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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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Rond de Linde
zoekt bezorgers

v.a. 13 jaar

11e editie 
Ad Raaijmakers 
trofee bij 
Heilig Kruisgilde

Vele 
jubilarissen 
brandweer

Veel belangstelling 
van huurders  
Helpt Elkander om 
energie te besparen

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

www.makelaarsplein.com
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Creatieve lessen in Zambia  
met Eljaluso
Eljaluso is een Nuenense stichting die zich richt op de verzorgen van cre-
atieve workshops aan kinderen in Zambia. De stichting gaat de lessen ge-
ven aan leerlingen van twee basisscholen in het zuiden van het land. 

Ondersteun      
onze lokale ondernemer
De Nuenense Centrum cadeaubon bestaat inmiddels zo’n drie jaar en is 
niet meer weg te denken uit ons centrum. Volgens centrummanager Hen-
ry van Vlerken is deze unieke cadeaubon een uitgesproken manier om de 
lokale ondernemers extra te ondersteunen.

Deze steun was en is echt nog steeds 
heel hard nodig. Veel ondernemers 
hebben gedurende de coronajaren 
zware tijden beleefd. Een herstelperi-
ode is ze niet echt gegund door de 
huidige energiecrisis die hen ook 
weer flink raakt.

De cadeaubon is in het centrum te 
koop bij Jan Linders, Bruna en JUMBO 
Grimberg. “Maar voor wat grotere be-
stellingen mag je mij altijd even bel-
len hoor: 06-13233383”, zegt Henry. 
“100% van de cadeaubonwaarde komt 
bij de ondernemer terecht dus er blijft 
nergens iets hangen.”

Kijk voor verdere informatie en voor 
deelnemende ondernemers (meer 

dan 100!) even op de website www.
nuenencentrum.nl
“De bon is een ideaal cadeau voor in 
het kerstpakket, als eindejaarbonus of 
gewoon als bedankje en/of waarde-
ring voor die vrijwilliger, mantelzorger 
of vriend. Namens alle centrumonder-
nemers alvast hartelijk dank en blijf 
gezond.”

• Deze cadeaubon is 1 jaar geldig vanaf de uitgiftedatum.
• Deze bon is niet inwisselbaar voor geld. 
• Te besteden bĳ  aangesloten ondernemers in ‘t centrum van Nuenen. 
• Ga voor deelnemers en voorwaarden naar www.nuenencentrum.nl

NOW ART
• Deze cadeaubon is 1 jaar geldig vanaf de uitgiftedatum.
• Deze bon is niet inwisselbaar voor geld. 
• Deze cadeaubon is 1 jaar geldig vanaf de uitgiftedatum.• Deze cadeaubon is 1 jaar geldig vanaf de uitgiftedatum.
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Nieuwe bibliotheek Kindcentrum 
de Wentelwiek feestelijk geopend
Door Caroline van Nes

Afgelopen vrijdag was het feest op Kindcentrum de Wentelwiek. De nieu-
we bibliotheek werd onder toeziend oog van alle kinderen, leerkrachten 
en vele ouders op feestelijke wijze geopend door Mirjam van Osenbrug-
gen van de gemeente Nuenen. Zij knipte met een grote schaar het lint 
door, waarmee de bieb geopend was en iedereen een kijkje kon gaan ne-
men. Voor de kinderen was het feestje al eerder begonnen, want meteen 
na de lessen konden ze leuke spelletjes doen op het schoolplein en er wa-
ren cupcakes en ranja. Er was een mevrouw die ballondieren maakte en 
die waren erg in trek, kinderen waren bereid er lang voor in de rij te staan.

Hélène: “Theo van de bibliotheek zei 
onder andere dat als je wil dat kinde-
ren gaan lezen, de boeken er mooi uit 
moeten zien. Dus we hebben alle-
maal nieuwe boeken gekocht. Je 
merkt dat het leeft op school, alle 
klassen hebben een top 10 mogen 
maken, de kinderen en ook de leer-
krachten zijn erg enthousiast.”

Net zoals overal in Afrika, zijn ook de 
klassen in Zambia vaak overvol. De 
focus in de lessen ligt vooral op het 
herhalen van informatie, stampen 
van leerwerk en overschrijven van 
teksten. Creativiteit en handvaardig-
heid komen nauwelijks aan bod want 
er is vaak weinig geld voor de materi-
alen. Terwijl niet ieder kind goed kan 
leren. Het ontwikkelen van creativi-
teit is goed voor de ontwikkeling van 
vaardigheden (nodig voor de toe-
komst) en voor het zelfvertrouwen. 
Veel kinderen vinden het ook leuk 
om iets te creëren, te exploreren en 
zichzelf op die manier te uiten. 

Eind oktober vertrekken we voor drie 
weken met volle koffers knutselma-

teriaal naar twee scholen in het zui-
den van Zambia. We nemen knutsel-
ideeën mee, zoals een houten 
memoryspel en een vlaggenlijn, die 
met een hele klas gemaakt kunnen 
worden en voor de school gebruikt 
kunnen worden. Maar ook kleinere 
werkjes zoals borduurkaarten en 
kerstversieringen. 

Met behulp van leskaarten kunnen 
de leerkrachten verder zelf aan de 
slag met de materialen. De bedoeling 
is om dit de komende jaren financieel 
en praktisch te blijven ondersteunen.

Wilt u meer lezen? www.eljaluso.
com. Wilt u steunen? Heel fijn! U kunt 
een donatie doen op rekening NL 11 
RBRB 8835316421 t.n.v. Eljaluso.

Directeur Hélène van der Heijden en 
leerkracht José van Hugte zijn bijzon-
der trots en blij dat De Wentelwiek 
eindelijk een mooie bibliotheek 
heeft. Hélène: “Vanuit de ouders is er 
een groepje geweest die een zwerf-
bieb wilden maken. Daar zijn ook 
boeken voor opgehaald maar dat 
was geen geselecteerd aanbod, dus 
dat is niet helemaal goed van de 
grond gekomen. Dat moest beter 
kunnen. Vanuit de gemeente kregen 
we NPO geld en daar is deze nieuwe 
bibliotheek uit gefinancierd. We wil-
len het lezen graag stimuleren en 
dan is het fijn dat de kinderen de 
boeken nu ook mee naar huis kun-
nen nemen.”

Bibliotheek Dommeldal
José: “We hebben ondersteuning ge-
kregen van bibliotheek Dommeldal, 
deze heeft niet alleen meegeholpen 
met het selecteren van de boeken, 
maar ook met hoe je het geheel moet 
opzetten. Het moest sfeervol zijn, 
maar vooral uitnodigen tot lezen. Er 
kunnen presentaties gehouden wor-
den, kinderen kunnen er ook met een 
groepje gaan zitten, daar gaan we 
nog een rooster voor maken.” 
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Extra kansen voor 
het bijwonen van 
‘Margot, Vincents 
ware liefde’
Nuenen beleeft de primeur van 
een muzikaal verhaal over de kort-
stondige relatie tussen Margot Be-
gemann en Vincent van Gogh. De 
drie voorstellingen in het Klooster 
zijn uitverkocht. Er zijn nu enkele 
extra kaarten beschikbaar geko-
men voor zaterdagavond 22 en 
zondagmiddag 23 oktober. 

Deze laatste kaarten gaan in verkoop 
op woensdagavond 12 oktober. Deze 
kosten € 20,- en zijn te bestellen via 
de website margot-vincent.nl. Wees 
er dan snel bij want ze zijn waarschijn-
lijk zo weg. Is het gelukt? U gaat dan 
een voorstelling tegemoet vol mu-
ziek, film en toneel, een productie van 
Brass Band Nuenen.

Vist u achter het net? De samenwer-
king met CON Nuenen maakt het 
mogelijk de voorstelling op zater-
dagavond te volgen via een live-
stream in het Van Goghkerkje. Histo-
rie, cultuur en techniek komen hier 
aan de Papenvoort samen. Enkele ca-
mera’s in het Klooster registreren de 
voorstelling waarna beeld en geluid 
via een live-verbinding terechtko-
men in het kerkje waar de ouders van 
Vincent en Margot achtereenvolgens 
predikant waren. Er zijn nog dertig 
plaatsen beschikbaar in deze sfeer-
volle ambiance voor zaterdag 22 ok-
tober om 20.00 uur. Kaarten hiervoor 
zijn verkrijgbaar tegen een geredu-
ceerd tarief van € 10,- euro. 

Grijp deze laatste kans om ‘Margot’ 
zelf te ervaren. Kijk voor tickets op 
margot-vincent.nl

Stemmen op horeca-
gelegenheden in de 
gemeente Nuenen c.a.
Welke horeca-gelegenheden in de 
gemeente  Nuenen, Gerwen en Ne-
derwetten hebben de grootste gun-
factor?  Bij de Nederlandse Horeca 
Prijzen kunnen horeca-ondernemin-
gen nu voor hun ondernemerschap 
beloond worden en een titel winnen 
in de gemeente Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten en de provincie.

De titels in de gemeente  Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten komen tot 
stand via de beoordeling van ga sten. 
Tot en met 17 november kan er ge-
stemd worden via  www.horecaprij-
zen.nl. Een vakjury reikt per categorie 
landelijke Awards uit tijdens een 
Award Festival waar onder meer de 
DJ's van Radio538 er voor gaan zorgen 
dat het een groot feest wordt. Deelna-
me aan de verkiezing kan zorgen 
voor meer zichtbaarheid. Het winnen 
van een titel kan bijdragen aan de 
aantrekkingskracht richting nieuwe 
medewerkers.  www.horecaprijzen.nl

Cursus leesconsulent
Een van de mensen die erg betrok-
ken is bij de bibliotheek en er veel 
voor heeft gedaan is Linet de Greef 
van de administratie van de school. 
Zij vertelt dat ze zelf een groot lezer is 
en het heel belangrijk vindt dat kin-
deren met boeken opgroeien. Linet: 
“Ik ben heel blij dat we nu zo’n mooie 
bibliotheek hebben hier op school. Er 
komt binnenkort een uitleensys-
teem, alle kinderen krijgen een pasje, 
dat op school blijft en dan mogen de 
boeken daadwerkelijk mee naar huis. 
Juf Marieke, José en ik gaan ook een 
cursus leesconsulent volgen, zodat 
we de kinderen nog beter kunnen 
adviseren welke boeken geschikt 
voor hen zijn.”

Het was prachtig weer, dus de meeste 
kinderen waren buiten maar toch wa-
ren er ook genoeg kinderen die tus-
sendoor een kijkje kwamen nemen 
en alvast begonnen met lezen. Aan 
het enthousiasme te zien zal deze bi-
bliotheek drukbezocht gaan worden. 
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GEMEENTEBERICHTENGEMEENTEBERICHTEN

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

 AFVALWEETJE:

Heeft u de bladkorven al gezien? De bladkorven 
zijn alleen bedoeld voor bladafval.
Kleine hoeveelheden snoei- en tuinafval kunt u 
naar een van de permanente groenbakken 
brengen of gratis naar de milieustraat. 

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

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

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

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

 MILIEUSTRAAT 
De Huufkes 48-50, 5674 TM Nuenen | T: 040-28373 83 

Openingstijden:  
di. woe. en 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.
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Wij wensen u alvast een mooie Koningsdag! 
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VERKEER
Vanaf  maandag 19 september worden er on-
derhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan ver-
schillende bruggen, onderdoorgangen en 
keerwanden in Nuenen. Voor de komende twee 
weken staat het volgende op de planning:

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

sepad)

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.

van 24 t/m 28 oktober:
- Fietsbrug Opetersepad over de Smits van Oyenlaan

Let op:
Deze werkzaamheden vinden ’s-nachts plaats. Hiervoor 
wordt het verkeer van de Smits van Oyenlaan omgeleid. 
Het fi etsverkeer kan gebruik blijven maken van de brug.

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

VOORBEREIDENDE 
WERKZAAMHEDEN 
SNELFIETSROUTE TRACÉ 
EINDHOVEN-HELMOND
Voor de toekomstige Snelfi etsroute Eindhoven- Helmond 
gaat de fi rma Heijmans een oversteek maken in de buurt 
van de spoorwegovergang Collse Hoefdijk. Dit wordt ge-
combineerd met onderhoudswerkzaamheden van ProRail 
aan het spoor.

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit het opbreken van be-
staande asfaltverhardingen, het aanbrengen van de over-
steek samen met een verkeersregelinstallatie. Gebundeld 
binnen deze periode zullen ook de onderhoudswerkzaam-
heden van ProRail plaatsvinden binnen een 'trein-vrije 
periode'. 

Planning werkzaamheden Collse Hoefdijk en Parallelweg
Op vrijdag 14 oktober start fi rma Heijmans met de weg-
werkzaamheden. Naar verwachting zullen de werkzaam-
heden begin november gereed zijn.
Om het verkeer zoveel mogelijk doorgang te verlenen 
worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd:

o Periode met verkeershinder en snelheidsbeperking:  
 • van vrijdag 14 oktober 2022 t/m woensdag   

 2 november 2022.

o Periode met verkeersafsluitingen:
 • op donderdag 27 oktober 2022 van 01.00   

 t/m 06.00 uur
 • op vrijdag 28 oktober 2022 van 07.00 t/m 18.00 uur 
 • op zaterdag 29 oktober 2022 van 07.00 t/m 18.00 uur

Tijdens de verkeersafsluitingen is er een omleiding voor 
het autoverkeer via de A270-Eindhoven-Geldrop. De wo-
ningen aan de Parallelweg blijven gedurende de werk-
zaamheden bereikbaar. Het fi etsverkeer blijft grotendeels 
mogelijk. Daar waar nodig worden maatregelen getro£ en 
om de veiligheid te garanderen en omleidingen zullen 
duidelijk worden weergegeven.

Vragen
Heeft u vragen tijdens de uitvoering over de werkzaam-
heden dan kunt u telefonisch contact opnemen met de 
uitvoerder van Heijmans: Wesley van Kan via telefoon-
nummer 06-31109250. 

Voor vragen over het project kunt u contact opnemen met 
de het Klantcontactcentrum van de Gemeente Nuenen 
via telefoonnummer (040) 263 16 31. 

BLADKORVEN ALLEEN VOOR BLAD
Vorige week zijn we begonnen met het plaatsen van blad-
korven in onze gemeente. Deze week worden de laatste 
bladkorven geplaatst. De bladkorven zijn alleen bedoeld 
voor bladafval. We zien in de geplaatste bladkorven helaas 
ook takken en ander snoeiafval. Takken en ander snoei-
afval horen niet thuis in de bladkorven. U kunt kleine hoe-
veelheden snoeiafval inleveren bij een van de permanen-
te groenbakken of bij de milieustraat.

Waarom zamelen we alleen bladafval in? 
Zuiver bladafval kan verwerkt worden tot hoogwaardige 
compost. Die kunnen we toepassen als mulchlaag; hier-
onder groeit 75% tot 100% minder onkruid. We doen mo-
menteel een pilot met het gebruik van zuiver bladafval dat 
tot compost is verwerkt. Daarom vragen we u met klem 

om geen ander afval dan bladafval in de bladkorven te 
gooien. We bekijken de inhoud van de korven bij het le-
digen en gaan gele en rode kaarten uitdelen als een blad-
korf snoeiafval of takken bevat. Een gele kaart betekent 
een waarschuwing voor onjuist gebruik. Wordt er de vol-
gende week weer ander afval dan bladafval in aangetrof-
fen, dan volgt een rode kaart en wordt de bladkorf defi -
nitief weggehaald. Op de kaart staat een QR-code. Door 
die te scannen, krijgt u meer informatie.

Eind december worden de bladkorven weer opgeruimd. 

ONDERHOUD VAN ZANDBAKKEN
Deze week starten we met het onderhoud van de zand-
bakken in gemeente Nuenen.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door de fi rma 
KUUB grondwerken.
We gaan de toplaag egaliseren, zeven, vuil verwijderen en 
voeren uitkomend vuil en materiaal af. Zandbakken die 
nooit gebruikt worden gaan we ophe£ en. Dit kunnen we 
zien als de zandbak helemaal volgroeid is met onkruid.

WERKEN BIJ ENERGIEHUIS 
SLIM WONEN
Heeft u een hart voor duurzaamheid en wilt u zich graag 
inzetten de energietransitie te versnellen? Kom dan bij het 
Energiehuis Slim Wonen (ons regionaal energieloket) wer-
ken, als Algemeen Manager. In deze rol bent u verantwoor-
delijk voor het dagelijks reilen en zeilen binnen het loket. 
Meer informatie leest u op de website: www.energie-
huisslimwonen.nl/vacature

HOORZITTING BEZWAAR-
SCHRIFTENCOMMISSIE
Op woensdag 19 oktober 2022 is er een hoorzitting van 
de Algemene kamer van de commissie voor de bezwaar-
schriften in het gemeentehuis. 

1. Om 19.30 het bezwaar ingediend tegen het besluit van 
10 juni 2022, waarbij is besloten het verzoek om hand-
having met betrekking tot de twee geplaatste bouw-
werken zijnde ijzeren/stalen poorten op de percelen 
C-3470 en C-3895 af te wijzen. 

2. Om 20.00 uur het bezwaar ingediend tegen het besluit 
van 28 maart 2022, waarbij is besloten het verzoek om 
handhaving met betrekking tot het houden van paarden 
op het perceel gelegen aan de Soeterbeekseweg 13 af 
te wijzen. 

