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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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Weekkrant voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
• Aanleveren teksten: redactie@ronddelinde.nl • Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl
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Puzzel    
mee 
Win een kadobon ter waarde van 
€ 10,- van Jumbo Kernkwartier
Nuenen, Hoge Brake 36-40. Kijk op 
de puzzelpagina in onze weekkrant 
voor meer informatie.

Feestelijk 
jubileumconcert 
Marcando in 
Vogelvlucht

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

Bosch Car Service Nuenen
Wij doen alles voor uw auto

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

Gi-Ga-Groen
Warm 
afscheid van 
Toon Bouw 

Deze week Deze week 
als bijlage

INLICHTINGENDIENST ALS INSPIRATIEBRON 
WILLEM VAN RAVESTIJN

WERELDPREMIERE IN NUENEN MARGOT BEGEMANN

FILM KIJKEN NARCOSIS

Wonen, genieten, leven, Nuenen, Gerwen, Nederwetten

zonuenen.nl   OKT. 2022-084   GRATIS

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

www.makelaarsplein.com

makelaarsplein stopper herfst 2022.indd   2makelaarsplein stopper herfst 2022.indd   2 29-08-2022   08:2029-08-2022   08:20

Garden Girls in schaal
Deze calluna of heide heeft diverse 

kleuren in een 23cm-schaal 

en bloeit maanden. 7.99
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Elke zondag open
Nuenen Kapperdoesweg 8

4.99

Onze kerstshow is open!

    In Memoriam Gerrit van Ginkel
Lieve Gerrit,
Afgelopen weekend kregen we het bericht dat je op vrijdag 14 oktober, in het 
bijzijn van je geliefden, rustig bent ingeslapen. We wisten dat dit bericht een 
keer zou komen; je was immers al langere tijd ernstig ziek, maar toch komt het 
als een schok. We hadden je zo graag nog veel langer in ons midden gehad. 

Ruim drie maanden geleden nog – op 
8 juli – waren we met velen bijeen in 
het clubgebouw van je geliefde Anto-
niusschut, waarvan je ruim 34 jaar lid 
was. We waren daar omdat het ‘Zijne 
Koninklijke Hoogheid had behaagd’ je 
een Koninklijke Onderscheiding toe te 
kennen, als blijk van waardering voor 
alles wat je voor de Nuenense ge-
meenschap betekend hebt. 
Tijdens die 34 jaar lidmaatschap van 
‘De Schut’ was je bijvoorbeeld niet al-
leen plaatsvervangend Hoofdman, 
maar ook 13 jaar een nauwgezette De-
ken-Schatbewaarder (penningmees-
ter) en in 2002 schoot je jezelf tot Ko-
ning. Je organiseerde er, samen met 
echtgenote Marian, diverse feesten en 
fietstochten en je bleef tot het laatst 

toe de wekelijkse biljartavonden be-
zoeken.
Naast ‘De Schut’ deed je nog veel meer; 
je richtte een carnavalsvereniging op; 
De Waterlanders en je was bijna 20 
jaar speaker bij allerlei dorpsactivitei-
ten, waaronder de Van Goghloop en 
het Halfvasten. Ook was je jarenlang 
als vrijwilliger actief voor voetbalclub 
RKSV Nuenen. Als voorzitter van de PR-
commissie, maar ook als degene die de 
wedstrijdverslagen van het eerste elf-
tal schreef, die wekelijks verschenen in 
de Rond de Linde. En dat waren niet de 
enige artikelen van jouw hand die in 
onze krant verschenen. 

Als ‘Mister Rond de Linde’, zoals burge-
meester Maarten Houben je bij de uit-

reiking van je lintje noemde, beschreef 
je in je eigen stijl ruim 20 jaar alle 
raadsvergaderingen, die je ook alle-
maal trouw, soms tot diep in de nacht, 
bijwoonde. Meer dan 20 jaar, 22 om 

Jubileumconcert van 
zilveren Nuenens Mannenkoor
Op 16 mei 1997 werd het Nuenens Mannenkoor opgericht. Dat betekent, 
dat het koor dit jaar haar 25-jarig bestaan viert. 25 jaar waarin het Nue-
nens Mannenkoor zich erg verdienstelijk heeft gemaakt in de Nuenense 
gemeenschap. Niet alleen door haar eigen voor- en najaarsconcerten, 
maar ook door de Kerstsamenzang in de H. Clemenskerk of de Regen-
boogkerk, het muzikaal opluisteren van de Hoogmis op 1e kerstdag in de 
H. Clemenskerk, de nieuwjaarsconcerten in de Watermolen van Opwetten 
en de mini-kerstconcerten voor de bewoners van Akkers. 

NMK
SINDS 1997

In al die jaren hebben twee punten 
centraal gestaan bij het koor, te weten 
het brengen van kwalitatief goede 
koorzang en een goede, vriendschap-
pelijke sfeer, die ook tot uitdrukking 
komt in de diverse nevenactiviteiten. 
In de loop van het jaar zijn in verband 
met dit jubileum diverse extra ele-
menten aan onze activiteiten toege-
voegd. En het hoogtepunt van dit 
feestelijk jaar volgt op zaterdag, 5 no-
vember om 20.00 uur met het Pieter 
Fitters-Jubileumconcert in Het Kloos-
ter. Dit concert wordt voor de helft 
verzorgd door het Nuenens Mannen-
koor. Er is een selectie gemaakt uit 
het brede repertoire van het koor. 
Naast een blokje meer religieus ge-
tinte nummers brengt het koor mu-
ziek uit de jaren 60 en 70 ten gehore. 

Muziek die door velen herkend en 
gewaardeerd wordt. 
Het tweede deel van het concert 
wordt verzorgd door ons gastkoor 
Theaterkoor Sincère uit Son en Breu-
gel. Theaterkoor Sincère is een verras-
send koor met een afwisselend reper-
toire, ondersteund door een beeldend 

verhaal. Zij streven naar hoge kwali-
teit om een breed publiek te laten ge-
nieten. Zij geloven in de kracht van sa-
menzijn door diversiteit, performance, 
maatschappelijke betrokkenheid en 
gezelligheid. 

Maar daarmee zijn we er nog niet. Na 
afloop van het concert hebben we 
voor op het Rabobankplein een fan-
tastische zangeres geregeld in de 
persoon van Paula Snoeren, die ons 
zal laten genieten van haar brede 
scala aan muzikale mogelijkheden. 
Kortom, een avond die een muzie-
kliefhebber niet mag missen! 
Aanmelden: de entreeprijs voor dit 
concert bedraagt € 12,50. U kunt zich 
vanaf 24 oktober aanmelden voor dit 
concert via het e-mailadres joep5672@
gmail.com onder vermelding van: 5 
november, postcode en huisnummer 
en aantal bezoekers. 

De Buiten Beter app
Een schone, veilige en goede leefomgeving, 
dat is waar de gemeente altijd naar streeft en 
waar we allemaal van pro� teren. Met de Buiten Beter App kan iedereen 
heel gemakkelijk een melding doen aan de gemeente over zaken in de 
openbare ruimte die kapot zijn, of een probleem kunnen vormen. 

precies te zijn, was je ‘het gezicht’ van 
Rond de Linde. De krant werd direct 
vanaf de datum dat je er in dienst trad 
– 12 maart 2001 – jouw kindje. En ze-
ker toen je in september 2007 tot 
hoofdredacteur benoemd werd, werd 
het steeds duidelijker dat je je met hart 
en ziel inzette om al het Nuenens 
nieuws onder ieders aandacht te bren-
gen. 

Ook toen je ziek werd, bleef je betrok-
ken bij het reilen en zeilen van jouw 
Rond de Linde. En hoewel het de laat-
ste maanden steeds moeilijker werd, 
heb je nog tot twee weken geleden re-
dactiewerk gedaan. Tot het echt niet 
meer ging.

Gerrit je was een bijzondere persoon-
lijkheid. Betrokken en oprecht, met het 
hart soms op de tong. We – je gilde-
broeders van de Antoniusschut, de re-
dactie en uitgever van Rond de Linde en 
alle Nuenenaren, gaan je ontzettend 
missen. 

Je hebt Nuenen een stukje mooier en 
wijzer gemaakt. Dank je wel! 

Heeft u niet de mogelijkheid zich via 
e-mail aan te melden dan kan dat ook 
via telefoon 06-38033670. De ver-
schuldigde totaalprijs kan worden ge-
stort op de rekening van het Nuenens 
Mannenkoor – NL51RABO0148228038 
Ook kunt u kaarten voor dit concert 
kopen bij Herenmode Suitable, Park-
straat 9-B, 5671 GD  Nuenen. 

De entreeprijs is inclusief een kopje 
koffie/thee met iets lekkers vooraf-
gaand aan het concert alsmede een 
pauzedrankje. U wordt vanaf 19.15 uur 
ontvangen.       

Zie je een kapotte straatlantaarn, een 
vies bushokje, bomen die op omval-
len staan, vandalisme, gedumpt vuil-
nis of een losse stoeptegel? Dan kun 
je dit melden bij de gemeente via de-
ze app. De app is in heel Nederland te 
gebruiken. Slechts in vier stappen; 
meld de locatie, maak een foto, kies 

wat voor probleem het is en geef een 
korte omschrijving. 
De gemeente pakt het op en zorgt er 
vervolgens voor dat de juiste organi-
satie ingezet wordt om het probleem 
op te lossen. Zo kan iedereen simpel 
bijdragen aan een prettige leefom-
geving. 
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GEMEENTEBERICHTENGEMEENTEBERICHTEN

Nuenen 

Gemeente
Nuenen  AFVALWEETJE:

Heeft u de Blink app al gedownload? 

Hier staat alle actuele informatie over 

afvalinzameling

 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!  
 

 

 
 
 
 
 

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

van 17 t/m 21 oktober
- Geluidscherm Smits van Oyenlaan (Nuenderbeeksepad)
- Onderdoorgang Smits van Oyenlaan (Nuenderbeeksepad)

In het vooruitzicht:
- Brug over het Eindhovens kanaal in de Collse Hoefdijk
- Brug nabij Hooidonkse watermolen
- Fietsbrug Opetersepad over de Smits van Oyenlaan
- Onderdoorgang Smits van Oyenlaan (Hemelsepad)
- Onderdoorgang Collse Hoefdijk (Refelingse Heide/
 Breeldere)
Bovenstaande planning is afhankelijk van de weersom-
standigheden. We zullen per week de meest recente up-
dates met u delen. Het verkeer wordt vooraf gewaar-
schuwd en omleidingen worden met borden aangegeven. 

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

NIEUWSBERICHT   
OVER DE OPVANG    
OEKRAÏENSE VLUCHTELINGEN
De Oekraïners hebben een typisch Nederlands fenomeen 
omarmd en een Oekraïens tintje gegeven. Op zaterdag 1 
oktober vierden zij Burendag. Zij hebben hun buren uitge-
nodigd voor een kop koffie met iets lekkers. In de gemeen-
schappelijke ruimte werden de buren welkom geheten. 
Elke groep (per kamer) had iets lekkers gemaakt. De vele 
schalen met zoete en hartige gerechten gaven een mooie 
indruk van de Oekraïense gastvrijheid. De communicatie 
met de buren was geen probleem. Met handgebaren, En-
gels en een Oekraïense tolk kwamen ze een heel eind! 

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

 
 VERGUNNINGEN PERIODE   
 11-10-2022 EN 17-10-2022

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving  
Boordseweg 27B Het aanleggen van nieuwe inrit 
Soeterbeek 1B Het intern uitbreiden van de  
 bestaande logiesfunctie en  
 het brandveilig gebruiken ervan 
Brabantring 1-Gasr Het bouwen van nieuwbouw  
 van woongebouw De Mijlpaal 
 
Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving  
De Huufkes 28 Het bouwen van een bedrijfs- 
 hal met kantoorruimten 
Gerwenseweg Het plaatsen van een kunstwerk 
 
Aanvragen / meldingen  APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving  
De Huufkes 28 Melding voor het oprichten  
 van een metaalbewerkingsbedrijf  
 
Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving  
Tussen Mgr. Frenkenstraat  Toestemming voor het Dorps-
en Akkerstraat feest Gerwen  
 

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Locatie Omschrijving  
Overweg Eeneind,  Ontheffing voor de geluid 
de overweg Collse hinder in verband met het  
Hoefdijk en de overweg vernieuwen van dwarsliggers  
Schoutse Vennen en ballast van spoor 
 
Nuenen c.a. Bouwen in het buitengebied  
  van Nuenen, Richtlijn voor  
  Ruimte voor Ruimte-initiatie- 
  ven in bebouwingsconcentraties 
 
Dit zijn kennisgevingen en geen officiële publicaties. Het 
digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiële 
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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Kinderboekenweek Crijnsschool 2022

Gi-Ga-Groen
Het thema van de Kinderboekenweek 2022 was dit jaar Gi-Ga-Groen. De 
Crijnsschool kon, als leesschool, natuurlijk ook dit jaar niet achterblijven 
om hieraan mee te doen. Het begon al met een ‘groene’ opening waarbij de 
kinderen door een groene poort op het schoolplein kwamen en hun thuis 
al ingekleurde en uitgeknipte boomblad op de mooie geknutselde boom-
stammen konden plakken. Zo versierden wij onze eigen Crijnsbomen. 

Op het speelplein hing een quiz met 
vragen over de Kinderboekenweek 
die ingevuld kon worden met de pa-
pa’s, mama’s, opa’s en oma’s en kwa-
men de kinderen ook nog in het 

groen verklede juffen en meesters te-
gen. Met het planten van een echte 
Crijnsboom en het samen zingen en 
dansen van het openingslied van de 
Kinderboekenweek was dan de offi-
ciële opening een feit.

