dan ook dag en 
nacht klaar om de inwoners van Nue-
nen bij incidenten zo snel mogelijk te 
helpen. Al met al is het werken bij de 
brandweer een heerlijke tegenhan-
ger van het sociaal domein, maar 
hebben mij beide gevormd tot wie ik 
ben. Sociaal, betrokken en gedreven. 

Graag kom ik met u in gesprek, zodat 
we samen kunnen werken aan een 
mooi Nuenen!

Weverkeshof wordt ook dit jaar 
weer Sinterklaashof!   
Zodra Sinterklaas weer in het land is, wordt Weverkeshof omgedoopt tot-
Sinterklaashof. Want Sinterklaas komt immers al meer dan 30 jaar bij ons 
logeren! Op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag is Sinterklaas aan-
wezig en kunnen onze kleine bezoekertjes hem een handje komen ge-
ven, maar veel spannender is het om te kijken hoe hij uit zijn logeerbed 
wordt gehaald en na zijn rondje handjes schudden weer in bed wordt 
gelegd.  

Voor het slagen van het feest is het 
erg belangrijk dat er voldoende Pie-
ten zijn om hem hierin te begeleiden. 
Voor diegene die een maatschappe-
lijke stage moeten lopen is het mo-
gelijk om dit in de rol van Roetveeg 
Piet op Sinterklaashof te doen. Bij te 
weinig uren kun je daarna ook nog 
gastheer/gastvrouw bij ons zijn. Vind 
je dit leuk, meld je dan aan via onze 
website www.weverkeshof.nl 

Maar we vinden het natuurlijk ook 
erg fijn als de wat oudere Piet tijd 
heeft om te komen helpen. Onze er-
varing is dat Sint erg veel heeft aan 
een volwassen Hoofdpiet. Helaas 
hebben we moeten beslissen dat we 

geen scholen meer kunnen ontvan-
gen omdat er geen vrijwilligers meer 
zijn die op doordeweekse dagen de 
rol van Piet op zich willen nemen. Ui-
teraard zijn scholen en groepen van 
harte welkom op Sinterklaashof. 
Maar het is wel nodig om hiervoor 
een afspraak te maken. Voor meer in-
formatie naar de mogelijkheden kijk 
dan op onze website.  
Denk je nu, ik wil wel in de organisa-
tie van het Sinterklaasfeest iets bete-
kenen, meld je dan ook aan via de 
website. We zijn met name op zoek 
naar een coördinator voor dit feest. 
Tot ziens op Weverkeshof en straks 
op Sinterklaashof in Nuenen, 
Jhr.v.Berckellaan 5  

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

VERVOLG VAN PAGINA 2

 VERGUNNINGEN PERIODE    
 27-09-2022 EN 03-10-2022

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Stationsweg 1A Plaatsen van een zonnecollector 
Monseigneur Frenkenstraat 10 Realiseren van een erker 
Opwettenseweg Het bouwen van nieuwbouw van een klein- 
 schalige woon-/zorgvorm voor demente- 
 rende ouderen 
Hoge Brake 3 Bouwwerk brandveilig gebruiken

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Boord ong.  Oprichten van een schuilgelegenheid voor
(kadastraal perceel D 3961) paarden

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving
tussen gemeentegrens Het aanleggen van een snelfi etspad 
Geldrop-Mierlo en 
Collse Hoefdijk, 
Parallelweg Nuenen   

Aanvragen / meldingen  APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Europalaan 2 Wijzigen van de openingstijden 
 van een tankstation 
Achterzijde van de woningen  Onthe�  ng voor het inrichten van een 
Tomakker 9 -11 tijdelijke bouwplaats ten behoeve van het  
 verduurzamen van 81 woningen  
Opwettenseweg 203 Wijziging van een aanhangsel op grond van 
 artikel 30a Alcoholwet door bijschrijving van  
 een leidinggevende 

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum Locatie Omschrijving
29-09 Nuenen c.a. Anterieure overeenkomst wijziging bestemmingsplan 
  ten behoeve van het oprichten van drie Ruimte voor  
  Ruimte  
30-09 Nuenen c.a. END-Geluidbelastingkaarten voor agglomeratie 
  Eindhoven Gemeente Nuenen c.a. 

Dit zijn kennisgevingen en geen o�  ciële publicaties. Het digitale ge-
meenteblad (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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Dag van de Duurzaamheid  
op Weverkeshof
Op 10 oktober is het weer de landelijke Dag van de Duurzaamheid. Ook 
Weverkeshof besteedt hier aandacht aan. Dit keer doen we dit samen met 
de gemeente. Wat is duurzaam m.b.t. milieu? Simpel gezegd: het lang 
meegaan van het milieu ofwel de leefomgeving. Geen vervuiling, geen 
uitputting van hulpstoffen en het in stand houden van de ecologie.

Wethouder Sandor Löwik opent de 
gemeentelijke Week van de Duur-
zaamheid op Weverkeshof om 19.30 
uur. Maar eerst biedt Weverkeshof u 
een rondleiding aan over ons terrein 
waarbij we de duurzame maatrege-
len die we genomen hebben rondom 
water, beheer en elektriciteit laten 
zien en u ook laten kennismaken met 
onze groentetuin, het voedselbos, de 
paddenpoel en natuurlijk onze die-
ren. Er is een rondleiding om 16.00 en 
om 18.30 uur.

Het avondprogramma start met in-
loop en koffie en thee om 19.00 uur 
en wordt om 19.30 uur officieel geo-
pend door de wethouder, waarna de 
gemeente een kort overzicht geeft 

van hun duurzame maatregelen en 
programma’s. Hierbij gaan ambtena-
ren Leon Classen en Robin Schatsber-
gen onder andere in op klimaat-
adaptatie en biodiversiteit en wat de 
gemeente en wij zelf hieraan kunnen 
bijdragen. Vervolgens geven Wever-
keshof bestuurslid Arine Valstar en 
voorzitter Paul Koppelman een korte 
presentatie over het voedselsysteem 
en duurzaamheid op en om de Boer-
derij. 
Hierna is er volop gelegenheid tot 
discussie. Toegang en de koffie en 
thee is gratis.
 
We zien u graag op maandagavond 
vanaf 19.00 uur op Weverkeshof, Jhr. 
van Berckellaan 5 in Nuenen.

Griezelen tussen de dieren in Dierenrijk
Bezoekers van Dierenrijk kunnen dit jaar voor het eerst tijdens BOEH! In 
de ZOO komen griezelen bij de bruine beren, tijgers en de berberapen. Er 
zijn van 15 tot en met 30 oktober meerdere spookachtige activiteiten te 
doen in het park. 
Roel Huibers, general manager van 
Dierenrijk: “We organiseren een aan-
tal keer per jaar extra activiteiten en 
evenementen in ons park. Het geeft 
bezoekers de kans om op een andere 
manier van ons park en de dieren te 
genieten. Daarnaast biedt het ons de 
kans om net wat andere dingen te 
vertellen en andere vormen van edu-
catie te gebruiken.” 
 
Spookachtig park
Een aantal delen van het park zijn 
spookachtig aangekleed met onder 

andere roofvogels en spookjes. Ook 
zijn er meerdere griezelige activitei-
ten te doen in het park. Zo laat Roel 
Huibers weten: “Bezoekers kunnen 
komen dwalen door het doolhof, 
sluipen door een spooktunnel en 
oog in oog komen te staan met vo-
gelverschrikkers tijdens de spooky 
speurtocht.” 

Daarnaast is het tijdens de herfstva-
kantie, van 22 oktober tot en met 30 
oktober, ook mogelijk om tegen be-
taling pompoenen te snijden.
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Week van de Duurzaamheid Nuenen
De week van 10 t/m 14 oktober staat in het teken van duurzaam-
heid. De Gemeente Nuenen organiseert in samenwerking met 
het Energiehuis Slim Wonen en Dorpsboerderij De Weverkeshof 
een ‘energiek’ programma voor inwoners. Neem deel aan één of 
meerdere van de activiteiten, verrijk je kennis over duurzaam-
heid en kom samen in Stroomversnelling.

Maandag   
16.00 uur Rondleidingen Dorps-
boerderij 
19:30 uur Opening Week van de 
Duurzaamheid door wethouder 
Sandor Löwik Dorpsboerderij  
19:30 uur Lezingen over kli-
maatadaptatie Dorpsboerderij  
19.30 uur Lezing over zonnepa-
nelen en Gemeentehuis 

Dinsdag   
13.30 uur Excursie naar de  
rioolwaterzuiveringsinstallatie 
van Waterschap De Dommel  
  
Woensdag  
19.00-22.00 uur Energiemarkt 
Rabobankplein, Het Klooster 

   
Donderdag  
19.30-22.00 uur 
Lezing over warmtepompen 
door energiecoaches Harry Kis-
ters en Hans Hendriks Theater-
zaal.  
   
Vrijdag   
19.30-22.00 uur 
 Webinar ‘Wees slim in een gek-
ke energiemarkt’ door Online

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

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

De beddenspecialist

De waarde van onafhankelijk advies!
Je hoort en ziet het steeds vaker; reclames die emotioneel (met gevoel) 
binnenkomen maar die verstandelijk meestal niet de goede keuzes zijn. 
Omdat ik in deze column onderwerpen behandel die gerelateerd zijn aan 
bedden, wil ik het met jullie deze keer eens hebben over de matrassentest 
van de consumentenbond en ‘the one size fits all!’

De matrassentest van de 
Consumentenbond
De consumentenbond wordt door 
velen als betrouwbaar en onafhanke-
lijk beschouwd. Dit is deels ook waar, 
echter zijn er toch een paar onderde-
len in de betreffende test die een ver-
keerd beeld kunnen geven van een 
goede matras, omdat de gekozen cri-
teria feitelijk niet zo belangrijk zijn 
voor de bepaling ervan. Als een ma-
tras bijvoorbeeld erg hard is en voor-
zien is van handgrepen, dan zijn za-
ken als duurzaamheid en hanteer-
baarheid voorzien van een paar plus-
jes. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor 
een rits zodat de matras gewassen 
kan worden en het flexibeler kunnen 
omgaan met wellicht een andere ma-
traskern als deze niet bevalt.

Dat is allemaal leuk en aardig, maar 
het zegt niets over het feit hoe ie-
mand op dat matras ligt oftewel hoe 
de ondersteuning is. Hoe is jouw pos-
tuur? Hoe lig je meestal op het ma-
tras? Wat zijn de eventuele klachten? 
Op wat voor bodem ligt dat matras? 
Stel je eens voor dat het matras uit 
het vorig voorbeeld hier een slecht 
cijfer voor krijgt, dan blijft deze nog 
steeds in de top 3 staan omdat vele 
andere (en vaak minder belangrijke) 
punten met dezelfde waarde ge-
waardeerd worden. Daarom geeft 
een matrassentest van de consumen-
tenbond een heel grof beeld. Je zult 
zelf heel kritisch moeten kijken welke 
van de criteria voor jou belangrijk 
zijn. Je kunt namelijk veel beter lig-
gen op een matras zonder handgre-
pen maar met een perfecte onder-
steuning en wellicht staat dit matras 
op nummer 12, prima toch?