3. Om 20.30 uur het bezwaar ingediend tegen het besluit 
van 4 juli 2022, waarbij is besloten een omgevingsver-
gunning te verlenen voor het aanleggen van laag- en 
middenspanning tussen Zr. Winkellaan en Seitzenhof. 

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

1

 2 

 
 

 
 
  
 

 2 

 
 

 
 
  
 



ROND DE LINDE week 41 Donderdag 13 oktober  2022

Voor als het goed moet zijn!

Rookworst  ................ Iedere 3e Gratis

Suprise Rol  ............................. 100 gram 2,05
"Roomdeeg gevuld met pulled porc"

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

Voor als het goed moet zijn!

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK
keurslager

Gevulde Tortilla's  ..................2 stuks 5,95

Onze rookworst is al weer 
met goud bekroond!

Bourgondisch gebraad ...  100 gram 1,95
"Uit eigen keuken"

Caprese al Forno ................  100 gram 2,95
"Schuitje voor in de oven"

SPECIAL

SPECIAL

KOOPJE

OP BROOD

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

De specialist met aandacht voor élke man en élke gelegenheid
Dorpsstraat 95 Mierlo | lenssenmannenmode.nl | P GRATIS PARKEREN

16 OKTOBER 12:00 - 17:00
KOOPZONDAG
ELKE KLANT ONTVANGT ONZE
UNIEKE KOFFIE CADEAU

OKTOBER KOFFIE MAAND

MAAK KANS OP EEN UNIEK KOFFIEMAATJE®®

Strasbourger Vink ..............  100 gram 2,15

SPECIAL

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

De enige echte slotenmaker
en inbraakpreventie 

Nuenen en omgeving. 

WIST U DAT:

Per 1 juli rookmelders 

verplicht zijn! 

Wij m
onteren ze 

bij u thuis. Bel?040 - 843 853 0

info@slotenmakerKBS.nl
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LE SOUR IS
WILDMENU

Trio van wild met cranberrycompote

| toast | frisse salade

Cappuccino van wildbouillon

Eendenborst met in sinaasappel

gemarineerde zuurkool | acetosaus

Hertenbiefstuk met portsaus | bitterbal van

wild | aardappelgarnituur | groentegarnituur

Walnoottaart | stoofperen | kaneelijs

Reserveren kan via: 040-2840708 of via: www.lesouris.nl
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Trio van wild met cranberrycompote

| toast | frisse salade

1 9 & 2 6 N O V E M B E R

1 8 . 3 0 O N T V A N G S T M E T C A V A

1 9 . 0 0 A A N V A N G D I N E R

Cappuccino van wildbouillon

Eendenborst met in sinaasappel

gemarineerde zuurkool | acetosaus

Hertenbiefstuk met portsaus | bitterbal van

wild | aardappelgarnituur | groentegarnituur

Walnoottaart | stoofperen | kaneelijs

€55P.P. INCLUSIEF GLAS CAVA
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Rabo ClubSupport 2022
De uitslag is bekend: bekijk hem nu op rabobank.nl/clubsupport

Onze coöperatief directeuren feliciteren alle 4200 deelnemende clubs in Oost-Brabant met hun geworven 
bedrag en wensen hen veel succes met het realiseren van hun bestedingsdoel. Ook bedanken zij alle ruim 
65.000 Rabobankleden voor hun stem, op basis waarvan de beschikbare 1,5 miljoen euro verdeeld is. 
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Meld je aan als kranten/folderbezorger en.....

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

Ben jij geïnteresseerd? Bel of mail zo snel mogelijk!
040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl
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Rond de Linde is op 
zoek naar bezorgers:

Nuenen - Zuid/West
Gerwen

Zin in een bijbaantje!

PER DIRECT

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

- Flexibele opvang voor kinderen
van 0-4 jaar

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

Prachtige locatie Kinderdagverblijf

PUMPULUNCHI
Geldropsedijk 2a  5672 AC  Nuenen

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

WAAR SPELEN IS LEREN!!

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

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

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

(XL)PRINTEN(XL)PRINTENONTWERPENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN

MULTI PRINTEN

www.ronddelinde.nl

Voor het Nieuws uit Nuenen c.a.
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Afscheid juffrouw    
Yvonne Elling – van Gerwen
46 jaar geleden begon juf Yvonne op de (toen nog Inspecteur J.) Crijns-
school als gedreven jonge leerkracht. Die gedrevenheid is altijd geble-
ven: Yvonne ging altijd voorop bij vernieuwingen. Zo was zij destijds de 
eerste vrouwelijke leerkracht die na haar zwangerschapsverlof parttime 
terug mocht komen op De Crijns, tot die tijd stopte een vrouw met wer-
ken zo gauw ze kinderen kreeg. 

Later ging Yvonne voorop in vernieu-
wingen op het gebied van didactiek. 
Zo was ze al jaren geleden betrokken 
bij een nieuwe manier van leeson-
derwijs geven en is De Crijns nog al-
tijd een echte leesschool. Ook wer-
ken we op de Crijns, mede door haar 
enthousiasme, thematisch zodat 
leerlingen zoveel mogelijk verbindin-
gen in het brein aanmaken over een 
bepaald onderwerp, waardoor ze 
veel meer leren en onthouden. Op 
het gebied van coöperatief leren en 
meervoudige intelligentie was zij 
mede een drijvende kracht. Naast het 
aanbieden van vernieuwend leren in 
de klas bleef Yvonne zich ook zelf 
ontwikkelen. Er zijn weinig Eenbes 
collega’s te vinden die zoveel nascho-
len en zo goed op de hoogte zijn van 
de laatste en beste ontwikkelingen in 
onderwijsland. Juf Yvonne was dan 
ook de laatste jaren een fijne Intern 
Begeleider die erg haar best deed 
voor de kinderen en ouders en de 
collega’s tot steun was.

Het is dan ook een grote aderlating 
voor de school dat Yvonne inmiddels 
afscheid heeft genomen. Maar achter 
de geraniums gaan zitten doet ze ze-
ker nog niet. Ze gaat o.a. voorlichting 
geven voor een aanbieder van een 
thematische methode én ze heeft 
zich ingeschreven als zzp’er. Zo zal de 
schat aan ervaring die ze in 46 jaar 
heeft opgebouwd gelukkig niet ver-
loren gaan.

Juf Yvonne staat niet graag in de 
spotlights vandaar dat ze geen groots 
afscheid wilde, maar de school heeft 
haar geëerd met een speciaal voor 
haar geschreven voorstelling waarin 
alle kinderen meededen en daar 
heeft ze zeker van genoten. Mocht u 
dit lezen en denken: wat jammer dat 
er geen receptie is geweest want ik 
had juf Yvonne nog graag iets ver-
teld…schroom dan niet en stuur een 
mailtje naar yvonne_elling@hotmail.
com., neem contact op via LinkedIn 
of stuur een kaartje of brief naar de 
school. Dan verzamelen we die en 
zorgen we dat het op de juiste plaats 
terecht komt.

Lieve juf Yvonne bedankt!

Burgemeester Houben feliciteerde afgelopen maandag 
Dhr. en Mevr. Van de Ven uit Nuenen met hun 

65 jarig huwelijksfeest.

Boekenmarkt bij 
heemkundekring 
De Drijehornick
Op zaterdag 15 oktober bent u weer 
van harte welkom op onze jaarlijkse 
boekenmarkt. Deze wordt gehou-
den in het Heemhuis, Papenvoort 
15A bij het gemeentehuis, tussen 
10.00 en 14.00 uur. 

Op de boekenmarkt zijn de eigen uit-
gaven van de heemkundekring tegen 
een vaste prijs te koop. Daarnaast be-
schikt De Drijehornick over dubbele 
exemplaren uit eigen bibliotheek en 
boeken die buiten de eigen cultuur-
historische context vallen en daarom 
niet geschikt zijn voor opneming in de 
bibliotheek. Te denken valt hierbij aan 
boeken over Nederlandse geschiede-
nis, cultuurhistorische boeken over 
Nuenen, Brabant en Nederland, religi-
euze boeken, verzamelingen oude 
tijdschriften, boeken over kunstge-
schiedenis etc. Deze worden tegen 
aantrekkelijke prijzen verkocht. Bo-
vendien worden ook de pentekenin-
gen van dorpsgezichten en monu-
menten in Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten door Rob Sanders gemaakt in 
1999 op de boekenmarkt aangebo-
den. Wij hopen u te verwelkomen op 
onze gezellige boekenmarkt.
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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:

Onderscheidingen    
vertrekkende brandweerleden 
Tijdens het brandweerfeest in de kazerne, Dwerspad 2 te Nuenen op za-
terdag 8 oktober 2022  reikte burgemeester Maarten Houben enkele 
onderscheidingen uit aan vertrekkende leden van de post Nuenen, te 
weten: 

Anne-Marie Berkhout - Schellens: 
afscheid na 15 jaar brandweer 
Op 1 januari 2007 kwam Anne-Marie 
in dienst van de vrijwillige Brandweer 
Nuenen. Op 1 maart 2022 is zij offi-
cieel uit dienst gegaan. Na diverse 
opleidingen volgden bevorderingen 
tot manschap A. Anne-Marie mag ge-
zien worden als boegbeeld voor 
meer vrouwen bij de brandweer. Bij 
gelegenheid van haar afscheid na 15 
jaar brandweer ontvangt zij nu de ge-
meentelijke erepenning in zilver. 

Wilfred Clermonts: 
afscheid na 20 jaar brandweer 
Op 1 september 2002 kwam Wilfred 
in dienst van de vrijwillige Brandweer 
Nuenen. Vanaf 2 november 2022 zal 
hij geen actief lid meer zijn van 
brandweer Nuenen. Wilfred is 20 jaar 
geleden gestart als manschap, en is 
al snel ook de opleiding tot chauf-
feur/pompbediende gaan doen. Ko-
mende vanuit Nederwetten was hij 
lange tijd de vaste chauffeur van de 
2e tankauto. Na diverse opleidingen 
volgden bevorderingen tot man-
schap A, Chauffeur/pompbediende 
van de Tankautospuit en voertuigbe-
dienaar van het nieuwe voertuig 
voor Watertransportsysteem voor 
een afstand van 400 meter. Daar-
naast heeft Wilfred vele rondleidin-
gen voor de basisscholen van Nue-
nen verzorgd bij de brandweerpost. 
Bij gelegenheid van zijn afscheid na 
20-jaar ontvangt hij (naast de bronze 
brandweerkruis met kroon) ook de 
gemeentelijke erepenning in zilver. 

Dimitry de Wit: 
afscheid na 20 jaar brandweer 
Op 1 mei 2001 kwam Dimitry in 
dienst van de vrijwillige Brandweer 
Nuenen. Na diverse opleidingen 
volgden bevorderingen tot bevel-
voerder. Daarnaast was Dimitry ook 
aangesteld als brandweerchauffeur. 
Na een verhuizing naar Erp heeft hij 
zich aangesloten bij de vrijwillige 
brandweer aldaar. Bij gelegenheid 
van zijn afscheid na 20-jaar ontvangt 
hij (naast de bronze brandweerkruis 
met kroon) ook de gemeentelijke 
erepenning in zilver. 

Vanwege verhindering ’s avonds van 
afscheidnemend brandweerman Jan 
van Kemenade zal loco-burgemees-

ter Ralf Stultiëns om 16.00 uur de on-
derscheiding uitreiken bij decoran-
dus thuis, te weten.

Jan van Kemenade: 
afscheid na 40 jaar brandweer,
waarvan 20 jaar post Nuenen 
Op 1 september 2002 kwam Jan in 
dienst van de vrijwillige Brandweer 
Nuenen. Tot 1 april 2021 was hij vrij-
williger bij post Nuenen. Na diverse 
opleidingen volgden bevorderingen 
tot manschap A en uitrukchauffeur. 
Daarnaast was Jan lange tijd vertrou-
wenspersoon voor de collega’s in 
Nuenen. Regionaal bekleedde Jan 
ook de rol als lid van het Brandweer 
Opvang Team. In 2020 ontving hij al 
een Koninklijke onderscheiding van-
wege zijn langdurige inzet bij de vrij-
willige brandweer. Bij gelegenheid 
van zijn afscheid na 20-jaar vrijwillige 
brandweer in Nuenen en 40 jaar 
Brandweer Nederland ontvangt hij 
(naast de brandweeronderscheiding 
vergulde brandweerkruis met lauwe-
renkrans) ook de gemeentelijke ere-
penning in zilver.

Verloren zwarte 
Malelions cap 
Onze   kleinzoon (8 jaar) heeft zijn 
nieuwe zwarte Malelions cap verge-
ten op 9 oktober na het voetballen 
op het pannaveld aan de Pastoors-
mast. Misschien heeft iemand per 
ongeluk deze cap meegenomen. Hij 
zou erg blij zijn als hij deze weer te-
rug zou hebben. U kunt bellen naar 
06-514 022 01.

Lezing over Oekraïne

Russisch Grensland of   
volwaardige natie?
De afgelopen jaren heeft Hans Luiten de Oekraïne (letterlijke vertaling: 
Grensland) een aantal keren bezocht. Een fascinerend land, in de geschie-
denis ingeklemd tussen Polen, Oostenrijkers, Russen en Roemenen. In 
deze lezing behandelen we, aan de hand van foto's van allerlei plaatsen in 
het land, de geschiedenis en cultuur van dit land. 

Klopt het, wat de Russen beweren, 
dat het beter als Klein-Rusland kan 
worden gezien? Of is het eigenlijk 
een onderdeel van het Poolse rijk? 
Wat was de rol van het Oost-Europe-
se jodendom in dit gebied, en waar-
om worden een aantal steden Klein-
Wenen genoemd. En hoe legitimeren 
de Russen hun inval? 
Een lezing over de kunst van Chagall, 
het hotel van Pieter Menten, de Aya 
Sophia in Kiev, de Holodomor, de 
musical Anatevka en de invasie van 
2022. Uiteraard bespreken we ook 
onze verhouding tot dit land: Vinden 
we dat het land bij de Europese Unie 
hoort? Is het land echt ‘Europees’ en 
wat is dat dan? Verdient het daarin 
onze volle steun of beschouwen wij 
het misschien ook als een Grensland?
Hans Luiten is historicus. Hij houdt le-
zingen, onderzoekt en schrijft, geeft 

les, leidt rond en begeleidt reizen 
naar onder meer het Midden-Oosten, 
Rusland en Centraal-Azie. Samen met 
Sven de Graaf schreef hij in 2016 het 
boek ‘Begrijpt u het Midden-Oosten 
nog?’. Op dit moment werkt hij aan 
zijn volgende boek: ‘Begrijp jij Cen-
traal-Europa nog?’.

27 oktober: Lezing door Hans Luiten
De Regenboog, Sportlaan 5 Nuenen
Aanvang: 20.00 uur. Entree € 5,-.

De gestolen schilderijen  
van Jopie Huisman 
Een vierdelige podcast, vanaf 12 oktober 20.00 uur te beluisteren op Spo-
tify en iTunes. Op 14 juli 1984 worden drie schilderijen gestolen van de 
Friese schilder Jopie Huisman. Ze verdwenen uit galerie 't Weefhuis in 
Nuenen waar Huisman exposeerde, gelijk met een tentoonstelling van 
werk van Vincent van Gogh, ook in Nuenen. Er gaan verhalen dat Huis-
man voorafgaand aan de tentoonstelling zou zijn gewaarschuwd. Maar 
toch wilde hij de expositie ontzettend graag door laten gaan. Misschien 
wel té graag.   

Voor Huisman was het alsof hij met 
het verlies van de schilderijen ‘Merel-
nest’, ‘Drie lotgenoten’ en ‘Hand-
schoenen’ drie van zijn kinderen ver-
loor. Ze zijn nooit meer teruggevon-
den. Podcastmakers Simon Heijmans 
en Marion Oskamp gaan op zoek. 
Lukt het hen de gestolen werken op 
te sporen? Een vierdelige podcast 
voor NPO Radio 1 en de NTR.   

Aflevering 1: De diefstal 
In de jaren tachtig van de vorige 
eeuw was de Friese schilder Jopie 
Huisman populair bij het grote pu-
bliek. Wie was hij? Waarom wilde hij 
zo graag in Nuenen exposeren? En 
wat betekent de tip die jaren ná de 
diefstal bij het Jopie Huisman Muse-
um is binnengekomen?   

Aflevering 2: De dader 
Na de diefstal besluit de familie Huis-
man de expositie af te breken. De gale-
riehouder is hierover 'not amused' en 
jarenlange rechtszaken over de ge-
derfde inkomsten volgen. Politieon-
derzoek levert niets op, maar voor veel 
mensen lijkt de dader vast te staan.   

Aflevering 3: Een geel Dafje en een 
bruin pakket 
Simon en Marion duiken dieper in de 
zaak en dankzij een harde schijf uit 
2009 komen ze nieuwe feiten op het 
spoor. Wie was de man die in 1985 zei 
de werken terug te kunnen bezor-
gen? En heeft die iets met een geel 
autootje te maken?   

Aflevering 4: Nuenen 
Kunstdetective Arthur Brand consta-
teert dat we nog nooit zo warm zijn 
geweest. Komen daarmee de schil-
derijen boven water? Die van Jopie? 