Nu was het tijd om voor te komen le-
zen in de klas. Veel papa’s, mama’s, 
opa’s en oma’s hadden zich hiervoor 
opgegeven want de eerste leeskilo-
meters moesten natuurlijk ook snel 
gemaakt worden. Voor alle bladzij-
den die de kinderen in deze week 
zouden gaan lezen, mochten de kin-
deren een nerf in een boomblad in-
kleuren. Hoe meer ingekleurde 
boombladeren, hoe hoger de Crijns-
boom zou groeien die door een paar 
enthousiaste ouders gemaakt was. 
Zo groeide onze eigen boom in een 
week wel heel erg hard. Rondom het 
thema werd deze week volop ge-
knutseld en gewerkt en werd de 
week mooi afgesloten met de uitrei-
king van een mooi voorleesboek 
voor elke klas!
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€7,50

iedere schoolvakantie vaste prik!
cacaofabriek.nl/kidz

 2 3 A

22 t/m 30 okt

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

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

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

100% Merino of lamswol  |  Made in Italy

Wollen Truien 6995
vanaf

100% Merino of lamswol  |  Made in Italy

Wollen Truien 6995
vanaf

De kwaliteit die je gewend bent bij

SUITABLE NUENEN  |  PARKSTRAAT 9B - 5671GD  |  TEL: 040 283 1412  |  WWW.SUITABLE.NL

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

KUNSTSTOF 
DAKBEDEKKING

ZINKWERKEN

BITUMINEUZE 
DAKBEDEKKING

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

SHINGLES

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

Voor als het goed moet zijn!

Magere Runder stoofl apjes
 .............................................................4 stuks 8,95

Pollo Tartufo  ........................ 100 gram 2,65
"Kip, ontbijtspek, truffel"

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

100 gr Boterhamworst +
250 gr Snijleverworst  ...................... 3,45

Er is weer Hachée
uit eigen keuken!

Japanse Ossehaas reepjes
.........................................................  400 gram 8,95

Kip Stroganof ......................... p/portie 6,95
"Kant en klaar maaltijd"

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

GEMAK

SPECIAL

KOOPJE

WOKKEN

SPECIAL
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Feestelijk jubileumconcert 
Marcando in Vogelvlucht
Het Vocaal Ensemble Marcando bestond twee jaar geleden alweer 30 jaar. 
Een jubileum dat dit gezelschap vierde op zondag 16 oktober jl. met een 
feestelijk concert ‘Marcando in vogelvlucht’ in De Regenboog in Nuenen. 

Twee jaar te laat, maar ja, corona. In 
de tussentijd werd wel een verras-
send programma voorbereid dat 
voor een 100-tal gasten perfect werd 
uitgevoerd. Met het thema Marcan-
do in Vogelvlucht. werden vele vo-
gels in alle toonaarden en soorten 

bezongen. Met liederen uit de renais-
sance, de romantiek en uit meer mo-
dern repertoire bezong het ensem-
ble vogels als de nachtegaal, de 
zwaan die duizend doden sterft, een 
koekoek, een blauwe lijster en ande-
re exemplaren.

Liederentafel bij 
café Schafrath is 
een groot succes
De opkomst bij de eerste Liederen-
tafel op donderdagavond is ronduit 
goed te noemen. Er waren veel 
nieuwe gezichten. Mensen die het 
fijn vinden om op donderdagavond 
samen te zingen uit onze liederen-
bundel met wel 100 liedjes. De tekst 
op de kaft moet nog aangepast 
worden want het lijkt erop dat don-
derdag de nieuwe avond blijft voor 
onze gezellige zangavond.

Dacht je altijd al, ik wil erbij zijn, dan 
is dit je kans. Op donderdagavond 27 
oktober is het weer zover. We zingen 
15 liedjes uit onze bundel volgens 
het programma dat door iemand is 
samengesteld. In de pauze kun je je 
favoriete liedjes schrijven op de ach-
terkant van een bierviltje. De meest 
gekozen nummers worden dan ge-
zongen. En alles natuurlijk onder be-
geleiding op accordeon door Hans 
Bloos. Noteer de datum vast in je 
agenda, dan zien we je graag bij café 
Schafrath om 20.00 uur. Tot dan.

En het programma was niet uitslui-
tend muzikaal. In een mooie variatie 
bevatte het, naast de zang van Mar-
cando, gesproken intermezzo’s door 
Ton Neijts, begeleid met mooie beel-
den op een groot scherm. Ton droeg 
tussen de liederen door telkens een 
leuk en vaak speels gedicht voor over 
een specifieke vogel, in meerderheid 
van de bekende plezierdichter Cees 
Stip. Peter van Overbruggen tekende 
voor de keuze van de gedichten en 
de begeleidende beelden. De muzi-
kale leiding was in handen van Amin 
Ebrahimi die het zangkoor gecon-
centreerd tot een grote prestatie wist 
te brengen. Prachtig en zuiver, en 
mooi in de tempi en de dynamiek. 

Marcando mag blij zijn met zo’n vak-
man. Tenslotte bracht het strijkersen-
semble van het Brabant Chamber Or-
chestra uit Tilburg, samen met de pia-
nist Diana Pivak, nog in twee inter-
mezzo’s achtereenvolgens ‘De Lente’ 
en ‘De Zomer’ uit de ‘De Vier Jaargetij-
den’ van Vivaldi ten gehore. Het was 
kortom een prachtig initiatief van 
Marcando om zo gevarieerd met een 
overkoepelend thema als ‘vogels’ 
hun jubileum publiek te vieren. En 
het publiek heeft genoten. Na een 
dankbaar applaus werd onder het 
genot van een drankje nog geani-
meerd nagepraat. Een mooie zon-
dagmiddag waar Marcando met ple-
zier en trots op kan terugkijken. 

Oekraïense zangeres Anna Karnovska 
in Van Goghkerkje
Eerder dit jaar opende de Oekraïense zangeres Anna Karnovska, op piano 
begeleid door de Russische Olga de Kort, op indrukwekkende wijze het 
benefietconcert van Cultuur Overdag voor Giro 555. Op zondagmiddag 
23 oktober treedt het duo opnieuw op in Nuenen, dit keer in het Van 
Goghkerkje.
Voor het concert in het Van Gogh-
kerkje stelden Anna en Olga een ge-
varieerd programma samen: Oekra-
iense liederen, klassieke aria’s en lie-
deren, zelfs musical komen aan bod. 
Kaartverkoop voor het concert is in-
middels gestart. Kijk op www.cul-
tuuroverdag.nl voor de wijze van 
kaartverkoop en meer informatie 
over het concert.

Anna studeerde klassieke zang aan 
de Academy of Music (Odessa) en 
aan het Prayner Konservatorium in 
Wenen. Daar studeerde ze ook aan 
het Kirchenmusik Konservatorium en 
nam er prive zanglessen bij Ilko Nat-
sche. In Berlijn ontwikkelde ze zich 
verder in musical, dans en acrobatiek. 
Veelzijdig is ze zeker te noemen: 
Anna is ook regelmatig betrokken bij 
folk en jazz concerten.
Minstens zo veelzijdig is musicologe 

en muziekjournaliste Olga de Kort. Ze 
studeerde cultuurwetenschappen en 
piano in Rusland, journalistiek in 
Frankrijk en muziekwetenschap (Uni-
versiteit Utrecht), piano en orgel 
(HKU/Conservatorium, Utrecht) in 
Nederland. Als muziekjournaliste 
heeft ze ruim 400 publicaties op haar 
naam staan in Nederlandse klassieke 
muziektijdschriften.

Foto Frank van Welie

Oekraïene in de Regenboog
Deze maand staat Oekraïne hoog op de agenda in de Regenboog. Het 
land kan alle hulp gebruiken en ook degenen die dit land zijn ontvlucht 
gunnen wij een hart onder de riem. In de voormalige basisschool aan de 
Vrouwkensakker wonen op dit moment ongeveer veertig Oekraïners. Ie-
der klaslokaal is een appartement waar een familie in woont. De volwas-
senen werken en de kinderen gaan naar school.

Zondag 23 oktober 10.00 uur met 
zang van Maria Golovchenko
Voor deze zondagmorgen organi-
seert de werkgroep ZWO (ontwikke-
lingssamenwerking) samen met 
onze Oekraïense dorpsgenoten een 
dienst die niet traditioneel zal zijn en 
heel anders dan anders: een bijeen-
komst met veel muziek en symboliek. 

Maria Golovchenko zal zingen in 
deze dienst. Zij studeerde muziek in 
Kiev. Sinds 2011 woont zij in Neder-
land. Misschien kent u haar van een 
optreden bij Podium Witteman. 
Zij treedt overal op in het land, zoals 
dit jaar nog bij het Amsterdams 
grachtenfestival. Samen met Spinvis 
heeft zij een CD gemaakt om geld op 
te halen voor Oekraïne. Kippenvel 
bezorgde zij met een optreden vanaf 
de toren van de Laurenskerk in Rot-
terdam. 

Haar prachtige stem schalde zo uit 
over de stad. Haar liederen roepen 
zowel weemoed als optimisme op. 
Wij verheugen ons enorm op haar 
medewerking. Wij nodigen u uit om 
hierbij aanwezig te zijn. Er zijn vol-
doende tolken om achteraf met onze 
Oekraïense dorpsgenoten in gesprek 
te gaan onder het genot van koffie of 
thee. Voor de muziek is geen tolk no-
dig. Deze taal verbindt en verstaan 
we allemaal. 

Donderdag 27 oktober 20.00 uur  
lezing over geschiedenis en cultuur
Aan de hand van foto’s houdt onder-
zoeksjournalist Hans Luiten een le-
zing over de historische en culturele 
achtergrond van het land Oekraïne 
met als titel “Een Russisch grensland 
of een volwaardige natie?” En wat 
heeft bij deze vraag de kunst van 
Chagall en de musical Anatevka te 
maken? Met onverwachte invalshoe-
ken belooft het een interessante le-
zing te worden.

Beide activiteiten zijn gratis toegan-
kelijk. Zondag 23 oktober wordt er 
wel gevraagd om een vrijwillige gift. 
Met elkaar willen we veel geld opha-
len voor noodhulp in Oekraïne, voor 
humanitaire hulp, zoals voedsel, me-
dicijnen, therapie en ondersteuning 
van vrijwilligers. Want dat is helaas 
nog steeds hard nodig.

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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23
OKT

13.30-16.00 uur 
Repair Café Laarbeek,  
Dorpshuis Grotenhof 2 Lieshout

14.30-16.30 uur
Middagbijeenkomst over vrede en 
recht, Regenboogkerk Nuenen

Wo

19
OKT

Vr

21
OKT

18.00 uur 
Ittemee van de WLG, D’n Heuvel 
in Gerwen
Inschrijving noodzakelijk: ittemee.
wlg@gmail.com of 06 41102625

19.30 uur 
Kienavond,  
Dorpshuis, Grotenhof 2, Lieshout
 
20.00 uur 
Brass Band Nuenen presenteert 
‘Margot’, Het Klooster, Nuenen

20.00 uur 
Brass Band Nuenen presenteert  
‘Margot’, Het Klooster, Nuenen

Za

22
OKT

14.30 uur 
Nuenens Swingtime saxsolist:  

Jasper Blom (saxofoon),  
De Watermolen van Opwetten

 
15.00 uur 

Brass Band Nuenen presenteert  
‘Margot’, Het Klooster, Nuenen

13.30-15.30 uur  
Mantelzorg inloop, Regenboogkerk, 
Nuenen CMD 040-2831675

20.00 uur  
De Drijehornick-lezing: Archeologisch 
onderzoek in Nuenen, basisschool 
De Dassenburcht, Jacob Catsstraat.

19.00 - 21.00 uur
Halloween Discozwemmen, 

Feel Fit Center Nuenen

13.30-15.30 uur
Geschiedenis lezing Senergiek, 

Trefpuntzaal van Het Klooster 

19.30 uur 
Cultuur Overdag: film, Het Klooster

19.00 - 21.00 uur
 Halloween Discozwemmen, 

Feel Fit Center Nuenen

Halloween

19.30 uur
 Informatieavond voor VVE’s die 

willen verduurzamen, Commissieka-
mer in het Gemeentehuis, aanmelden 

via stroomversnelling@nuenen.nl

Do

20
OKT
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28
OKT

Za

29
OKT

Ma

31
OKT

10.00 uur 
Zang Maria Colovchenko,  
Regenboogkerk, Sportlaan 5, Nuenen

10.30-16.00 uur 
Ad Scheepers jeugdtoernooi, 
Sportpark de Lissevoort bij HSCN

14.30 uur 
Cultuur Overdag: Anna Karnovska & 
Olga de Kort, Van Goghkerkje

Zo

23
OKT

20.00 uur 
Lezing over Oekraïne 

door Hans Luiten, 
De Regenboogkerk Nuenen

20.00 uur 
Liederentafel, Café Schafrath

Do

27
OKT

9.30 tot ca 11.30 uur 
Foto’s bewerken en beheren 
op de Android smartphone.

Computercafé Nuenen – Bibliotheek 
Nuenen

Do

3
NOV

Lezing archeoloog 
Martijn Bink 
Hierbij nodig ik u uit voor het bij-
wonen van onze lezing over Ar-
cheologisch onderzoek in Nuenen 
door VU-hbs. De inleider is archeo-
loog Martijn Bink. 