‘One size fits all’
Zo ook met matrassen die voor ie-
dereen geschikt zijn, de zogenaamde 
‘one size fits all’ matrassen. Oftewel; 
Eén type matras waar iedereen op 
kan liggen, zoals Emma, Eve, Simba 
etc. Klinkt wel erg ideaal. En dat wil ik 
ook wel eens proberen want uitein-
delijk kan ik deze matrassen 100 da-
gen proberen; niet goed, geld terug! 
Vergelijk dit eens met een paar 
schoenen. Ik maak reclame dat ik met 
één paar schoenen iedereen kan be-
dienen. Ik zorg voor een uitschuifba-
re schoen zodat iedereen tussen 
maat 36 en 46 erin past. Wat zal dit 
doen voor de ondersteuning? Hoe 
lang denk je het hierop vol te hou-
den? Dit gaat niet werken, ook niet 
bij matrassen. Uitzonderingen beves-
tigen de regel; als je al lange tijd op 
een verouderd en/of slecht matras 
slaapt, zal het ‘one size fits all’ matras 
wellicht meer steun geven dan je hui-
dige matras, maar is het ook goed en/
of voldoende? Misschien weet je dat 
pas na die 100 dagen en kom je er-
achter dat de investering alsnog weg 
is, zonde. Het is toch wellicht een 
overweging om bij de specialist naar 
binnen te stappen en naar het per-
soonlijk en deskundig advies te vra-
gen waar je recht op hebt. Doe het 
gewoon en laat je niet foppen door 
allerlei aanbiedingen of voorspiege-
lingen van ideaalbeelden als je ze 
niet kunt testen. Maak desnoods ge-
bruik van de slaapgarantie, zodat je 
altijd zeker bent van jouw aankoop.
Heel veel succes met de zoektocht 
naar het juiste bed en vergeet niet 
dat een beddenspecialist hier elke 
dag mee bezig is; dag in, dag uit, 
nacht in, nacht uit! Welterusten.

Groene opening van thema 
Kindcentrum de Nieuwe Linde
Afgelopen vrijdag had kindcentrum de Nieuwe Linde de opening van het 
eerste thema van het schooljaar: Gigagroen. Dit is ook het thema van de 
Kinderboekenweek van dit jaar: ‘De natuur is overal om ons heen’. Buiten 
is er van alles te ontdekken en te doen. Maar het wordt wel steeds lasti-
ger: verkeer vraagt om meer wegen en daardoor verdwijnt natuur en 
speelplekken. Het is daarom ook heel belangrijk dat kinderen zich be-
wust worden en blijven van al het groens om hen heen. 

Lambertus Concerten presenteert:

Vergeet niet te zingen:  
Johannes Passie van Bach
 
Uniek zang- en educatieproject 
met dementerenden

Op zaterdagmiddag 8 oktober vindt 
er een uniek concert plaats in de Tru-
dokerk, Dorpsstraat 34 in Stiphout 
(Helmond). Een koor, samengesteld 
uit geoefende zangers en demente-
renden met koorervaring, zingt delen 
uit de Johannes Passie van J.S. Bach. 
Dirigent is Paul van den Bemt. Dit 
concert is het eindresultaat van een 

breder zang- en educatieproject 
waaraan naast ouderen ook scholie-
ren van basisschool De Vlier deelna-
men. Naast de muzikale uitvoering 
zullen dan ook verhalende teksten te 
horen en een tentoonstelling van de 
gemaakte kunstwerken te zien zijn. 
Aanvang: 15.00 uur. Entree: €15 (met 
kortingen). Meer info vindt u op:  
lambertusconcerten.nl o.a. onder 
het thema ‘Maatschappelijk’.

 
Alle kinderen van het kindcentrum 
(de kinderopvang, peuterspeelzaal 
en groep 1 tot en met 8) hebben ge-
luisterd, gekeken en gedanst om het 
thema feestelijk te openen. Er was 
een toneelstuk uitgevoerd door de 
leerkrachten en twee leerlingen van 
groep 8 droegen een gedicht voor. 
Hierna is met de hele school het lied 
Giga Groen van Kinderen voor Kinde-
ren gezongen. Hierna hebben alle 
kinderen onder leiding van Ton de 
Waas een eigen bloembol geplant in 
de tuin achter school. En nu maar 
wachten tot de lente komt…  
Komende weken zullen de kinderen 
zich gaan verdiepen in de groene we-
reld. Door middel van zelf bedachte 
vragen gaan de kinderen op onder-
zoek om zo alles te weten te komen 
over de natuur en hoe deze door de 
mens verandert/verdwijnt.   

Vrijwilligers 
gezocht voor  
Stichting Wildlife 
in Dierenrijk  
Stichting Wildlife in Dierenrijk is 
op zoek naar nieuwe, enthousiaste 
vrijwilligers, die het leuk vinden 
om samen met een gedreven team 
van Stichting Wildlife te werken 
aan educatie en bewustwording 
van dierenwelzijn. De taken be-
staan o.a. uit het geven van rond-
leidingen en begeleiden van 
kinderfeestjes.  

Stichting Wildlife is al sinds 1985 ac-
tief. De groep vrijwilligers bestaat 
momenteel uit dertig personen. Zij 
zetten zich naast educatie op ver-
schillende manieren in om geld te 
genereren voor diverse natuurbe-
schermingsprojecten.  

Opleiding 
Stichting Wildlife verzorgt voor alle 
nieuwe vrijwilligers een gedegen op-
leiding, zodat zij goed voorbereid 
aan de slag kunnen. Iedereen die ou-
der is dan 18 jaar, de Nederlandse 
taal beheerst en enthousiast is, kan 
vrijwilliger worden bij Stichting Wild-
life. Een vrijwilliger is minimaal zes 
halve dagen per maand beschikbaar, 
werktijden zijn altijd in overleg en 
worden in een rooster vastgelegd. De 
opleidingsdag is om de week op zon-
dag. De cursus start zondag 27 no-
vember.  

Enthousiast? 
Al enthousiast geworden, zin om de 
handen uit de mouwen te steken en 
niet vies van een nieuwe uitdaging? 
Reageer dan uiterlijk vrijdag 28 okto-
ber. Op zondag 30 oktober, om 14.00 
uur is er een informatiemiddag in het 
park. Je ontvangt een mail met ver-
dere informatie.  
Voor meer informatie of aanmelden: 
saskia@paulussenkroon.nl    

Cultuurfonds 
Noord-Brabant  
investeert in projecten 
 
Het Prins Bernhard Cultuurfonds 
Noord-Brabant heeft in het derde 
kwartaal van 2022 voor € 373.032,- 
bijgedragen aan 63 bijzondere cul-
tuurprojecten in de provincie.

Het is elk kwartaal mogelijk om een 
financiële bijdrage aan te vragen 
voor een project. De criteria waar een 
aanvraag aan moet voldoen, zijn te 
vinden op de website van het Cul-
tuurfonds. De volledige lijst met toe-
kenningen uit deze derde ronde is te 
vinden op:  www.cultuurfonds.nl/
kwartaaltoekenningen-derde-kwar-
taal-2022-noord-brabant.

In Nuenen c.a. is aan Stichting Brass 
Band Nuenen met ‘Margot, Vincents 
ware liefde’; € 5.000,- toegekend.
www.cultuurfonds.nl

Ittemee
Vrijdag 21 oktober wordt er door 
vrijwilligers van de WLG (Ittemee) 
een driegangenmaaltijd gekookt 
en geserveerd. De gasten hoeven 
alleen maar aan te schuiven. Er 
kunnen maximaal 21 gasten mee-
eten aan de mooi gedekte tafel. Sa-
men eten is heel gezellig. Men 
maakt een praatje en ondertussen 
geniet iedereen van een heerlijk 
etentje. De kosten van dit menu is  
e 9,-  per persoon.

Ittemee is een groep vrijwilligers die 
zich inzetten om een driegangenme-
nu te koken en te serveren voor de in-
woners van Gerwen, maar iedere Ger-
wenaar mag/kan een vriend of vrien-
din meenemen en die hoeft niet uit 
Gerwen te komen.
U kunt u aanmelden om gezellig te 
komen eten bij ittemee.wlg@gmail.
com
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Kerkberichten

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.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl
Weekenddiensten
Zaterdag 8 oktober 18.30 uur: vie-
ring, orgelspel, voorganger pastor J. 
Deckers.
Zondag 9 oktober 11.00 uur: viering,  
parochiekoor, voorganger pastor P. 
Clement.

Misintenties
Zaterdag 8 oktober 18.30 uur: Drieka 
van de Tillaart; Mien Vermeulen.
Zondag 9 oktober 11.00 uur: Annie 
van Doorn – van Loon; Jan en Miet 
Dijstelbloem – Knoops; Tijn en Jo 
Smits – Kuijten; Wies van Grinsven – 
Raaijmakers; Johan en Oda van Ke-
menade – Pepers; Stephan Nagelker-
ke; Louis van der Linden.

Mededelingen
Op zaterdag 8 oktober van 13.00 tot 
16.00 uur staan de deuren van de H. 
Clemenskerk wijd open voor een ont-
moeting tussen statushouders die in 
het dorp wonen en ‘originele’  Nuene-
naren. Elders in deze krant kunt u hier 
meer over lezen.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl
Weekenddienst
Zondag 9 oktober om 11.00 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorganger pas-
tor R. van Eck.

Misintenties:
Sjef en Lena Saris – Swinkels. 

Mededelingen
Geen.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl
Weekenddienst
Zondag 9 oktober om 09.30 uur: vie-
ring, orgel- en pianospel, voorganger 
pastor R. van Eck.

Misintenties:
Piet Coolen.

Mededelingen
Geen.

De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl
Op 9 oktober zal de kerkdienst in De 
Regenboog worden geleid door een 
gastpredikant: ds. Manuputty. De 
dienst begint om 10:00 uur en zal via 
livestream thuis te volgen zijn.  
(www.pgn-nuenen.nl/verbinding)  Er 
is geen kindernevendienst.  Er wordt 
een collecte gehouden voor de jaar-
lijkse Kerstpakkettenactie in decem-
ber. 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 6 oktober. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Bruno, belijder.
Vrijdag 7 oktober. Feest van Onze Lie-
ve Vrouw van de H. Rozenkrans. 17.30 

uur Lof; 18.30 uur H. Mis, gedachtenis 
van H. Marcus, paus en belijder.
Zaterdag 8 oktober. 09.00 uur H. Mis, 
H. Brigitta van Zweden, weduwe; ge-
dachtenis van H. Sergius, Bacchus, 
Marcellus en Apulejus, martelaren. 
10.30 uur Godsdienstlessen.
Zondag 9 oktober. Twintigste zondag 
na Pinksteren. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis. 
Maandag 10 oktober. 18.30 uur H. 
Mis, H/ Franciscus Borgia, belijder.
Dinsdag 11 oktober. 18.30 uur H. Mis, 
Feest van het Moederschap van de H. 
Maagd Maria.
Woensdag 12 oktober. 07.15 uur H. Mis. 

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').

Kienavond Lieshout 
Op vrijdag 7 oktober organiseert 
KBO Lieshout voor iedereen die wil 
een kienavond. Deze wordt gehou-
den in het Dorpshuis, Grotenhof 2 
Lieshout. 

De prijzen die u kunt winnen zijn 
goedgevulde boodschappentassen, 
koffiepakketten en geldbedragen. Er 
worden 24 rondes gespeeld. 
Aanvang 19.30 uur en de zaal is open 
om 18.30 uur. Wij nodigen u en/of 
buurtgenoten van harte uit en zien u 
graag op onze kienavond. 

Openbare Dorps-
raad vergadering 
in Nederwetten
 
Op maandagavond 10 oktober is 
er een openbare dorpsraadverga-
dering in MFA ‘de Koppelaar’ te Ne-
derwetten. De vergadering begint 
om 19.30 uur. 