Het lijkt er bij vlagen op dat we weer 
een dood spoor najagen.   

Credits Simon Heijmans: samenstel-
ling, montage en regie Marion Os-
kamp: research en eindredactie Sam 
Huisman: eindmixage Amir Vahidi: ti-
telsong en sounddesign Arthur 
Brand : adviezen Taco Lindenkamp: 
productie   

Met dank aan het Jopie Huisman 
Museum in Workum.  

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

VERVOLG VAN PAGINA 2

 VERGUNNINGEN PERIODE    
 04-10-2022 EN 10-10-2022

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Opwettenseweg 132 Ontwerp-omgevingsvergunning het brand-

veilig gebruiken van een locatie voor kinder-
 opvang en dagbesteding voor ouderen 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Duivendijk 2A Aanleggen van een inrit 
Olen 50 Uitbreiden van een kinderopvanglocatie 
Vrouwkensakker 17 Brandveilig gebruiken van een opvanglocatie 
 voor vluchtelingen  

Aanvragen / meldingen  APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Park 53 Ontmoeting op 8 oktober 
Nuenen c.a. Intocht van sinterklaas op zondag 13 november

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Vincent van Goghplein Besloten circusvoorstellingen voor Stichting  
 Nationale Ouderen  
Lissevoort 6 Onthe�  ng voor overnachtingen bij het   
 Theo Hendrix Toernooi

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving
05-10 Nuenen c.a. Mandaatbesluit uitvoerder “Subsidierege-
  ling compensatie naleving controle coro-
  natoegangsbewijzen  
05-10 Nuenen c.a. Subsidieregeling compensatie naleving  
  controle coronatoegangsbewijzen 
06-10 Nuenen c.a. Anterieure overeenkomst ten behoeve van  
  het herbestemmen van de melkveehou- 
  derij naar een paardenhouderij en akker 
  bouw/boomteelt bedrijf  
07-10 Nuenen c.a. Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied 
  herziening Rullen 7 en het beeldkwaliteitsplan 

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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CT KLUS Voor al uw klus-
sen in en om uw huis, tuin 
en (koi)vijver. Telefoon 040-
2434706 of 06-1058 7405. 
Voor particulier en bedrijf.

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

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

FEESTJE? HUUR:
Statafel € 4,-; Barkruk € 1,25; 
Abraham/Sarah € 35,-; Mu-
ziekinstallatie € 30,-; Partytent 
vanaf € 25,-; Verwarming, 
Drankkoelers, tafels en stoe-
len etc. Bezorgen mogelijk. 
Mulders Verhuur, Bruhezerweg 
49, Helmond, 0492-510855 of 
06-27175412. www.ikgeef-
eenfeestje.nl

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

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

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

WWW.SBNBOUW.NL

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

040 - 209 72 41

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

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

Lieshout

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

ADVERTORIAL

Erfrechtspecialist Rob Bär geeft woensdag 26 oktober een lezing in Het Klooster
Testament kan veel familieleed voorkomen én geld besparen

NUENEN - Er bestaan veel misverstanden over de verdeling van 
een nalatenschap wanneer één van de twee partners overlijdt. 
De meeste vijftigplussers denken dat de afwikkeling van een er-
fenis in Nederland prima bij wet geregeld is. Maar niets is minder 
waar, stelt erfrechtspecialist Rob Bär van Erfrechtplan. Volgens 
hem kan een goed testament veel familieleed én geld besparen. 

‘Wie dan leeft, wie dan zorgt’, wordt weleens gezegd. Toch kan 
het leven van een achterblijvende partner na een overlijden, los 
van alle verdriet en rouw, door het ontbreken van een testament 
op een regelrecht drama uitlopen. Door wetswijzigingen in de 
afgelopen decennia, is het vaak onduidelijk hoe het erfrecht nu 
wettelijk is geregeld. “Met een testament weet men vooraf al 
precies waar ze aan toe zijn wanneer een dierbare wegvalt”, zegt 
Rob Bär. 

“Bij verhalen over testamenten en erfenissen wordt vaak ge-
dacht dat het iets is voor vermogende mensen”, gaat Rob Bär 
verder. “Binnen de generatie vijftigplussers heeft misschien niet 
iedereen een kapitaal op de bank opgebouwd. Een groot deel 
heeft wel een eigen huis dat (bijna) hypotheekvrij is. Ook dat is 
vermogen waarover erfbelasting verschuldigd kan zijn.” 

In de wet is inmiddels geregeld dat bij het overlijden, de over-
blijvende ouder en de kinderen samen erven. De langstlevende 
is eigenaar van alle eigendommen en de kinderen zijn weliswaar 
erfgenaam maar krijgen nog niets in handen. Ze krijgen een 
soort tegoedbon op de overblijvende ouder. 

Aan de hand van een simpel rekensommetje legt Rob Bär uit 
dat bij het ontbreken van een testament, het overlijden van een 
partner tot een financieel drama voor de achterblijvers kan lei-
den. “De nog levende partner heeft weliswaar een grote vrijstel-
ling van erfbelasting, maar deze ouder moet de erfbelasting over 

de erfdelen van de kinderen al wel direct afrekenen. 
Zo’n acht maanden na het overlijden van een partner ligt de 
blauwe envelop op de deurmat. Als de erfenis voor het meren-
deel bestaat uit het huis, hoe ga je dan die erfbelasting betalen?” 

Rob Bär kent meerdere voorbeelden van mensen die hierdoor in 
financiële problemen zijn gekomen. “Onnodig familieleed, der-
gelijke schrijnende situaties zijn te voorkomen door het opstel-
len van een testament. Maar je moet het wel even doen.” 

Vreemd genoeg is het maken van een afspraak bij een notaris 
voor veel mensen nog een erg grote stap. Dat ziet Rob Bär ook. 
“Mensen vrezen vaak dat het handenvol geld kost of dat de ma-
terie erg ingewikkeld is. En nadenken of praten over een testa-
ment is ook niet de leukste bezigheid die je kunt bedenken, dus 
schuiven ze het opstellen van een testament voor zich uit. Soms 
té ver.” 

Erfrechtplan heeft in samenwerking met een groot aantal nota-
riskantoren een laagdrempelige service ontwikkeld, waarbij op 
heel persoonlijke wijze een testament kan worden opgesteld. 
Bovendien blijven de totale kosten inzichtelijk en relatief laag. 
“Onze erfrechtspecialist komt bij de mensen thuis om de wen-
sen en verzoeken op te tekenen en vertaalt dit naar een con-
cept-testament in begrijpelijke taal. 

De erfrechtspecialist gaat samen met de klant naar de notaris 
om het definitieve testament te laten bezegelen. We verlagen 
niet alleen de drempel naar de notaris, we ontzorgen ook. ” 
Naast een testament kan ook een levenstestament familiedra-
ma’s voorkomen, legt Rob Bär uit. “ 

“Stel, één van de twee partners wordt wilsonbekwaam, dan is 
het niet vanzelfsprekend dat de ander zonder meer kan beschik-
ken en beslissen over de (gezamenlijke) eigendommen. 

Het is daarom verstandig om bij leven samen een volmacht vast 
te laten leggen in een levenstestament. Is dat niet het geval, dan 
zal het er in de praktijk op uitdraaien dat de partner van iemand 
die bijvoorbeeld door ziekte wilsonbekwaam is geworden in-
eens voor alledaagse zaken bij de rechter om toestemming moet 
vragen.”

De kosten van een testament wegen niet op tegenover de lasten 
die anders voor rekening van nabestaanden en partners komen”, 
zegt Rob Bär tot slot. “Laat staan het onvoorziene leed dat er 
mee gemoeid kan zijn. Dat wens je niemand toe.”

Lezing op locatie
Woensdag 26 oktober om 19:30 uur geeft Marco Driesprong een 
lezing over de noodzaak van een testament en levenstestament. 
U kunt deze lezing kosteloos bijwonen door u in te schrijven op 
www.erfrechtplan.nl of te bellen naar 085 - 8000 101. 

Blijft u liever thuis?
Geef u dan op voor onze online lezingen. Deze worden regelma-
tig gehouden op verschillende tijdstippen. U bepaalt zelf wan-
neer u de lezing volgt via uw eigen computer, tablet of smart-
phone.

Locatie: Locatie:   Locatie: Het Klooster
  Park 1
  5671 GA Nuenen

Datum: Datum:   Datum: woensdag 26 oktober 2022
Aanvang: Aanvang:   Aanvang: 19.30 uur

Inschrijven kan via: Inschrijven kan via:   Inschrijven kan via: www.erfrechtplan.nl
   085 - 8000 101

www.erfrechtplan.nl

085 - 8000 101

 dagvlinder PUZZELHOEKPUZZELHOEKWeek 41

Oplossingen wk 40

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 O L D A A T H O S P I T A

E L I P O P A P A P K

D E T I M M E R M A N C E

E E R N A A R D E N P A L

R A A T R A E M P O P I

T K E R S T R O T A N G

G O O R

B R E E K S S P E E R L

A M E N L P T I L O G O

L A K L E R A R E S B O N

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

N M U G A D A R E P E

S P E L O N K L O E N S E N

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku4 1 2
7 8 4
5 9 6 1

2 9
4 3

4 7
9 6 8 1

2 9 3
7 2 6

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

Horizontaal: 
1 nauwte 6 binnenkomst 12 deel v.e. opera 13 titel 15 niettegenstaande 18 opgerolde haring 
20 deel v.e. korenhalm 21 politieke partij 23 zenuwtrek 24 punt 26 beperkt 28 lichtpaars 29 sofa 
31 bloem 33 bladgroente 34 niet rechtstreeks 36 nare lucht 38 later dan 41 magneetband 
43 zuidvrucht 45 akelig 47 treiteraar 49 thans 51 muisarm 52 uitmuntend 55 sportpark 
58 miljardste deel 59 brandstof 60 kuststrook 61 serviel.

Verticaal: 
2 hoofdstad van Spanje 3 grote papegaai 4 haarband 5 deel v.e. boom 7 noordnoordoost 8 treuzelaar 
9 mannelijk schaap 10 ontroering 11 geroosterd brood 14 Amerikaanse fi lmprijs 16 waterhoudend 
17 medische foto 18 spoorstaaf 19 geneesmiddel 22 debet 25 circusbaan 26 deel v.h. jaar 
27 gebeurtenis 28 klimplant 30 nagerecht 32 deksel 35 drukprocédé 36 snelle loop 37 zijde 
38 reukorgaan 39 prijs 40 steengruis 42 oude vochtmaat 44 muzieknoot 
46 ordinair persoon (afk.) 48 riv. in Rusland 50 hofbal 53 grappenmaker 
54 kloosterzuster 56 ouderwets speelgoed 57 projectieplaatje.

AASTOR
ADVENT
AMUSEREN
BORST
CALORIE
DELING
DOODOP
DUWFOUT
DYNAMO
FLEUR
GLADHEID
GOLFSET
HEUVEL
HIERNA
HOTELBED
HUIDIG
HUILER
HUURWET
KAARTER
KAMER
KAVEL
KRUIT
KUNDE
KWINKSLAG
OLIELOZING
OPEEN
PASJE
PIANO
PLICHT
PUNCHGLAS
RAZENDSNEL
RIVIERKRAB
SAUZEN
SLOTMINUUT
SOCIAAL
STOFFERING
TENUE
TOESTAND
TOREN
TREITERAAR
TUIGAGE
ZWANEHALS

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

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

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

L E G E R O F F I C I E R
Winnaar: week 39, Mw. M. Salwegter, Nuenen

Aangeboden:
HUISHOUDELIJKE HULP
Tel.: 06 - 19629125.

Renovatie • Nieuwbouw • Hardglas

( 040 - 2835619 / 06-42115228
info@glascentrale-isorama.nl • www.glascentrale-isorama.nl
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Herdenking Nederwetten 200 jaar 
samen met Nuenen-Gerwen en 125 jaar Lambertuskerk 
Op zondag 16 oktober vindt in Nederwetten de manifestatie plaats ter gelegenheid van Nederwetten 200 jaar samen met Nue-
nen-Gerwen en 125 jaar Lambertuskerk. Eerst is er de ‘onthulling’ van de herdenkingsboom 2021, daarna de onthulling van het 
straatnaambord met de naam van het kerkplein en de plaatsing van het ‘benkske’ geschonken door de provincie Noord-Brabant 
ter gelegenheid van Nuenen-Gerwen-Nederwetten 200 jaar één gemeente. De manifestatie wordt voorafgegaan door een vie-
ring (om 09.00 uur, niet zoals eerder is aangekondigd 09.30 uur) in de Lambertuskerk. 

Programma 
09.00 uur: Eucharistieviering door pas-
toor Hans Vossenaar met medewerking 
van het Sint-Annagilde Nederwetten.
10.00 uur: Welkomstwoord door Cor Mo-
lenaar, voorzitter stichting NGN200.
Toespraak door pastoor Hans Vosse-
naar gevolgd door onthulling naam-
bord kerkplein. Toespraak burge-
meester Maarten Houben gevolgd 
door onthulling infobordje herden-
kingsboom 2021 en het ‘benk0ske’. 
Toespraak door de voorzitter van de 
Dorpsraad Nederwetten Ruud Jan-
sen. Vaandelgroet door het Sint-An-
nagilde Nederwetten.

Herdenkingsboom 2021 
In december 2021 is op het plein voor 
de kerk in Nederwetten de herden-
kingsboom 2021 geplant. De boom, 
een Ginkgo biloba ofwel Japanse no-
tenboom, is geplant ter ere van 200 jaar 
Nederwetten samen met Nuenen-Ger-
wen en 125 jaar Lambertuskerk. Op 
zondag 16 oktober zal er een officieel 
tintje aan de boomplanting worden ge-
geven. Het is de bedoeling dat er dan 
ook een informatiebordje wordt bijge-
plaatst. 200 jaar geleden werd de ge-
meente Nederwetten-Eckart gesplitst. 
Eckart ging over naar de gemeente 
Woensel en Nederwetten ging samen 
met Nuenen-Gerwen. Op 1 januari 
2021 was het dus 200 jaar geleden dat 
de huidige gemeente Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten een feit werd. 

125 jaar Lambertuskerk
De huidige Lambertuskerk aan de 
Hoekstraat is gebouwd in 1896 als ver-
vanging van de 450-jarige kerk aan de 
Dommel tegenover de Kerkhoeve. Dat 
was in 2021 dus 125 jaar geleden. Pas-

toor Petrus van Hoeck heeft het initia-
tief tot de bouw van de kerk genomen. 
Het mag een prestatie van formaat ge-
noemd worden om met de middelen en 
de mogelijkheden van die tijd deze 
mooie kerk te bouwen. Burgemeester 
en wethouders van Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten hebben onlangs het be-
sluit genomen het plein voor de kerk 
officieel de naam te geven van de 
bouwpastoor.

‘Benkske’ provincie Noord-Brabant
De Commissaris van de Koning, me-
vrouw Ina Adema, heeft tijdens het 
Landjuweel op 4 september jl. een 
‘benkske’ cadeau gedaan aan de ge-
meente Nuenen, Gerwen en Nederwet-
ten ter gelegenheid van het 200-jarig 
bestaan van de gemeente in zijn huidi-
ge vorm. Omdat Nederwetten de aan-
leiding is tot de viering van het 200-ja-
rig bestaan, is besloten het ‘benkske’ in 
Nederwetten te plaatsen. Het gaat om 
een zitbank belegd met keramiek rood-
wit geblokt met aan de achterkant het 
provinciewapen van Noord-Brabant.

Het ‘benkske’ 
van de provincie 

gaat naar 
Nederwetten

De voor Nederwetten historische her-
denkingsboom 2021 wordt geplant op 
het plein voor de Lambertuskerk
foto: Roland van Pareren

Karel Werschkull vertelt over   de 
zoektocht naar zijn herkomst 
Karel Werschkull uit Nuenen is op zoek gegaan naar het verleden van zijn 
familie en met name zijn vader. Hij zegt zelf over zijn vader dat het geen 
spraakzame man was. Zijn vader was erg op zichzelf. Karel wist vrijwel 
niets van de herkomst van zijn ongewone achternaam of van zijn familie. 

Mantelzorg inloop 
Ondersteuning door Vrijwillige Ou-
derenadviseur en cliëntondersteuner

Elke 3e donderdag van de maand 
ontmoeten mantelzorgers elkaar. Als 
mantelzorger verleen je zorg aan ie-
mand in jouw omgeving.  Het kan 
steun bieden om mensen te ontmoe-
ten die zich in net zo'n situatie bevin-
den als jij. Op donderdag 20 oktober 
vertelt Hans Bijleveld wat een VOA 
voor je kan doen: een VOA is een Vrij-
willige Ouderenadviseur, die bij ou-
deren op bezoek kan komen. Wat is 
de rol van een VOA?

Daarnaast wordt uitgelegd wat een 
cliëntondersteuner Wmo kan beteke-
nen voor de inwoners van Nuenen. 
(De Wmo is de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning, die door de gemeen-
te uitgevoerd wordt.) Tijdens deze 
middag is er ook ruime gelegenheid 
om elkaar als mantelzorger te ont-
moeten.