Tijdens de lezing zal eerst een intro-
ductie worden gegeven over het 
werk van een archeologisch bedrijf. 
Wat houdt archeologisch onderzoek 
eigenlijk in, en waarom moeten er ie-
dere keer als iemand iets wil bouwen, 
archeologen komen kijken? 
Hoe ziet zo’n archeologisch onder-
zoek er nou eigenlijk uit en wat ge-
beurt er met al die dingen die de ar-
cheologen vinden? Vervolgens zal 
worden ingegaan op de resultaten 
van twee opgravingen die (mede) 
door VU-hbs archeologie in Nuenen 
zijn uitgevoerd: De opgravingen aan 
de Luistruik en de opgraving aan het 
Witte-Hondpad. Aan de Luistruik 
werd onder andere een nederzetting 
uit de Volle Middeleeuwen (1000-
1250 na Chr.) opgegraven. Eén van de 
gebouwen in deze nederzetting was 
in gebruik als smidse. Aanwijzingen 
voor  smeden in middeleeuwse ne-
derzettingen zijn zeer zeldzaam. Aan 
het Witte-Hondpad is een zoge-
naamde tiendschuur opgegraven. 
Een tiendschuur is de plaats waar lo-
kale belastingen (de tienden) werden 
verzameld en opgeslagen. Bij deze 
tiendschuur is ook een kuil met een 
bijzonder vondstcomplex aangetrof-
fen dat uit de periode van de Gelder-
se oorlogen of de Tachtigjarige Oor-
log dateert. Het complex bestaat uit 
een complete kan en meerdere ge-
reedschappen van ijzer.  

Locatie:  De Dassenburcht, Jacob 
Catsstraat.  U bent van harte welkom 
aanstaande donderdagavond om 
20.00 uur. De toegang voor leden  is 
gratis; voor niet-leden wordt een vrij-
willige bijdrage gevraagd.     
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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:

Wordt het weer tijd voor een hobby?
Zoals gebruikelijk maakt Hobbycentrum de Dorpswerkplaats na de zo-
mervakantie de balans op om te kijken bij welke hobbyactiviteiten er nog 
plaats is voor nieuwe leden. Wie mee wil doen betaalt €100,- voor het lid-
maatschap per jaar, in 2 termijnen te voldoen. U mag vrijblijvend en gra-
tis 3 bijeenkomsten bijwonen om te kijken of het lidmaatschap aansluit 
bij uw verwachtingen. Het aantal mensen per groep is gelimiteerd om het 
werkbaar te houden voor de groepsbegeleiders.

Het Nuenense hobbycentrum ligt 
aan Park 63b in het centrum van Nue-
nen. Alles draait om vrijwilligers. 

Er zijn geen betaalde docenten want 
er wordt gewerkt met het motto ‘’le-
ren van en aan elkaar’’ om het betaal-
baar te houden. Samen lekker bezig 
zijn, dáár draait het om. Het gebouw 
is vooral een gezellige plek van ont-
moeting waar je vrienden maakt. 

We hebben nu 445 leden. Doet u ook 
mee? De meeste groepen draaien op 
maximale capaciteit maar in de vol-
gende groepen is er op dit moment 
nog beperkt ruimte.

-Aquarelleren: op donderdagmorgen
-Acrylschilderen: op vrijdagmorgen
-Boetseren/keramiek: op donderdag-
morgen (een nieuwe groep) en op 
vrijdagmorgen
-Conversatie diverse talen: er is enige 
kennis vereist om mee te kunnen 
converseren.
-Engels op dinsdagmiddag, op don-
derdagmiddag Engels voor gevor-
derden. Duits op woensdagmiddag. 

Gerwen Kermis, 
gezellig dorpsfeest
Gerwen Kermis is weer door jong en oud als jaarlijkse dorps-
feest gevierd. Van 14 tot en met 17 oktober werd er volop ge-
noten van speelattracties, van livemuziek en van de kaart-
toernooien. Rikken en toepen was na twee jaar corona-on-
derbreking weer mogelijk. Veel kinderen speelden en geno-
ten op zaterdag- en zondagmiddag onder een mooi herfst-
zonnetje op de, tot speelpaleis omgetoverde, Gerwenseweg. 

Het stuk van die weg tussen Mgr. Frenkenstraat en Akkerstraat 
was voor verkeer geheel afgesloten, zodat attractieverhuur Hees-
been flink kon uitpakken. De Stichting Jeugd- en Jongerenactivi-
teiten Gerwen en Café De Stam tekenden voor de dagelijkse orga-
nisatie en zorgden met tienrittenkaarten voor tien euro voor een 
betaalbare kermis. De opbrengst van de kinderkermis gaat naar 
genoemde stichting. De kermis werd maandagavond traditioneel 
afgesloten met een spetterend optreden van Duo Markant. 
 
Foto’s Cees van Keulen

Rikken en
toepen
Tijdens Gerwen Kermis 
zijn maandag 17 oktober 
twee kaarttoernooien ge-
houden. Eerst vanaf elf 
uur het riktoernooi en 
vanaf drie uur ’s middags 
was het toepen geblazen. 
Het podium van het rik-
toernooi: 1. Sander Van-
hees 135 pnt 2. Ben de 
Louw 128 pnt en 3. Rinus 
van Hoof 119 pnt.
De winnaar van het span-
nende toeptoernooi is 
Tom Raaijmakers met als 
prima tweede Simon van 
den Hurk.  

Joep 
geboren   
Nuenen is weer een inwo-
ner rijker. In de Larikslaan 
staat dit mooie bord ge-
maakt door opa. 
Trotse ouders en broer 
zijn Jesper, Karolien en Len 
Schuts   

Informatieavond 
voor VvE’s die willen 
verduurzamen
Op 31 oktober om 19.30 uur is er 
speciaal voor besturen van Vereni-
ging Van Eigenaren in Nuenen een 
lezing over financieringsmogelijk-
heden voor het verduurzamen van 
gebouwen.

Fiona Hamberg van het Nationaal 
Warmtefonds geeft deze lezing, bij 
voldoende belangstelling, in de 
Commissiekamer in het Gemeente-
huis. Er is plaats voor 45 mensen en 
inschrijving is gewenst. U kunt u aan-
melden via stroomversnelling@nue-
nen.nl.

-Spaans voor gevorderden op vrij-
dagmorgen. Frans op maandag-
avond en donderdagavond.
-Verbeteren Nederlandse taal: op 
maandagmorgen.
-Timmeren/machinaal houtbewer-
ken met begeleiding: maandagmid-
dag en maandagavond.
-Zelfstandig hout- en metaalbewer-
ken: er is nog volop ruimte om op 
werkdagen als lid zelfstandig bezig te 
zijn in de metaal- en houtwerkplaats, 
mits er sprake is van voldoende vaar-
digheden om de machines te bedie-
nen. Dit in verband met de veiligheid.

Meer informatie over de vrije plaat-
sen kunt u krijgen via penningmees-
ter Jan Merks, e-mail info@dorps-
werkplaatsnuenen.nl of tel 06 2433 
5453. Details over alle hobby’s met 
de dagen/uren waarop de activitei-
ten plaats vinden is te vinden op 
website www.dorpswerkplaatnue-
nen.nl

Ik begrijp het niet meer
Met verbazing heeft u met mij waarschijnlijk de tijdsplanning rondom 
het BOB (Bewustwording op 14-10-2022, Oordeelsvorming op 20-10-
2022, Besluitvorming pas op 10-11-2022) proces Begroting 2023 en 
meerjarenraming 2024-2026 gevolgd. De begrotingsstukken en de sep-
tembercirculaire waren nog maar nauwelijks in het bezit van de partijen 
voor behandeling op 14-10-2022. 

Ter nauwer nood werd ook de septembercirculaire 2022 nog aan de raads- en 
commissieleden verstuurd waarbij de fractievoorzitter van een van de coalitie-
partijen zelfs ongekend verbaasd was dat er over gesproken werd want “die 
kende hij niet” of de termijn voor het schriftelijk indienen van de technische 
vragen, 15-10-2022 om 16.00 uur, was al aan de orde. Gekoppeld daaraan een 
haastklus voor de ambtelijke organisatie om uiterlijk woensdag 19-10-2022 de 
antwoorden te versturen zodat in de oordeelsvormende vergadering op 20-
10-2022 de commissie alles bespreken kan. Menig burger zou stik jaloers zijn 
als vragen ook in 3 werkdagen werden beantwoord. En wat na 20-10-2022? 
Dan valt er een stilte, of zo u wilt een periode van achterkamertjes overleg, tot 
donderdag 10-11-2022.
Kijk als Nuenen nu geen financiële druk had, dan is het allemaal wel te begrij-
pen. Wel waren de stukken deze keer expliciet over de schuldenlast van ruim 
73 miljoen Euro inclusief een klein deel kortlopende renten. Het tempo waar-
mee dit gat gedicht wordt is zo laag volgens de meerjarenplanning dat een val 
in het ravijnjaar na 2026 onvermijdelijk lijkt te zijn. 
Was er geen ander tijdschema mogelijk geweest. Tuurlijk wel, waar een wil is, is 
een weg. Met een Besluitvormende vergadering pas op 10-11-2022 had de 
druk er overal flink afgekund en zou er zomaar een beter proces uitgerold zijn. 
Het zou dan zomaar een noviteit kunnen zijn geworden door het als Hamer-
stuk in de Raad te behandelen maar dan ontbreekt wel de politieke beschou-
wing en die willen we niet missen, toch?  
Het resultaat zou misschien niet anders zijn geworden maar zelfs in het groene 
boekje der Nuenense taal staat: “kumt teijd, kumt rôt”. Maar goede raad is ook 
duur! Hoe duur? In elk geval weer stijging van de OZB en afvaltarieven maar 
dat is niks nieuws.
 Henri van den Nieuwenhof 
 Krommenakker 13 Nuenen

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

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

Rond de Linde is op zoek 
naar bezorgers voor:

Nuenen - Zuid/West en Gerwen

ond de Linde is op zoek 

Gerwen

PER DIRECT

Aangeboden: HUISHOU-
DELIJKE HULP. Tel.: 06- 
85116676.

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:   Het Klooster
  Park 1
  5671 GA Nuenen

Datum:   woensdag 26 oktober 2022
Aanvang:   19:30 uur

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

www.erfrechtplan.nl

085 - 8000 101

 dagvlinder PUZZELHOEKPUZZELHOEKWeek 42

Oplossingen wk 41

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 M A L T E E N T R E E

T A R I A N A A M O

O N D A N K S R O L M O P S

A A R T C D A M T I C

S T I P M A T I G L I L A

T D I V A N L E L I E R

S L A V I A

E S T A N K N A D A T G

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

S A R L N O U G R S I

E M I N E N T S T A D I O N

N N A N O O L I E D

S T R A N D S L A A F S

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku3 7 2
1 3

4 7 9
3 1
7 5 3 6 8 4

8 1
1 4 7

9 5
8 2 9

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

AEGIR
ATONAAL
BALLET
BEEST
BLOED
BOMEN
BUBBELEN
CIDER
CIRCA
CORPSLID
CORSO
COUPE
CULMINEREN
DENEN
DERTIENDE
DETECTOR
DOREN
ERFVORSTIN
FILMDOEK
GEDEELTE
JICHT
KAARSENPIT
KABEL
KENNELS
KLUIZEN
KUIFDUIKER
KUIVEN
LEPELTJES
NYLONKOORD
OCCASION
OEROS
PAUPER
POTVIS
PRUIK
SLASCHOTEL
SUCCESBOEK
TOURRIT
TRUCFOTO
UKELELE
VERLEPT
WASEMEN
ZAKEN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13

14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36

37 38 39

40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63 64

65 66 67

68 69

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

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

W E R E L D B E R O E M D

Horizontaal: 
1 kracht 6 visje 12 botervat 13 gereedschap v.e. timmerman 14 in casu 16 slag 18 boomscheut 
19 schapengeluid 20 Ned. rivier 22 Spaanse uitroep 24 erg 25 beweging met de tong 27 slordige 
vrouw 29 kerkdienst 30 kiloliter 31 moerasvogel 33 afzonderlijk 35 kilobyte 37 kijkorgaan 
38 kalmeren 39 seconde 40 laagfrequent 41 Engels telwoord 42 Europeaan 44 ter zake 45 vaartuig 
47 vloerlijst 50 mountainbike 52 hoofddeksel 54 sullig persoon 56 dunne plank 58 annexus 
59 schoorsteenzwart 61 opgekropte haat 64 lichamelijke opvoeding 65 hoofddeksel 66 Ierland 
68 stumper 69 kapseizen.
Verticaal: 
1 verticale as 2 Europees Kampioenschap 3 gauw 4 met weinig ruimte 5 explosieve stof (afk.) 
7 kloosteroverste 8 kreet 9 scheepsherstelplaats 10 ingenieur 11 wild zwijn 15 verpakkingsmateriaal 
17 zangnoot 18 vreemde munt 19 balsport 21 kunstmatige inseminatie 23 plek van handeling 
24 bouwkundig ingenieur 26 kroon 27 deel v.e. trouwjurk 28 slijtage 29 motorschip 30 toverheks 
32 Algemeen Beschaafd Nederlands 34 bezittelijk voornaamwoord 36 bladzijde 41 in orde 43 tot 
afscheid 46 a priori 48 loterijbriefje 49 noordnoordwest 51 buislamp 52 mogelijkheid 53 zwarte vogel 
55 bars 57 vervolgens 59 vrouwenkleding 60 pl. in Gelderland 62 deel v.e. auto 63 afstandelijk 
65 hectare 67 achter.

Winnaar: week 40, Mw. I. Laponder, Nuenen

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

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

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Bezorgers
Vanaf 13 jaar

VOOR NUENEN
EN GERWEN

 Bel of mail:
040-283 12 00

admin@ronddelinde.nl

GEZOCHT:
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Kerkberichten

Bernhardstraat 4, Nuenen  |  040 284 1550  |  www.vdstappen.nl

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

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Dag en nacht
bereikbaar 
040 84 48 630

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

Het afscheid in vertrouwde  
handen.

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 22 oktober 18.30 uur: vie-
ring, orgelspel, voorganger pastor J. 
Vossenaar.
Zondag 23 oktober 11.00 uur: vie-
ring, orgelspel, voorganger pastor R. 
van Eck.

Misintenties
Zaterdag 22 oktober 18.30 uur: Pas-
tor Carel Swinkels (vanwege sterf-
dag).
Zondag 23 oktober 11.00 uur: Pastor 
Carel Swinkels (vanwege sterfdag); 
Héléne de Rooij – Reesink.