De volgende onderwerpen staan op 
de agenda:
* Woningbouw
* Plannen kringloopboerderij Vader-
land
* Uitleg over Dommeldal uit de Verf
* Energietransitie en energiecoach
* Afkoppelen van regenwater
* Mededelingen

Gesprekgroep lotgenoten in 
rouw na partnerverlies
Op vrijdag 14 oktober is er een informatieochtend, georganiseerd door 
de Oecumenische Werkgroep Rouwbegeleiding Nuenen c.a.

 Hoogste punt 
Het was zonnig weer afgelopen vrijdag. Geen beter moment om het 
hoogste punt van de nieuwbouw van Vincentre te vieren: de vlag van 
BanBouw gaat in top. Het begeleidende bouwteam, enkele direct be-
trokkenen vanuit Vincentre en natuurlijk de mannen van de bouw zelf 
zijn aanwezig. 

Tot het laatste moment wordt er 
doorgewerkt. Rond 12.00 uur neemt 
directeur Aldenhoven van BanBouw 
het woord. Het is een uitdagend ont-
werp, en daar komen nog eens alle 
uitdagingen van deze tijd bij. Denk 
aan het op tijd geleverd krijgen van 
de materialen. Gelukkig zijn de dak-

pannen al binnen zodat de komende 
weken steeds beter het eindresultaat 
zichtbaar wordt.

Dat het nieuwe gebouw veel ruimte 
heeft, ondervinden alle genodigden 
als zij – met helm op – een kijkje op 
de bouw nemen.

Gesloten
Het huidige pand van Vincentre gaat 
ook opnieuw ingericht worden. Re-
den om het pand vanaf maandag 17 
oktober te sluiten. En pas weer te 
openen als alles opnieuw is ingericht, 
volgend voorjaar.

Foto’s: Frank van Welie

Doe waar je gelukkig van wordt, 
vier het leven, 

’t is maar zo kort.

Na een leven vol optimisme, nuchterheid en zorg voor ons en anderen
hebben wij met mooie herinneringen afscheid moeten nemen van

mijn lieve man en onze vader

Theo van Eijk 
echtgenoot van

Ineke van Eijk-Vos

* Nuenen, 25 januari 1960                  † Nuenen, 2 oktober 2022

Ineke

Bart en Simone

Tom

De eucharistieviering waarin wij Theo herdenken, vindt plaats op vrijdag 7 oktober  
om 10.30 uur in de H. Clemenskerk aan het Park in Nuenen.

Na de dienst begeleiden wij Theo naar zijn laatste rustplaats op de  
parochiebegraafplaats bij de kerk.

Theo hield van bloemen. Wij zouden het fijn vinden als je een onverpakte bloem  
voor hem meebrengt, met daaraan een kaartje met een persoonlijk woord.

Het is ook mogelijk de dienst online te volgen via de website van de parochie: 
www.parochienuenen.nl onder de knop ‘online H. Clemenskerk’.

Weverstraat 40  |  5671  BC Nuenen

Luisteren naar elkaar, het delen van 
verdriet, en zoeken naar een per-
spectief; dit zijn de onderwerpen die 
personen die een partner verloren 
hebben, met elkaar verbinden. Tij-
dens een vijftal bijeenkomsten zal de 
uitwisseling van ervaringen voorop-
staan, in de periode november tot en 
met januari. De gesprekken worden 
gehouden op een vrijdagochtend, en 
worden begeleid door een pastor en 
een lid van de werkgroep.

De informatieochtend is vrijdag 14  
oktober om 9.30 uur in kerkelijk cen-
trum De Regenboog, Sportlaan 5 in 
Nuenen. De opzet van de vervolgbij-
eenkomsten wordt dan uiteengezet. 
In de daaropvolgende week kunt u in 
alle rust besluiten of u wilt deelne-

men aan de gespreksgroep. Bij vol-
doende deelname start de gespreks-
groep begin november. Hoewel deze 
bijeenkomsten een initiatief van de 
kerken zijn, zijn ook niet-kerkelijke 
deelnemers van harte welkom. Het 
kan zijn dat u liever niet deelneemt 
aan groepsgesprekken. Dan willen 
we u wijzen op de mogelijkheid dat 
een lid van de bezoekgroep bij u 
thuiskomt voor één of meerdere ge-
sprekken.
 
Voor verdere vragen kunt u contact 
opnemen met Hans Vossenaar, pas-
tor. Telefoon: 040-283 1210 (tussen 9 
en 12 uur), of 040 2859094. Of met 
Janni Groot-Baart, lid werkgroep. Te-
lefoon: 040-283 3234, email: groot.
baart@gmail.com.

Gezien op zaterdag 1 oktober Van Goghkerkje

Smilde zingt Brel
Al sinds de tijd dat hij, ruim 35 jaar geleden samen met zijn opa, teksten van lie-
deren van Jacques Brel uitvlooide, is hij gefascineerd door de Franstalige Belgi-
sche zanger. Zo vertelt Paul Smilde afgelopen zaterdagavond in een uitver-
kocht Van Goghkerkje. 

“En toen ik een half jaar geleden thuis 
aan de keukentafel vertelde dat ik in-
middels ouder ben dan Jacques is ge-
worden, zei mijn zoon Roger, dat het 
dan toch echt eens tijd werd voor een 
ode aan Brel, via een concert. 

En wat is er mooier dan dat hier in dit 
prachtige kerkje, onder toeziend oog 
van de vader van Vincent van Gogh, 
te mogen doen. Misschien zijn niet 
alle teksten even netjes en passend 
in een kerk, maar er ligt wel een link 
met Brel en Van Gogh. Brel ligt begra-
ven op het kerkhof in Hiva Oa, een 
Polynesisch eiland, waar ook Paul 
Gaugin, de beste vriend van Vincent, 
begraven ligt. Ze liggen maar een 
paar graven van elkaar af.

Paul zingt, met fantastische begelei-
ding van Roger op piano en gitaar, 
een zestiental liedjes van Brel. Mooi 
gezongen, met een Franse uitspraak 
à la Brel en met dezelfde passie. Hij 
bezingt een drietal van de minnares-
sen van Brel, allen dames met een M: 
Marieke, Mathilde en Madeleine, 
maar ook nummers als Mijn vlakke 
land en uiteraard ne me quitte pas, 
passeren de revue. Paul staat er als 
een heuse performer en je zou niet 
zeggen dat optreden niet zijn dage-
lijkse werk is. Smilde zingt Brel is zeer 
zeker voor herhaling vatbaar, zo be-
amen ook alle bezoekers die Paul en 

Roger een lange staande ovatie ge-
ven als de laatste noten zijn gezon-
gen en gespeeld! 
De opbrengst van dit intieme concert 
gaat naar de Stichting Edukans; een 
stichting die werkt aan goed onder-
wijs in ontwikkelingslanden.
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Lustrum Crijnsschool 
In 1976 startte de Crijnsschool in een heel modern gebouw; in 2021 be-
stond de school 45 jaar in een oud gebouw. Maar er wordt nog steeds heel 
modern onderwijs gegeven en ook het oude gebouw wordt gemoderni-
seerd momenteel. Tijd dus om, een jaar te laat door corona, eindelijk het 
45-jarige jubileum te vieren met de hele school.

Op het einde van de maandagmiddag 
liep er ineens een licht hysterische cir-
cusdirecteur door de school. Haar cir-
custent was al opgezet, maar haar ar-
tiesten waren niet op komen dagen. 
Hoe moest dat nou? Met de hulp van 
een malle clown ontdekte ze dat de 
Crijns-kinderen graag op wilden tre-

den in het circus. Maar zouden ze dat 
kunnen? 
Op dinsdag bleek inderdaad dat de 
leerlingen na allerlei fantastische 
workshops ware kunstenmakers wa-
ren. Wauw wat een geweldige optre-
dens kwamen er na een dagje oefe-
nen in de piste. Die piste stond overi-
gens door het slechte weer in Sport-
hal de Hongerman (met dank aan de 
collega’s van de Nieuwe Linde en het 
Nuenens College die hun sporttijd 
aan de Crijns gaven en aan de flexibili-
teit van de beheerder). Veel hulpou-
ders/oppassen/grootouders, een aan-
tal enthousiaste studenten van het 
Summa college en de mensen van cir-
cus Tadaa! zorgden dat alles op rolle-
tjes liep en dat het publiek kon genie-
ten van een fantastische voorstelling.

Knap en veel geleerd
Een viering met een vleugje Meer-
voudige Intelligentie hadden ze voor 
ogen op de Crijns: de kinderen zou-
den een fantastisch feest krijgen, 
maar ook heel veel dingen leren. Zo 
werd er samengewerkt (Samenknap), 

Evi Schuts uit Nuenen zingt op 
Lieshouts nederpop-spektakel
Harmonie St. Caecilia uit Lieshout bouwt begin november een groot feest 
in Sporthal de Klumper. De vereniging tovert de grote zaal om tot een me-
ga-kroeg voor een waar Nederpopfestijn, met een dikke Nuenense saus: 
Evi Schuts is een van de sterren van de avond.

Het feest heet Sounds of Caecilia en 
wordt een lokale versie van ‘De Vrien-
den Van …’ of van ‘De Streamers’. Maar 
dan een stuk dichterbij, goedkoper en 
met een groot orkest van zo’n hon-
derd (!) muzikanten op het podium. 
Het harmonieorkest en de slagwerk-
groep van St. Caecilia krijgen uitbrei-
ding met een combo en maar liefst 
acht zangers.
Zo neemt Evi Schuts je mee op reis 
door Nederpopland. Ze stond een 
paar weken geleden nog op het po-
dium met Waylon. Een grote naam, 
maar zelfs naast hem staat Evi haar 
mannetje. Ze maakt grote indruk met 
haar stem, op het Nuenense promsfes-
tival, maar ook al tijdens de vorige edi-
tie van de Sounds of Caecilia. Deze 
Sounds of Caecilia neemt Evi de nodi-
ge rock en ook een paar megahits van 
de afgelopen jaren voor haar reke-
ning.

Wat kan je verwachten? 
Op het programma geen klassiek of 
internationale clichés, maar het beste 
wat Nederland te bieden heeft op 
pop-gebied. Het wordt feest vanaf de 
eerste noot! Van alles komt voorbij. 
Van (natuurlijk) Guus, naar Charly 
Lownoise en van Rob de Nijs naar Da-
vina Michelle. Meezingen gaat van-
zelf, stilstaan is onmogelijk. De moei-
te waard om voor naar Lieshout af te 
reizen. 
Vrijdag 4 en zaterdag 5 november is 
het zover. Kaartjes zijn te koop via 
www.harmonielieshout.nl

was er ritme nodig voor het uitvoe-
ren van sommige circusacts (Muziek-
knap), uiteraard kwam Beweegknap 
volop aan bod, maar ook het schat-
ten van afstanden (Rekenknap), het 
communiceren over hoe je iets sa-
men op kon lossen (Taalknap). De 
kinderen leerden over hun eigen 
grenzen en hoe ze daar mee om kon-
den gaan (Zelfknap). Kortom: het was 
niet alleen een fantastisch circus-
feest, maar de kinderen hadden ook 
nog eens heel veel geleerd.