Aanmelden is niet verplicht; het is 
wel fijn als we weten dat je komt. 
Stuur een mail naar Steunpunt Man-
telzorg Nuenen: steunpuntmantel-
zorg.nuenen@levgroep.nl of  bel naar 
het CMD: 040-2831675.

Datum: donderdag 20 oktober, Tijd: 
van 13.30 uur tot 15.30 uur. Locatie: 
de Regenboog, Sportlaan 5, 5671 GR 
Nuenen.

Veel belangstelling van  
huurders Helpt Elkander om 
energie te besparen
 
Op 26 september en op 3 oktober organiseerde Woningstichting Helpt 
Elkander, samen met het Huurdersplatform, een bijeenkomst voor huur-
ders rondom het thema: energie besparen. Een heel actueel thema; dat 
bleek ook uit het aantal aanmeldingen. De eerste avond waren er ruim 70 
bezoekers en de tweede avond nog eens 50. Een mooie opkomst. 

De directeur-bestuurder van Helpt 
Elkander, Sylvester Putters, vertelde 
eerst over de opgave van Helpt Elk-
ander. “Behalve dat we woningen 
moeten isoleren, is er ook een hele 
grote vraag naar nieuwe woningen”, 
aldus Putters. Om aan beide opgaven 
te voldoen, kiest Helpt Elkander voor 
de volgende aanpak. 

Nieuwbouwwoningen worden gas-
loos en bijna energieneutraal opge-
leverd. Bij bestaande huurwoningen 
wordt allereerst de buitenschil geïso-
leerd op het moment dat er ook plan-
matig onderhoud gepland staat. De 
woningen met een laag energielabel 
(E, F en G) moeten uiterlijk in 2028 
naar minimaal een D-label. 

“En we gaan de komende maanden 
de mogelijkheden voor het aanbren-
gen van zonnepanelen onderzoeken, 

want daar krijgen wij veel vragen 
over van onze huurders”, zegt Putters. 

Het tweede deel van de avond werd 
gepresenteerd door 2 energiecoa-
ches van EnergieHuis Slim Wonen, 
Jos Habraken en Evert Koolhaas. Zij 
vertelden over bewustwording en 
eenvoudige maatregelen,0 die huur-
ders zelf kunnen treffen om elektrici-
teit en gas te besparen. Tips vindt u 
op www.energiehuisslimwonen.nl. 

Binnenkort ontvangen de huurders 
van Helpt Elkander via de post een 
terugkoppeling van de themabijeen-
komsten, met daarin tips en informa-
tie rondom energie besparen. www.
helpt-elkander.nl.

Jos Habraken (energiecoach en promotor duurzaamheid gemeente Nuenen) 
deelt tips om energie te besparen.

Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl
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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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19.00 tot 22.00 uur Energiehuis Slim 
Wonen: Energiemarkt
Rabobankplein Het Klooster

20.00 uur Lezing ‘bijgeloof’ door Paul 
Spapens zaal de Koekoek, Dorpsstraat, 
Lieshout
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OKT

09.30 uur Gespreksgroep informa-
tieochtend lotgenoten in rouw na 
partnerverlies De Regenboog 

13.30-15.30 Schuiflezing Senergiek: 
Dieuwertje Kaper
Trefpuntzaal van het Klooster Nuenen

19.30-22.00 uur Energiehuis Slim 
Wonen: webinar ‘Wees slim in een 
gekke energiemarkt’ www.Nuenen.nl

10.00-14.00 uur Boekenmarkt bij 
heemkundekring De Drijehornick
Heemhuis, Papenvoort 15A bij het   
gemeentehuis

15.30 uur Marcando in Vogelvlucht
Bethlehemkerk, Sperwerlaan Helmond

6e MTB-avondtocht ‘ALS het licht uit 
gaat’www.alshetlichtuitgaat.nl
14:00 tot 17:00 uur Expositie Atelier 
Nuenen.Vrouwkensakker 17, Nuenen.
Let op: neem de ingang in het achter-
ste gebouw!
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15
OKT

09.00 uur NGN200Herdenking Ne-
derwetten 200 jaar samen met Nue-

nen-Gerwen 
en 125 jaar Lambertuskerk

Nederwetten 

10.30 uur  Cultuur Overdag: film 
Het Klooster

19.30-22.00 uur Energiehuis Slim 
Wonen: Lezing over warmtepompen 
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Hij reisde in 2017 naar Kaliningrad, 
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Stijns 25 jaar jonge belofte
Stijn begon zijn zaak als waterbedspecialist, in een bescheiden 
showroom van 120m2. 25 jaar later is dat wel anders. We zitten 
aan de gezellige tafel met een kop goede koffi e in een prachtige, 
lichte showroom van inmiddels maar liefst 600m2, omgeven door 
allerlei soorten slaapsystemen - zoals Stijn ze noemt - met pockets, 
latex, gel, lucht en water. Echtgenote Sandra, met wie hij samen 
de zaak runt, staat een klant te woord. Puberdochter Suzie komt 
met een vriendinnetje thuis van school en piept vrolijk meteen 
‘naar boven’. Want Stijn nam het ouderlijk advies ter harte en 
woont boven zijn bedrijf. Wat is er in die 25 jaar veranderd? 
Stijn lacht: ,,Heb je even. Om te beginnen begon ik hier alleen en 
leerde 1,5 jaar later Sandra kennen. Daarnaast hebben we de 
showroom in een paar fases uitgebreid, volledig gerestyled en is 
ons assortiment totaal veranderd. De rode draad echter in alles 
wat we doen zijn onze kernwaarden: goed slaapadvies, goede 
kwaliteit, hoogwaardige producten en afspraak is afspraak. En 
elk probleem wordt opgelost. Dat is al 25 jaar onze belofte. 
Hieraan is niks veranderd - sterker nog – die is verbeterd!” 

Starten met een rooskleurig plan en noodplan
Van huis kreeg Stijn het ondernemen dus al mee, hij had zich 
destijds dan ook goed voorbereid op zijn eerste gesprek met 
de bank: ,,Ik had twee ondernemingsplannen klaarliggen. 
Een rooskleurige die iedereen heeft, maar ook een noodplan. 
Daarmee toonde ik aan dat ik ook in een ‘worst case scenario’ 
het fi nanciële plaatje rond kon krijgen. Dat tweede plan heb ik 
gelukkig nooit uit de la hoeven halen. Het liep al vrij snel goed. 
Waterbedden waren heel erg in trek toen, maar wel beperkend. 
Ik zag best veel potentiële klanten aan mijn winkeldeur 
voorbijgaan en op één paard wedden was wel een beetje link. 
In 2000 vergrootten we de winkel dan ook, door een stuk dat 
ik verhuurde erbij te betrekken. De naam veranderden we in 
Stijn’s Slaapstudio waterbedden- en slaapspecialist, namen er 

“Het liefste hebben we 
iemand die binnenkomt 
voor een goed bed, punt”

Stijn van Bree over 25 jaar Slaapstudio Stijn Nuenen

“Zorg dat je erbij woont, jongen.” Dat was de 
tip die Stijn van Bree meekreeg van zijn vader 
en moeder, toen hij ruim 25 jaar geleden op 
zoek was naar een geschikte locatie voor zijn 
beddenzaak. Stijns ouders hadden destijds 
in Deurne ook een eigen zaak aan huis, 
met boxsprings, waterbedden en tapijten. 
Die laatste wilde Stijn absoluut niet in zijn 
assortiment, waterbedden daarentegen wél: 
,,Ik sliep zelf op een waterbed en was daar zo 
enthousiast over, daar moesten meer mensen 
op liggen. Toen ben ik in de regio gaan 
kijken, wat past bij mij als locatie. Ik ben echt 
een dorpsmens, maar het moest ook weer niet 
te kneuterig zijn. Nuenen ligt centraal tussen 
Helmond en Eindhoven en op het gebied 
van waterbedden was het nog onontgonnen 
gebied.” Hij liet er zijn oog vallen op een 
pand aan de Opwettenseweg 81 en op 1 
november 1997 zag de slaapspeciaalzaak 
het eerste levenslicht: Slaapstudio Stijn was 
geboren.

een paar boxsprings bij en restyleden de hele winkel. Dat was 
best spannend, onze laatste spaarcenten gingen erin. Het was 
echt alles of niks. Gelukkig pakte het goed uit en gingen we los. 
Twee jaar later namen we ook het laatste achterstuk erbij, tot 
de huidige 600m2 die we nu hebben. Dat jaar veranderden we 
nogmaals de naam: Stijn’s Slaapstudio Tijd voor kwaliteit. Wij 
nemen tijd voor onze klanten. Dat moet ook. We hebben hier 
kwalitatief goede producten met een bepaald prijskaartje, daar 
moet het juiste slaapadvies bij. Het aantal bezoekers daalde, 
maar de effectiviteit was vele malen hoger. De klanten die 
komen verwachten iets en dat leveren wij dan ook.” Als laatste 
veranderden we in 2018 onze naam in Slaapstudio Stijn met 
als beeldmerk sSs in een mooie groene kleur.

De kernwaarden als rode draad
Kijk je rond bij Slaapstudio Stijn, dan zie je alleen maar bedden 
en bedtextiel. Een bewuste keuze: ,,Het draait bij ons echt om 
het slapen zelf. We zijn volledig onafhankelijk en bepalen zelf 
met welke leveranciers we in zee gaan. Je vindt bij ons alleen 
spullen waar we zelf van a tot z achter staan. Het budget van 
een klant is meestal leidend, maar soms weet ik zeker dat een 
duurder bed beter past bij iemand. Dan is het advies om nog 
even te wachten en pas daarna het bed te kopen. Eerlijkheid 
staat bij ons voorop.”

Hoe houd je je als speciaalzaak staande in een wereld vol 
Ikea’s en grote beddenketens? ,,We zijn altijd open blijven 
staan voor groei en veranderingen. Niks is zo veranderlijk 
als de klant en zijn visie, op die ontwikkelingen laveren wij 
mee. Maar altijd vanuit onze kernwaarden, met kwaliteit en 
onze garantie als basis. Daarin doen wij nooit concessies. 
Wij verplaatsen ons in de klant. Die vindt het nooit leuk om 
terug te komen met de mededeling dat iets niet goed is. Als 
weldenkend mens weet ik zeker dat er een oplossing komt die 

voor de klant goed is. Linksom of rechtsom lukt dat altijd. Als je 
maar in communicatie blijft. Dat als mensen erover praten, ze dat 
bij ons doen. Ook al is het een kleinigheidje, wij lossen het op. Dat 
bepaalt ons succes. Onze reviews gaan bijna allemaal over onze 
service. Dat kunnen we zelf niet zeggen, maar het is fi jn dat onze 
klanten dat wél doen.”

Het hemd van je lijf voor het juiste advies
In 25 jaar heeft Slaapstudio Stijn regelmatig terugkerende klanten 
en zelfs zoetjesaan weer een nieuwe generatie. Zeker als die 
weten dat ze problemen hebben met hun rug: ,,We krijgen 
regelmatig mensen in de winkel via fysiotherapeuten hier in de 
omgeving. Mensen weten ons echt te vinden als slaapspecialist. 
We bieden keuze uit meerdere slaapsystemen en hebben vrijwel 
altijd een passende oplossing. In gesprek met een klant denken wij 
altijd drie stappen vooruit. Gaat die klant tevreden zijn als het bed 
is geplaatst? We vragen een klant dan ook ‘het hemd van het lijf’, 
om zo met het beste advies te komen. Dat kan soms niet zijn wat 
hij of zij vooraf in gedachten had. Het is onze taak om ze over 
verschillende opties te vertellen en samen te kijken wat het beste is 
voor diegene. Het liefste hebben we iemand die binnenkomt voor 
een goed bed, punt.” 

,,Heel soms blijkt echter dat mensen iets kopen waarvan ze 
overtuigd waren dat het de juiste keuze goede was voor hen, 
maar na 1 tot 3 maanden het toch niet helemaal is. Wij werken 
met onze slaapgarantie. Blijkt het niet te bevallen, dan kunnen we 
altijd switchen met bijvoorbeeld een matras of een andere topper. 
Je vervangt meestal een bed wanneer je niet meer lekker slaapt. 
Koop je een nieuw bed, dan ga je er sowieso altijd op vooruit. Wij 
willen dat jij die vooruitgang blijvend voelt en ervaart, omdat je het 
bed koopt dat het beste bij je past. Geen bericht is bij ons goed 
bericht, maar soms belt iemand echt op dat hij zo blij is: ‘Dat had 
ik jaren eerder moeten doen.’ Dáár doen we het voor!”    Tekst: Marlène van Kuyk           Foto’s: Serge Hagemeier
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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.

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.

Het heeft ons erg goed gedaan zoveel warmte en medeleven te 
hebben mogen ontvangen na het overlijden van 

mijn lieve vrouw, ons mam en trotse oma.

Annie de Greef- van der Velden
Hiervoor onze oprechte dank.

Jan de Greef
Guus en Anne, Teun en Lotte

Jan en Karin, Britt en Stef
Nuenen, oktober 2022                             Dian en Jochem, Lieke en Guusje

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 15 oktober 18.30 uur: Ge-
zinsviering, kinderkoor, voorgangers: 
pastor J. Vossenaar en pastor P. Pe-
ters.
Zondag 16 oktober 11.00 uur: vie-
ring, Gregoriaans koor, voorganger: 
pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Zaterdag 15 oktober 18.30 uur: Greet 
Bollen - van den Berk; Lies Beekmans 
- van Stekelenborg.
Zondag 16 oktober 11.00 uur: Nico 
Verhuizen; overleden ouders Jan en 

Miet Dijstelbloem - Knoops; Noud 
van Rooij en Marie van Rooij - van de 
Kam; Brigitte Reijnders (vanwege ver-
jaardag); Henk van den Broek; Willy 
en Gerard Kuipers - Hagendijk.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Weekenddienst
Zondag 16 oktober om 11.00 uur: vie-
ring, jongerenkoor Jocanto, voorgan-
ger pastor R. van Eck.

Misintenties
Christ van Cuijck en Lia van Cuijck – 
van Rooij; Pieter van Rooij en Marietje 
van Rooij – van Lith; Overleden ou-
ders Bertus en Gidy Beks – Verhagen; 
Harrie en Jo Raaijmakers – Keijzers; 
Jan en Thea Maas – Köhnen. 

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Weekenddienst
Zondag 9 oktober om 09.00 uur: vie-
ring, volkszang met klein koor, voor-
ganger pastor J. Vossenaar.

Mededelingen
Let op: de viering op zondag begint 
om 09.00 uur.

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

Ds. Martin Kroon zal voorgaan in de 
dienst van zondag 16 oktober. De 
dienst begint om 10.00 uur en zal via 
livestream thuis te volgen zijn (www.
pgn-nuenen.nl/verbinding).  

Er is geen kindernevendienst. Wel is 
er ’s middags om 16.00 uur een kin-
deren-voor-kinderen dienst in het 
Van Gogh kerkje. Er wordt een collec-
te gehouden voor de Voedselbank 
Nuenen. 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 14 oktober. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Eduardus, koning 
en belijder. 
Vrijdag 14 oktober. Geen H. Mis. H. 
Callixtus I, paus en martelaar. 
Zaterdag 15 oktober. Geen H. Mis. H. 
Teresa van Avila, maagd. 
Zondag 16 oktober. Kerkwijdings-
feest van de kerken waarvan het wij-
dingsfeest niet bekend is. 10.30 uur 
gezongen Hoogmis, gedachtenis van 
de 19de zondag na Pinksteren.   
Maandag 17 oktober. 18.30 uur H. 
Mis, H. Margaretha Maria Alacoque, 
maagd. 
Dinsdag 18 oktober. 18.30 uur H. Mis, 
H. Lucas, evangelist. 
Woensdag 19 oktober. 07.15 uur H. 
Mis, H. Petrus van Alcantara, belijder.   
De geschiedenis van het kerkge-
bouw en de toren vanaf begin 15de 
eeuw staat op www.kerkenindepeel.
nl. Bekijk Kerken in Peelland ook op 
Facebook ('Kerken in Peelland') en op 
YouTube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').

Allerzielenconcerten 
o.l.v. Tom Suters
Op 5 november om 20.00 uur in de Clemenskerk in Nuenen brengt de 
Nuenense dirigent Tom Suters met zijn projectkoor Lux Aeterna samen 
met vier solisten en begeleid door het Valkenswaards Kamerorkest het 
indrukwekkende Requiem in c-kl van Cherubini en het wereldberoemde 
Stabat Mater van Pergolesi. 

Gi-Ga groen! Op 
De Dassenburcht
Woensdag 5 oktober; De Kinder-
boekenweek is van start gegaan. 
Het thema van dit jaar is 'Gi-Ga 
Groen!' En waar kun je met dit the-
ma beter starten dan in ons mooie 
Nuenens Broek!