Mededelingen
Dit weekend is er een extra collecte 
voor Missio.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl
Weekenddienst
Zondag 23 oktober om 11.00 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorganger pas-
tor J. Vossenaar.

Misintenties:
Dinie Geraets – Zwegers; Johan Ge-
raets; Corina Hartgens; en voor een 
86 jarige.

Mededelingen
Er is een extra collecte voor Missio. 
We kunnen deze collecte van harte 
bij u aanbevelen. 

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl
Weekenddienst
Zondag 23 oktober om 09.30 uur: vie-
ring, orgelspel, voorganger pastor J. 
Vossenaar.

Misintenties:
Frans Raaijmakers en Fien Raaijma-
kers-Aalders.

Mededelingen
Er is een extra collecte voor Missio.

De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl
De dienst van zondag 23 oktober is 
een anders-dan-andersdienst. Daar-
bij wordt afgeweken van de gebrui-
kelijke vorm van de kerkdienst. Deze 
laagdrempelige dienst zal vooral 
staan in het teken van Oekraïne. 
Daartoe zijn vluchtelingen, die in 
Nuenen verblijven, uitgenodigd. Ook 
zal de beroemde zangeres Maria Go-
lovchenko (landelijke bekendheid) 
liederen uit haar land laten horen. De 
dienst begint om 10.00 uur en zal via 
livestream thuis te volgen zijn. (www.
pgn-nuenen.nl/verbinding)   Er is 
geen kindernevendienst.  Er wordt 
een collecte gehouden voor Nood-
hulp aan Oekraïne. Na de dienst is er 
koffie en thee, met door onze Oekra-
iense dorpsgenoten gemaakte lek-
kernijen. 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 20 oktober. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Johannes van 
Kenty, belijder.
Vrijdag 21 oktober. 07.15 uur H. Mis, 
gedachtenis H. Hilarion, abt en H. Ur-
sula en gezellinnen, maagden en 
martelaressen.
Zaterdag 22 oktober. 09.00 uur H. 
Mis, Onze Lieve Vrouw op zaterdag. 
Aanbiddingsdag: 10.00 uur uitstel-
ling en eerste rozenhoedje; 13.00 uur 
tweede rozenhoedje; 15.00 uur Kruis-
weg; 17.00 uur derde rozenhoedje; 
17.45 uur sluiting met Sacramentele 
Zegen.
Zondag 23 oktober. Twintigste Zon-
dag na Pinksteren. 10.30 uur gezon-
gen Hoogmis; gedachtenis Uitbrei-
ding van het Geloof, Missiezondag.
Maandag 24 oktober. 18.30 uur H. 
Mis, H. Rafaël, aartsengel.
Dinsdag 25 oktober. 18.30 uur H. Mis, 
gedachtenis van H. Chrysanthus en 
Daria, martelaren.
Woensdag 27 oktober. 07.15 uur H. 
Mis, gedachtenis van H. Evaristus, 
paus en martelaar. 

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').

Nie knieze, nie zeure,
da’s hartstikke fout.
Vergèt nie te lève, 
want straks bende oud.

Wie kan mij vertellen, wor d’n himmel is.
Boven bij de vogels, of onder bij de vis.
‘K zal ‘t oe vertellen, d’n himmel die is hier.
Daarom beste mensen, mak toch veul plezier.

Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van 
mijn lieve man, trotse vader, schoonvader en opa

Gerrit van Ginkel
- Geert -

echtgenoot van

Marian van Ginkel-Beekman

- Lid in de Orde van Oranje-Nassau -

Hij overleed in de leeftijd van 75 jaar.

Marian

Angela en Rajender
Janneke, Luuk, Guusje, Sammie

Gert-Jan en Delphine
Didier, Mathis

Nuenen, 14 oktober 2022

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

Het afscheid met gilde-eer vindt plaats op zaterdag 22 oktober  
om 11.00 uur in Het Klooster, Park 1 in Nuenen.

 
Sint Antoniusschut Eeneind - Opwetten

Het is onze droeve plicht u te melden dat onze gildebroeder

Gerrit van Ginkel
is overleden. 

Gerrit was sinds 1988 lid van de Sint Antoniusschut. In die 34 jaar heeft 
hij verschillende bestuursfuncties vervuld. Ruim 13 jaar lang was hij onze 
Deken-Schatbewaarder en plaatsvervangend Hoofdman. Gerrit was een 
bekwaam penningmeester die zeer nauwgezet onze financiën beheerde. 
In 2002 wist hij zich tot Koning te schieten. Ondanks zijn slopende ziekte 

was hij tot het laatst toe actief betrokken bij onze activiteiten. 
Wij verliezen in Gerrit een echte trouwe en vooral betrokken gildebroeder.

Wij wensen Marian, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met 
het verwerken van dit verlies. 

Namens de gildebroeders van de Sint Antoniusschut:
 De Hoofdman, De Deken-Schrijver, 
 Dré Bemelmans Leo Verspaget

 
Geheel onverwachts is overleden onze medespeler

Dick Evers
Dick was 38 jaar lid van Badmintonclub Nuenen. Eind jaren 90 is hij 
penningmeester geweest van onze club. Dick zal vooral onthouden 

worden voor zijn vrolijk uitstraling en strakke dropshots.
Wij wensen de familie en vrienden van Dick veel sterkte toe in deze 

moeilijke tijd. 

Namens de leden van Badmintonclub Nuenen
Bas Vink 
Voorzitter

Het Computercafé 
van SeniorWeb
Nuenen en Bibliotheek Dommeldal 
heeft noodgedwongen 2,5 jaar stilge-
legen, maar kan gelukkig haar deuren 
weer openen.
In de cursusruimte in de bibliotheek 
aan de Jhr. Hugo van Berckellaan wor-
den vanaf donderdag 3 november weer 
wekelijks presentaties of workshops ge-
houden over onderwerpen die iets met 
computers te maken hebben.
Heeft u interesse in een van de onder-
werpen kom dan gewoon langs, 
vanaf 9.00 uur staat de koffie klaar, 
men hoeft hiervoor geen lid van Seni-
orWeb of bieb te zijn. De presentatie 
of workshop begint stipt om 9.30 uur. 
De entreeprijs bedraagt € 5,- inclusief 
koffie of thee.

Programma november 2022:
Donderdag 3 november  
 Android Fotobewerking
SMARTPHONE
Foto’s gemaakt op de smartphone 
kunnen daar ook meteen op bewerkt 
worden. Een goed programma voor 
het opslaan, ordenen en bewerken is 
de Google app Foto’s.
In de presentatie wordt ingegaan op: 
Verbeteren, bewaren, delen en ver-
wijderen van foto’s.

Donderdag 10 november
 Nooit meer de weg kwijt
WANDEL-GPS
Met de juiste apps op de smartphone 
is het prettig te weten waar je precies 
bent, waar je auto staat, en hoe ver 
het nog is. Wat is GPS? Wat zijn ge-
schikte apps? Routes van internet.
De presentie kan uitmonden in een 
tweedelige cursus in het voorjaar van 
2023.

Donderdag 17 november
 Arduino en het Internet of Things
TECHNIEK 
Microcontrollers (mini-
“computertjes”) zijn bouwstenen van 
het Internet of Things. 
De Arduino microcontroller is open 
source, en gemakkelijk te gebruiken.  
Er wordt o.a. gedemonstreerd hoe je 
deze microcontrollers in huis kunt ge-
bruiken.

Donderdag 24 november
 Linux Mint Computerbesturing
COMPUTER
Linux Mint is een gratis besturings-
programma dat op een oude PC of 
laptop een heel goede vervanger kan 
zijn voor een (oude) Windows versie: 
de meeste programma’s werken er 
op.
Tijdens de workshop wordt gede-
monstreerd dat Linux op een oude PC 
heel snel werkt.

Wij zijn verbijsterd...

Onverwacht hebben wij afscheid genomen van 
mijn lieve zorgzame man, onze pa en onze trotse opa  

 

Dick Evers
echtgenoot van

Annemiek Evers-Faazen
echtgenoot van Henriëtte Evers-Siebers † 

 
Nijmegen, 16 juni 1935             Geldrop, 15 oktober 2022               

             
Anneke en Joris
   Maartje, Juliëtte 

Maggy en Jack
   Valerie, Celine, Hélène

William en Ana

Suzanne en Kevin
   Xavi

Correspondentieadres:
Van der Stappen uitvaartverzorging
T.a.v. Familie Evers
Postbus 85
5660 AB Geldrop

Dick is thuis. U kunt persoonlijk afscheid van hem nemen op 
donderdag 20 oktober tussen 19.00 en 20.30 uur.

De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 22 oktober om 
10.30 uur in de H. Clemenskerk, Park 53 te Nuenen. 
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De hobby van....De hobby van....
Kees van de Sande
Al sinds jaar en dag organiseert Kees van de Sande 
Ierse Sessies in Nuenen en speelt hij Ierse folk. 
Daaraan gerelateerd is hij zijn eigen instrumenten 
gaan bouwen. In het atelier achter zijn huis is Kees vaak 
te vinden. Daar is hij dan aan het zagen, schuren en verven: Hij bouwt bou-
zouki's en mandolines.
Aan deze hobby zit een langere geschiedenis vast; veertig jaar geleden 
heeft hij op de muziekschool in Geldrop een draailier gemaakt. De ambitie 
om te creëren bleef daarna sluimeren. Zeven jaar geleden kwam deze 
weer boven en hij nam deel aan een workshop instrumentbouwen. Hij 
heeft toen een parlorgitaar gebouwd, een maatje kleiner dan een gewone 
gitaar. In de twintiger jaren werd hiermee in huiskamers muziek gemaakt. 
Kees kwam met de Ierse muziek in aanraking en raakte geïnteresseerd in 
de bouzouki, een van oorsprong Grieks snaarinstrument. Dit instrument 
hebben de Ieren geïmporteerd. Kees; "Het geluid van een bouzouki past 
mooi bij de Ierse muziek vanwege de melancholische klank." Hij is zich ver-
der gaan verdiepen in het instrument en besloot om zelf een bouzouki te 
gaan maken. In de afgelopen jaren heeft hij er een aantal gemaakt, later 
ging hij ook mandolines maken. Hij heeft zijn adresjes om het goede hout 
te halen, heeft in de loop van de jaren zijn gereedschap uitgebreid. Hij 
zoekt het allemaal zelf uit, experimenteert met modellen en constructies. 
Zo heeft hij eerder een combinatie gemaakt van een bouzouki en een 
mandoline, een instrument met twee halzen. Op dit moment is hij bezig 
met een mandoline waarop hij zelf een extra hoge snaar wil construeren, 
zodat hij gemakkelijker melodieën kan spelen zonder zijn vingers ver te 
hoeven strekken. 
In de Ierse sessies bespeelt hij zijn instrumenten. Hij bouwt zijn instrumen-
ten niet voor de verkoop. "Maar als iemand interesse heeft wil ik wel tot 
verkoop over gaan", vertelt Kees. 
Het bouwen en spelen van de in-
strumenten is een hobby 
waar hij de komende 
jaren nog veel van 
zijn creativiteit in 
kwijt kan. 

Stuur een mail naar hobby@ronddelinde.nl 
en dan komen wij bij je langs om een kijkje
te nemen en je verhaal te horen.

Ook en leuke hobby?

Seizoen 2 van Brammetje in première!
Seizoen 2 van Brammetje gaat op vrijdag 21 oktober in première! Vijf 
nieuwe afleveringen van 30 minuten worden wekelijks uitgezonden bij 
Lokale Omroep Nuenen. Elke vrijdag en zaterdag om 21.00 en 22.00 en 
elke zondag om 09.00 en 16.00 uur. 

- Ziggo digitaal: Kanaal 36 (met CI+ module: Kanaal 334)
- KPN: Kanaal 1436 en 1508 (nieuw kanaal) 
- T-Mobile: Kanaal 791 

Uitzendplanning:
- Vrijdag 21 oktober = Aflevering 7: Het Familiediner
- Vrijdag 28 oktober = Aflevering 8: Oranje Boven (met Johan Vlemmix)
- Vrijdag 4 november = Aflevering 9: Appartement Te Huur 1
- Vrijdag 11 november = Aflevering 10: Appartement Te Huur 2
- Vrijdag 18 november = Bloopers aflevering 7 & 8
 
Ook zijn de afleveringen online terug te vinden op www.84svideoproducties.nl. 
Begin 2023 worden de resterende afleveringen uitgezonden!

Basisscholen aan de slag met 
moestuinen en voedselbosjes
Dertig Brabantse basisscholen gaan het komend jaar aan de slag met 
moestuinieren of educatieve voedselbosjes. Dit doen zij onder begelei-
ding van speciaal opgeleide Moestuincoaches; experts in het moestuinie-
ren met kinderen. Hiermee ontdekken de leerlingen hoe ze zelf groenten 
en fruit kunnen zaaien en planten, verzorgen en oogsten, waardoor hun 
interesse in gezonde voeding wordt aangewakkerd. Provincie Noord-
Brabant, Jong Leren Eten en IVN Natuureducatie hopen met dit program-
ma bij te dragen aan een gezondere samenleving. Tijdens de Dutch Food 
Week was de aftrap van dit programma op basisschool Sint Jozef in 
Nederwetten.
 
Uit onderzoek van het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
bleek vorig jaar dat slechts één op de 
vijf leerkrachten met hun klas een 
schooltuin heeft. Het merendeel van 
de leerkrachten gaf aan wel te willen 
schooltuinieren, maar dat ze hiervoor 
geen mogelijkheden hebben en er 
niet de juiste ondersteuning is. “Hier-
in moet echt verandering komen. 
Wat ons betreft moet een schooltuin 
net zo gewoon worden als een gym-
lokaal,” stelt Jong Leren Eten Make-
laar Marieke Wingens. Gedeputeerde 

Elies Lemkes- Straver, gedeputeerde 
Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede 
Welvaart kan zich daar helemaal bij 
aansluiten: “We vinden het erg be-
langrijk dat mensen zich beseffen 
waar hun eten vandaan komt. En 
daar kan je maar beter zo vroeg mo-
gelijk mee beginnen. De kinderen 
van de Sint Jozefschool wisten me 
precies te vertellen welke bloemen 
eetbaar zijn en wanneer de eerste ap-
pels kunnen worden geoogst, dank-
zij hun voedselbosje. Dat gun ik alle 
kinderen in Brabant.”