Op woensdag volgde nog een gezel-
lige activiteit: een Vossenjacht. De 
kinderen gingen in gemixte groepjes 
wandelen door de wijk. Ze moesten 
op zoek naar een hert, hardloopster, 
kabouter, clown, tennisster, bouw-
vakker, moeder, Cruella, visser en ra-
menwasser. Het was een gezellige 
ochtend met hulp van vele mama’s, 
papa’s en oma’s. De kinderen hebben 
genoten van alles. Dank aan iedereen 
die dit mede mogelijk heeft gemaakt 
en nu…..op naar de 50 jaar!

Vrijdag 7 oktober 
om 16.30 uur met 
GroenLinks-PvdA 
naar de Gulbergen
Zoals u onlangs in de krant hebt 
kunnen lezen, heeft de gemeente 
Nuenen plannen voor de opvang 
van 500 asielzoekers of statushou-
ders in tijdelijke woonunits op de 
Gulbergen. Het gaat om opvang van 
Oekraïners, crisisopvang van asiel-
zoekers en tijdelijke kleinschalige 
huisvesting van statushouders, 
mensen die al een verblijfsvergun-
ning hebben gekregen maar nog 
wachten op een woning. Vanwege 
de actualiteit heeft GroenLinks-Pv-
dA deze keer de Gulbergen gekozen 
voor haar maandelijkse wandeling 
door een deel van Nuenen c.a.  

Wij nodigen u van harte uit met ons 
mee te wandelen. Uw visie, plannen, 
ideeën, opmerkingen of vragen, wij 
horen ze graag. Omdat we de betref-
fende locatie beter kunnen zien als 
het nog licht is, starten we onze 
wandeling deze keer om 16.30 uur 
bij het Dierenrijk aan de Heider-
schoor, (Gulbergen). Graag tot vrij-
dag 7 oktober.

Zelfhulpgroep
Zelfhulpgroep voor partners van 
mensen met autisme zoekt een 
tweede contactpersoon

Heeft jouw partner autisme en zou je 
het fijn vinden om er met anderen 
over te praten? Dan is de rol als con-
tactpersoon van de groep ‘partners 
van mensen met autisme’ misschien 
wel iets voor jou.

Het thema autisme staat in deze 
groep centraal en samen met een an-
dere contactpersoon zijn jullie 
kartrekkers van deze groep. Je deelt 
jouw ervaringen rondom autisme en 
vindt (h)erkenning, steun en begrip 
bij elkaar. De groep komt bij elkaar in 
Best. 

Om je aan te melden als contactper-
soon kun je contact opnemen via 
mail/telefoon: eindhoven@zelfhulp-
netwerk.nl / 040-2118328. Voor meer 
informatie kijk op onze website: 
www.zelfhulpnetwerk.nl

Creatieve markt in Gerwen 
weer een succes! 
Zondag 2 oktober, het zonnige najaarsweer wordt afgewisseld met korte 
regenbuien. Met dit weer worden er regelmatig regenbogen gespot. Als 
er nu één te zien zou zijn, zou die eindigen in d’n Heuvel in Gerwen. Niet 
dat daar een pot goud staat, maar er staan wel mensen met een hart van 
goud. Namelijk op de creatieve markt.  

Mensen die met veel passie een hob-
by hebben en deze hier laten zien of 
hun spulletjes verkopen tegen kleine 
prijsjes. Als je zelf wel eens knutselt 
dan weet je hoeveel tijd erin gaat zit-
ten. Deze tijd is niet in geld om te zet-
ten, maar daar gaat het ook helemaal 
niet om. De mensen hebben plezier 
in hun hobby en het gaat hen hele-
maal niet om het verkopen. Het is 
ook best moeilijk om afscheid te ne-
men van je mooie creaties. 

Zo is daar een mevrouw die schilde-
rijen maakt met naald en draad. Ik 
dacht eerst dat ik naar een tekening 
keek, maar het is geborduurd. Ze 
heeft een dik boek liggen met teke-
ningen van Anton Pieck, die heeft ze 
allemaal gemaakt. Maar iets verko-
pen doet ze niet, wel workshops ge-
ven. Er zijn meer workshops die je ter 
plekke kan volgen of die je later kan 
doen, zoals origami vouwen of een 
Crazy Bird schilderen. 

Er zijn ook mensen die niet voor zich-
zelf verkopen maar voor een goed 
doel. Zo is er een oma die samen met 
haar kleinzoon kleurrijke vogelhuis-
jes, tuin thermometers en vetbolhou-

ders staat te verkopen. De oma maakt 
deze samen met andere vrouwen en 
alle opbrengst gaat naar GIA (Gezin-
nen In Armoede). Ik ben onder de in-
druk van nog twee andere tafels die 
ieder voor goede doelen in Afrika 
staan. Zoals de Connected to Nami-
bia foundation – Nuenen, deze ver-
koopt sieraden gemaakt in Namibië. 
Onder andere voor onderwijs, water-
voorzieningen op zonne-energie en 
trainingen om werk te creëren voor 
de vrouwen daar. Vandaag staat ze 
achter de tafel om hier sieraden te 
verkopen, over een poosje reist ze 
weer naar Namibië om daar les te ge-
ven op een schooltje. Ik heb met de 
twee dames van Crea 4 Rafiki een 
leuk gesprek. Van Afrikaanse stoffen 
maken ze van alles, zoals tassen, vlag-
genlijnen, schorten en nog veel meer. 
De gehele opbrengst gaan naar klei-
ne projecten in Kenia. Vrouwen wor-
den gesteund om bedrijfjes op te zet-
ten zodat hun kinderen naar school 
kunnen en een jongen krijgt hulp bij 
het realiseren van een voetbalveld 
met tribune.  Ik vind het indrukwek-
kend dat deze mensen al hun vrije 
tijd besteden aan het welzijn van an-
deren. 

Maar ik ben ook onder de indruk van 
de organisatie van deze dag. Vrijwilli-
gers lopen de benen onder hun lijf 
vandaan om ervoor te zorgen dat ie-
dereen het naar de zin heeft. De men-
sen achter de tafels worden voorzien 
van soep en brood en een stukje taart 
en de bezoekers kunnen dezelfde 
lekkernijen kopen. 

Het is een gezellige drukte en de or-
ganisatie krijgt dan ook terecht com-
plimenten dat het goed geregeld en 
alles duidelijk gecommuniceerd is. 
Het is gewoon gemoedelijk, zoals we 
dat bij de WLG gewend zijn. Ik zie dat 
er mensen in alle leeftijdscategorie-
en aanwezig zijn, achter de tafels en 
voor de tafels. En ook ik ga niet met 
lege handen naar buiten. Ik kan me 
niet voorstellen dat iemand hier naar 
buiten loopt zonder een cadeautje 
voor zichzelf of voor een ander ge-
kocht te hebben. Mocht je nou niet 
geweest zijn en realiseer je je nu dat 
je echt iets gemist hebt, dan zou ik 
volgend jaar zeker gaan.  

Gillian de Bart     

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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Lezing ‘bijgeloof’ door Paul Spapens
20.00 uur

zaal de Koekoek, Dorpsstraat, Lieshout 

Week van de Duurzaamheid
16.00 en 18.30 uur Rondleidingen 
Dorpsboerderij de Weverkeshof
19.30 uur Opening Week van de 
Duurzaamheid 
Dorpsboerderij de Weverkeshof
19.30 uur Lezingen over klimaatadap-
tatie/biodiversiteit /voedselvoorziening
Dorpsboerderij de Weverkeshof
19.30 tot 22.00 uur Lezing over zon-
nepanelen / energieopslag door Paul 
van de Bosch Gemeentehuis

Jazz Connection
20.00 uur 
‘t Patronaat, Heer v Scherpenzeelweg 
14-16, Mierlo

Wo

5
OKT

Annelies Vrieswijk 
Saxofoonconcert
20.00 uur
Van Goghkerkje, Nuenen

8 
tm 
16
OKT

Goudhoek Open 2022
Janssen Kerres Goudhoek Open 
in Gerwen

Veldtoertocht ‘Dak van Brabant’ 
Vanaf 08.00 uur
www.tcnuenen.nl 

Zo

9
OKT

Grenzeloos ontmoeten 
nieuwe Nuenenaren
13.00 -16.00 uur
H. Clemenskerk Nuenen

Ma

10
OKT

Energiehuis Slim Wonen:
 Energiemarkt

19.00 tot 22.00 uur
Rabobankplein het Klooster 

Uniek circus ouderendag nuenen
11.00 + 13.30 + 15.30 uur 
circustent op het Vincent v Goghplein

Wandelen met GroenLinks-PvdA 
naar de Gulbergen 16.30 uur
Dierenrijk aan de Heiderschoor (Gul-
bergen).

Mark van de Veerdonk met try-out: 
‘Podiumbeest ontsnapt’
20.30 uur Ons Tejater in Lieshout   
Reserveren via: www.sdlb.nl

Za

8
OKT

Gerwen Kermis
Gerwenseweg + Café De Stam, 

Gerwen

Energiehuis Slim Wonen: webinar 
‘Wees slim in een gekke

 energiemarkt’ 
19.30-22.00 uur

voor link zie: www.Nuenen.nl

Gespreksgroep informatieochtend 
lotgenoten in rouw na partnerverlies

09.30 uur
De Regenboog 

Marcando in Vogelvlucht
15.30 uur 

Bethlehemkerk, Sperwerlaan Helmond

6e MTB-avondtocht
 ‘ALS het licht uit gaat’
www.alshetlichtuitgaat.nl

Do

6
OKT

Vr

7
OKT

Kienavond
19.30 uur 
Dorpshuis Grotenhof 2, Lieshout 

Wo

12
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Cultuur Overdag: film 
10.30 uur  

het Klooster

Do

13
OKT

Vr

14
OKT

Vr

14
OKT

Za

15
OKT

Za

15
OKT

Do

13
OKT

Lezing over warmtepompen
19.30-22.00 uur

 door energiecoaches 
Harry Kisters en Hans Hendriks

Theaterzaal het Klooster

14
tm 
17

OKT

Zo

16
OKT

NGN-200 Blokje om dichter in beeld 
13.00 uur

Restaurant De 3 Gebroeders, 
Heuvel 1 te Gerwen 
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Jubileum Mario Collombon  
Vorige week was het vijfentwintig jaar geleden dat Mario Collombon 
slaagde voor het vak Vrijwillig Molenaar. Hij was toen de jongste vrijwillig 
molenaar van Nederland en in 2017 is dit vak op de Werelderfgoedlijst 
van de Unesco geplaatst. 

Al achtentwintig jaar komt Mario 
naar de Roosdonck om het vak te de-
monstreren aan vele bezoekers uit 
binnen- en buitenland. Bij voldoende 
wind is Mario elke zaterdag aan het 
malen zodat we op natuurlijke wijze 
geteelde granen, zoals tarwe, rogge, 
spelt kunnen verkopen voor het bak-
ken van brood, pannenkoeken, vlaai-
bodems in ons winkeltje onder in de 
molen.  
Wie de jubilaris aan het werk wil zien, 
kan elke zaterdag terecht van 10.00 
uur tot (ongeveer) 15.00 uur. 
Windmolen De Roosdonck,
www.roosdonck.nl 

Lindespelers brengen theaterprimeur

In november in het theater:  
De 7 van de Breakfast Club
“De laatste plek waar je op zaterdag wilt zijn is op school. Maar achteraf 
gezien is dit een dag die je niet had willen missen.” Dat geldt zeker ook 
voor de nieuwe productie van de Lindespelers. Berry Grooten schreef en 
regisseerde een geheel nieuwe productie gebaseerd op de iconische film 
uit de jaren 80.