Elke groep van Kindcentrum De Das-
senburcht ging deze ochtend wan-
delend naar die afgesproken plek. 
Gewapend met een stift en een bin-
gokaart zochten zij driftig naar van 
alles wat te maken heeft met 'Gi-Ga 
Groen!', wat terug te vinden zou zijn 
op de Bingo kaart.
Zodra het eerste kind zich meldde door 
middel van een harde “BINGOOOOO!!!”, 
was hij of zij de winnaar en mocht het 
klassencadeau in ontvangst nemen. 
Elke klas kreeg een leuk boek cadeau, 
uiteraard had dit cadeau weer te ma-
ken met het thema van de Kinderboe-
kenweek; 'Gi-Ga groen!' www.dedas-
senburcht.nl

Repair Café   
Laarbeek
Woensdag 19 Oktober, van 13.30 uur 
tot 16.00 uur, organiseert RCL weer 
een middag waar men terecht kan 
met defecte huishoudelijke materia-
len, kleding, kleine meubels en fiet-
sen. Locatie Dorpshuis Grotenhof 2 
Lieshout, Info 06-58842046.

Taalcafé
Veel mensen willen graag beter 
Nederlands leren. Dat is makkelij-
ker gezegd dan gedaan. Ze ont-
moeten vaak weinig Nederlanders, 
waarmee ze de taal kunnen oefe-
nen. Of ze hebben te weinig ge-
leerd op school.

Nederlands leren door het te doen!
Bent u iemand, die onze taal moeilijk 
vindt? Weet u iemand, die onze taal 
moeilijk vindt? Dan is er voor u het 
Taalcafé. Daar loopt u binnen met uw 
vraag of uw probleem. U mag ook ie-
mand, buurman, kennis of uw taal-
coach meenemen.

De vragen kunnen gaan over  de taal, 
de Nederlandse samenleving, of Ne-
derlands oefenen in een gesprekje.
Er zijn daar mensen die u willen hel-
pen  met de taal.

Het is een ontmoetingsplek voor ie-
dereen: Nederlanders en buitenlan-
ders. We zijn geen school, we willen u 
graag helpen!

Voor meer informatie
LEV GROEP Nuenen, onderdeel CMD
Berg 22c, teamnuenen@levgroep.nl
Vanaf 11-10-2022 bent u elke dins-
dag van 13.30-15.00 uur welkom in 
de Bibliotheek Dommeldal
Jonkheer Hugo van Berckellaan 18. 
Bij het gemeentehuis.

Je handen hebben voor ons gewerkt
Je hart heeft voor ons geklopt
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht
Rust nu maar uit

Dankbaar voor alle goede zorgen en liefde die wij van haar mochten 
ontvangen, delen wij u mede dat rustig is ingeslapen mijn lieve vrouw, 

onze zorgzame moeder, schoonmoeder en trotse oma

Wies van Rooij - Renders
-Louisa Maria Cornelia-

bijna 67 jaar in liefde verbonden met

Toon van Rooij

* Nederwetten,  † Eindhoven, 
6 mei 1930  8 oktober 2022

Toon

Tiny en Anita

Geert en Hilde
   Lotte en Stef
   Meike en Wouter

Christine en Peter
   Kelly en Nino
   Lisa

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Hans Raaijmakers
T.a.v. familie Van Rooij
Emopad 56, 5663 PB  Geldrop 

U kunt persoonlijk afscheid nemen van Wies op donderdag 13 oktober van 
18.30 tot 20.00 uur in familiekamer Lavendel van Uitvaarthuis Hans 
Raaijmakers, Emopad 56 in Geldrop.

De eucharistieviering vindt plaats op vrijdag 14 oktober om 13.00 uur in de 
Heilige Clemenskerk, Park 53 in Nuenen. Wij nodigen u uit om daarbij 
aanwezig te zijn. Samenkomst in de kerk waar vanaf 12.30 uur gelegenheid 
is tot schriftelijk condoleren.

Aansluitend begeleiden we Wies naar begraafplaats Oude Landen, 
Beekstraat 48A in Nuenen

Hij koos perspectief en bewoog mee.
Hij prees zich gelukkig.

Hans Siteur

echtgenoot van

Corrie Siteur-van Leen

* Eindhoven, 12 oktober 1936
† Nuenen, 4 oktober 2022

Het afscheid heeft op de verjaardag 
van Hans, woensdag 12 oktober, 

plaatsgevonden.

Wederikdreef 2A
5672 BS  Nuenen

Corrie

Ingeborg en Frank
Gawein en Sophie
Finn
Susanne †
Jonas en Nico

Jeroen en Geertje
Sarah en Peter, Tijn
Daan en Isabelle
Emma en Jop
Roos en Luuk
Janneke en Quinten
Thomas

Simone
Norène en Lars, 
Yllia
Tjana en Tim
Jorane en Boy en  
Aaron en Kim
Florélie en Matthijs

Deze jaarlijkse Allerzielenconcerten 
in Nuenen en Valkenswaard hebben 
zich na 7 eerdere edities inmiddels 
een vaste plaats verworven op de 
cultuurkalender in het weekend na 
Allerzielen (de herdenkingsdag op 2 
november van de overledenen in de 
Rooms-Katholieke kerk).

Kaarten
Kaarten à €16,- zijn eenvoudig on-li-
ne te bestellen via tomsuters.nl/aller-
zielen-2022 of scan de QR code. 

Op de website vindt u naast de tijden 
en locaties ook een korte toelichting 
op het programma en kunt u luiste-

ren naar enkele korte muzikale frag-
menten. Kaarten aan de kassa kosten 
€17,50.
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BOA-Buurthulp krijgt herstart 
Sinds 2015 wordt met BOA-Buurthulp onderlinge burenhulp georgani-
seerd in de wijk van Buurtvereniging Andriesplein (BOA) in Nuenen. Met 
die buurthulp, die gekoppeld is aan het lidmaatschap van BOA, helpen 
wijkbewoners elkaar wanneer dat door omstandigheden nodig is. Bij ziek-
te of beperkte mobiliteit wordt bijvoorbeeld een klusje verricht of een 
boodschap gedaan door een van de vrijwilligers van de buurtvereniging.

Deze maand    
krijgt BOA-Buurthulp een herstart
Vanaf het begin werd regelmatig ge-
bruikt gemaakt van deze georgani-
seerde burenhulp (hulp en klusjes in 
en om het huis, sociale hulp en ver-
voershulp). Vanaf het moment (2019) 
dat in Nuenen met ‘Automaatje’ ver-
voer naar bijvoorbeeld arts of zieken-
huis kon worden aangevraagd, was 
het uiteraard niet meer nodig dat 
BOA-Buurthulp die vervoershulp aan-
bood. Andere hulpvragen bleven van-
zelfsprekend mogelijk. Daarna gooide 
Corona roet in het eten: de vrijwillige 
hulpverlening moest worden opge-
schort.

Hoewel na de coronabeperkingen 
BOA-Buurthulp weer werd openge-
steld, bleken de wijkbewoners de weg 
naar Buurthulp moeilijker te kunnen 
vinden. Voor het BOA-Buurthulpteam 
was dit reden om een enquête te hou-
den onder de leden van BOA met de 
vraag of de buurthulp gehandhaafd 
moest worden. De respons was groot 
en meer dan de helft van de leden 
bleek van mening dat BOA-Buurthulp 
absoluut moet blijven. De beschik-
baarheid van deze burenhulp blijkt 
een veilig gevoel te geven.

Daarom heeft het BOA-Buurthulp-
team de buurthulpregeling opge-

Carnaval
Vecteezy.com

Prinsenbal Nederwetten 

Wie wordt de nieuw 
Prins(es) in Nederwetten? 
 
Op zaterdagavond 12 november zal er tijdens het Prinsenbal bij CV 
De Wetters weer een nieuwe Prins(es) gepresenteerd  worden.   De 
avond begint om 20.00 uur met het afscheid van de huidige kartrek-
kers prinses Rizada en haar adjudanten Barbudo en Pelliroja 
 
Vóór 23.00 uur zullen de nieuwe kartrekkers op het podium staan. Er kan 
een fantastische prijs gewonnen worden als u  raadt wie de nieu-
we Prins(es) is. Om iedereen te helpen geven we hier de eerste 3 aanwij-
zingen in de vorm van afbeeldingen die van toepassing zijn op de nieu-
we Prins(es). In totaal zijn er 11 aanwijzingen die gedurende de komen-
de weken gepubliceerd worden. Aan u om de juiste naam erbij te zoe-
ken. Laat het ons weten. Kijk voor meer informatie ook op www.cvde-
wetters.nl
 
Kom gezellig kijken hoe leuk carnaval kan zijn in onze mooie gezellige 
locatie. Iedereen is welkom en de toegang is gratis. 

Nieuw: MEE-speel-
moment  op Iers 
sessie festival 
Het gezellige Iers sessie festival vindt 
dit jaar op 6 november plaats in Nue-
nen. In 5 horecalocaties worden Ierse 
sessies aan de stamtafel gespeeld en 
in Het Klooster zijn optredens. Voor 
de mensen die al een akoestisch in-
strument bespelen en graag eens 
willen meespelen met een sessie 
hebben we voor het eerst een MEE-
speelmoment tijdens het festival. 
Hoe werkt het? Kijk op onze web-
site  www.ierssessiefestivalnuenen.nl 
0Daar worden twee Ierse tunes gepu-
bliceerd. Deze tunes ga je thuis oefe-
nen. Op 6 november meld je je om 
15.00 uur en/of 16.00 uur bij Jigsaw, 
de groep sessiespelers in Bar van 
Gogh. Zij gaan dan samen met de 
‘Meespelers’ de twee tunes spelen. 
Uiteraard gebeurt dit in een rustig 
tempo. We vinden het leuk als kinde-
ren en jongeren ook mee komen spe-
len. Mocht je vragen hebben mail 
dan naar  info@ierssessiefestivalnue-
nen.nl. Veel succes en we zien je 
graag verschijnen!    

Hoe zoeken mensen naar 
Vrede en Recht?
De strijd tussen Oekraïne en Rusland raakt alle bewoners van Europa. We 
kunnen niet wegkijken: vluchtelingen vragen onze hulp, economische 
gevolgen tekenen zich af en de vraag dringt zich op wat nu nog een ‘goe-
de’ afloop kan zijn. 

Als bewoners van Nuenen en omge-
ving willen we verkennen wat we on-
der ‘vrede’ en ‘gerechtigheid’ verstaan 
en hoe mensen vanuit verschillende 
tradities en ervaringen aankijken te-
gen het oplossen van zo’n heftig con-
flict. Kan het een gezamenlijke zoek-
tocht worden nu de druk van ‘oorlog’ 
steeds meer voelbaar wordt? 
In de maanden oktober en november 
zullen er drie middagbijeenkomsten 
worden gehouden over dit thema:
- woensdagmiddag 19 oktober laten 

we ons aanspreken door Desmond 
Tutu (1931- 2021) en door Paus 
Franciscus.

- woensdagmiddag 9 november la-
ten we ons leiden door islamitische 
vrouwen en mannen.

- woensdag 30 november bespreken 
we wat deze sessies bij ons oproepen.

In deze bijeenkomsten zal informatie 
worden geven en is er ruimte voor 
onderlinge gedachtenwisseling. Ze 
gaan uit van de Werkgroep Ontmoe-
ten & Verdiepen van de Protestantse 
Gemeente Nuenen. Informant-ge-
spreksleider is Luuk Wieringa, em. 
predikant. Drie keer woensdagmid-
dag van 14.30 - 16.30 uur. Plaats: Ker-
kelijk Centrum de Regenboog, Sport-
laan 5.

Iedereen is welkom. Deelname is gra-
tis. Wie zich aanmeldt, krijgt het 
weekend tevoren leesstof om zich 
voor te bereiden.

Luuk Wieringa
luwieringa@planet.nl 040-3689241

Lezing over wilde planten als 
groente en als geneeskruid 
 
Op maandag 7 november om 20.00 uur organiseert Weverkeshof een le-
zing over de natuur in de omgeving van Nuenen en wat je met wilde plan-
ten kunt doen. Sommige kunnen zich nog de zuring in de berm herinne-
ren met een fris zuur blaadje. Lekker fis om te eten op een warme 
zomerdag. 

Muziek op Weverkeshof
Zondag 16 oktober vanaf 14.00 uur is er weer muziek op Weverkeshof. 
Deze keer komen The Stews bij ons spelen. Geen onbekenden; een paar 
jaar terug speelden ze al eerder bij ons. Zij spelen muziek uit de jaren 60 
en de blues-liefhebbers komen zeker ook weer aan bod. 

Sinds 1965 maakt de band, die elkaar op het Lyceum in Tilburg heeft leren ken-
nen, muziek met elkaar. En de oorspronkelijke bezetting is nog steeds bij el-
kaar. Enkel uitgebreid met zangeres Kootje Schilders. De bezetting van de 
band bestaat uit Hans Schilders, zang. Hans Hendrich, gitaar en zang. Les Teur-
lings, sologitaar. Toon Segers, bas en Frans vd Camp, drum en zang. Het belooft 
weer een zeer muzikale en gezellige middag op de Weverkeshof te worden. 
We beginnen om 14.00 uur. Kom op tijd want vol is vol. En zoals altijd is de toe-
gang gratis.

schoond en opgefrist en krijgt BOA-
Buurthulp een herstart. Een uitge-
breid net van vrijwillige hulpverle-
ners staat weer klaar om hun wijkge-
noten van dienst te zijn als dat nodig 
is. Ook wordt een dezer dagen op alle 
adressen van de wijk, bij leden en 
niet leden van BOA, een folder over 
BOA-Buurthulp bezorgd.

Voor informatie: 06-22951891
buurthulpteam@boa-nuenen.nl

Maar de natuur heeft nog veel meer te 
bieden dan je denkt. Wilde planten 
waarmee je kunt koken en waarvan 
een groot deel ook nog medicinaal 
werkt. Denk aan soep met zevenblad, 
salade met look, zalf van smeerwortel, 
viooltjes tegen jeuk. En nog veel meer. 
En er valt nog genoeg te vertellen over 
onze dagelijkse kost en waar het oor-
spronkelijk vandaan komt. Waarom we 
gif en kunstmest gebruiken. En waar-
om we veel planten onkruid noemen.

Ben je geïnteresseerd in wilde plan-
ten als groente en wat al niet meer, 
dan nodigen we je graag uit voor 
maandag 7 november om 20.00 uur 
op Weverkeshof. Maartje Kreike, van 
Natuurlijk Maartje, geeft de lezing. Zij 
is voedingscoach en geeft lezingen 
en rondleidingen in het Voedselbos 
van de Wiele Waal in Eindhoven. 

Tot ziens op Weverkeshof in Nuenen, 
de toegang is gratis!

Circus zorgde voor mooie  
Ouderendag Nuenen 2022 
Maar liefst ruim 500 oudere Nuenenaren, hun begeleiders en kinderen, 
genoten afgelopen vrijdag van Circus in de Zorg! Met onder meer grappi-
ge clown Frenkie, acts met honden en katten en een bloedstollende even-
wichtsact, waar jong en oud met open mond naar zaten te kijken. 

Na elke voorstelling zagen we dan ook veel blije gezichten naar buitenkomen. 
Onze Stichting Ouderendag Nuenen had dit niet kunnen doen zonder heel 
veel hulp en alle sponsoren. Daarom zetten we die hier nog heel graag een 
keer in het zonnetje: Gemeente Nuenen, Freya Hekwerk, Total Truck Care van 
Gog, Peter van der Leegte Veilingen, Jumbo Ton Grimberg, Albert Heijn Nue-
nen, Nuenens College, De Rietpluim, De Dassenburcht, I Fratelli, Ria Hoefna-
gels, Liesbeth Deckers, Ruud Moviat, Senergiek, Old Round Table, Ertec, Md2W 
en Bonteboel. Dank jullie wel. En natuurlijk vooral het enthousiaste publiek! 
Wij gaan ons beraden op een nieuwe activiteit voor Ouderendag 2023. Noteer 
hem alvast: vrijdag 6 oktober 2023. Graag tot volgend jaar. 

Opbrengst collecte 
Nierstichting
Ruim 40.000 vrijwilligers collecteer-
den in september in heel Nederland 
tijdens de collecteweek van de Nier-
stichting. In Nuenen bracht dat 
5377 euro op. 

Je ziet het vaak niet aan ze, maar op-
groeien met een nierziekte eist onge-
looflijk veel van kinderen. Alle dona-
ties dragen bij aan een toekomst 
waarin nierziekten genezen kunnen 
worden. Kinderen met een nierziekte 
hebben weinig energie, mogen niet 
eten en drinken wat ze willen, moe-
ten veel zware medicijnen slikken en 
soms zelfs dialyseren. Dat is slopend. 
Maar ze geven niet op. Tom Oostrom, 
directeur Nierstichting: “Elke dag 
weer vragen deze doorzetters het ui-
terste van zichzelf om gewoon te 
léven. Jonge helden zijn het. Voor 
hén willen wij er zijn. Nu en later.”

Collectanten essentieel
“Samen kunnen we ervoor zorgen 
dat kinderen met een nierziekte weer 
mee kunnen doen. Door er aandacht 
voor te vragen en door meer onder-
zoek te doen. De Nierstichting krijgt 
geen structurele financiële steun van 
de overheid en is afhankelijk van gif-
ten en donaties. “De inkomsten uit de 
collecteweek zijn dan ook funda-
menteel voor de Nierstichting”, bena-
drukt Pauline Ritmester, regiomana-
ger Zuid Oost Nederland van de Nier-
stichting. Wij bedanken alle collec-
tanten dan ook hartelijk voor hun 
vrijwillige inzet en donateurs voor 
hun steun. En zijn ontzettend blij met 
deze opbrengst.”