Uit praktijk en onderzoek blijkt dat 
kinderen in de schooltuin een gezon-
de smaakvoorkeur ontwikkelen. Het 
zelf geteelde worteltje smaakt im-
mers het allerlekkerst! Dankzij school-
tuinieren leren kinderen over zaaien 
en planten, hoe je een tuin onder-
houdt en over het belang van bo-
demdieren en een gezonde grond. Ze 
leren hoe je groenten en fruit moet 
oogsten en hoe je van die oogst een 
lekkere, gezonde maaltijd kunt berei-
den. Schooltuinieren kan dus bijdra-
gen aan een positieve houding van 
kinderen ten aanzien van gezonde 
voeding en zorgt ervoor dat kinderen 
gezonde en duurzame keuzes maken 
over wat ze eten. Dat is goed voor de 
gezondheid, maar ook voor de natuur 
en biodiversiteit, voor het klimaat en 
tegen voedselverspilling. Tijd voor 
meer schooltuinen dus! Daarnaast 
worden leerkrachten en leerlingen in 
het programma ook uitgenodigd om 
op bezoek te gaan bij de boer om 
daar te leren waar het voedsel, dat zij 
dagelijks op hun bord krijgen, van-
daan komt.

‘Elk kind een schooltuin’
Provincie Noord-Brabant, Jong Leren 
Eten en IVN Natuureducatie zetten 
zich zo in om kinderen in de basis-
schooltijd toegang te geven tot een 
schooltuin. Zelf zaaien, verzorgen en 
oogsten van groente, fruit en bloe-
men, draagt bij aan meer kennis over 
en betrokkenheid bij voeding en na-
tuur. Een schooltuin is een plek waar 
alle kinderen tot bloei kunnen ko-
men.

Beroepenmarkt MKB  
voor vmbo-leerlingen
Zo’n 450 leerlingen uit het vmbo (derde leerjaar) kunnen donderdag 20 
oktober kennismaken met circa zestig verschillende beroepen, voorna-
melijk in het midden- en kleinbedrijf uit allerlei branches. 

Er doen bijna dertig bedrijven mee 
aan een speciale Beroepenmarkt, een 
initiatief van MKB Eindhoven en het 
programma Naar de Juiste Plek*. De 
bedrijven geven informatie over één 
of meer beroepen en nemen ook een 
jongere medewerker mee die de taal 
van de vmbo-leerlingen spreekt. De 
beroepen variëren van orderpicker 
tot medewerker kassa en receptie, 
van pedagogisch medewerker tot 
hovenier en van bedrijfsautomon-
teur tot mediamaker.

Nuenens College 
Deelnemende scholen zijn Olympia 
Eindhoven, Nuenens College en Yu-
verta Eindhoven. De beroepenmarkt 
wordt op deze scholen ingepast in 
het oriëntatieprogramma en gaat 
vooraf aan de informatieavonden 
van de vervolgopleidingen in het 
mbo. “Uit onderzoek blijkt dat veel 
leerlingen nog steeds een keus voor 
een vervolgopleiding maken die niet 
goed uitpakt, omdat ze onvoldoende 
beeld hebben bij de achterliggende 
beroepen”, zegt Eveline Meister, di-
recteur van MKB Eindhoven. “We zijn 
blij dat deze mkb-bedrijven hun me-

dewerking aan deze markt hebben 
toegezegd in een tijd waarin ze door 
personeelsgebrek met extra werk-
druk kampen. Voor hen is het toch 
belangrijk om belangstelling te kwe-
ken bij jongeren. Dit is voor de kleine-
re mkb-bedrijven een goede manier 
om gezamenlijk in beeld te komen bij 
de vmbo-leerlingen in een regio 
waarin altijd veel aandacht uitgaat 
naar de grote bedrijven zoals ASML.”

Deelnemende bedrijven en de lijst 
van beroepen staan op de website 
www.kiesjeplek.nl Veel bedrijven 
bieden extra mogelijkheden, zoals 
gastlessen en bedrijfsbezoeken. 
Alle informatie blijft op de website 
beschikbaar, ook voor scholen die 
niet meedoen aan de Beroepen-
markt. De markt wordt in de vmbo-3 
klassen goed voorbereid, zodat de 
leerlingen met gerichte vragen en 
aandachtspunten naar de Beroepen-
markt op de Ergon-locatie aan de 
Rooijakkersstraat in Eindhoven ko-
men. De markt is niet vrij toeganke-
lijk. Een  bezoekschema is opgesteld, 
zodat iedere leerling voldoende aan-
dacht krijgt.

Kienavond  
Lieshout 
Op vrijdag 21 oktober organiseert 
de seniorenvereniging/KBO lies-
hout voor jong en oud een kien-
avond. Deze wordt gehouden In het 
Dorpshuis Grotenhof 2 Lieshout. 

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

Gemeenteraad op bezoek bij 
Dorpsraad Lieshout
Dorpsraad Lieshout heeft het vierjaarlijkse bezoek van de gemeenteraad 
aangegrepen om de aandachtsgebieden te presenteren waar de Dorps-
raad dagelijks mee bezig is. Ook hadden enkele verenigingen gereageerd 
op de oproep om hun issues voor te leggen aan de gemeenteraad. Al-
met-al was het een informatieve bijeenkomst waardoor de gemeente-
raad duidelijk inzichtelijk heeft gekregen waar Dorpsraad Lieshout voor 
staat en wat er speelt in het dorp. Volop aandacht van de Laarbeekse ge-

meenteraad voor de presentaties van de 
Dorpsraad LieshoutRaadsvisitatie

De gemeenteraad was in grote geta-
len komen opdagen bij de ´raadsvisi-
tatie´ in Lieshout. Oók de drie wet-
houders én burgemeester Frank van 
der Meijden gaven acte-de- présen-
ce; volop aandacht dus voor de Lies-
houtse beslommeringen. Ieder jaar 
bezoekt deze delegatie één van de 
vier Dorpsraden die de gemeente 
Laarbeek rijk is. 

Verbindende rol
Dorpsraad-voorzitter Frank van Elde-
ren trapte de presentaties af met een 
hartelijk welkom en een uitleg over 
het functioneren van de Lieshoutse 
Dorpsraad. Net als in de daarop vol-
gende presentaties werd duidelijk 
aangegeven dat de Lieshoutse 
Dorpsraad een verbindende, neutra-
le functie heeft en (Lieshoutse) bur-
gers helpt om bij het juiste loket te 
komen en initiatieven ondersteunt 
om ´van de grond te komen´. 

Deze zaken voeren zij niet zelf uit; zij 
richten zich vooral op het faciliteren 
zodat initiatiefnemers de handen vrij 

hebben om een volgende stap te 
kunnen zetten.

Aandachtsgebieden
Na de inleiding volgden presentaties 
over de belangrijkste aandachtgebie-
den die de dorpsraad heeft: verkeer 
en verkeersveiligheid, zorg en wel-
zijn, wonen, (winkel)voorzieningen 
en leefbaarheidsinitiatieven. Bij alle 
aandachtgebieden werden de doe-
len waar nu aan gewerkt wordt ge-
presenteerd en werden behaalde 
doelen getoond. Ook communicatie 
kreeg de volle aandacht: Dorpsraad 
Lieshout wil zich immers zo goed mo-
gelijk zichtbaar maken zodat de Lies-
houtenaren weten wat er speelt en 
waarmee ze bij de Dorpsraad terecht 
kunnen.

Lieshoutse verenigingen
Na de aandachtgebieden was er aan-
dacht voor de Lieshoutse verenigin-
gen. De toneelvereniging greep deze 
kans aan om (vooral jeugdige) leden 
te werven en hun activiteit en pro-
gramma onder de aandacht te bren-
gen. Ook de Heemkundekring had 

een boodschap voor de raadsleden: 
zij willen er voor waken dat zoveel als 
mogelijk de huidige gebouwen be-
houden blijven ondanks de ontwik-
kelingen: een mooi voorbeeld is de 
herontwikkeling van het Lieshoutse 
raadhuis, waar met behoud van de 
gevel én de uitstraling tóch mooie 
appartementen ontwikkeld worden. 

Lovende woorden
Na afloop had burgemeester van der 
Meijden lovende woorden voor de 
overzichtelijke en duidelijke presen-
tatie en voor het werk van de Dorps-
raad. Vooral de neutrale houding en 
het streven om burgerinitiatieven te 
ondersteunen en te kanaliseren werd 
zeer gewaardeerd. Door deze opstel-
ling kunnen de initiatieven goed op 
de juiste plaats neergelegd worden, 
waardoor deze beter mee genomen 
kunnen worden in het beslissings-
proces. Hierdoor gaat de Dorpsraad 
niet op de stoel van de politiek zitten 
maar zorgt ze wél dat de politiek vol-
ledig geïnformeerd wordt.

Halloween Discozwemmen Feel Fit Center Nuenen

Yes! Let’s Party!!
Vrijdagavond 28 en zaterdag 29 oktober gaan we weer feesten in het 
zwembad van Feel Fit Center Nuenen. Het zwembad wordt aangekleed in 
de sfeer van Halloween en er liggen leuke speeltoestellen zoals de reu-
zeslang van Harry Potter in het water.

Je bent welkom tot en met maximaal 
12 jaar oud als je tenminste in het be-
zit bent van Diploma A. Je bent wel-
kom vanaf 19.00 uur en het feestje 
eindigt om 21.00 uur. De entreeprijs 
is 8,50. 
Let op! We zijn sinds 1 september 
2021 Cashless. Er kan dus alleen via 
pin betaald worden bij de receptie 
van het zwembad. Kaartjes zijn vanaf 
maandag 24 oktober om 08.00 uur te 
verkrijgen bij de receptie van het 
sportcentrum. De oplage is beperkt.

Zien we jullie vrijdag of zaterdag?
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Carnaval

Wie wordt de nieuwe kartrekker van  
de Raod van Zatterdag carnaval 2023?
 
Over een paar weken gaat het 
weer beginnen, 11 november 
markeert de start van het carna-
valsseizoen 2023. We hadden al 
lang geleden witte rook en 
de  PKC van de Raod van Zatter-
dag is hem of haar al tijden aan 
het voorbereiden op deze groot-
se klus. Maar wij beginnen nu ook 
wel ontzettend benieuwd te wor-
den. Wie gaat ons door de gezel-

Meteorenzwerm
Deze week kan er weer naar boven 
gekeken worden; er is een meteo-
renzwerm te zien bij helder weer. 

Vooral zaterdag de 22e, kan vroeg in 
de ochtend, vlak voordat het licht 
wordt, veel hiervan te zien zijn. Ver-
wacht wordt dat het weer dan helder 
genoeg is om veel (tien tot dertig per 
uur) vallende sterren te kunnen zien. 
Ook enkele dagen voor en na zater-
dag zijn de meteoren te zien. Dus zet 
een ligstoel op een donker stukje in 
je tuin, en ga je wensen doen onder 
een warme deken. 

Programma LON-TV

Het programma van ons maga-
zine Nuenen Nú wordt meerdere 
keren per week ververst met 
nieuwe onderwerpen. De volgen-
de onderwerpen zijn in de loop 
van week 42 en 43 (onder voor-
behoud) in de uitzending van 
Nuenen Nú te zien: 

• Generale repetitie Allerzielen-
concert

• De vierde wethouder: Niels 
Wouters (W70)

• De voedselbank in Nuenen
• Wandelen met het Dichterscol-

lectief
• Verbouwing Vincentre op 

hoogste punt
• In de serie ´Lokale midden-

stand´: advocaat Marcel West-
phal

• Kunst met een grote T
• In de serie ´Lokale Midden-

stand´: goudsmid Liya
• Nieuwe vrijwilligers gevraagd 

voor Vincentre, afl.4

De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú zijn te bekijken om 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 en 23.00 uur. 
Nuenen Nú Extra is te zien om 
12.00, 15.00, 18.00 en 21.00 uur.

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

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

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

Wie nomineert u voor de  
vrijwilligersprijs en jeugdlintje? 
Sinds vele jaren reikt de gemeente Nuenen jaarlijks een vrijwilligersprijs 
uit aan een vrijwilliger. Deze uitreiking is ook een symbolische huldiging 
van alle vrijwilligers in de gemeente. Dit jaar reikt de gemeente naast de 
vrijwilligersprijs ook weer een jeugdlintje uit. Dit gebeurt tijdens de 
nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente.  Vrijwilligers die in 2022 inspi-
rerende- en/of bijzondere activiteiten hebben uitgevoerd komen in aan-
merking. De vrijwilligersprijs is voor vrijwilligers van 18 jaar of ouder en 
voor het jeugdlintje komen vrijwilligers tot 18 jaar in aanmerking. 

Prijzen
De vrijwilligersprijs bestaat uit een 
bedrag van € 1.000,- voor de organi-
satie waarvoor de vrijwilliger werk-
zaam is en een aandenken voor de 
voorgedragen vrijwilliger. Via een 
aanmeldingsformulier op de website 
van de gemeente Nuenen kunt u vrij-
willigers opgeven (tot uiterlijk 1 no-
vember!) voor de nominatie tot vrij-
williger van het jaar 2022. De prijs 
voor het jeugdlintje bestaat uit een 
geldbedrag van € 150,- en een lintje.  