Repetities zijn voor de vierde keer gestart  (Foto: Frank van Welie)

De film ‘The Breakfast Club’ was baan-
brekend in de jaren 80. Het verhaal 
van enkele middelbare scholieren die 
op zaterdag een dag op school moe-
ten zijn om een straf uit te zitten zal 
vrijwel iedere 40-plusser wel kennen. 
Het verhaal is geheel herschreven 
voor toneel en aangepast naar het 
huidige tijdsbeeld. Zo hebben so-
ciale media een plek gekregen in het 
stuk, maar zijn er ook nieuwe karak-
ters bij geschreven. 
Het levert een tijdloos beeld op met 
soms harde en soms ontroerende 
confrontaties tussen de leerlingen en 
hun conrector. Duidelijk wordt dat 
volwassen worden niet gemakkelijk 
is en voor iedereen dezelfde proble-
men kent.

De voorstelling wordt gespeeld door 
7 jong volwassenen die overgeko-
men zijn uit het Jeudgtheaterlab en 2 
volwassen spelers.
“We begonnen ruim 2 jaar geleden 
aan deze productie. De jongeren za-
ten toen nog op de middelbare 
school, maar hebben inmiddels hun 
examen gehad en studeren inmid-
dels overal in het land. Door corona-

perikelen zijn we 4 keer opnieuw be-
gonnen aan de repetities”, aldus Ber-
ry. Het enthousiasme van de spelers 
is echter nog groot. Voor deze pro-
ductie komen alle spelers terug naar 
Nuenen. En ook achter de schermen 
wordt door decorbouwers en tech-
niek hard en gedreven gewerkt aan 
deze theaterprimeur.
De theatervoorstelling is herkenbaar 
voor iedere tiener, maar ook voor hun 
ouders en voor iedereen die nog wel 
eens terugdenkt aan de middelbare 
school. De geflipte conrector ont-
breekt niet, evenals de schoonmaak-
ster. Gertje Raassens heeft in haar rol 
als Carla ‘de poets’ een grotere in-
vloed op de groep dan je zou ver-
wachten.

De kaartverkoop is inmiddels gestart. 
De 7 van de Breakfast Club wordt ge-
speeld van 18 tot en met 20 novem-
ber in Het Klooster. Er zijn 2 avond-
vullende voorstellingen en 1 mid-
dagvoorstelling. Kaarten zijn, zeker in 
deze dure tijden, vriendelijk geprijsd. 
Het maakt een leuke avond of mid-
dag uit betaalbaar. Reserveren kan 
via www.lindespelers.nl 

Cultuur Overdag

13 oktober: film in Het Klooster
In oktober een Spaanse film bij Cultuur Overdag: de meest recente film 
van Pedro Almodóvar.

Twee vrouwen bevallen tegelijkertijd 
in hetzelfde ziekenhuis. Beiden zijn 
alleenstaand en ongepland zwanger. 
Janis, van middelbare leeftijd, is op-
getogen, maar de jongere Ana is 
bang en onzeker. De weinige woor-
den die de vrouwen wisselen, vor-
men de basis voor een band die hun 
levens later een beslissende wending 
zal geven. Terwijl Janis het verleden 
van haar familie een gezicht probeert 
te geven, vecht Ana juist om los te ko-
men van haar familie.

Aanvang van de film: 10.30 uur. Toe-
gangskaarten à € 7,50 (inclusief een 
kopje thee/koffie) zijn op werkdagen 
tijdens kantooruren te koop aan de 
balie van Het Klooster.

Marcando in Vogelvlucht bij  
Cultuur Overdag
Het Vocaal Ensemble Marcando, op-
gericht in 1990, bestond in 2020 der-
tig jaar. Dat zou toen gevierd gaan 
worden met een feestelijk concert, 
maar moest door corona enkele ke-
ren worden uitgesteld. Maar nu is het 
zo ver! 

In het concert op zondagmiddag 16 
oktober (aanvang: 15.00 uur) hebben 
de liederen “vogels” als onderwerp. 
Vogels in allerlei toonaarden en ver-
schijningsvormen. Zo zingen er lijs-
ters en nachtegalen, drijven er zwa-
nen, ganzen, er vliegen raven, een 
koekoek, een duif en zien we een zie-
lige uil, die met alle eer ten grave 
wordt gedragen.

De instrumentale intermezzi worden 
uitgevoerd door een strijkersensem-
ble, dat delen uit de Vier Jaargetijden 
van Antonio Vivaldi speelt. Vogel-
zang klinkt immers in alle seizoenen. 
De vocale en instrumentale muziek 
zal worden ingeleid en afgewisseld 
met luchtige vogelpoëzie door de 
bekende Nuenense voordrachtskun-
stenaar Ton Neijts. Tijdens het klinken 
van de muziek komen de vogels ook 
in kleurrijke geprojecteerde beelden 
voorbij.

Toegangskaarten à € 10,- (inclusief 
een consumptie na afloop van het 
concert) zijn te koop via de website 
van Cultuur Overdag (www.cultuur-
overdag.nl) en vanaf een half uur 
voor aanvang van het concert.

Programma LON-TV

Het programma van ons maga-
zine Nuenen Nú wordt meerdere 
keren per week ververst met 
nieuwe onderwerpen. De volgen-
de onderwerpen zijn in de loop 
van week 40 en 41 (onder voor-
behoud) in de uitzending van 
Nuenen Nú te zien:

• Zorgboerderij Leeflandgoed 
Opwetten

• Nieuw sponsorcontract voor 
RKSV Nuenen met Veldkamp 
Advies

• Exitinterview met vertrekkend 
griffier Marloes Laurenssen

• Verbouwing Vincentre op 
hoogste punt

• Nieuwe vrijwilligers nodig bij 
Vincentre, afl.3

• Kunst met een grote T
• De vierde wethouder: Niels 

Wouters 
• In de serie ‘Lokale Midden-

stand’: goudsmid Liya
• NGN 200 fotowedstrijd
• Nieuwe vrijwilligers gevraagd 

voor Vincentre, afl.4
• Bridgedrive van NGN 200 in 

Gerwen.

De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú zijn te bekijken om 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 en 23.00 uur. 
Nuenen Nú Extra is te zien om 
12.00, 15.00, 18.00 en 21.00 uur.
De programma’s van LON TV zijn 
ook te volgen via de livestream 
op www.omroepnuenen.nl. Te-
vens kunt u op deze website ac-
tuele nieuwsberichten lezen en 
oude LON-opnames bekijken. 
U kunt alle reportages ook apart 
bekijken op You Tube, Facebook, 
via www.youtube.com/lokaleom-
roepnuenen en op de LON app.

Op welke TV- kanalen kunt u 
LON TV ontvangen?
• Ziggo digitaal (kanaal 46); 
 met CI+ module kanaal 334
• KPN: kanaal 1436
• Xs4all: kanaal 1436
• T.Mobile: kanaal 791
• Ook te zien op 
 www.omroepnuenen.nl

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

DANK U WEL!!
Afgelopen zaterdag, 1 oktober vond weer de halfjaarlijkse kledinginza-
meling van Sam’s Kledingactie plaats. Deze zaterdagmorgen kregen we 
af en toe een plensbui, maar gelukkig mochten we inzamelen in de hal 
van de Clemenskerk. En er werd wederom een flinke hoeveelheid kleding 
ingezameld, namelijk ruim 1000 kg en daarbij nog 17 zakken met speel-
goed, dat dit keer ook gebracht mocht worden voor Mensen in Nood.  

Met het geld, dat deze kleding op-
brengt, kan Cordaid Mensen in Nood 
financiële hulp geven aan een onder-
wijsproject in Burundi. Hierbij kun-
nen in de gemeenschappen Mbuye 
en Bukeye, in de provincie Muram-
vya, ruim 45.000 kinderen kwalitatief 
goed onderwijs krijgen en hiermee 
wordt het tij gekeerd voor de toe-
komst van deze kinderen.

Sam’s Kledingactie is hier dan ook 
heel erg blij mee en wil iedereen die 
hieraan heeft bijgedragen heel har-
telijk bedanken.

Voor meer informatie over Sam’s Kle-
dingactie of over de gesteunde projec-
ten, kijk op www.samskledingactie.nl

Nogmaals hartelijk dank voor uw in-
zet en we hopen voor de volgende 
inzamelingsactie in april 2023 weer 
op u te kunnen rekenen.

Met vriendelijke groet,
Team Sam’s Kledingactie  

voor Mensen in Nood

Dorpsraad Lieshout springt 
bij voor nieuwe AED
Dorpsraad Lieshout heeft de portemonnee getrokken en de vervanging 
van de defibrillator in het Dorpshuis ‘uit eigen zak’ betaald. Omdat deze 
nog niet ondergebracht was bij de beherende stichting was er geen geld 
voor vervanging. Door deze actie is de keten weer gesloten en kan iedere 
Lieshoutenaar weer veilig terugvallen op een AED apparaat in zijn 
omgeving. 

De AED in het Lieshoutse Dorpshuis wordt binnenkort alsnog vervangen. Dorpsraad 
Lieshout draagt hiervoor -eenmalig- de kosten.

Vervangende AED
Vanwege zijn leeftijd was de defibril-
lator in het Dorpshuis hard aan ver-
vanging toe. Deze AED was ooit aan-
geschaft, maar niet ingebracht in de 
beherende stichting. Om die reden 
heeft de stichting ook geen reserves 
opgebouwd om deze AED te vervan-
gen. Dorpsraad Lieshout is daarom 
ingesprongen en heeft de kosten 

voor haar rekening genomen. Gelijk-
tijdig heeft de Dorpsraad het beheer 
van dit nieuwe apparaat nu wél on-
dergebracht in de beherende stich-
ting zodat toekomstige vervanging 
en jaarlijkse controle gewaarborgd 
zijn. 

Beheer door stichting
Om inwoners zo snel mogelijk te kun-
nen helpen is in heel Lieshout, maar 

ook in heel Laarbeek, een keten van 
AED apparaten geplaatst. Deze defi-
brillators staan op strategische plaat-
sen om zo snel mogelijk bij een be-
woner te kunnen zijn. De apparaten 
worden beheerd en onderhouden 
door een speciaal daarvoor opge-
richte stichting: ‘Stichting AED-Alert 
Laarbeek’. Het vervangende apparaat 
in het Dorpshuis wordt nu ook on-
dergebracht bij deze stichting

Dorpsraad neemt 
verantwoordelijkheid
De Dorpsraad Lieshout vindt het be-
langrijk dat er een veilige woonom-
geving is. Die veilige woonomgeving 
draagt immers bij aan een verbete-
ring van de leefbaarheid en aange-
zien de Dorpsraad het optimaliseren 
van die leefbaarheid hoog in het 
vaandel heeft staan, heeft zij ge-
meend zelf de kosten te moeten dra-
gen voor deze AED. Alleen dan kon 
immers de keten weer hersteld wor-
den en een defibrillator klaargezet 
worden voor alle Lieshoutenaren die 
het wellicht ooit nodig zouden kun-
nen hebben. 
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Diploma's gehaald bij het  
synchroonzwemmen
Afgelopen zondag 2 oktober is er weer een aantal meiden opgegaan voor 
hun diploma. Na een spannende ochtend hebben ze allemaal hun diplo-
ma gehaald!

Julia, Britt en Isis stonden klaar om 
verschillende diploma's te halen. 
Hiervoor moesten ze bepaalde pun-
ten in 7 onderdelen halen. We be-
gonnen met de lenigheid waar ze de 
spagaten en de split moesten opme-
ten. Daarna sprongen ze het water in 
en lieten ze banen zwemmen, stu-
wingen en een baan op muziek 
zwemmen zien. Daarna werden de 
onderdelen houdingen, figuren en 
eggbeaten gezwommen. Bij elk di-
ploma wordt het steeds weer wat 
moeilijker gemaakt en moeten ze 
steeds meer bewegingen doen waar-
bij de benen in de lucht zijn. Om de 
benen in de lucht te houden moet er 
goed gestuwd worden anders kun-
nen ze niet boven blijven, daarom is 
dat een heel belangrijk onderdeel en 
is dit ook een groot kenmerk van het 
synchroonzwemmen. Nadat deze 
onderdelen waren beoordeeld werd 
al snel bekend dat ze het heel goed 
hebben gedaan en hun diploma 
mochten ontvangen. 
Julia heeft met 46 punten haar barra-
cuda diploma gehaald. Britt heeft 

V.l.n.r.: Isis, Julia en Britt

Een kijkje in het leven van 
veertig-plussers in Nuenen
 
Geïnspireerd door de jeugd ontstond het idee om mee te doen aan de Es-
tafette Kwart Triathlon van Helmond op 25 september. Een groep van 6 
veertig-plussers die nog eens graag met elkaar wilden sporten. Met een 
duidelijke rolverdeling: trainer, chef innovatie, zwemmer, wielrenner en 
hardloper. Dit alles ontstond tijdens het rikken wat doorgaans onze geza-
menlijke hobby is.
 
1-40-10 km
Vanaf juni werd serieus begonnen 
aan de training. Ieder in zijn eigen 
tempo. Maar ook gezamenlijk om te 
ervaren wat zwemmen, wielrennen 
en hardlopen inhoudt. De zomer her-
inneren we ons als warm en droog 
wat voor aanpassing in onze training 
heeft gezorgd. Het water verdampte 
als sneeuw voor de zon, lopen in de 
bossen werd gaande weg stoffig en 
de banden van de fiets plakten aan 
het asfalt.
Toch verliep de voorbereiding voor-
spoeding. De 1 km zwemmen, 40 km 
wielrennen, 10 km hardlopen waren 
binnen handbereik.
 
Begin augustus kwam het bericht dat 
de Triathlon van Helmond niet door-
ging. Wat nu? In no-time hadden we 
een alternatief programma in elkaar 
gedraaid.
 
De dag!
Op 25 september was het zover. Bij 
Strandbad Enode, in een lekker zon-
netje met een watertemperatuur van 
17 graden, begon Harold aan zijn 
zwemafstand.
Barry gaf om 10.30 uur het startsein 
waarna het rustige Enode verander-

de in…. een nog altijd rustig tafereel-
tje met een zwemmer. Aangemoe-
digd door het team en enkele toe-
schouwers trotseerde Harold de ele-
menten.
Aan de kant opwarmen en omkleden 
want er stonden maar liefst 3 race-
fietsen klaar. Pim, Raymond en Ha-
rold begonnen aan de fietstocht 
(Enode, Geldrop, Helmond, Stiphout, 
Gerwen Café de Stam). Tegelijkertijd 
begon Mark aan het loopparcour 
(Enode, Vaarle, Molenven, Gerwen 
Café De Stam). Ruud zorgde voor mu-
ziek en drinken onderweg en de no-
dige inspiratie. Rond 12.00 uur haal-
den de fietsers Mark in, om vervol-
gens tegelijk te finishen bij Café De 
Stam in Gerwen.
Doel bereikt! Namelijk gezamenlijk 
sporten in de vorm van een Triathlon. 
Het bleef nog lang gezellig.
En de tijden… Ach als je ons in het 
dorp tegenkomt, vraag er eens naar. 
Volgende editie staat gepland op de 
laatste zondag van augustus 2023.
 
Met dank aan:
Installatiewerk Brabant-Zeeland (Kle-
ding)
Café De Stam Gerwen 
Sponsoren van het goede doel (KiKa)

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

Ingezonden brieven

MTB-avondtocht 
‘ALS het licht uit gaat’
Onder de naam ‘ALS het licht uit gaat’ organiseert een groep enthousiaste 
mountainbikers op zaterdag 15 oktober voor de zesde keer een MTB-
avondtocht van 35 kilometer. De route gaat door het Dommeldal en het 
groene gebied ten Noorden van Eindhoven. De tocht wordt gereden om 
geld bijeen te fietsen voor de slopende en dodelijke spierziekte ALS. 

De naam van de MTB-avondtocht 
mogen wij van de geestelijke vader 
gebruiken. ‘ALS het licht uit gaat’ is 
namelijk de titel van de gedichten-
bundel die Jan Zuring uit Nuenen 
schreef. Ook dit jaar is hij weer onze 
eregast en vervult hij een rol bij de 
start. Jan heeft zelf ALS en weet waar 
hij het over heeft.

Steeds meer organisaties en sponso-
ren raken betrokken bij ons sportieve 
evenement zoals Eindhoven Atletiek. 
De deelnemers krijgen bij terug-
komst van een anonieme sponsor 
een broodje hamburger aangebo-
den. De start en finish van de toer-
tocht zijn op de atletiekbaan. Tijdens 
onze 5e editie gingen er het maxi-
mum van 500 deelnemers van start. 

Inspreekrecht in gemeente Nuenen vervallen?
Tot mijn grote verbazing blijkt het Inspreekrecht tijdens raadsvergaderingen 
van de gemeente Nuenen niet meer mogelijk te zijn.
Hier ben ik achter gekomen toen ik van plan was om mijn zorgen te delen om-
trent verschillende onderwerpen in de gemeente Nuenen.
Allereerst de distributiecentra die op Eeneind moeten verrijzen. Het plan voor 
232 arbeidsmigranten woningen achter de Collse Hoeve. De mogelijke op-
vang van 500 asielzoekers op de Gulbergen. Waarom kunnen wij als burger 
geen mening meer geven tijdens de raadsraadsvergadering over dit soort in-
grijpende onderwerpen.

Ben ik de enige Nuenenaar die hier tegenaan loopt  of zijn er meer dorpsgeno-
ten met dezelfde ervaring?

Mark Bressers, Zuiderklamp 40, 5672 HD Nuenen  

De IJzeren Man is en blijft een geliefd 
onderdeel van het parcours. Op de 
route worden de fietsers ook dit jaar 
weer op diverse plaatsen muzikaal 
verrast. 
Ook bij tuinbouwbedrijf de Haas 
wordt er weer dwars tussen de fram-
bozen en bessenstruiken doorge-
fietst. Hoevenaars Licht & Geluid 
zorgt weer voor een extra showele-
ment op het parcours. 

Word je na het lezen van het boven-
staande enthousiast om dit jaar mee 
te doen? Deelname is alléén mogelijk 
via voorinschrijving. Dit kan tot 14 
oktober. Wil je meer weten? Breng 

dan een bezoek aan onze website 
www.alshetlichtuitgaat.nl. 

Ben je zelf geen fietser, of fiets je lie-
ver niet in het donker, maar spreekt 
dit initiatief je wel aan? Elke vorm van 
donatie of sponsoring is van harte 
welkom! Neem via onze website con-
tact met ons op: www.alshetlichtuit-
gaat.nl

met 38 punten haar zeilboot diploma 
gehaald en Isis heeft met 32 punten 
haar basishouding diploma gehaald. 
Nogmaals gefeliciteerd meiden! We 
gaan weer met volle energie door 
naar het volgende diploma al waren 
we daar al een stukje mee begonnen.
Lijkt het je ook leuk om deze diplo-
ma's te halen en heb je je zwemdiplo-
ma's, kom dan een keer een proefles 
volgen. Op maandag trainen we voor 
de diploma's en op zondag voor de 
show. Voor meer informatie kun je 
een mailtje sturen naar  synchroon-
zwemmen@zpvnuenen.nl. 

Ons Tejater opent nieuwe seizoen met 
Mark van de Veerdonk   
Mark van de Veerdonk gaat dit seizoen de theaters in met zijn allerlaatste 
cabaretprogramma ‘PODIUMBEEST ONTSNAPT!’. Op zaterdag 8 oktober 
speelt hij een try-out van dit nieuwe programma in Ons Tejater te Lies-
hout. Dit wil een liefhebber van Mark van de Veerdonk toch niet missen!  

In het jaar 1991 was hij winnaar van 
het Leids Cabaretfestival. Zijn hele 
verdere leven heeft hij gegeten van 
de lach, het applaus en alle aandacht. 
Gegroeid in het licht van de volgspot, 
heeft hij vele moordende recensies 
overleefd. Maar nu, duizenden voor-
stellingen verder, is Het Podiumbeest 
kaal, krom en versleten en wil hij ein-
delijk op weg naar de uitgang. Mocht 
hij die vinden, dan is hij vastbesloten 
de deur met een onvergetelijke KNAL 
achter zich dicht te smijten. Het zal 
niet onopgemerkt blijven! Maar gaat 
hem dat lukken? En zal dit solitaire 
zoogdier ook buiten zijn veilige leef-
gebied kunnen overleven, met weet 
ik hoeveel mensen met een jachtver-
gunning? PODIUMBEEST ONTSNAPT! 

mag dan het allerlaatste cabaretpro-
gramma van Mark van de Veerdonk 
worden, zijn handelsmerk blijft het-
zelfde: een overdosis aan oneliners, 
anekdotes en prettig gestoorde me-
ningen op een zalige hoop gegooid. 
En dat alles met zowaar een rooie 
draad! Ook in dit programma jakkert 
de Brabander weer lekker door in een 
ondenkbaar decor waar een door-
snee milieustraat zijn vingers bij af-
likt. Na afloop rest maar één vraag: 
waarom zou hij in hemelsnaam stop-
pen? 
Zaterdag 8 oktober, aanvang 20.30 
uur in Ons Tejater, Dorpshuis Lies-
hout.  Entree: € 18,-- (incl. 1 consump-
tie). Tickets kunt u reserveren via 
www.sdlb.nl   

Rob & Nel Kuijpers - 50 jaar getrouwd    
Vandaag zijn Rob en Nel 50 jaar getrouwd. Een prachtige mijlpaal!  Wat 
begon als een wedstrijdje meisjes versieren op de dansschool in 1966, 
liep uit op 6 jaar dikke verkering en een huwelijk van nu 50 jaar.   

Wat zijn wij als kinderen en kleinkin-
deren trots op ze. Rob en Nel weten 
hoe ze optimaal genieten van het le-
ven met veel fijne familie en vrienden 
om zich heen. Er is altijd wel iets te 
vieren. Dit mooie paar is niet te stop-
pen!  Ze trekken er samen veel op uit. 
Lekker fietsen, wandelen, met vrien-
den weg of met de kleinkinderen. Als 
afsluiter altijd een borrel natuurlijk 
want het is zo gezellig. We gaan er sa-
men een geweldig feest van maken!    

Liefs, Roel, Ruth, Bram, Sjoerd en Teun  
Lieke, Thijs, Milan en Sten

Sounds of Harmony
Op zondagmiddag 16 oktober zal 
er in Theater de Schalm in Veldho-
ven een bijzondere middag geor-
ganiseerd worden. Maar liefst 4 or-
kesten zullen een bijzonder con-
cert geven!

Ook orkest GMK zal daar zijn opwach-
ting maken. Daarnaast zullen Boxtel’s 
Harmonie, De Heineken Fanfare ‘s-
Hertogenbosch en St. Cecilia Oerle 
spelen. 
De muziek is divers en zal meanderen 
tussen filmmuziek (Disney Pixar, Har-
ry Potter) en prachtige melodieën die 
u meenemen in een andere wereld, 
waardoor u de waan van alledag 
even kunt loslaten.

Een ontspannen middag met 4 korte 
concerten van vier gerenommeerde 
Orkesten. Een unieke kans voor een 
mooie herfstmiddag uit, in het prach-
tige Theater De Schalm in Veldhoven. 
En: de entree is gratis!

Zien we u daar?
Waar: Theater de Schalm, Veldhoven.
Wanneer: zondag 16 oktober, van 
13.00 uur tot 16.00 uur.

Aron is op 24 september geboren. 
Hij woont op de Schepen de Greeff-
laan 16 in Nuenen. De trotse ou-
ders zijn Pim en Denise de Jong. 
Zijn trotse grote zus is Nova. En de 
trotse oma is Lidwien.
Aron, 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.

Aron: nieuwe inwoner 
in onze gemeente
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Herenteam Badminton Club Lieshout 
vliegend van start
Met drie duidelijke overwinningen heeft BCL-H1/BouwCenter Swinkels 
meteen de leiding genomen in de derde afdeling van de Mannen-2 klas-
se, waar gespeeld wordt met veren shuttles. Na het Nederlands kam-
pioenschap van het team in de klasse waar met nylon shuttles gespeeld 
wordt, lijkt de overstap naar de klasse met een veren shuttle toch niet zo 
heel groot. Na drie overwinningen gaat het team immers fier aan kop in 
de derde afdeling.

BCL-H1/BouwCenter Swinkels bestaande uit Christian Klumpers, Laurence Roijackers, 
Bert Manders, Jeroen van der Heiden en Ruud en Wouter van Vijfeijken (beide zittend)

BCL-H1/BouwCenter Swinkels – 
ESBV Panache-M2: 7-1
De allereerste wedstrijd van het sei-
zoen werd gespeeld tegen de heren 
van de Eindhovense Studenten Bad-
minton Vereniging Panache. Die par-
tij begon behoorlijk moeizaam met 
lange driesetters en meteen verloren 
Bert Manders en Laurence Roijackers 
hun partij van Wei Liu en Jianhong 
Wang. Na deze verliespartij ging het 
wat beter maar moest toch regelma-
tig een derde set toegevoegd wor-
den. Gelukkig voor de Lieshoutena-
ren viel die toegevoegde derde set 
steeds in Lieshouts voordeel uit, 
waardoor het bij één verliespartij 
bleef en de eerste zeven punten kon-
den worden bijgeschreven.

BC Geldrop-H1 - BCL-H1/Bouw-
Center Swinkels: 2-6
Ook tegen het Geldropse herenteam 
had BCL-H1/BouwCenter Swinkels 
veel driesetters nodig: in totaal vijf 
keer moest de wedstrijd verlengd 
worden om een winnaar aan te kun-
nen wijzen. Ook deze keer vielen de 
cruciale laatste punten uit in Lies-
houts voordeel. Christian Klumpers 
won zijn driesetter met 19-21 in de 

derde set. Ook Bert Manders wist met 
19-21 de overwinning binnen te ha-
len. Wouter van Vijfeijken en Bert 
Manders konden dat niet nadoen en 
verloren hun driesetter met 21-17. 
Tussendoor verloor Laurence Roijac-
kers zijn singlepartij waardoor er zes 
winstpunten werden overgehouden 
aan deze wedstrijd.

BCL-H1/BouwCenter Swinkels – BC 
WIK-M2
De wedstrijd tegen het Sittardse BC 
WIK was wat minder evenwichtig dan 
de vorige wedstrijden. In de hele 
wedstrijd kwamen slechts twee drie-
setters voor, waarmee een duidelijk 
klasse-verschil onderstreept werd. 
De jonge tegenstanders uit Sittard 
spelen dit seizoen voor het eerst in 
de herenklasse en merken dat die 
overstap groot is. Dat het Lieshoutse 
team de onderlinge partijen met dui-
delijke cijfers wilde winnen onder-
streept de ambitie van het team. 
Graag willen ze immers de prestatie 
van het afgelopen seizoen in de klas-
se met nylon shuttles evenaren in 
deze zwaardere klasse met veren 
shuttles. www.badmintonclublies-
hout.nl

SPORTSPORT
Programma

VOETBAL
RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 8 oktober
Wilhelmina Boys Vet B - Nederw Vet  16.30 

Zondag 9 oktober
Nederwet. 1 - Elsendorp 1 . . . . . . . .  14.30  
Nieuw Woensel 16 - Nederw. 3  . . .  14.30 
Acht 7 - Nederw. 4  . . . . . . . . . . . . . . .  14.30 
Nederw. VR 1 - Brabantia VR 1  . . . .  12.00

Badmintonclub 
Nuenen trots op 
het herenteam
De vijf leden van het eerste heren-
team hebben afgelopen vrijdag 30 
september met 8-0 gewonnen van 
badmintonclub de Zwaluwen. In 
de Hongerman hebben ze de te-
genstander uit Breda getroffen in 
zowel het enkel- als dubbelspel.

Aangemoedigd door de andere le-
den van de club, slaagde het team 
van BC Nuenen erin om de tegen-
stander in alle wedstrijden te ver-
slaan. De blijdschap was achteraf ook 
groot onder de winnaars. Na deze 
derde wedstrijd van het seizoen, 
staat het team uit Nuenen nu op de 
tweede plek voor het kampioen-
schap.

Goed competitie 
begin
Z&PV Nuenen
Ondanks dat de zwemploeg van 
Z&PV Nuenen pas 4 weken gele-
den weer is gestart met trainen, 
werden er keurige prestaties neer-
gezet tijdens de eerste competitie-
ronde. Zelfs de afwezigheid van 
een aantal sterke senioren weer-
hield de ploeg uit Nuenen er niet 
van naar een mooie 13e plaats te 
zwemmen.

Een eerste ronde van de competitie is 
altijd spannend, want doordat zwem-
mers doorschuiven in leeftijdscate-
gorieën en je natuurlijk niet weet wat 
andere clubs voor zwemmers heb-
ben, is het afwachten wat de neerge-
zette score waard is. Het enige wat je 
als club dus kan doen is gewoon zo 
hard mogelijk zwemmen.

Verbeteringen voor junioren
Gelukkig wist een groot aantal 
zwemmers al direct in de buurt van 
hun persoonlijk record te komen of 
er zelfs onder te duiken. Zo tekenden 
bij de junioren Gor Gasparyan, Fin 
Horrocks, Ines Keijzers, Julie van Nis-
pen, Alissa Rooijakkers, Arlyn Schou-
ten, Kaelyn Schouten, Rink Vlemmix 
en Koen van den Wildenberg alle-
maal voor minimaal 1 en voor som-
mige zelfs voor 3 of 4 nieuwe PR’s. 

Sterke senioren
Bij de senioren was Bram Zwetsloot 
met 3 persoonlijke records zo aan het 
begin van het seizoen de uitblinker, 
al deed Jeroen Schelling er met zijn 2 
PR’s niet veel voor onder. En ook Britt 
Bogers stelde op haar 100m wissel-
slag haar PR bij tot 1.16.33.
Daarnaast waren er tijden die dicht in 
de buurt van hun PR lagen voor Lars 
Diesch, Max Peters, Joep Dedding, 
Robin Goossens, Erwin Mallens, Me-
rel Phaff en Susan Teijken.

Handhaving in de eerste divisie
Dit alles maakt dat de zwemmers van 
Z&PV Nuenen na een ronde de hand-
having in de eerste divisie nog volle-
dig in eigen hand hebben. De vol-
gende stap daarin kan op 20 novem-
ber in Eindhoven in het Pieter van 
den Hoogenband zwemstadion wor-
den gezet.

Interesse in wedstrijdzwemmen
Lijkt wedstrijdzwemmen je ook leuk, 
ben je tussen de 7 en 10 jaar en heb je 
je C-diploma? Kom dan gewoon een 
keertje meedoen! Stuur even een 
mailtje naar wedstrijdzwemmen@
zpvnuenen.nl en dan komt het hele-
maal voor elkaar!

Knegselse Boys - EMK 2-3
Nadat de eerste speelronde voor beide teams een nederlaag had opgele-
verd, stond er vanmiddag in Knegsel wat op het spel. EMK startte met een 
gewijzigde opstelling ten opzichte van vorige week, waarin met name de 
inbreng van jeugdspelers (die dit seizoen zijn overgekomen vanuit JO19), 
opvallend genoemd mocht worden. 

EMK schoot uit de startblokken en 
maakte in het begin van de wedstrijd 
direct twee doelpunten: eerst was 
daar een combinatie tussen Teun Ver-
eijken en Rick van den Bogaard, waar-
bij de laatste in de 8e minuut voor 
het openingsdoelpunt zorgde; 0-1. 
Meteen erna was het diezelfde Rick 
van den Bogaard die de assist gaf op 
Kevin Aarts die EMK al vroeg op een 
0-2 voorsprong zette. Knegselse Boys 
had tot dan toe geen enkele serieuze 
kans gehad en schakelde een tandje 
bij wat direct resulteerde in een doel-
kans die rakelings over het doel ver-
dween. Knegselse Boys hanteerde 
een opportunistische speelwijze 
waarin EMK stap-voor-stap (of het nu 
wilde of niet), mee moest. De wed-
strijd kantelde langzaam in een echt 
voetbalgevecht waarin beide ploe-
gen veel energie stopten. Nog voor 
rust maakte Knegselse Boys de aan-
sluitingstreffer (1-2), waardoor ook 
de 2e helft nog alle mogelijkheden 
voor beide ploegen bood. De strijd 
was duidelijk nog niet gespeeld.

De tweede helft was een kopie van 
het slot van de eerste helft: Knegselse 
Boys met overtuiging op zoek naar 
de gelijkmaker, maar zeker ook een 
EMK waarbij het één voor allen en al-
len voor  één was. Het publiek van 
beide clubs genoot van een heerlijke 
wedstrijd, waarbij uit een van de 
spaarzame aanvallen het opnieuw 
Rick van den Bogaard was die EMK in 
de zeventigste minuut de nodige 
lucht gaf door een vrije trap in de kor-
te hoek te krullen; 1-3. Hierna leek de 
wedstrijd voortijdig beslist maar 
niets was minder waar: EMK moest 
zich noodgedwongen meer en meer 
beperken tot uitverdedigen. In een 
hectische slotfase maakte Knegsele 
Boys opnieuw de aansluitingstreffer 
(2-3), met nog een kleine 5 minuten 
speeltijd op de klok. Alle spelers van 
EMK (niemand uitgezonderd), knok-
ten als één ploeg tot de allerlaatste 
minuut, waarna het laatste fluitsig-
naal de eerste overwinning van het 
seizoen betekende: passie & strijd en 
op karakter!

Sponsorgolf Vrienden RKSV Nuenen 
weer groot succes
Het traditionele sponsorgolftoernooi werd afgelopen vrijdag gehouden 
op Gulbergen Golf.

Keldonk – Nederwetten 1-0

Gelijk opgaande strijd in  5E klasse

Tim Bunthof ziet zijn vrije trap in de Keldonkse muur belanden

Door Louis Staals

Een gelijkspel was zeker verdiend

Al in de eerste 7 minuten kreeg 
Keldonk zeker 3x de kans om de sco-
re te openen maar Nederwetten had 
een afspraak met het bekende engel-
tje op paal en lat. Veel foutieve aan-
names en  slordig uitverdedigen ga-
ven weinig hoop op een replica van 
vorige week tegen OKSV. Keldonk 
was robuuster, sneller en daardoor 
ook gevaarlijker dan Nederwetten. 
Gaandeweg de eerste 45 minuten 
werd het allemaal wel beter en kreeg 
Nederwetten vat op het spel van  de 
tegenstander. Harde ingrepen, en  
veel gele kaarten van de overigens 
correct leidende scheidsrechter 
maakte dat er in de eerste 45 minu-
ten niet gescoord  werd. Met de 0-0 
ruststand konden beide partijen dus 
wel leven.
Na de pauze enkele omzettingen van 
Nederwetten gaven de wedstrijd een 
beter aanzien. In  de 50e minuut 
schoot Roy Sleegers vanaf 25 meter 

boven op de deklat maar, 3 minuten 
later moest Jordy van den Boogaard 
helemaal gestrekt om de 1-0 te voor-
komen. Even later gaf Dennis van Es 
een mooie lob over de Keldonk kee-
per maar deze ging ook net niet bin-
nen voor de 0-1. In de 64e minuut 
kreeg de linksbuiten van Keldonk,  
Sammy  el Mediani  vrij voor de kee-
per van Nederwetten de kans, maar 
zijn inzet ging net naast. Drie minu-
ten later was het wel raak voor 
Keldonk. In een scrimmage kon Dua-
ni Villanueva de 1-0 aantekenen.  In 
de 74e minuut, een strakke voorzet 
van Rik van Lieshout werd door Ben 
van der Bruggen snoeihard ingekopt, 
maar de uitstekende keeper van 
Keldonk kon desondanks de bal pa-
reren. Met en tweede gele, dus rode 
kaart voor een Keldonk speler  moest 
Keldonk met 10 man verder maar het 
engeltje van het begin was al weg 
gevlogen. Ze hadden een punt ver-
diend de mannen van Nederwetten, 
maar volgende week thuis tegen El-
sendorp kunnen ze het opnieuw pro-
beren

Flets einde na een flitsende start RKGSV

RKGSV - BAVOS 1 - 1
Door Andy Slaets

Op het knusse gezellige sportparkje de Polder in Geren waren deze zon-
dag vele toeschouwers aanwezig om de wedstrijd Gerwen-Bavos te aan-
schouwen. Enkelen waren te laat en misten meteen na de aftrap al de 
voorsprong van Gerwen. Binnen 25 seconden lag de bal al in het netje, 
een prima balletje in de diepte werd door Daan de Loo boven in het dak 
van het doel geschoten en bracht Gerwen meteen op de gewenste 
voorsprong.

Bavos had de eerste 20 minuten no-
dig om zich van deze klap te herstel-
len en net in die fase had Gerwen nog 
een keer toe kunnen slaan door Daan 
van Erp, die zijn kopbal gepakt zag 
worden door keeper van Neerven. De 
wedstrijd zat vol strijd en inzet en van 
goed voetbal was niet veel sprake.

Doordat beide ploegen vroeg druk 
wilden zetten, werd er vaak gekozen 
voor de lange bal en de strijd om de 
2e bal. Steeds vaker zag je dat de 
mannen uit Bakel deze naar zich toe-
trokken en zich niet wensten neer te 
leggen bij de 1-0 achterstand. Heel 
veel kansen kregen beide teams niet 
meer voor rust, maar gezien de strijd 
voelde je wel aankomen dat er nog 
wat ging gebeuren in de 2e helft.

En dat was ook zo, de supporters 
hoefden zich niet te vervelen want 
beide teams gooiden er ontzettend 
veel strijd in en daarbij was duidelijk 
dat Bavos zich hier veel beter bij voel-
de dan Gerwen. Na 55 minuten was 
er al een kans voor Bouwmans, maar 
zijn schot ging voorlangs. Echter was 
dit uitstel van korte duur, want 5 mi-
nuten later werd er onvoldoende 
druk gezet op de bal door de voor-

waartsen van Gerwen en was Ver-
schuuren er snel vandoor met de bal. 
In de 16 kapte hij zijn tegenstander 
uit en schoot de bal netjes binnen in 
de korte hoek. Op dat moment een 
prima stand want beide ploegen wa-
ren aan elkaar gewaagd. Echter Bavos 
rook meer en werd steeds brutaler, 
de ruimtes werden groter en Gerwen 
ging steeds slordiger spelen. Gevolg 
was dat in een tijdbestek van 5 minu-
ten achtereenvolgens Verschuuren 
en Vereiken hun ploeg op voor-
sprong hadden kunnen schieten, 
maar keeper van de Gevel pareerde 
beide schoten fantastisch. 

In de laatste fase was het dezelfde 
van de Gevel die Gerwen op de been 
hield met uitstekend keeperswerk. 
Ook Gerwen kreeg nog 2 mogelijk-
heden door van Malten, die beide 
kopballen niet in het doel wist te krij-
gen. Tot het einde toe had er een win-
naar kunnen komen. Beide ploegen 
streden tot de laatste minuut voor de 
overwinning, maar uiteindelijk bleef 
het bij een gelijkspel, waarbij Gerwen 
het meest blij kon zijn en keeper van 
de Gevel dankbaar. Het was ook niet 
voor niets dat hij tot man van de wed-
strijd werd gekozen.

Deze keer mochten we ons verheu-
gen in het grootste aantal deelne-
mers tot nu, hetgeen bewijst dat 
deze activiteit door onze sponsors 
bijzonder wordt gewaardeerd!
De wedstrijd werd zowel op de 
Sprookjes- als de Libellenbaan afge-
werkt en 2 golfpro’s verzorgden een 
leuke clinic  voor de niet-wedstrijd-

spelers. Na afloop was de prijsuitrei-
king, waarvoor een aantal sponsors 
weer aansprekende prijzen beschik-
baar hadden gesteld. Afsluitende 
borrel en buffet gaven voldoende ge-
legenheid om de onderlinge contac-
ten (netwerken) weer aan te halen en 
iedereen keerde na afloop voldaan 
weer huiswaarts.   



ROND DE LINDE week 40 Donderdag 6 oktober  2022

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

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

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

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 40

Oplossingen wk 39

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

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

Kruiswoord

S C H E E F S T R A K S

S C O R E N R A M I N G

M O L D I P M E S T E E

A R K G E B A K H D L

S E S A M L O L G E L E I

H T R O T S S E R R E G

K O A L A G E S E L

V E M E L T K O E T S R

A L L E N R U I N E T T O

R E L P A N E L L O M

E N T M O P L O B D R A

N E R E U S G O O I E N

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

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku1 6
7 1 8

8 9 5 2
4 2 5 7

7 4
7 9 3 1

3 8 7 9
2 4 8

5 3

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

Horizontaal: 1 militair 6 kamerverhuurster 11 deel v.d. mond 12 grootvader 14 nagerecht 15 lidwoord 
17 bouwvakker 20 symbool voor cerium 21 roem 23 pl. in Noord-Holland 24 deel v.e. geweer 
25 deel v.e. bijenkorf 27 register accountant 28 emeritus 29 populair 30 christelijk feest 32 palmriet 
34 Japans bordspel 35 ondernemingsraad 37 serie 40 spies 44 slotwoord 46 langspeelplaat 
47 ter inzage 48 beeldmerk 50 vernis 51 leerkracht 54 bekeuring 55 reeds 56 herstel 58 met dank 
59 insect 60 gravin van Holland 61 opschudding 63 grot 64 scheel kijken.

Verticaal: 1 sinds 2 laatstleden 3 aanwijzend vnw. 4 vrouwtjesaap 5 rode vrucht 6 karperachtige vis 
7 koppel 8 kookgerei 9 Internet Protocol 10 ellendig 13 via 16 één en ander 18 militaire tocht 
19 korte notitie 20 ruiterpet 22 recht vaarwater 24 nachtgewaad 26 voorzetsel 29 kleinood 
31 bundel twijgen 33 gesloten 36 vermogensoverzicht 37 gymnastiektoestel 38 afsluitmiddel 
39 taalgebruik 40 smalle lichtbundel 41 kanarie 42 zeehond 43 Europese hoofdstad 45 dwaas 
49 lijm 51 blokjesspeelgoed 52 Duitse omroep 53 koningstitel 56 poederachtig 57 getal 
59 middeleeuwen 62 postscriptum.

AANWAS
AFKEER
ARMEE
BEIDE
BIRMA
CLUBLOGO
DUIVEN
ENTITEIT
FACIE
FILMACTEUR
FOTOMAP
FRICANDEAU
FRIES
GENRE
HANDICAP
HEIIG
HOMMAGE
HOOLIGAN
HORMONEN
KANTOREN
LITHO
MAXIMUM
MIDDELEN
MILIEUTOP
ONAGER
ONBESCHOFT
ONLEESBAAR
ONNODIG
ONTZAG
PANAMA
PILAV
PUBER
ROMAN
ROUWEN
TIRADE
TROON
VASTBINDEN
VENEZOLAAN
VERDI
VERHAALTJE
WELLEN
ZEILEN

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

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

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

R E C H T S S Y S T E E M
Winnaar: week 38, Mw. H. Maas, Lieshout

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

040 - 209 72 41

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

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

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

W W W . H O F F M A N S M O D E O N L I N E . N L

JO VAN DIJKHOF
MOODDEESSHHOOWW

ZATERDAG 8 OKT ‘22 
14 .30 -  16.30 UUR

Met gratis deelname aan de loterij!

Komt u ook de nieuwste 
wintermode bewonderen? 
U bent van harte welkom in 

Jo van Dijkhof.

Adres: Jo van Dijkhof 110, Nuenen

JO VAN DIJKHOF
M

ZATERDAG 8 OKT ‘22 
14 .30 -  16.30 UUR

Met gratis deelname aan de loterij!

Adres: Jo van Dijkhof 110, NuenenAdres: Jo van Dijkhof 110, Nuenen

Gevraagd personeel:  
 • Ervaren dakdekker
 • Leerling dakdekker 

Voor meer info kunt u contact 
opnemen via telefoon 040-2838530 

of 06-55701584 / 06-20539544

- 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!!

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

Bami, Nasi of Rijst

Kroepoek

Sate kip 2 st.

Pisang Goreng 4 st.

Bestel online en spaar voor korting
check: bestellen.tongah-nuenen.nl

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND VAN 16:00 - 21:30 UUR

Foe Yong Hai

Babi Pangang

Gon Bao Kai (Kipfilet met cashewnoten)

20,95

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

DAMES- EN HERENSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53

www.smoldersschoenen.nl

Werktijden:
Dinsdag 9.30-18.00
Woensdag  9.30-17.00
Vrijdag  10.00-17.00
Zaterdag 10.00-17.00

Smolders 
Schoenen 

NuenenNuenen

Salaris volgens cao. Graag cv naar: 
smolders.schoenen@planet.nl 

t.a.v. H.M. Smolders

WE ZOEKEN NAAR EEN 
ENTHOUSIASTE COLLEGA

die ons verkoopteam komt versterken

PER DIRECT

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

 Bel of mail:
040-283 12 00

admin@ronddelinde.nl

De enige échte De enige échte 
NuenenseNuenense

KrantKrant

Rond de Linde is op zoek 
naar bezorgers voor:

Nuenen - Zuid/West en Gerwen

ond de Linde is op zoek 

Gerwen

PER DIRECT