Collectant gemist?
Wie de collectant van de Nierstich-
ting is misgelopen, kan alsnog een 
donatie doen op https://nierstich-
ting.nl/. Doneer en help mee zodat 
kinderen met een nierziekte weer 
mee kunnen doen.
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Oproep!Oproep!

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

Nuenenaren met hobby’s

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 re-
gelingen moet maken en controleren. Terwijl alle hens 

aan dek zou moeten zijn om nieuwbouwplannen mo-
gelijk te maken en er geld nodig is om grondprijzen 
laag te houden en benodigde infrastructuur te finan-
cieren. 
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 contro-
lesystemen. Terwijl we nu behoefte hebben aan mensen 
die buiten de regels kunnen denken, die het onmogelij-

ke 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

Sunny Blues Nuenen   
presenteert Doghouse   
Sam & His Magnatones  
Het Blues seizoen gaat weer van start. Op zondagmiddag 16 okt, vanaf circa 
15.30 uur staat deze top bluesband uit België op het podium van Café Schaf-
rath. De band won in 2015 de Belgian Blues Challenge en werd 2e op de Euro-
pean Blues Challenge. Sindsdien touren ze door heel Europa en worden ze ge-
prezen om hun authentieke geluid en de good-old Rhythm & Blues vibe. En nu 
dus in Nuenen, op het gezelligste Blues podium van de regio. Drie ras muzi-
kanten die eigen en bewerkte blues songs maken en ervoor zorgen dat je voe-
ten niet stilstaan. Zorg dat je erbij bent0, want door hun drukke internationale 
agenda zijn ze niet vaak in Nederland.   
Sunny Blues Nuenen organiseert in samenwerking met Café Schafrath Blues 
optredens in Nuenen en deze zijn gratis te bezoeken. Op de hoogte blijven? 
Meld u  aan voor de gratis nieuwsbrief via de website: www.sunnybluesnue-
nen.nl. Dan mist u nooit een optreden én gezelligheid. Datum 16 oktober, 
15.30 uur. Entree gratis. Locatie: Café Schafrath, Park 35 Nuenen       

Loek en Irene Wijnhoven 60 jaar getrouwd 
Gefeliciteerd!

Parkinson Café 
Eindhoven gaat 
weer van start
Op donderdag 20 oktober vindt de 
officiële heropening van het 
Parkinson(isme) café op Vitalis 
Peppelrode plaats. Het café is een 
informeel samenzijn waarbij ont-
moeting, kennis en ervaringen de-
len centraal staan.

Eindelijk kunnen we, na een intensie-
ve coronaperiode, mensen met 
Parkinson(isme) en hun naasten weer 
ontvangen. Naast een informeel sa-
menzijn waarbij ontmoeting en erva-
ringen delen centraal staan, wordt er 
onder begeleiding van een deskun-
dige een onderwerp besproken. Op 
20 oktober zal dit gebeuren door Ali 
Karadag, Fysiotherapeut Parkinson-
net geregistreerd. Het onderwerp 
van de bijeenkomst op 20 oktober is: 
‘Wat kan de fysiotherapeut beteke-
nen voor mensen met Parkinson of 
Parkinsonisme?’

Het Parkinson(isme) café vindt voor-
taan weer op iedere derde donder-
dag van de maand plaats (behalve in 
juli, augustus en december). Altijd 
met een inloop vanaf 14.30 uur en 
een programma van 15.00 tot 16.30 
uur te locatie Vitalis Peppelrode, Car-
rousel 1e etage, Ds. Th. Fliednerstraat 
5 in Eindhoven. De bijeenkomst is 
gratis. Aanmelding graag via: info@
parkinsoncafeeindhoven.nl of bin-
nenlopen bij Vitalis Peppelrode.

Intiem concert in De Stam

Lenny Kuhr, nog steeds een troubadour 
Lenny Kuhr heeft met haar vaste begeleiders Mischa Kool op bas en Rei-
nier Voet op gitaar maandag 3 oktober een intiem concert gegeven in 
café De Stam in Gerwen. De singer-songwriter uit Nederwetten onder-
schreef met haar optreden in Gerwen de stelling: Lenny Kuhr, nog steeds 
een troubadour.

Lenny Kuhr zong liedjes uit haar levendige repertoire en ook nieuwe num-
mers. Onlangs verscheen bij het label Excelsior het nieuwe album met als titel 
Lenny Kuhr. Dat levert nieuw werk van haarzelf op en ook werk dat collega’s 
speciaal voor haar schreven. Onder andere Stef Bos, Spinvis, Elke Vierveijzer en 
Lenny’s dochter Daphna. Lenny nodigde het publiek diverse keren uit om mee 
te zingen en dat werd door de concertgangers zeer op prijs gesteld. Met De 
troubadour won Lenny Kuhr het Eurovisiesongfestival 1969 en toen zij dat 
nummer als toegift zong werd er luid en duidelijk meegezongen……   

Lenny Kuhr met Reinier Voet (links) en Mischa Kool in De Stam in Gerwen…
(foto Cees van Keulen)

Exposeren bij  
Atelier Nuenen
Leden van schilders-collectief Ate-
lier Nuenen hebben een deel van 
hun ruimte ingericht voor het hou-
den van exposities. Steeds twee 
van de leden van het collectief vul-
len een expo met eigen werk. Voor 
het eerst is dat op zaterdag 15 en 
zondag 16 oktober, beide dagen 
van 14.00 tot 17.00 uur. Het adres 
is: Vrouwkesakker 17, 5673 PE Nue-
nen. Let op: neem de ingang in het 
achterste gebouw!

Tiny Dijstelbloem en Dick van Tonge-
ren bijten de spits af met kleurrijke 
schilderijen.

Tiny Dijstelbloem
“Al sinds mijn jeugd teken en schilder 
ik graag, een passie die ik deel met 
mijn beide broers. Voor mij is dit een 
manier om mijn ideeën en gevoelens 
over te brengen. Mijn inspiratie doe 
ik op tijdens vakanties en wandelin-
gen maar ook in het dagelijks leven. 
De gebouwen die ik heb geschilderd 
zijn in een geabstraheerde stijl. De 
bloemen, dieren en landschappen 
vaak in een figuratieve stijl.
Vanaf 1955 heb ik mijn eerste teken- 
en schilderlessen gevolgd bij Kees 
Bol en Peter Klaassen in Eindhoven. 
Van 1998 tot 2006 heb ik de Kunst-
academie in Arendonk gevolgd en af-
gerond met als specialisatie Schilde-
ren.”

Dick van Tongeren
Dick schildert al meer dan veertig 
jaar en komt steeds weer met nieuwe 
ontwikkelingen. Hij heeft zich geheel 
toegelegd op schilderen in olieverf 
naar zelf geschoten foto’s. Vaak in ei-
gen tuin of ‘op de hoek van de straat’ 
gevonden onderwerpen die op een 
of andere manier zijn aandacht trok-
ken. Maar ook bijvoorbeeld het ha-
vengebied van Rotterdam. 

De hier getoonde werken, vooral 
over bloemen en planten, belichten 
dit onderwerp op geheel eigen wijze. 
Sterke detailvergrotingen, bloemen 
die vaak al over hun hoogtepunt zijn, 
prachtige kleuren en klare lijnen. Het 
zijn flinke, krachtige werken die in ie-
der interieur ‘aanwezig’ zullen zijn 
zonder schreeuwerig over te komen.

Een goedwerkend     
ambtenarenapparaat?
Volgens onze burgemeester heeft Nuenen “een kwalitatief goedwerkend 
ambtenarenapparaat”, deze uitspraak deed hij in de gemeenteraadsver-
gadering van donderdag 29 september 2022.

Deze mening kan ik helaas niet delen!
Wij, bewoners van ‘t Oog, wachten al een viertal maanden op antwoord van dit 
zogenaamd goedwerkend ambtenarenapparaat. In februari 2020 hebben wij 
een gesprek gehad met de toenmalige wethouder; er werden afspraken ge-
maakt: het toegangssysteem aan de Weverstraat bleef permanent open en de 
gemeente ging stalen bloembakken bijplaatsen om de tijdelijke laad- en los-
plekken te markeren. Iedereen was het met deze afspraken eens. 

In een telefoontje van een ambtenaar op 9 juni 2022 werd ons verteld dat wij 
bloembakken bij wilden plaatsen, iets wat pertinent niet waar was! Wij wilden 
rotte houten bakken vervangen. Na dit telefoontje hebben wij ook een brief, 
gedateerd op 13 juni 2022, gekregen waarin stond dat de gemeente, als be-
heerder van de openbare ruimte, niet toestaat dat de versleten bloembakken 
worden vervangen door nieuwe bakken. Reden hiervoor is, dat er gesprekken 
gaande waren over het eigendom en de verantwoordelijkheid met betrekking 
tot de parkeergarage en de draagkracht van het dak van de parkeergarage. Dit 
loopt ook al vanaf 2020. Dit uitzoeken moet toch niet zo moeilijk zijn!!
Verder heeft het mij die donderdag 29 september 2022 verwonderd dat een 
van de coalitiepartijen, genaamd D66, bloemenzaad aan de raad uitdeelde 
omdat er in Nuenen meer bloemen moeten komen! 

Wij als bewoners van ‘t Oog wachten al bijna VIER maanden op antwoord van 
de gemeente. De wethouder zelf wil niet met ons in gesprek; hij zegt meer tijd 
nodig te hebben. Ook wachten wij al sinds 21 juli 2021, na een bezoek van een 
ambtenaar, op het antwoord op onze vraag wie alles onderhoudt. Wij hebben 
toen niet afgesproken om dit zelf te doen – als bewoners hebben wij hier niet 
de financiële middelen voor – dit zou hij bij de gemeente bespreken! Daarna 
hebben we van hem niets meer vernomen. Voor hem was alles duidelijk; be-
woners gingen zonder een cent van de gemeente het hele plein bijhouden, 
iets wat onmogelijk is. Ook op diverse mails dit jaar wordt door de ambtenaar 
niet gereageerd. 

Moet ‘t Oog één grote stenen massa worden zonder bomen en bloemen? En 
wanneer mogen wij eindelijk een (fatsoenlijke) reactie ontvangen? Wanneer 
begint het ambtenarenapparaat echt goed te werken?
Beste gemeente Nuenen, zo ga je niet met je inwoners om!!
Een bezorgde bewoner van ‘t Oog van Nuenen,

Tina Klep
Raessenshof 61, 5671KG Nuenen

06-43588587

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
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Vele jubilarissen brandweer
Op zaterdag 8 oktober was de remise van Brandweer Nuenen omge-
bouwd tot één grote feestruimte. Na drie jaar was er dan toch eindelijk de 
mogelijkheid om alle jubilarissen van 2020, 2021 en 2022 in het zonnetje 
te zetten. Dit waren er in totaal 14! Daarnaast is er ook nog afscheid geno-
men van Anne-Marie Berkhout-Schellens, Yvonne Jansen, Dimitry de Wit 
en Wilfred Clermonts.

De kazerne was met bijna 200 gasten 
goed gevuld. Voordat Posthoofd Eel-
co Riet begon om alle jubilarissen te 
bedanken voor hun inzet, bedankte 
hij eerst hun partners, familie en 
vrienden. Niet alleen voor hun aan-
wezigheid maar ook hun flexibiliteit.
Eelco Riet benadrukte in zijn toe-
spraak dat we het niet als vanzelf-
sprekendheid moeten beschouwen 
dat er zoveel leden al zolang actief 
zijn als vrijwilliger. Want naast de vas-
te oefenavonden, specialistische trai-
ningen zijn de brandweerlieden van 
Nuenen de afgelopen 3 jaar bijna 400 
keer opgeroepen om ingezet te wor-
den bij allerlei incidenten. Zo’n mel-
ding komt nooit gelegen en alle af-
spraken of plannen die je dan hebt, 
worden à la minute doorkruist door 
de pager. Flexibiliteit van het thuis-
front is daarom ook onmisbaar.
Ook gaf Eelco Riet iedereen mee dat 
actief zijn bij de brandweer een ver-
rijking is van je leven. Door het inten-
sieve samenwerken met deze club 
mensen, het volgen van alle opleidin-
gen en bijscholing vormt dit je als 
mens. Eelco Riet hoopt dan ook het 
komende jaar weer een aantal en-
thousiaste vrijwilligers te kunnen 
werven.

Vijf leden 12,5-jarig jubileum
Deze avond ontvingen Frank Lentjes, 
Bart van Kemenade, Toon van Deur-
zen en Martien Verheggen een bron-
zen Brandweerkruis voor hun 12,5-ja-
rig jubileum. Ook Tim Karremans is 
reeds 12,5 jaar vrijwilliger bij post 
Nuenen. Omdat hij ook bij de be-
roepsbrandweer werkt in Eindhoven 
heeft Tim daar al eerder zijn brand-
weerkruis ontvangen.

Vijf leden 20-jarig jubileum
Naast de vijf leden die hun 12,5-jarig 
jubileum vierden deze avond, was 
het podium ook weer goed gevuld 
toen de leden die al 20 jaar actief zijn 
bij de brandweer door Posthoofd Eel-
co Riet werden bedankt.

Dit waren opnieuw vijf leden. Dimitry 
de Wit, Jochem de Kok, Wilfred Cler-
mont, Mark Swinkels en Martijn Brou-
wer ontvingen voor deze prestatie 
het Bronzen brandweerkruis met 
kroon. Naast het vieren van het jubi-
leum werd ook afscheid genomen 
van Dimitry de Wit. Sinds kort is hij 
verhuisd buiten de gemeente en om 
deze reden genoodzaakt te stoppen 
bij post Nuenen. Wilfred Clermonts 
zal per 2 november 2022 stoppen.

Opnieuw een zeer succesvol 
sponsordiner in restaurant Pezzaz 
voor Doctors for Mozambique
Corona gooide de afgelopen jaren behoorlijk wat roet in het eten voor de 
sponsordiners van Doctors for Mozambique Stichting. Het diner kon zelfs 
een jaar helemaal niet doorgaan, waardoor de stichting substantieel in-
komsten misliep, maar dinsdag 4 oktober was het gelukkig weer als van-
ouds. Zo’n zeventig gasten genoten in restaurant Pezzaz van een bijzon-
der viergangendiner, samengesteld en bereid door Andreas Vorstermans 
en zijn team. Het bestuur van de stichting nam, onder leiding van gast-
vrouw Sandra, de bediening op zich.

Aandachtsgebied ‘wonen’ krijgt     
vorm bij Dorpsraad Lieshout
Een van de vaste aandachtgebieden van Dorpsraad Lieshout is ‘wonen’. 
Een goed woonklimaat is immers van cruciaal belang voor een goede 
leefbaarheid. Om dit aandachtgebied de juiste aandacht te geven heeft 
de Dorpsraad een vaste werkgroep opgericht, die zich met alle woonon-
derwerpen bezig zal gaan houden. De werkgroep is ‘in oprichting’ en kan 
nog wel wat extra bezetting gebruiken. Interesse? Meld u dan ook aan.

Voor aanvang van het diner vertelde 
Harrie van der Meeren, samen met 
echtgenote Gitta oprichter van de 
stichting in 2008, meer over de selec-
tieprocedure van ‘De Doctors’. Hoe 
zeer kansarme jongeren, uit de dis-
tricten (binnenlanden) van Mozam-
bique, in een selectieweekend mo-
gen laten zien dat zij het in zich heb-
ben dokter te worden. Afgelopen jaar 
heeft de stichting weer vijf nieuwe 
studenten ‘aangenomen’, waaronder 
twee meisjes, wat betekent dat zij de 
komende zeven jaar van hun studie 
geholpen worden met een studie-
beurs.

Dat deze formule van DfM werkt, be-
wijzen de studenten in Mozambique 
zelf. Inmiddels zijn er al een flink aan-
tal studenten klaar met hun oplei-
ding en werkzaam als arts in Mozam-
bique. Dit jaar zijn er weer drie afge-
studeerd, waarvan een zelfs als een 
na beste student van heel Mozambi-
que en in de komende periode zullen 
nog zes studenten hun bul behalen. 
Doctors for Mozambique is voor alle 
studenten – en dit zijn er op dit mo-
ment 37 – afhankelijk van giften en 
donaties. Het sponsordiner betekent 

hierin dan ook heel veel: hierdoor is 
het ieder jaar weer mogelijk nieuwe 
kansarme studenten een toekomst te 
geven in hun eigen land; Mozambi-
que. Maar donaties zijn altijd wel-
kom, kijk hiervoor op de website: 
www.doctorsformozambique.eu

Twee leden    
vieren hun 25-jarig jubileum
Martijn Janson en Eric Kuijten zijn al-
weer 25 jaar actief bij de brandweer. 
Beide kennen naast het vrijwilligers-
schap bij post Nuenen ook een 
dienstverband bij de Veiligheidsregio 
zelf. Bij beide heren stroomt het 
brandweerbloed dan ook echt door 
hun aderen. Voor hun inzet als vrijwil-
liger hebben de heren het verzilver-
de brandweerkruis ontvangen.