Keuze
Na de sluitingsdatum worden de no-
minaties voorgelegd aan de ‘commis-
sie vrijwilligersprijs’. Deze commissie 
toetst de nominaties aan de criteria 
en adviseert het College van Burge-
meester en Wethouders over de ont-
vangen nominaties. De ‘commissie 
vrijwilligersprijs’ bestaat uit een aan-
tal personen die betrokken zijn bij 
het vrijwilligerswerk in Nuenen. Het 
College van Burgemeester en Wet-
houders maakt uiteindelijk de keuze.

Criteria 
De kandidaten die voor de vrijwilli-
gersprijs en het jeugdlintje worden 
voorgedragen dienen aan de volgen-
de criteria te voldoen: 
Vrijwilligersprijs
Het moet gaan om werk dat vrijwillig 
(dus niet beroepsmatig) gedurende 
een langere periode (minimaal 5 jaar) 
wordt verricht voor een maatschap-
pelijke organisatie in Nuenen of voor 
een of meer inwoners van de ge-
meente Nuenen;
De jaren van verricht vrijwilligers-
werk, achtereenvolgend verricht op 
meerdere fronten en/of voor meer-
dere organisaties, kunnen bij elkaar 
worden opgeteld;
De kandidaat is inwoner van de ge-
meente Nuenen en de minimum 
leeftijd van de kandidaat is 18 jaar; 
Een vrijwilliger die de vrijwilligers-
prijs al eens heeft ontvangen, of een 
koninklijk/gemeentelijk lintje, komt 
niet in aanmerking voor de vrijwilli-
gersprijs; Vrijwilligers die niet bij een 
vereniging of stichting horen krijgen 
gelijke kansen.

Jeugdlintje
Het moet gaan om vrijwilligerswerk 
dat wordt verricht voor een maat-
schappelijke organisatie of voor een 
of meer inwoners van de gemeente 
Nuenen;

De verschillende vrijwilligerswerkta-
ken, verricht op meerdere fronten 
en/of voor meerdere organisaties, 
kunnen bij elkaar worden opgeteld;
De kandidaat is inwoner van de ge-
meente Nuenen;
Alleen vrijwilligers jonger dan 18 jaar 
(voor sluitingsdatum van indienen 
voordracht) kunnen voor het Jeugd-
lintje voorgedragen worden;

Vrijwilligers die niet bij een vereni-
ging of stichting horen krijgen gelijke 
kansen.

Meld iemand aan !
De vrijwilligersprijs en het jeugdlintje 
zijn unieke mogelijkheden om vrij-
willigers in het welverdiende zonne-
tje te zetten. We willen u dan ook 
aanmoedigen om gebruik te maken 
van deze kans. Op de website van de 
gemeente leest u meer en kunt u ie-
mand voordragen: www.nuenen.nl/
vrijwilligersprijs. U heeft hiervoor de 
tijd tot 1 november!

We zien uit naar de aanmeldingen en 
zijn wederom dankbaar voor ie-
dereen die zijn steentje bijdraagt aan 
onze mooie gemeente Nuenen. 

Mocht u nog vragen hebben dan 
kunt u contact opnemen met Luuk 
Wigard, dit kan door een mail te stu-
ren naar l.wigard@nuenen.nl of tele-
fonisch contact via 06-48052961. 

Verandering 
openingstijden 
Weverkeshof
Met ingang van 31 oktober wor-
den de openingstijden van Wever-
keshof gewijzigd. In het najaar 
zien we dat we tussen de middag 
weinig bezoekers hebben. Daarom 
hebben we besloten om van 12.30- 
tot 14.00 uur te sluiten. Van 31 ok-
tober tot 6 december zijn wij op de 
doordeweekse dagen open van 
10.00- tot 12.30 uur en 14.00- tot 
17.00 uur. Van 6 december tot 1 
maart zijn we op doordeweekse 
dagen open van 10.00- tot 12.30 
uur en 14.00- tot 16.00 uur. Op za-
terdag en zondag zijn we, net als 
de rest van het jaar, open van 
10.00- tot 17.00 uur.

Zijn er calamiteiten of onderbezet-
ting en kunnen we daardoor de poort 
niet openen, dan melden we dit op 
onze Facebooksite. We hopen dat dit 
niet nodig is! Maar we kunnen dit niet 
garanderen. We hebben een tekort 
aan gastvrouwen en heren. Daarom 
toch maar weer een oproep voor 
nieuwe vrijwilligers die het leuk vin-
den om gastvrouw of heer te zijn. Je 
kunt via onze website  www.wever-
kershof  contact met ons opnemen. 
Tot ziens op Weverkeshof het mooi-
ste plekje aan de Hooidonkse beek!

Contrastvloeistof maakt 
mammografie nog nauwkeuriger
Radiologen van het Catharina Ziekenhuis kunnen, door het vooraf inspui-
ten van contrastvloeistof bij een mammografie, een nog nauwkeurigere 
inschatting maken of er sprake is van borstkanker.

Door het vooraf inspuiten van contrast-
vloeistof bij een mammografie kunnen 
radiologen een nog nauwkeurigere in-
schatting maken of er sprake is van borst-
kanker Foto Catharina Ziekenhuis

Deze methode heet Contrast-Enhan-
ced Mammography (CEM). Voor de 
vrouwen die naar het ziekenhuis ko-
men voor een borstfoto verloopt het 
proces nagenoeg hetzelfde. Het eni-
ge verschil is dat ze enkele minuten 
vóór het maken van de borstfoto 
contrastvloeistof ingespoten krijgen. 
Dit wordt via een infuus ingebracht 
in een bloedvat in de elleboog. Deze 
vloeistof hoopt zich op in tumor-
weefsel waardoor het eenvoudiger 
wordt om borstkanker te herkennen.

Nog nauwkeuriger
Door vooraf contrastvloeistof in te 
spuiten, geeft de mammografie – de 
borstfoto – een nog nauwkeuriger 
beeld. “De kans op onnodige ver-
volgonderzoeken daalt hiermee ook. 
De nauwkeurigheid van CEM is onge-
veer te vergelijken met die van een 
MRI-mammografie onderzoek“, legt 
radioloog Maaike Gielens uit.

Ongerustheid wegnemen
De techniek is niet nieuw, maar het 
Catharina Ziekenhuis is in de regio 
het eerste ziekenhuis die deze tech-
niek toepast. In eerste instantie al-
leen bij vrouwen die verwezen zijn 

vanuit het bevolkingsonderzoek. 
“Hopelijk kunnen we in de toekomst 
ook andere patiëntgroepen deze 
nieuwe techniek aanbieden. Snel 
duidelijkheid geven en waar moge-
lijk ongerustheid wegnemen is ont-
zettend belangrijk, want vooral de 
periode tot mogelijk verder onder-
zoek in het ziekenhuis, maakt vrou-
wen onrustig,” aldus Gielens.

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 om de kar te 
trekken tijdens carnaval 2023 en de scepter over te nemen van Prinses 
Rizada en haar adjudanten Barbudo en Pelliroja. 
De avond begint om 20.00 uur en zal plaatsvinden in de Multi Functione-
le Accommodatie ( MFA ) De Koppel 7 in Nederwetten.

Iets na 22.30 uur zullen de nieuwe Prins(es) en gevolg gepresenteerd 
worden.
Er zijn al diverse speculaties over wie dat zullen zijn. Er kan een fantasti-
sche prijs gewonnen worden als u raadt wie de nieuwe Prins(es) is.
Om iedereen te helpen geven we hier de volgende 3 aanwijzingen in de 
vorm van afbeeldingen die van toepassing zijn op de nieuwe Prins(es).
Kom gezellig kijken hoe leuk carnaval kan zijn in onze mooie gezellige 
locatie.
Iedereen is welkom en de toegang is gratis.

ligste dagen van het jaar leiden? 
Hieronder alvast de eerste drie 
aanwijzingen van Raoden Maor:
 
1. It's not one of a kind.
2. 87 + 2.
3. We gaan van groot naar klein.
 
Houd ook onze facebookpagina 
en Instagram in de gaten voor 
meer nieuws en aanwijzingen!

Bladkorven alleen 
voor blad
Vorige week zijn we begonnen met 
het plaatsen van bladkorven in 
onze gemeente. Deze week worden 
de laatste bladkorven geplaatst. De 
bladkorven zijn alleen bedoeld 
voor bladafval. We zien in de ge-
plaatste bladkorven helaas ook 
takken en ander snoeiafval. Takken 
en ander snoeiafval horen niet 
thuis in de bladkorven. U kunt klei-
ne hoeveelheden snoeiafval inleve-
ren bij een van de permanente 
groenbakken of bij de milieustraat.

Waarom zamelen we 
alleen bladafval in?
Zuiver bladafval kan verwerkt wor-
den tot hoogwaardige compost. Die 
kunnen we toepassen als mulchlaag; 
hieronder groeit 75% tot 100% min-
der onkruid. We doen momenteel 
een pilot met het gebruik van zuiver 
bladafval dat tot compost is ver-
werkt. 

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 ledi-
gen en gaan gele en rode kaarten uit-
delen als een bladkorf snoeiafval of 
takken bevat. Een gele kaart bete-
kent een waarschuwing voor onjuist 
gebruik. Wordt er de volgende week 
weer ander afval dan bladafval in 
aangetroffen, dan volgt een rode 
kaart en wordt de bladkorf definitief 
weggehaald. 

 

Lezing: gewrichts-
klachten met huid-, 
darm- en oogklachten
Bij sommige vormen van reuma 
komen de ontstekingen in de ge-
wrichten voor, samen met ontste-
kingen in andere organen van het 
lichaam, zoals de huid, de darmen 
en de ogen. 

Deze ontstekingen kunnen in een 
persoon voorkomen of binnen een 
familie, waarbij iedereen ergens an-
ders last van heeft. Hoe deze familie 
van aandoeningen eruit ziet, hoe je 
deze herkent en hoe je deze behan-
delt, wordt besproken.

Spreker: mw. dr. M.J.H. Boumans, reu-
matoloog in het Regionaal Reuma-
Centrum in het Máxima Medisch Cen-
trum, Eindhoven. De lezing is open-
baar en gratis toegankelijk. Ook niet 
leden zijn van harte welkom. Aanmel-
den: vóór woensdag 16 november bij 
onze gastvrouw Greet: 06 83 40 78 50.

Lezing: gewrichtsklachten met huid-, 
darm- en oogklachten
Woensdag 23 november, 19.00-21.30 
uur
Locatie: Wijkcentrum ‘t Slot, Kastelen-
plein 167, Eindhoven.
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Karter Milan Smulders; 
drie zeges in Mariembourg!
Stellen dat Milan Smulders een goed weekend had op het circuit van Ma-
riembourg is een understatement. De tienjarige Nuenenaar sprak na af-
loop van zijn beste weekeinde ooit in de Honda Cadet-klasse. Mooie bij-
komstigheid: door het grote aantal punten dat hij met zijn overwinnin-
gen verdiende, kan hij nog steeds kampioen worden.

“Het lag vooral aan de strategie die 
we hadden bedacht en veel ge-
traind”, zei een blije Milan over zijn 
fraaie zegereeks. De coureur van top-
team DFK uit België had ervoor moe-
ten knokken, maar was steeds de 
beste geweest. “Je moet vertrouwen 
op jezelf. Niet afwachten wat degene 
achter je doet, maar goed verdedi-
gen door meteen aan de binnenkant 
te gaan rijden. Dat verdedigen heb ik 
vooral geleerd bij wedstrijden.” Wat 
hij zo mooi vindt aan het karten? “Het 
racen en de competitie!”
In de GK4 Kart Series heeft Milan nog 
één ronde te gaan. Hij kan nog kam-
pioen worden, in zijn tweede seizoen 
in het kampioenschap. Die wedstrijd 
wordt gehouden in Genk. Een beken-
de baan voor Milan. "lk heb daar al 
vaak getraind en al een paar wedstrij-
den gereden. Ik vind het een leuke 

baan; Max Verstappen heeft daar ook 
gereden. Het kampioenschap win-
nen wordt wel lastig, want mijn 
grootste concurrent is in Genk ook 
erg snel, maar ik ga het natuurlijk wel 
proberen!”

Hét gezicht van de Grote Ronde van Gerwen

Warm afscheid van Toon Bouw 
Toon Bouw is na 57 jaar gestopt als bestuurslid van de Grote Ronde van 
Gerwen. Hij was in 1967 medeoprichter van de Grote Ronde van Gerwen. 
In de ruim vijftig jaar is de Ronde van Gerwen uitgegroeid tot dé klassie-
ker onder de wielercriteriums in Brabant. Toon Bouw was 57 jaar be-
stuurslid en niet minder dan 34 jaar voorzitter. Hij blijft als adviseur be-
trokken bij het bestuur. Als dank voor zijn jarenlange inzet voor 

de wielerronde ontving Toon Bouw van 
het stichtingsbestuur deze speciale her-
innering: 1967 – 2022 Toon Bouw Grote 
Ronde van Gerwen 
 (foto Cees van Keulen)    

In de regionale wielerwereld werd 
Toon Bouw als hét gezicht van de 
Grote Ronde van Gerwen be-
schouwd. Bij het gouden jubileum in 
2016 werd Toon tot erevoorzitter be-
noemd. Hij ontving toen ook een Ko-
ninklijke onderscheiding en het Zil-
veren Wiel, een hoge KNWU-onder-
scheiding. 

In wielercafé De Stam in Gerwen, tij-
dens de Grote Ronde op tweede 
paasdag ook rennerskwartier, werd 
13 oktober een geanimeerde af-
scheidsreceptie gehouden. 

Veel wielervrienden, sponsors, het 
gemeentebestuur en de KNWU 
maakten gebruik van de gelegen-

heid om Toon te bedanken voor zijn 
grote verdiensten voor de Grote Ron-
de van Gerwen. 

Theo Trommelen, 
opvolger van Toon Bouw 
Diverse sprekers blikten terug op de 
jarenlange inzet van Toon en daarbij 
werd ook zijn echtgenote Etta ge-
noemd. Woorden van dank werden 
uitgesproken door Sandor Löwik, 
sportwethouder van de gemeente 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten, 
door Peer Kamsma, vice-voorzitter 
van het stichtingsbestuur, door de 
microfonisten Jan Peeters en Rien 
van Horik, door Wil Bellemakers, or-
ganisator van de Ronde van Luyksge-
stel en door Theo Trommelen, de op-
volger van Toon Bouw in het stich-
tingsbestuur Grote Ronde van Ger-
wen.  En Toon zou Toon niet zijn: hij 
droeg zelf Theo Trommelen als nieu-
we voorzitter voor. Maandag 10 april, 
tweede paasdag, staat de 55ste edi-
tie van de Grote Ronde van Gerwen 
op het programma.

NKV F korfbal wederom kampioen
Afgelopen zaterdag heeft de F (6 t/m 8 jaar) van NKV, met behulp van de 
nieuwe talenten Maite en Olivier, wederom overtuigend gewonnen en is 
daarmee kampioen geworden. Dit keer was de F van Tilburg het slachtoffer.

Benjamin, Lucas, Olivier en Sanne zijn de hele competitie al oppermachtig. Alle 
wedstrijden werden ruimschoots gewonnen en zo kon vrij eenvoudig het 
kampioenschap in de najaars-veldcompetitie worden binnengehaald. Het is 
voor de F-jes al het vierde kampioenschap op rij. Sinds vorig jaar zomer is er 
zelfs nog geen enkele wedstrijd verloren. Er zit een hele goede toekomst voor 
NKV aan te komen! Gefeliciteerd jongens en meisjes (en natuurlijk ook de trai-
ners en coaches). Zaterdag de laatste wedstrijd ook nog even winnen en dan 
lekker vakantie vieren. Daarna in de zaal/Hongerman op naar het 5e kam-
pioenschap!?

Oude clubrecords  
sneuvelen bij Z&PV Nuenen
Tijdens een junioren-, jeugd- en seniorenwedstrijd in Veldhoven zijn 2 
clubrecords gesneuveld. Op de 50vrij wist Arlyn Schouten het clubrecord 
voor meisjes 12 jaar van Samantha Kardol uit 2008 met ruim een seconde 
te verbeteren tot 29.09. En op de 800vrijeslag dook Julie van Nispen on-
der het clubrecord voor de meisjes van 14 jaar. Met 9.52.02 was ze maar 
liefst 14 seconden sneller dan Maartje de Deugd in 1989!

Limiet voor Nederlandse 
kampioenschappen
De 800vrij van Julie betekende te-
vens dat zij in december deze afstand 
mag gaan zwemmen bij de Neder-
landse Kampioenschappen. Daar-
voor was een tijd van 10.11.34 nodig, 
iets waar Julie dus totaal geen pro-
bleem mee had. Of Arlyn bij die kam-
pioenschappen ook aan de start zal 
verschijnen zal de komende periode 
moeten uitwijzen, met haar nieuwe 
toptijd op de 50vrij heeft ze in ieder 
geval een tijd gezwommen waarmee 
ze misschien mag zwemmen. Mocht 

ze haar tijd nog verder weten te ver-
beteren tot 28.91 dan is ze zeker van 
deelname.

Dikke persoonlijke records
Naast deze toptijden was er nog een 
aantal zwemmers die tot nieuwe per-
soonlijk records wisten te komen. Zo 
verbeterde Alissa Rooijakkers (2011) 
haar tijden op de 50 en 100rug, 
50vlinder en 200wissel. Een zelfde 
setje van 4 PR’s was er verder voor 
Gor Gasparyan (2009) op de 50vij (2x) 
en 100vrij plus 50vlinder en voor Fin 
Horrocks (2010) op de 50 en 100vrij, 
50rug en 100wissel. 
Ook Kaelyn Schouten (2009) wist 4 
persoonlijke records te zwemmen op 
de 50 en 100rug, 50vlinder en 200wis-
sel, waarbij ze op de 50vlinder zich-
zelf dik 3 seconden wist te verbete-
ren.

Bij de senioren waren er persoonlijke 
records voor Britt Bogers op de 50vrij, 
Lars Diesch op de 200school, Max Pe-
ters op de 50rug, Marit Verspaget op 
de 800vrij en 100wissel en Ines Keij-
zers en Erwin Mallens op de 50vlin-
der.

Goudhoek Open  
opnieuw een succes!
 
Mede dankzij het aangename 
herfstweer, een groot deelnemers-
veld, het talrijk opgekomen pu-
bliek en de loyale sponsoring is het 
toernooi Goudhoek Open 2022 
weer succesvol verlopen.
 
Juist in het zonover-
goten finaleweek-
end was er aan 
spannende en spor-
tieve duels geen ge-
brek. De vele 3-set-
ters vroegen van de winnaars enig 
geduld, voordat ze tijdens de prijsuit-
reiking voor een enthousiaste me-
nigte in het zonnetje werden gezet.
 
Tennisvereniging De Goudhoek kijkt 
dan ook tevreden terug op de editie 
van Janssen Kerres Open 2022. Voor 
alle uitslagen zie toernooi.nl en voor 
meer foto’s de website van De Goud-
hoek.

Eerste lustrumfeest van Bridge-
club Common Sense Nuenen  
Op zaterdag 15 oktober vierden wij het eerste lustrumfeest na de fusie 
van twee clubs vijf jaar geleden. En wat voor een feest! 

De leden verzamelden zich rond het 
middaguur in een mooi versierd Eno-
de voor een kopje koffie/thee met 
een taartje. Onze voorzitter, Marloes 
van Lierop, heette iedereen welkom 
met een terugblik op de eerste 5 jaar. 

‘Ups en downs’ markeerden deze ja-
ren. Een van de ‘ups’ was altijd de gro-
te betrokkenheid en inzet van vele 
vrijwilligers in de Technische- en an-
dere commissies. De grootste ‘down’ 
was natuurlijk de Covid-19 pandemie 
waardoor we elkaar lang niet hebben 
gezien. Gelukkig kon een aantal le-
den wel bridge spelen op de compu-
ter. Maar dat haalt het natuurlijk niet 
bij ‘live’ bridge in onze eigen club-
ruimte! 

De middag bestond uit zes ronden 
bridgen en deze werden steeds afge-
wisseld met een gerechtje van Le 
Souris. Een heel lekker en gezellig 
programma dus met veel tijd voor 
mooie gesprekken. Met muziek van 
Vintage, de beentjes op de dansvloer 
en een dankwoord van de voorzitter 
hebben we het feest afgesloten.  

Niet dat u denkt dat we niet serieus 
hebben gebridged! Ondanks wat 
meer alcohol dan gebruikelijk op een 
clubavond zijn de hersencellen uiter-
mate intensief aangesproken. De 
winnaars van deze dag zijn Edith en 
Berend Danker, proficiat!  

Wilt u ook eens vrijblijvend kennis-
maken met onze bridgeclub? We 
spelen op dinsdagavonden. Kijk op 
de website: https://30022.bridge.nl 
of neem contact op met de secretaris 
op emailadres secretariaat.bccsn@
gmail.com  Graag tot ziens!  

Etta en Toon Bouw met links de nieuwe voorzitter Theo Trommelen 
 (foto Cees van Keulen)

MatchMentor
Een vrijwilligersproject waarbij twee werelden samen worden gebracht. 
Mentoren en mentee’s. Coachen of gecoacht worden, ondersteunen of 
ondersteuning krijgen en leren van elkaar! Ben je geïnteresseerd in een 
van de twee rollen? Lees dan Verder!

Mentor
Word vrijwilliger bij LEVgroep en 
draag een steentje bij! LEVgroep is 
erg dankbaar voor de inzet van haar 
vrijwilligers en daarom word je als 
vrijwilliger om de zoveel tijd in het 
zonnetje gezet. 
Vind jij het leuk om iemand te bege-
leiden? Te ondersteunen in zijn of 
haar hulpvragen? Ben jij iemand die 
anderen graag helpt? Dan is het 
matchmentorproject iets voor jou! Je 
wordt gekoppeld aan een mentee. 
Een jongere uit Nuenen tussen de 10 
en 23 jaar, met een hulpvraag op het 
gebied van onderwijs, vrije tijd, thuis-
situatie of online. Jullie komen een 
uur per week samen en mogen ge-
bruik maken van de ruimtes binnen 
LEVgroep Nuenen, of afspreken bij 
de mentee thuis.
Er vindt een kennismakingsgesprek, 
een klikgesprek, intervisie en 
evaluatie(s) plaats. Je kunt geduren-
de het hele project terecht bij de 
coördinator, Floor Donders.
 
Of Mentee
Ben jij juist iemand die het fijn vindt 
gecoacht te worden op gebieden als 
onderwijs, vrije tijd, thuissituatie of 
online? Iemand die met je meekijkt of 
je kan ondersteunen op deze gebie-

den? Denk bijvoorbeeld aan hulpvra-
gen als:
Ik heb moeite met plannen en zou 
hier graag beter in willen worden, 
kan er iemand met mij meekijken? Ik 
vind het lastig om boodschappen te 
doen en personeel aan te spreken, 
hier wil ik graag meer zekerheid in 
krijgen. Ik zou zelfstandiger en zelf-
redzamer willen worden, maar weet 
niet goed hoe. Hier zou ik graag on-
dersteuning in willen. Ik heb nie-
mand waar ik mee kan praten in mijn 
omgeving, maar ik krijg mijn gedach-
ten niet altijd op een rijtje. Ik zou het 
fijn vinden om met iemand te praten.
Je kan met veel vragen terecht bij je 
mentor. We zoeken altijd naar een 
goede match tussen jou en de men-
tor. Er vindt een kennismakingsge-
sprek, een klikgesprek en evaluatie(s) 
plaats. Daarnaast kan ook jij altijd te-
recht bij de coördinator, Floor Don-
ders. Ben je een jongere tussen de 10 
en 23 jaar en kom je uit Nuenen? Dan 
kom jij in aanmerking!

Mentor of Mentee?
Ben je geïnteresseerd? Heb je vragen 
of wil je meer informatie? Neem dan 
contact met mij op! Mail naar Floor.
donders@levgroep.nl of neem telefo-
nisch contact op via 06 – 89 97 06 53.

De Goudhoek

TENNISVERENIGING

Opvang Oekraïense 
vluchtelingen op 
de Vrouwkesakker
Wist u dat...
...één van de kinderen, Iryna Zahirna, 
in Oekraïne altijd geschaakt heeft en 
afgelopen zondag de derde prijs 
heeft gewonnen bij een schaakwed-
strijd in Eindhoven?
...de kinderen verkeersles hebben ge-
kregen van Veilig Verkeer Nederland 
(VVN)?
…alle bewoners van de opvangloca-
tie gratis toegangskaartjes hebben 
gekregen voor het museum Vincen-
tre in Nuenen?
...De Oekraïners aan een typisch Ne-
derlands fenomeen hebben deelge-
nomen; Burendag. En hier een Oekra-
iens tintje aan hebben gegeven door 
de buren te trakteren op vele zoete 
en hartige gerechten?

1919 7272

Z&PV NUENEN
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SPORTSPORT
Programma

Eerste wedstrijd van het seizoen  
bij synchroonzwemmen
Zondag 16 oktober was de eerste wedstrijd voor het synchroonzwemmen 
van dit seizoen. Tijdens deze wedstrijden kunnen de meiden hun diploma 
halen of kunnen ze hun persoonlijk record verbeteren. 

Er deden 3 meiden mee op verschil-
lende niveaus en ze moesten alle-
maal 4 figuren laten zien. Aisha en 
Femke gingen voor hun diploma en 

Kampioenschap en Ad Scheepers 
jeugdtoernooi bij HSCN!
Na een mooi en spannend seizoen heeft het U12-1 honkbalteam van 
Honk en Softbalcub Nuenen op woensdag 12 oktober de titel ‘Kampioen 
2022’ in de 3e klasse in de wacht weten te slepen. Met veel enthousiasme 
openden deze jonge atleten in april het nieuwe honkbalseizoen op hun 
thuishonk De Lissevoort. Dankzij leuke, serieuze en uitdagende trainin-
gen, met op zijn tijd gezelligheid, wisten deze fanatiekelingen zich al snel 
tot een hecht team te vormen. En dat loonde! 
 
Met als lijfspreuken ‘we doen het 
voor de lol’ en ‘we doen het samen’, 
bracht uiteindelijk hun enthou-
siasme hen het kampioenschap. In 
totaal wisten ze maar liefst 11 teams 
te verslaan, de kampioensmedailles 
hebben ze dan ook meer dan ver-
diend! Een mooie prestatie van de 
spelers, coaches en hulptrainers van 
het Heren 1 team. Met dit mooie sei-
zoen achter de rug, gaat dit team nu 
deels uiteen om verder te spelen bij 
de U15 teams, maar niet voordat ko-
mend weekend het seizoen nog offi-
cieel wordt beëindigd met een toer-
nooi!
Het Ad Scheepers jeugdtoernooi 
wordt zondag 23 oktober gehouden 

op Sportpark de Lissevoort bij HSCN. 
Naast de eigen jeugdteams komen 
er ook gastteams uit de regio om er 
met zijn allen een gezellige dag van 
te maken. Zoals het een Amerikaan-
se sport betaamt, zal een en ander 
uiteraard worden vergezeld van 
hamburgers en popcorn. De wed-
strijden beginnen vanaf 10.30 en 
rond 16.00 zal het afgelopen zijn. 
Toeschouwers zijn van harte wel-
kom, en wil je eens komen kijken of 
honkbal wat voor jou of je kind is, 
dan is dit je kans. In november star-
ten wij het nieuwe seizoen weer met 
een aantal zaaltrainingen. Voor 
proeftrainingen of meer informatie, 
stuur een email naar tc@hscn.nl.

Ondanks groot overwicht weer  
geen overwinning Gerwen
Onder prima omstandigheden is het RKGSV ondanks een groot overwicht 
opnieuw niet gelukt om de eerste 3 punter binnen te halen. Achteraf was 
iedereen het er wel over eens dat ze de overwinning verdienden maar 
mochten uiteindelijk nog blij zijn met een punt omdat ze in de laatste se-
conde van de wedstrijd nog een penalty kregen.

Gerwen had er zin in en startte uitste-
kend tegen Milheeze, zonder Terlin-
den en Ruud Jansen die in de war-
ming up uitvielen. Gerwen creëerde 
meteen een groot overwicht. Milhee-
ze had het eerste half uur alleen de 
handen vol om de voorwaartse van 
het scoren te houden. Er waren mo-
gelijkheden voor Milosovic en de 
Loo, maar beide schoten werden ge-
pareerd door keeper Borsboom.
Na 25 minuten leek Gerwen op voor-
sprong te komen maar de goal werd 
afgekeurd voor vermeend buiten-
spel. Gerwen bleef goed spelen en 
had mogelijk kunnen scoren door 
een kopbal van van Malten en een 
kans voor Milosovic, maar beide ke-
ren stond Bosboom in de weg. Mil-
heeze kwam amper over de midden-
lijn en keeper V.d. Gevel kreeg af en 
toe slechts een terugspeelbal te ver-
werken. Tot de 40e minuut, toen een 
verre bal werd opgepikt door Peters 
en die binnen het 16 meter gebied 
werd gevloerd door Maas. Penalty 
besliste scheidsrechter Sahti; deze 
werd door V.d. Vrande prima binnen 
geknald: 0-1.
De 2e helft gaf het zelfde beeld, Mil-
heeze verdedigde met man en macht 
en loerde op een counter.  Simons en 
Kreemers probeerden het van af-
stand, maar Bosboom had overal een 
antwoord op.

In tegenstelling tot de 1e helft kwam 
Milheeze nu wel een paar keer ge-
vaarlijk op de helft van Gerwen en in 
de 62e minuut schoot Broeks de 0-2 
binnen. Gerwen stond perplex, zo 
veel overwicht en nog met 0-2 ach-
ter. Trainer V.d. Eeden bracht er met 
Daan van Erp nog een extra spits bij.
Van Erp viel prima in, na 5 minuten 
kwam hij al alleen voor keeper Bos-
boom, maar zijn pas op de geheel 
vrijstaande V.d. Berk was te kort. 5 mi-
nuten later verscheen van Erp weer 
vrij voor Bosboom en nu kon hij enkel 
gestopt worden door een overtre-
ding. De penalty werd vervolgens 
snoeihard binnen geschoten door 
Milosovic. 

Gerwen kreeg uiteindelijk toch nog 
loon naar werken, toen Milosovic in 
de allerlaatste minuut naar de grond 
werd getrokken door V.d. Vrande en 
scheidsrechter Sahti voor de 3e maal 
deze middag terecht naar de stip 
wees. Dezelfde Milosovic knalde de 
2-2 op het scorebord en de wedstrijd 
was gespeeld. Gerwen had alles ge-
geven en verdiende op basis van het 
overwicht de overwinning, maar ach-
teraf kunnen ze nog blij zijn dat er in 
de laatste minuut nog een puntje 

VOETBAL 
RKVV NEDERWETTEN  
ZONDAG 23 OKTOBER 
RKSV Nuenen 8 - Nederw. 3  .............12.00 

SV Olland -  Nederwetten 5-2

Het gaat nog niet zoals het 
zou moeten voor Nederwetten
Door Louis Staals 
De harde kern van Nederwetten keek met veel plezier naar de eerste 20 
minuten  van het duel met SV Olland. Goede, vlot lopende opbouw van 
achteruit met als gevolg een strakke voorzet van Victor op Dennis van Es 
die de bal onberispelijk binnen schoot. 0-1 

Deze voor Nederwetten prettige 
start duurde echter maar tot de 20e 
minuut. Het rustige opbouwen, pas-
sen en onnauwkeurigheid nam hand 
over hand toe. In de 28e minuut kon 
Robert van Erven de bal al achter Jor-
dy van den Boogaard leggen omdat 
hij vrij mocht aannemen en ongehin-
derd de 1-1 binnen kon schieten. Bij 
een volgende aanval in de 37e mi-
nuut kon Wout van Rooy van SV Ol-
land een strakke voorzet geven op 
Harm van Oorschot en die scoorde 
de 2-1. Nog voor de rust liep de ploeg 
uit Olland uit naar de 3-1 door een 
fraaie corner van Steef van Erven, die 
diagonaal werd binnen gekopt door 
Harm van Oorschot. Met deze stand 
brak ook de rust aan en moest Neder-

het was voor hen allebei de eerste 
keer dat ze meededen op het niveau 
waar ze nu op zitten. Femke heeft 
haar diploma net niet gehaald door 1 
figuur op het age 2 niveau. Aisha 
heeft een mooie score neergezet op 
het junioren niveau ondanks de 
moeilijke figuren. 
Mirthe ging voor een persoonlijk re-
cord en had 55 punten nodig op het 
senioren niveau. Dit heeft ze dik ge-
haald aangezien ze 57,4375 heeft be-
haald. 1 van de 4 figuren heeft ze zelf 
zo goed gedaan dat ze zelfs 5de werd 
met dit figuur. We gaan weer hard oe-
fenen voor de volgende wedstrijden. 
Heb je abc en vind je zwemmen heel 
leuk, kom dan een keer een proefles 
volgen. Voor meer informatie neem 
dan contact op met synchroon-
zwemmen@zpvnuenen.nl.

Karttalent Senn Lindeman voegt nieuw 
hoofdstuk toe aan succesjaar
Kort na het binnenhalen van het Rotax Max BNL-kampioenschap heeft 
Senn Lindeman weer toegeslagen bij het Rotax Max NK. Door zijn over-
winning op Circuit Park Berghem heeft de achtjarige karter uit Nuenen 
zich bovendien geplaatst voor de prestigieuze Rotax Max Challenge 
Grand Finals. Het WK van Rotax wordt eind november gehouden in het 
Portugese Portimão en Senn mag zich gaan meten met de beste karters in 
de MicroMax klasse van over de hele wereld.  

Het raceweekend in Berghem was de 
zesde van zeven ronden in het Ne-
derlands kampioenschap van Chro-
no Karting. De teller overwinningen 
staat voor Senn na dit weekend op 
zes. De rijder van Paauwer Kart Ra-
cing heeft dit jaar nog geen NK-race 
in de MicroMax verloren. De maxima-
le score houdt in dat de Nederlandse 
titel ook zo goed als binnen is. Alleen 
een diskwalificatie in de laatste ronde 
in Genk kan hem nog van het kam-
pioenschap houden.  
Senn heeft zich door zijn leidende 
positie in het NK verzekerd van een 
ticket voor het WK in Portugal.
 

C L U B  N U E N E N

HO

NK- EN SOFTBAL

H S  C N

S i n d s

Welkom bij
Honk- en Softbalclub Nuenen

Mo12-1 is kampioen!
Mo12-1 (Meisjes onder 12) is kampioen geworden tijdens de eerste com-
petitie van het seizoen. In de laatste wedstrijd hebben ze Asten weten te 
verslaan met 5-1 en dat was natuurlijk een feestelijke afsluiting van de 
eerste competitie. De Meiden hebben nu even twee weken rust en gaan  
van de herfstvakantie genieten. Met grote waarschijnlijkheid spelen ze 
na de Herfstvakantie in de 1e klasse.

Badminton Club Lieshout 
viert jubileum met gouden feestavond
Met een uitbundige en vooral gezellige ´gouden´ feestavond heeft Bad-
minton Club Lieshout haar 50-jarig bestaan luister bijgezet. Op de exacte 
datum van oprichting hield de sportvereniging een spetterende feest-
avond die een belangrijk hoogtepunt vormde in een hele reeks aan acti-
viteiten die de vereniging gedurende 2022 heeft georganiseerd.

Voor een gezellige groepsfoto wilden de leden van Badminton Club Lieshout hun feest-
avond wel even onderbreken

Het organisatiecomité had er voor 
gekozen om niet één, maar meerdere 
activiteiten te organiseren in het ka-
der van ´BCL-50´. Deze werknaam 
had de werkgroep in het leven geroe-
pen als verbinding tussen een reeks 
van activiteiten gedurende het hele 
kalenderjaar 2022. Het bestuur had 
samen met het organisatiecomité 
gekozen om in de reeks van activitei-
ten enkele mooie hoogtepunten in te 
bouwen: het bestuur had de kaders 
uitgezet en de organisatie heeft ze 
ingevuld.

Hoogtepunt
Het hoogtepunt van het eerste half-
jaar was een sportief hoogtepunt: 
het Laarbeektoernooi. Gedurende 
een heel weekend troffen Laarbeek-
se badmintonners (jeugd en senio-
ren) elkaar en werkten zij een sportief 
én gezellig toernooi af. Het hoogte-
punt in het tweede halfjaar was voor-
bestemd voor de feestavond die de 
vereniging op de exacte oprichtings-
datum heeft gehouden. Badminton 
club Lieshout is immers op 15 okto-
ber 1972 opgericht en bestond dus 
op 15 oktober 2022 exact 50 jaar.

Organisatoren Karin van den Bigge-
laar en Ria Donkers hadden vanwege 
het 50-jarig bestaan gekozen voor 
het thema ´goud´. De feestzaal bij 
café de Koekoek was dan ook voor-
zien van vele goudkleurige decora-
ties en natuurlijk ontbraken de (ook 
goudkleurige) vlaggetjes met ´50 
jaar´ niet. Ook de bezoekers gaven op 
hun eigen wijze invulling aan het the-
ma goud: dat liep van een goudkleu-
rig hoedje tot gouden sieraden en 
van een goudkleurige stropdas tot 
bretels, vlinderdasjes en jasjes. 

Knalfeest
De feestavond zelf verliep zoals een 
feestavond hoort te gaan. Bij aan-
vang werden de jubilarissen gehul-
digd (op een later tijdstip meer hier-
over) en samen met burgemeester 
Frank van der Meijden opende voor-
zitter Stan van Vijfeijken het feest. 
Dankzij het niet aflatende enthou-
siasme van de optredende band en 
de goede zorgen van de crew van de 
Koekoek werd het een écht knalfeest 
en was het een écht hoogtepunt in 
het jubileumjaar van Badminton 
Club Lieshout.

wetten hopen op betere tijden.
Na de thee werd Tola Taylor gewis-
seld en hoopte hiermee wat meer 
snelheid maar er zat weinig verbete-
ring in het spel van Nederwetten. In 
de 65e minuut werd het ook nog 4-1 
door opnieuw Steef van Erven en 
twee minuten later ook nog 5-1 door 
Wout van Rooy. In een scrimmage 
voor het doel van Olland wist de in-
gevallen Maarten van Gerven nog de 
5-2 op het scorebord te brengen 
maar het eindsignaal van de scheids-
rechter klonk als een verlossing voor 
de hondstrouwe supporters uit Ne-
derwetten. Als straks weer sommige 
van de geblesseerden terugkomen 
hopen zij op een kentering in de re-
sultaten.

werd gepakt. Al met al een prima en 
leuke wedstrijd en genoeg houvast 
voor de volgende wedstrijden.
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 So
ciety Erica

40 Jaar

Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

Gevraagd personeel:  
 • Ervaren dakdekker
 • Leerling dakdekker 

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

of 06-55701584 / 06-20539544

- Flexibele opvang voor kinderen
van 0-4 jaar

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

Prachtige locatie Kinderdagverblijf

PUMPULUNCHI
Geldropsedijk 2a  5672 AC  Nuenen

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

WAAR SPELEN IS LEREN!!

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!

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.

Taxi naar 
Eindhoven Airport

Bent u ook toe aan vakantie en vliegt u vanaf 
Eindhoven Airport naar uw vakantie bestemming?

Laat het nieuwe Nuenense taxibedrijf WilNuTaxi u veilig naar 
Eindhoven Airport brengen. U kunt ontspannen aan uw reis beginnen. 

Reserveren kan volledig online tegen een aantrekkelijk tarief.

Nuenen naar Eindhoven Airport 
vanaf € 38,00*

* reserveer minimaal 24 uur van te voren, online en voor maximaal 
4 personen. Rit wordt niet gecombineerd met andere passagiers.

Aanbieding geldt tussen 04.00 en 22.00 uur
telefonisch reserveren kost € 42,50

https://www.wilnutaxi.nl/airport-taxi/

Wij rijden ook naar andere luchthavens zoals:
Schiphol, Zaventem en Dusseldorf.

WilNuTaxi staat voor Willems Nuenen Taxi.

 26 OKTOBER

BULLYBULLY
MaasTD

BEHOORLIJK 
BOOS
Theater 

Oortwolk

2  T/M  12 
JAAR

  12 VAN
22  -  30 OKT

BULLYBULLY

24 OKTOBER

PRENTENBOEKJES
FESTIVAL

GONNIE EN GIJSJE 
SAMEN OP STAP

BOER BORIS 
IS DE BAAS

22 + 23
OKTOBER

BRAMMETJE 
BAAS

RADMAN

27 OKTOBER

ASSEPOESTER 
DE MUSICAL

Van Hoorne

25 OKTOBER

DE HOND DIE 
LICHT GAF  

Kim van Zeben 
Theaterproducties 

& Max Tak

THEATERSPEELHUIS.NL

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

Herfstvakantie TIP!
Kleurplaat en/of speurtocht kabouter Janske

Meer info zie website

GROOT ASSORTIMENT TUINPLANTEN

VOLOP VIOLEN
VELE SOORTEN EN 

IN MEER DAN 50 KLEUREN

HEIDEPLANTEN, BLOEMBOLLEN,
POTCHRYSANTEN, ENZ.
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Informatie verspreiding: 
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