Eric Seinstra en Stefan Heijnsdijk
30 jaar brandweerman
Aan het einde van deze ceremonie 
stonden Eric Seinstra en Stefan He-
ijnsdijk op het podium om hun 30-ja-
rig brandweer jubileum te vieren. 
Eelco Riet prees daarbij hun enorme 
gedrevenheid maar ook hun flexibili-
teit. In 30 jaar tijd is de brandweer 
flink veranderd. Niet alleen de veran-
dering van de gemeentelijke brand-
weer naar Veiligheidsregio, maar ook 
de aard van de incidenten zijn veran-
derd. Huizen zijn anders gebouwd, 
voertuigen ontwikkelen zich door. 
Dit vraagt een totaal andere aanpak 
dan 30 jaar geleden. Toch lukt het 
Stefan en Eric om deze veranderin-
gen bij te benen. Ook zij ontvingen 
een verzilverd brandweerkruis. 

Afscheid van twee leden
Naast alle jubilarissen is er ook af-
scheid genomen van twee leden. 
Yvonne Jansen en Anne-Marie Berk-
hout-Schellens. Anne-Marie ontving 
voor haar 15-jarige inzet bij de brand-
weer in Nuenen een brandweerpen-
ning als dank voor haar inzet. 

Visie
Frank van Elderen heeft binnen de 
Dorpsraad Lieshout (ad interim) het 
aandachtgebied ‘wonen’ onder zijn 
hoede. ‘Ad interim’ omdat er, na het 
vertrek van Claudia Jongerius uit de 
Dorpsraad, op dit aandachtgebied 
nog geen permanente bezetting is: 
dat houdt echter niet in dat er geen 
aandacht is voor dit onderwerp. De 
oprichting van een werkgroep Wo-
nen is inmiddels gerealiseerd en 
Joop van den Baar, Harrie van de Laar 
en Gert-Jan Migchels hebben -naast 
Frank van Elderen- plaats genomen 
in de werkgroep. Doel van de werk-
groep is het leggen van contacten 
met alle partijen die zich bezig hou-
den met het onderwerp wonen: dat 
is naast de gemeente ook bijvoor-
beeld WoCom die als aanbieder van 
sociale huurwoningen in Lieshout 
belangrijk is bij de woningtoewijzing.

Bouwplannen
De werkgroep dient ook betrokken 
te raken bij de actuele bouwplannen 
zodat hier invloed uitgeoefend kan 
worden en de juiste woningen voor 
de juiste bewoners beschikbaar ko-
men. Belangrijke actuele projecten 
zijn bijvoorbeeld het plan voor de 
Heuvel, het bijna gerealiseerde plan 
Nieuwenhof-Noord/Vogelenzang en 
natuurlijk de al langer lopende her-

ontwikkeling aan de Baverdestraat. 
Vanwege het belang zou de Dorps-
raad de werkgroep graag verder uit-
breiden, bij voorkeur met jongeren. 
Heeft u interesse om in deze werk-
groep plaats te nemen ? Neem dan 
contact op via info@dorpsraad-lies-
hout.nl 

Tijdig inschrijven
Ook het woning toewijzingsbeleid is 
een van de gebieden waar de werk-
groep mee aan de slag gaat. In dat 
kader wil de Dorpsraad nadrukkelijk 
iedereen wijzen op een tijdige in-

schrijving als woningzoekende. Om-
dat het lang kan duren voordat een 
woning wordt toegewezen en er een 
systeem van puntenopbouw is, is het 
van groot belang dat woningzoeken-
den zich juist en tijdig laten inschrij-
ven: alleen dan begint immers de tijd 
(en punten) te lopen om uiteindelijk 
in aanmerking te komen voor een so-
ciale woning. Ook al is er geen urgen-
tie: een inschrijving is gratis en kan 
wellicht later een oplossing bieden 
voor onvoorziene omstandigheden. 
Om die reden adviseert de Dorpsraad 
om gebruik te maken van de gratis 
inschrijfmogelijkheid: omstandighe-
den kunnen immers veranderen, 
waardoor huren plots een optie 
wordt. Benut daarom deze inschrij-
ving voordat het zo ver is. Een ‘infor-
matiekaart woningzoekenden’ waar 
alle informatie op staat is digitaal be-
schikbaar via. www.wocom.nl en 
www.wooniezie.nl.

Wonen is een van de vaste aandachtge-
bieden van de Dorpsraad Lieshout. Graag 
willen zij daar meer aandacht aan geven.

Schuif even aan tafel     
bij  Dieuwertje Kaper
Senergiek start weer met de bekende lezingen, afwisselend de Schuif en 
Geschiedenis. Plaats en tijd blijven ongewijzigd: de Trefpuntzaal van Het 
Klooster, van 13.30 -15.30 uur. Toegang zowel voor leden (€ 1,- entree) als 
voor niet leden van Senergiek (€ 2,- entree).

De Nuenense Dieuwertje Kaper bijt 
op 14 oktober met de eerste Schuifle-
zing het spits af. Voor veel mensen in 
Nuenen is zij een oude bekende. Lan-
ger geleden werkte Dieuwertje als 
onderwijzeres op de Nuenense toen-
malige Dominee Bakkerschool. In 
1993 werd Kaper beroepen tot predi-
kant te Bladel en ze keerde na haar 
emeritaat in 2006 weer terug naar 
ons dorp.

In 2005 kwam Dieuwertje in aanra-
king met een nieuw initiatief in de 
Russische stad Orenburg aan de ri-
vier de Oeral om kinderen en jonge-
ren met een handicap te helpen ont-
wikkelen naar een zo optimaal mo-
gelijk leven. De uitwerking is voor ie-
der kind anders, naar gelang zijn of 
haar mogelijkheden. Zeker in die be-
gintijd stak men in Rusland nog geen 
vinger uit naar deze vergeten groep.

Vanaf 2008 hebben velen, ook uit 
Nuenen, Dieuwertje ondersteund in 
haar activiteit ten behoeve van het 
werk dat vele mensen daar op de 
grens van Europa en Azië uitvoeren 
voor deze jeugd. Het laat haar niet 
meer los. Ook al gaat de weg over 
hoogte- en dieptepunten. Sinds sep-
tember 2021 is er heel veel zichtbaar 
geworden van de prachtige resulta-
ten. Helaas is het sinds de oorlog in 
Oekraïne nauwelijks meer mogelijk 
om er openlijk over te schrijven of te 
praten.

Aan de hand van foto’s en haar ver-
haal neemt Dieuwertje Kaper het pu-
bliek mee op reis naar Rusland. Vanaf 

2005 tot heden. Zo kunt u zien en ho-
ren hoe vele kinderen door het won-
der van hulp en geduld nu een leven 
leiden waar door veel ouders in Rus-
land, die ook een kind met een handi-
cap hebben, verlangend naar wordt 
uitgekeken.

Wie van tevoren meer wil weten over 
de situatie, zoals die werd aangetrof-
fen door Dieuwertje Kaper, leest het 
boek Het Weeskind, van John Lahuts-
ky en Alan Philips. We begroeten u 
graag op deze eerste interessante le-
zing.

Gratis entree Vincentre
Tot en met zondag 16 oktober is Mu-
seum Vincentre open. Daarna is het 
een paar maanden gesloten vanwe-
ge de verbouwing. Alle Nuenenaren 
krijgen daarom deze week de kans 
om gratis het museum te bezoeken. 
Nog gauw even een keertje kijken of 
omdat het er nog nooit van gekomen 
is. Grijp deze laatste kans!
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Rinette Zorg: nieuwe dochter-
organisatie van Archipel 
Mensen willen en blijven langer thuiswonen. Archipel vindt het daarom 
belangrijk haar rol te pakken in de wijk. Daar waar zorg nodig is of ande-
re alternatieve ondersteuning geboden kan worden, wil Archipel in een 
vroegtijdig stadium betrokken zijn. Om deze rol beter te kunnen pakken 
breidt Archipel de thuiszorg die zij biedt uit met de komst van Rinette 
Zorg binnen haar familie. Rinette Zorg is nu een volwaardige dochteror-
ganisatie naast Archipel Thuis. De beide thuiszorgorganisaties, Archipel 
Thuis en Rinette Zorg, passen qua organisatie-filosofie en omvang bij 
elkaar.

v.l.n.r. Eppie Fokkema (Archipel), Femke de Jong (Archipel Thuis en Rinette 
Zorg), Eelco Kraan (Rinette Zorg)

Samen met Rinette Zorg is Archipel 
beter voorbereid op de toekomst. De 
zorgorganisatie kan nu beter inzetten 
op preventie en zorg thuis en een gro-
tere rol spelen voor ouderen in de re-
gio. Archipel kan er nu voor ouderen 
zijn vanaf de eerste behoefte aan on-
dersteuning thuis tot welzijnsactivi-
teiten. En als het thuis echt niet meer 
kan, bieden ze verpleeghuiszorg. 

Rinette Zorg 
Rinette was tot 1 oktober een particu-
liere thuiszorgorganisatie. Zij draagt 
er met haar zorg- en dienstverlening 
toe bij dat mensen zo lang mogelijk 
op een verantwoorde wijze thuis kun-
nen blijven wonen. Rinette staat voor 
persoonsgerichte en betrokken zorg-

medewerkers die de zelfredzaamheid 
van de cliënten bevorderen. Rinette is 
financieel gezond, en was op zoek 
naar een samenwerkingspartner die 
ook financieel gezond is en goed is 
voor haar medewerkers en heeft deze 
gevonden in Archipel. 

Archipel Thuis 
Archipel Thuis biedt wijkverpleging 
en WLZ- Thuis (Wet Langdurige Zorg) 
in Eindhoven en omgeving. Met als 
uitgangspunt: het leveren van een 
zinvolle bijdrage aan de kwaliteit van 
leven van mensen thuis. Archipel 
Thuis en Rinette Zorg hebben een 
overlappend werkgebied, dit biedt 
mogelijkheid tot nadere samenwer-
king.

Grenzeloos ontmoeten
En dat was mogelijk. Elkaar leren kennen. Zonder grenzen. De diaconieën 
van de PGN en de Parochie Heilig Kruis hebben in samenwerking met de 
LEV gezorgd voor een uitnodigende sfeer in de H. Clemenskerk. Er waren 
o.a. Syriërs, Eritreeërs, Turken, Filippijnen, Iraniërs, Russen en Nederlan-
ders. Nuenenaren ontmoetten mede-Nuenenaren, mensen, die hier na 
hun asielprocedure, mogen blijven wonen in ons dorp.

Zij moeten weer een leven opbou-
wen, nadat hun leven in hun land af-
gebroken is. Ze hebben daar huis en 
haard, familie en werk achter moeten 
laten. Opnieuw een bestaan opbou-
wen houdt o.a. in: het leren van de 
taal en het zoeken van een baan. 
Maar ook heeft ieder mens een soci-
aal netwerk, contacten, nodig, buren, 
collega’s, vrienden. En daarom was 
deze gelegenheid: elkaar ontmoeten 
om je een beetje meer thuis te kun-
nen voelen in Nuenen.

Er waren gezellige zitjes. Op tafel 
stonden heerlijke hapjes en een mooi 
bloemetje. Verder waren er oudhol-
landse spelen en konden de kinderen 
zich buiten en binnen vermaken. Er 
was vrolijke muziek. Er was alles aan 
gedaan om je welkom te voelen.  De 
hele middag kwamen er mensen bin-
nen. Nederlanders en Medelanders. 
De Medelanders brachten ook nog 
allerlei gebak mee, zodat er een over-
vloed aan lekkernijen was. En naast 

het smullen werd er vooral gepraat. 
De mensen die hier al wat langer wo-
nen en die al wat Nederlands spra-
ken, hielpen als tolk.

De kinderen renden in en uit. Er was 
ook een aantal baby’s te bewonde-
ren. En ..er was een meisje, Ludmila, 
jarig! Met z’n allen hebben we Happy 
birthday en Lang zal ze leven gezon-
gen. Dat hopen we voor haar, want ze 
werd al/pas 4. Ze straalde!! 

De middeleeuwse waterput opnieuw opgebouwd bij het Klooster 

Archeologisch onderzoek in Nuenen 
In de komende Drijehornick-lezing staat archeologisch onderzoek in 
Nuenen centraal. De lezing wordt gegeven door archeoloog Martijn Bink.

Archeologie
Archeologie is iets waar rekening 
mee dient gehouden te worden bij 
een projectontwikkeling. Maar er ligt 
ook een zeer belangrijke bron van in-
formatie over ons verleden verbor-
gen in de grond. De wet staat niet toe 
dat iedereen zomaar gaat graven op 
plaatsen waar wellicht wat te vinden 
is. Ga je archeologisch onderzoek 
doen dan heb je deskundigheid no-
dig. VU-HBS, een afdeling van de Vrije 
Universiteit, heeft in Nuenen opgra-
vingen gedaan. Martijn Bink is daar 
de teamleider Zuid-Nederland en 
heeft in Nuenen meerdere projecten 
begeleid. Tijdens de lezing zal Mar-
tijn Bink eerst een introductie geven 
over het werk van het archeologisch 
bedrijf VU-HBS. Wat houdt archeolo-
gisch onderzoek eigenlijk in en waar-
om moeten er iedere keer als iemand 
iets wil bouwen archeologen komen 
kijken? Hoe ziet zo’n archeologisch 
onderzoek er nou eigenlijk uit en wat 
gebeurt er met al die dingen die de 
archeologen vinden?

Opgravingen Luistruik   
en Witte-Hondpad
Na de pauze zal Martijn Bink ingaan 
op de resultaten van twee opgravin-
gen die (mede) door VU-HBS archeo-
logie in Nuenen zijn uitgevoerd: De 
opgravingen in De Luistruik en de 
opgraving aan het Witte-Hondpad. In 
De Luistruik werd onder andere een 
nederzetting uit de middeleeuwen 
(1000-1250 na Chr.) opgegraven. Eén 
van de gebouwen in deze nederzet-
ting was in gebruik als smidse. Aan-
wijzingen voor  smeden in middel-
eeuwse nederzettingen zijn zeer 
zeldzaam. Er is ook een middeleeuw-
se waterput gevonden die later weer 
is opgebouwd in de Kloostertuin. 
Aan het Witte-Hondpad is een zoge-
naamde tiendschuur opgegraven. 
Een tiendschuur is de plaats waar lo-

kale belastingen (de tienden) wor-
den verzameld en opgeslagen. Bij 
deze tiendschuur zijn ook bijzondere 
vondsten aangetroffen die uit de pe-
riode van de Gelderse oorlogen of de 
Tachtigjarige Oorlog dateren.

De Drijehornick-lezing wordt geor-
ganiseerd door heemkundekring De 
Drijehornick op donderdag 20 okto-
ber vanaf 20.00 uur in basisschool De 
Dassenburcht aan de Jacob Cats-
straat. De toegang voor leden is gra-
tis; aan niet-leden wordt een vrijwilli-
ge bijdrage gevraagd.

Cadeautje in ruil voor elek-
tronisch afval tijdens Natio-
nale Wecycleweek
Tijdens de Nationale Wecycleweek (10 t/m 16 oktober) ligt er voor snelle 
inleveraars van lampen en andere afgedankte elektronische apparatuur 
bij de gemeentelijke milieustraat en heel veel kringloopwinkels een leuk 
cadeautje klaar: het 'Wecycle kwartetspel'. 

Het spel is naast leuk ook informatief. 
Het deelt op een speelse manier ken-
nis over de circulaire economie en 
laat zien hoe er (meer) apparaten een 
tweede leven gegeven kan worden. 
Door hergebruik of als nieuwe grond-
stof. De Wecycle kwartet actie loopt 
zolang de voorraad strekt (op=op). 
Heel veel kinderboerderijen hebben 
een Wecycle inleverbak. Ook daar is 
het mogelijk een gratis Wecycle 
kwartetspel te halen, in ruil hier voor 
een klein afgedankt apparaat. Kijk op 
wecycle.nl voor een kinderboerderij 
in de buurt.

Nog meer kansen 
voor je oude apparaat
Op watismijnapparaatwaard.nl staan 
nog meer mogelijkheden om je ap-
paraat een tweede leven te geven 
zoals repareren of verkopen of mis-
schien toch in te leveren voor recy-
cling. Veelal ligt de apparatuur nog 
jaren in kasten of op zolder te verstof-

fen terwijl het nog geld kan opleve-
ren, weggegeven kan worden of kan 
dienen als nieuwe grondstof voor an-
dere producten. Op de website kun-
nen bezoekers informatie terugvin-
den over wecyclen en zelf een test 
doen over de elektrische apparatuur 
in hun huis.  

Nationale Wecycleweek 
& International E-waste Day
Op 14 oktober is het voor de vierde 
keer International E-waste Day. Rond-
om deze dag is in Nederland de hele 
week uitgeroepen tot 'Nationale We-
cycleweek'. Er zijn dan allerlei acties 
en campagnes gaande om zoveel 
mogelijk vergeten elektronische ap-
paraten en lampen uit de kasten en 
laatjes te krijgen. Zodat ze een twee-
de leven krijgen als apparaat, onder-
deel of als nieuwe grondstof.  Meer 
informatie over het initiatief en alle e-
waste inleverpunten is te vinden op 
wecycle.nl.

Zo ontstonden er verbindingen. Heel 
belangrijk, als je je weg moet zoeken 
in een ni euwe maatschappij. We kij-
ken terug op een gezellige middag, 
waarin we leuke contacten hadden. 
Met elkaar willen we een samenle-
ving vormen, die bijdraagt aan een 
leefbaar Nuenen. 
Nuenheim betekent nieuw huis. Ho-
pelijk wordt het een thuis voor onze 
nieuwe Nuenenaren.

Afgelopen zaterdag 8 oktober was 
het niet stil in de kerk! We hopen, dat, 
mede door dit initiatief, mensen el-
kaar leren kennen zodat er verbin-
ding ontstaat. 

Nieuwe  
campagne   
ParkinsonNL 
Hoewel je aan Parkinson niet met-
een doodgaat, pakt de ziekte wel 
elke dag een stukje van het leven af. 
Des te bewonderenswaardiger dat 
veel mensen met parkinson niet bij 
de pakken neerzitten maar er alles 
aan doen om zo lang mogelijk mid-
den in het leven te staan. In de nieu-
we campagne van ParkinsonNL krij-
gen deze mensen een gezicht. Zij 
zijn letterlijk en figuurlijk zelf niet 
te stoppen. Maar hun ziekte wel. In 
de campagnevideo’s kun je zien met 
welke passie en vanuit welke le-
venslust zij er alles aan doen om zo-
veel mogelijk uit het leven te halen. 

Niet te stoppen
Kim (37) bijvoorbeeld, stond midden-
in het leven met vier kinderen, een 
drukke baan en een rijk en actief soci-
aal leven. Multitasken was haar speci-
aliteit. Nu kan ze vaak nog maar één 
ding tegelijk. ‘De kinderen opvoeden, 
met vriendinnen afspreken en een 
drukke baan. Het ging me probleem-
loos af. Maar door parkinson heb ik 
daar de energie en de concentratie 
niet meer voor. Ik heb moeten leren 
doseren waardoor ik wel in staat ben 
om er het voor mij maximale uit te  
halen. Vanwege de relatieve onbe-
kendheid met de ziekte lopen veel 
mensen lang door met parkinson 
voordat ze weten wat het is. ‘Wat de 
meeste mensen kenmerkt is dat ze 
niet snel opgeven of bij de pakken 
gaan neerzitten. Zoals we ook in deze 
campagne willen laten zien dat wij, 
de mensen met parkinson niet te 
stoppen zijn. Maar onze ziekte geluk-
kig wel!’

Ook neuroloog Bas Bloem is als am-
bassadeur van ParkinsonNL verbon-
den aan de campagne. Hij is net als 
veel van zijn patiënten zelf niet te 
stoppen en werkt er elke dag keihard 
aan om de ziekte wel een halt toe te 
roepen. ‘Parkinson is de snelst groei-
ende neurologische aandoening ter 
wereld. Ook in Nederland neemt de 
ziekte sterk toe en het treft ook 
steeds meer jonge mensen. Hoog tijd 
dus dat de ziekte de aandacht krijgt 
die het verdient en de financiële on-
dersteuning om nu echt de ziekte te 
gaan stoppen.’ Met het geld dat via 
de campagne opgehaald wordt zal 
ParkinsonNL wetenschappelijk on-
derzoek naar het ontstaan van de 
ziekte steunen, en worden projecten 
gefinancierd die ervoor moeten zor-
gen dat de juiste diagnose veel eer-
der gesteld kan worden. 
Ga naar www.parkinson.nl/niette-
stoppen voor meer informatie.

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

Rond de LindeRond de Linde
zoekt bezorgerszoekt bezorgers

voor Nuenenvoor Nuenen



ROND DE LINDE week 41 Donderdag 13 oktober  2022

11e editie Ad Raaijmakers 
trofee bij Heilig Kruisgilde
Onder een stralend blauwe lucht is afgelopen zondag, 9 oktober, bij het 
Heilig Kruisgilde in Gerwen geschoten voor de Ad Raaijmakers trofee. De 
wedstrijd voor deze trofee is 11 jaar geleden ontstaan nadat Ad als ex-ko-
ning een houten vogel overhield waarop geschoten kon worden. Zijn 
grootste wens was dat er nog vaak door de schutters een dergelijke 
schietwedstrijd gehouden kon worden. 

Als eerbetoon voor Ad en zijn wens, wordt sinds 2011 ‘zijn’ wedstrijd verscho-
ten tussen alle geweerschutters van het Heilig Kruisgilde, en zijn familie. Met in 
totaal 34 deelnemers kon de strijd beginnen. Na meerdere schoten, waarbij de 
houtsplinters al naar beneden dwarrelden, vingen we aan met de vierde ron-
de. Bij het 131e schot was het Marion van Lankvelt, die met een zonnetje in de 
rug, en een scherp oog, de houten vogel naar beneden kreeg. Na felicitaties 
kreeg ze de ketting met naamschildjes omgehangen en kan ze met trots haar 
naam ook toevoegen aan de steeds langer wordende reeks van winnaars.
Voor het eerst werd ook door jonge schutters met luchtbuks geschoten op een 
vogel. Nadat de halve vogel al naar beneden kwam, ontstond een spannende 
strijd wie de andere helft eraf zou schieten. Luca Raaijmakers trok aan het lang-
ste eind, en met een goed gemikt schot vloog de vogel naar beneden en won 
hij de wedstrijd. Dit jeugdschieten kunnen we als nieuwe traditie toevoegen, 
zodat we nog lang om deze trofee kunnen strijden.

Winnaars Marion en Luca feliciteren elkaar

SPORTSPORT
Programma
VOETBAL
RKVV NEDERWETTEN
Vrijdag 14 oktober
Nederw.  - Braakhuizen VR30+1 .....19.30 
Nederwetten 35+1 - DOSL 35+1 ... 19.30
Zaterdag 15 oktober
Nederw. Vet - Best Vooruit Vet  ........16.30
Zondag 16 oktober
SV Olland 1 - Nederwetten 1 ...........14.30  
Nederwetten 3 - RGKGSV 4  ..............12.00  
Nederwetten 4 - SV Unitas’59 10  ..11.00

Mixteam Badminton Club Lieshout     
sprokkelt volop punten 
Met twee gelijke spelen en één nipt verlies is BCL-1/BouwBaar Bouwma-
nagement aanzienlijk beter aan de competitie begonnen dan afgelopen 
seizoen. Het team heeft nu -na drie wedstrijden- al meer punten gescoord 
dan het hele afgelopen seizoen bij elkaar. Met een zesde plaats in afde-
ling 15 van de 8e divisie doet het team het prima en is er zelfs uitzicht op 
een hogere positie.

BCL-H1/BouwBaar Bouwmanagement met Tim van Bommel, Ainara Vandegard en 
Carolien van den Biggelaar. Roel de Laat ontbreekt op de foto.

Nederwetten – Elsendorp 3-6

Wel geflatteerd     
maar niet onverdiend
Door Louis Staals

Vele toeschouwers in een prachtige ambiance, een heerlijke herfstzon en 
twee ploegen die echt aan elkaar gewaagd waren. 

Maar in de 7e minuut ging het al mis 
voor Nederwetten. Een slordige fout 
van Tim Bunthof op een terugspeel-
bal op de keeper werd genadeloos 
afgestraft door Jeroen Donkers: 0-1.
Tien minuten later ging het weer mis 
in de achterhoede van Nederwetten 
en opnieuw kon Jeroen Donkers toe-
slaan 0-2. Enkele minuten later, Ne-
derwetten leek wakker te zijn, gaf 
Tim Bunthof een mooie vrije trap pre-
cies op het hoofd van Eduardo die 
fraai binnen kopte. 2-1.
Weer enkele minuten later gaf Victor 
Taglieber na een mooie dribbel de 
bal op Dennis van Es die perfect af-
rondde en de 2-2 aantekende. Intus-
sen kreeg Robert van Es zijn broer 
Dennis in het vizier en die scoorde 
vlak voor rust de 3-2. Met deze stand 
was de talrijke supporters schaar 
klaar voor het feest in de 2e helft

Vrij kort na de thee sloeg alles weer 
om in mineur voor Nederwetten. Een 

diepe bal vlak voor de middellijn 
werd door keeper Jordi van den 
Boogaard verkeerd ingeschat en hij 
kwam net iets later bij de bal dan op-
nieuw Jeroen Donkers die fraai zijn 
derde binnen schoot 3-3. Bij een vrije 
trap in de 53e minuut werd de bal 
eerst nog verwerkt door Jordy van 
den Boogaard maar 3 pogingen van 
andere Elsendorpers kon Sam Van de 
Wetering de 3-4 binnen schieten. Na-
kov, Robert en Eduardo werden ver-
vangen door Tola, Gustavo en Maar-
ten van Gerwen maar ook zij konden 
het tij niet meer keren. 
In de 75e minuut kreeg Elsendorp ook 
nog een penalty van scheidsrechter 
Amaranth Vereijken, die overigens 
prima had gefloten, en deze werd 
verzilverd door de keeper van Elsen-
dorp Cylvan Kuijpers. Een minuut 
voor tijd kon Jeroen Donkers ook nog 
zijn vierde doelpunt scoren en zon-
der twijfel was hij de man off the 
match. 

Karter Tommie van der Struijs 
kampioen Benelux
Hij moest winnen om kampioen te worden en dat deed hij. Karter Tommie 
van der Struijs zegevierde tijdens de derde en laatste ronde van het Rotax 
Max BNL-kampioenschap begin oktober in Genk. 

De dertienjarige Nuenenaar deed dat 
door in de Junioren-klasse zowel de 
prefinale als de finale op zijn naam te 
schrijven. De BNL-titel was een nieu-
we bekroning van zijn topseizoen. 
Eerder was hij al vicekampioen van 
Europa geworden in de Rotax Max 
Challenge Euro Trophy. Nu is hij dus 
kampioen Rotax Max van de Benelux, 
een prestigieus open kampioen-
schap waaraan ook veel deelnemers 
van buiten de Benelux deelnemen.

Knappe prestatie
“Dit is mijn mooiste titel”, zei een dol-
gelukkige Tommie. “De BNL is best 
wel een groot kampioenschap met 
veel rijders uit het buitenland. Het 
heeft een nog hoger niveau dan het 
NK. Dit is mijn derde seizoen bij de 
Junioren, ik heb veel geleerd de afge-
lopen jaren en nu komt het eruit.” 
Tommie is pas dertien jaar en is al be-

zig aan zijn derde seizoen bij de Juni-
oren, een klasse waarin de meeste 
karters pas debuteren als ze twaalf 
zijn. Dat de rijder van topteam Bouvin 
Power nu dus al kampioen is, maakt 
zijn prestatie des te knapper. Tommie 
slaagde erin de race te winnen door 
het hoofd koel te houden, zei hij. “Ge-
woon focussen op zo snel mogelijk de 
finish rijden en geen fouten maken. 
Julia Lykakis van Debsports helpt me 
daarbij. Ze coacht me met hoe ik de 
race inga en hoe ik rustig kan blijven 
in stressvolle situaties.”
Nu het BNL-kampioenschap erop zit, 
heeft Tommie nog twee heel belang-
rijke wedstrijden te gaan. Eerst rijdt 
hij nog de laatste wedstrijd van het 
BMC-kampioenschap om nogmaals 
een titel te winnen. Daarna gaat hij 
ook nog naar de Grand Finals in Por-
timão, het officieuze WK voor Rotax 
Max-rijders. 

Honderden veldrijders    
beklimmen ‘Dak van Brabant’
Het ‘Dak van Brabant’ van de zilveren Toerclub Nuenen trok aardig wat 
deelnemers. Zo’n zeshonderd sportieve fietsers vertrokken zondagmor-
gen 9 oktober voor de veldtoertocht ‘Dak van Brabant’ vanuit het Nue-
nense sportpark Wetteneind. 

Kermisschieten bij 
de Schut
Op maandag 17 oktober is het ker-
misschieten bij de Schut. Het Heilig 
Kruisgilde organiseert het worst-
schieten voor allen die van een ge-
zellige middag houden. Vanaf 
12.00 uur is de Schutsherd aan het 
Lankveld 10 open. De middag 
wordt muzikaal omlijst met optre-
den van Twee.Nul uit Gerwen, Elske 
Verstappen uit Nuenen en Ad Wel-
ten uit Veldhoven.

Alle mannen en vrouwen zijn van 
harte welkom deze middag en kun-
nen deelnemen aan het kermisschie-
ten, als je tenminste 18 jaar of ouder 
bent.
Op donderdag voor Gerwen kermis 
beginnen we bij het Heilig Kruisgilde 
voor alle leden met het traditioneel 
´bierbezien´. Als het bier goed wordt 
bevonden kan Gerwen kermis voor 
de gildebroeders en -zuster door-
gaan. Op zondag 16 oktober is het 
kermisschieten voor leden. Het Heilig 
Kruisgilde wens iedereen een fijne en 
gezellige Gerwen kermis toe.

Paraglijder en beklimmers op het ‘Dak van Brabant’….(foto Cees van Keulen)  

Er was keuze uit vier afstanden: 35, 
50, 60 en 70 kilometer. Voor de twee 
langste routes werd gebruik gemaakt 
van de nieuwe fietsbrug over het 
Eindhovensch Kanaal. Dat leverde 
een extra lus op over het grondge-
bied van de gemeente Geldrop-Mier-
lo. 

Paraglijder op Gulbergen.
De beklimmers van het Dak op het 

Landgoed Gulbergen, met 60 meter 
het hoogste punt in onze provincie, 
genoten van het mooie uitzicht rich-
ting Geldrop en Eindhoven. Ook een 
paraglijder trok de aandacht van de 
fietsers. 

De vele vrijwilligers van de organise-
rende Toerclub Nuenen kunnen met 
trots terugkijken op een geslaagde 
editie 2022 van het ‘Dak van Brabant’.

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

BCL-1- ESBV Panache-1:  4-4
Ook dit seizoen treed het mixteam 
aan met vijf vaste spelers. Toch was 
de eerste de beste wedstrijd al een 
invaller nodig. Barbara van Riemsdijk 
wist tijdens haar invalbeurt één punt 
binnen te slepen: samen met Ainara 
Vandegard won zij de damesdubbel. 
Samen met Roel de Laat lukte dat nét 
niet: met 21-23 werd de derde -toe-
gevoegde- set verloren. Tussendoor 
verloor Barbara haar singlepartij, 
maar werden door de andere teamle-
den voldoende punten binnen ge-
haald om de eerste wedstrijd met 
een gelijkspel af te kunnen sluiten.

BCL-1– BC Rapid-1:  3-5
Tegen het eerste mixteam van BC Ra-
pid was het team weer niet compleet: 
deze keer was Roel de Laat afwezig. 
De wedstrijd tegen het Reuselse Ra-
pid begon ook nog eens slecht. Alle-
bei de dubbelpartijen werden verlo-
ren; beide in twee sets. Ook de mix-
partijen lieten eenzelfde beeld zien: 

de Reuselse tegenstander is duidelijk 
beter ingespeeld in het dubbelspel. 
In de singlepartijen was de situatie 
juist andersom. Drie van de vier par-
tijen werden gewonnen. Alleen Tim 
van Bommel kon niet tot winst ko-
men: hij verloor met 12-21 en 14-21 
van Kevin Jansen. 

Rudra United-3 - BCL-1   4-4
In de derde wedstrijd van het sei-
zoen, uit tegen het Eindhovense 
Rudra United was het team in de ba-
sisopstelling helemaal compleet. De 
startende dubbelpartijen werden 
eerlijk gedeeld: de heren verloren en 
de dames wonnen. Ainara Vandegard 
en Carolien van den Biggelaar deden 
het ook goed in de singlepartijen. 

Ainara won in twee sets: Carolien wist 
dat ook te doen en won in drie sets. 
Het vierde punt werd binnen gehaald 
door Ainara Vandegard en Tim van 
Bommel. Na een gelijk opgaande eer-
ste set (20-22) maakten zij in de twee-
de set korte metten met de tegen-
stander (6-21) en werd het vierde 
punt behaald. www.badmintonclub-
lieshout.nl
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Papenhoef 17, 5737 BS Lieshout
Telefoon 0499-423597, Fax 0499-423095

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

“BUITENGEWOON BINNENWERK”
 • Winkel/-& Horeca-inrichting
 • Kantoorinrichtingen
 • Kasten & Wanden
 • Balies
 • Keukens & Badkamers
  • Meubels

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

INFO@HS-INTERIEURBOUW.NL
WWW.HS-INTERIEURBOUW.NL

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

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

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

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

Met REGBAT
haalt u het optimale 
uit uw accu’s & 
tractiebatterijen!
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Echte en mooie houten vloeren 
gelegd door een vakman ook op 

vloerverwarming- en koeling.
Bezoek onze showroom met

veel voorbeeld panelen.

www.chateauvloeren.nl

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

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

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

Van der Putten Houthandel, 
Houtbouw en Chateauvloeren

Let op! WijLet op! Wij
zijn verhuisdzijn verhuisd

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

www.vanderputtentuinhout.nl

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

Autobedrijf Joop v.d. Heuvel 
GESPECIALISEERD IN VOLVO EN JAPANSE MERKEN

WIJ ONDERHOUDEN, REPAREREN EN 
KEUREN DIVERSE MERKEN AUTO’S

Geldropsedijk 51 - 53 Nuenen 
telefoon 040 - 283 24 47
www.autobedrijfjoopvdheuvel.nl
info@autobedrijfjoopvdheuvel.nl

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN


