
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

Op zaterdag zijn apotheek Nuenen en 
Lloyds Apotheek Kernkwartier open van 
11.00 tot 13.00 uur.
Op werkdagen  zijn ”Apotheek Aan de 
Berg” en ”Lloyds Apotheek Kernkwar-
tier” open  tot 18.00 uur.

• Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl • Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

GSM/iPhone reparaties 
en accessoires!
iPhone Glas Reparatie? 
Klaar terwijl u wacht!
www.b2ctelecom.nl
Bezoekadres: Industrieterrein Eeneind II
De Tienden 26 B, 5674 TB Nuenen
Telefoon 040-2846566

De Huufkes 19b, 5674 TL Nuenen 
T. 040 284 3106

logo_50x35mm.indd   1 22-11-10   14:08

Maakt uw interieur compleet!
  

Opwettenseweg 74, Nuenen, www.galeriedekei.nl 

Inclusief glaszetten
Tel. 040-2430336 / Mobiel 06-15536122

Helaas moet ik u mededelen dat ik wegens 
ziekte genoodzaakt ben te stoppen met werken. 

Via deze weg wil ik al mijn klanten bedanken 
voor het vertrouwen dat u al die jaren in mij 

hebt gesteld.

Wij wensen al onze klanten 
een gelukkig en gezond 2011.

Voor al uw schilderwerk inclusief glaszetten 
verwijs ik u naar mijn collega B.J. Franke.

TEL. 040-7879759
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Openingstijden: 
Vrijdag     08.00 tot 19.00 uur 
Zaterdag  08.00 tot 17.00 uur 

Nuenen 040-283 96 47

Tevens voor de bestrijding van
ratten, muizen, zilver- / ovenvisjes,

vliegen, houtworm, etc...

Wespen overlast?

5e etappe 
Profi le Ladies 
Tour start 
en fi nisht  in 
Nuenen

Voetballen 
bij de RKSV 
Nuenen

Prikkel je 
creatieve 
zintuig
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www.twitter.com/deronddelinde

Contact met Redactie 
Op vrijdag 26 augustus zijn de lezers 
van ons blad in de gelegenheid om met 
het redactieteam van Rond de Linde in 
gesprek te gaan bij Kunsthandel Dumay, 
Park 75 (voorheen de Fortis bank).

U bent daar welkom tussen 19.00 en 19.30 
uur om uw vragen, suggesties en tips voor 
te leggen. Maandelijks wordt een ‘Contact 
met Redactie’ belegd. Uitgevers en Redactie 
hopen daarmee een extra impuls te geven 
aan de speciale relatie die Rond de Linde 
heeft met de Nuenense gemeenschap.

Tweede zondag in september

Groots Iers Sessie Festival
in Nuenen
Door Elwien Bibbe

Ooit begonnen Kees van de Sande en Kees van Cappellen, beide actief in de 
muziek, een muzikale verkenningstocht op de Glind in Amersfoort en 
deden ze rond carnaval een workshop Ierse muziek: meteen waren ze geïn-
fecteerd. 

Arie Ras met de bodhrun, Kees van Wijnen en Kees van de Sande.

Ze bezochten Ierse sessies in Den Bosch 
en Tilburg en eigenlijk vonden ze dat 
zoiets ook in Nuenen moest kunnen. En 
zo is het begonnen. In Weverkeshof, 
waar Kees van Cappellen al actief was, 
vonden ze een makkelijk toegankelijke 
en laagdrempelige locatie. 
En nu 12½ jaar later wordt er nog steeds 
iedere tweede zondag van de maand 
muziek gemaakt, samen met wie er aan 
wil schuiven aan de lange tafel. Op zon-
dag 11 september, traditiegetrouw de 
tweede zondag, vieren de trouwe sessie-
spelers dit  met een groots Iers Festival 
in de cafés rondom het Park, in Het 
Klooster en op Weverkeshof.

Op Weverkeshof ontmoet ik Kees van 
de Sande, één van de initiatiefnemers 

van toen en Kees van Wijnen, alweer 7 
jaar sessiemuzikant. Van de Sande: 
“Mensen denken vaak dat het om een 
optreden gaat, maar een sessie is dat 
dus niet. Het is gewoon samen muziek 
maken en daar gigantisch veel plezier 
aan beleven. Als een stukje bijvoorbeeld 
even niet goed loopt, dan spelen we het 
ook gewoon opnieuw. Kees van Wijnen: 
“Er zijn wel duizenden tunes, melodie-
tjes, verduidelijkt hij. Iemand noemt 
bijvoorbeeld een titel en dan beginnen 
anderen te spelen. Sommige muzikan-
ten kennen de tunes bij naam, anderen 
herkennen de melodie en spelen mee. In 
Nuenen wordt ook veel gezongen: Lied-
jes van The Dubliners, Christy Moore, 
Andy Stewart. Die zijn ook allemaal te 
vinden op YouTube.”

“In Nuenen hebben we ook sessieboek-
jes met tunes en sinds kort ook boekjes 
met de meest gezongen liedjes met de 
akkoorden. “Maandelijks zetten we ook 
een tune op onze website, zodat mensen 
kunnen oefenen”. Kees en Kees vullen 
elkaar aan. “Het leuke van de sessies is, 
dat je leert. Je kunt je vaardigheden ver-
beteren.” 

“Het zit altijd stampvol op Weverkeshof 
en er zit altijd wel een nieuwe nieuws-
gierige tussen. Aanvankelijk met wat 
schroom. Maar iedereen is na afloop al-
tijd laaiend enthousiast over de sfeer, de 
knorrende kachel en het zand onder de 
klompen.”

Aan de tafel zit ook Arie Ras. Tijdens 
gewone sessies speelt hij de bodhran en 
in de slowsessies gitaar. Hij doet de PR. 
Want zonder de bereidwilligheid van de 
kroegbazen rondom het Park en spon-
soren is een dergelijk festival niet moge-
lijk.

Programma
• Het Park. In Schafrath, de Zinn, Au-

berge Vincent en Ons Dorp komen 
ongeveer 40 sessiespelers uit Neder-
land, België en Duitsland. Ze be-
schikken over een repertoire van 
honderden tunes, zodat er zeker geen 
stiltes vallen. Net zoals op de zonda-
gen in Weverkeshof worden mensen 
uitgenodigd om aan te schuiven en 
mee te doen. Maar lekker achterover 
hangen en genieten van deze muzi-
kanten en hun muziek kan natuurlijk 
ook. Publiek is overal welkom. Aan-
vang: 13.30.

• Weverkeshof. Op de thuislocatie vindt 
een zogenaamde slow-sessie plaats. 
Daar wordt gewoon wat langzamer 
gespeeld, zodat ook minder ervaren 
spelers mee kunnen doen.

• Het Klooster. Om 18.00 vinden er af-
sluitend verschillende optredens 
plaats. Dansgroep Rinc A Ghrá, dit be-
tekent ‘dans mijn liefste’ zal laten zien 
hoe er in Ierland gedanst wordt. Ook 
hier kan heel Nuenen genieten van de 
Ierse folkmuziek. Toegang is vrij.

Vier generaties in   
Gerwen/Nuenen
De 26-jarige Linda van Veggel-Jan-
sen heeft 13 augustus het leven ge-
schonken aan haar eerste dochter 
Loïs. Loïs woont bij mamma Linda 
en pappa Marco van Veggel op de 
Doorn 1 in Nuenen.   Oma en opa 
Herma en Rini Jansen wonen in 
Gerwen en zijn plaatselijk bekend 
van de RKGSV-kantine en van het 
zangtrio Punt & L. De moeder van 
Herma is de 79-jarige Roelly van 
der Kruijssen-Blom (Eindhoven) en 
natuurlijk is ook over-oma trots. 
Op bijgaande foto de vier genera-
ties op een rijtje.

 4 generaties.

Liederentafel
Voor wie van zingen houdt. Er is zon-
dag 28 augustus weer een liederentafel 
bij café Schafrath, Park 35, Nuenen, 
aanvang 20.30 uur. De toegang is gra-
tis.

Districtsgildedag Sint Antonius-    
schut Eeneind-Opwetten
Op zondag 28 augustus aanstaande organiseert de Sint Antoniusschut Een-
eind-Opwetten een districtsgildedag voor de acht gilden van het district 
Noord van de Kring Kempenland. Het district omvat de gemeenten Nuenen 
c.a, Mierlo en Son en Breugel. Het evenement wordt gehouden op het 
schietterrein van de Sint Antoniusschut en het aanliggende evene-
mententerrein “Jo Arts” aan de Mulakkers. De toegang is gratis.

Gilden zijn historische verenigingen 
en een gildedag biedt iedere keer weer 
een mooi schouwspel. De gildedag be-
gint om 13.15 uur met een rondgang 
van de gilden over het Eeneind, ge-
volgd door een massale opmars en een 
gezamenlijke vendelgroet op het eve-
nemententerrein. De officiële opening  
wordt om 14.00 uur verricht.
Om 14.30 uur wordt begonnen met de 
wedstrijden in geweerschieten, kruis-
boogschieten, vendelen, trommen en 

bazuinblazen. Hoewel de districtsgil-
dedag op de eerste plaats een verbroe-
deringsfeest is, zullen de gildebroeders 
-naast de eer- strijden om een prijs. 
Die bestaat, geheel volgens gildetradi-
tie, uit een zilveren schild. De prijsuit-
reiking vindt om 18.00 uur plaats.

Schieten en toepen voor het publiek.
Om het aanwezige publiek kennis te 
laten maken met het schieten is er 
voor hen een schietbaan gereserveerd, 
waar men -onder deskundige leiding- 
kan schieten met de luchtbuks. Tevens 
worden er in de schutshut toepwed-
strijden georganiseerd. Bij die pu-
blieksactiviteiten zijn leuke prijsjes te 
winnen.

Statiefoto St. Antoniusschut (Foto: Fotostudio John Geven)
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: ma. t/m vrij. 8.30 tot 12.30 uur, op woensdag ook van 14.30 tot 18.00 uur,
(afd. Bevolking tot 19.00 uur), Het cluster Sociale Zaken: dagelijks 8.30-12.30 uur, consulenten telefonisch 9.00-10.00 uur.
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Let op: 
Als u een blauwe papiercontainer wilt aanvragen moet u dit doen voor 
3 september, daarna worden er administratiekosten in rekening ge-
bracht. De blauwe papiercontainers worden in de week van 12 sep-
tember geleverd.  
Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de gemeente, 
balie wonen en openbare ruimte te bereiken onder 040-2631.699.

ONDERNEMERSBUS KvK iN    
SON EN BREUgEL EN NUENEN
Op 27 augustus zijn ondernemers van harte welkom in het rijdend 
kantoor van de KvK
- van 9.30 uur tot 12.30 uur in het centrum van Son en Breugel
- van 13.30 tot 16.00 uur in het centrum van Nuenen 
Startende ondernemers kunnen gratis informatie inwinnen of vragen 
stellen over bijvoorbeeld vergunningen, personeel, administratie, be-
drijfsvormen en belastingen.
Het mobiele kantoor van de Kamer van Koophandel Brabant blijkt 
een groot succes en voorziet duidelijk in een behoefte. Bij verhindering 
is er nog een gelegenheid op maandagavond 26 september tijdens de 
Startersavond bij de gemeente Nuenen. 

ONTvANgEN AANvRAgEN  
OMgEviNgSvERgUNNiNg
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht maken burgemeester en wethouders van 
Nuenen c.a. bekend de navolgende aanvragen om omgevingsvergun-
ning te hebben ontvangen voor:

Soort  Datum  Dossier- Locatie Activiteit  
aanvraag ontvangst Nummer   
 
Regulier 17/08/2011 N-HZ-2011-0137 Boordseweg 73 Het bouwen van  
    carport  

Regulier 17/08/2011 N-HZ-2011-0138 Lieshoutseweg 49 B Het veranderen  
    van gebruik in  
    permanente   
    bewoning  

Deze aanvragen liggen vanaf heden ter inzage bij de balie Wonen en 
Openbare ruimte, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Hiertegen kan 
geen bezwaarschrift worden ingediend. Dit kan pas nadat omgevings-
vergunning is verleend.

iNgETROKKEN AANvRAAg  
OMgEviNgSvERgUNNiNg

Soort  Datum  Dossier- Bouwadres Bouwactiviteit
aanvraag intrekking Nummer  
  
Regulier 26/07/2011 N-HZ-2011-0107 Parkstraat 3D Veranderen gebruik  
    garage  

vERLEENDE vERgUNNiNgEN    
EN ONTHEFFiNgEN
Er is ingevolge het Besluit Algemene Voorwaarden  en Bepalingen 
Machtiging en Mandaat:

een reguliere bouwvergunning verleend voor:

Datum  Dossiernr. Bouwadres Bouwactiviteit verzend-datum
besluit
 
17/08/2011 20090277 Laar 80 Oprichten biggen-  18/08/2011  
   en zeugenstal   

een reguliere omgevingsvergunning verleend voor:

Datum  Dossiernr. Bouwadres Activiteit Omschrijving verzend-
besluit     datum
 
16/08/2011 N-HZ-2011- Berg 61 Slopen Slopen woonhuis  16/08/2011 
 0123   en 2 bijgebouwen 
  
16/08/2011 N-HZ-2011- Den Haak 9 Bouwen Plaatsen schoorsteen  16/08/2011 
 0105   en scheidingswand op    
    oprit   

De vergunningen liggen vanaf heden ter inzage bij de balie Wonen en 
Openbare ruimte, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Tegen desbe-
treffende besluiten kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de 
dag van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het 
College van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 
10000, 5670 GA  Nuenen.
Tevens kan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank te ‘s-Herto-
genbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90.125, 5200 MA ‘s-Herto-
genbosch, een verzoek worden gedaan een voorlopige voorziening te 
treffen.

PUBLiCATiE
Concept-vrijstellingsbesluit art. 19 lid 3 WRO 

B en W zijn voornemens met toepassing van artikel 19 lid 3 WRO, 
vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan ten be-
hoeve van de realisatie van het navolgende bouwplan:

Stationsweg 10, gedeeltelijk vergroten van een werkplaats 
(BV04.00044).
De vrijstelling betreft de goothoogte, de situering en de afstand tot 
de zijdelingse perceelsgrens.

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende 
stukken liggen, met ingang van 25 augustus 2011, gedurende 6 weken 
ter inzage bij de balie Wonen en openbare ruimte, Jan van Schijnvelt-
laan 2 te Nuenen.
Tijdens de inzagetermijn kan een ieder een zienswijze, bij voorkeur 
schriftelijk, kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Nu-
enen c.a., postbus 10000, 5670 GA Nuenen. In de zienswijze moet 
duidelijk worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerp-
besluit deze betrekking heeft. Mondelinge zienswijzen kunnen, bij 
voorkeur na afspraak, naar voren worden gebracht bij de balie Wonen 
en openbare ruimte, telefoonnummer 040-2631 699. 

Nuenen, 25 augustus 2011

Ontwerpbestemmingsplan ‘Boordseweg 77’
B en W van de gemeente Nuenen c.a. maken bekend dat met ingang 
van 26 augustus 2011 gedurende zes weken op het gemeentehuis, Jan 
van Schijnveltlaan 2 te Nuenen, voor een ieder ter inzage ligt het ont-
werpbestemmingsplan ‘Boordseweg 77’. 
Het bestemmingsplan heeft betrekking op de ontwikkeling van 2 vrij-
staande woningen op het perceel Boordseweg 77 te Nuenen, kadas-
traal bekend gemeente Nuenen, sectie D , nrs. 3091, 3492.
Het ontwerpbestemmingsplan kan op het gemeentehuis worden in-
gezien bij de balie Wonen en Openbare Ruimte. Het plan is ook raad-
pleegbaar via de gemeentelijke internetsite: www.nuenen.nl en de 
landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerp-bestemmings-
plan ‘Boordseweg 77’ kan rechtstreeks worden geraadpleegd via de 
volgende link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IM-
RO.0820.BPNuenenBoordsew77-C001
Een ieder kan binnen de termijn van tervisieligging een zienswijze met 
betrekking tot dit ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Een 
schriftelijke zienswijze dient te worden gericht aan de gemeenteraad 
van Nuenen, postbus 10.000, 5670 GA  Nuenen. 
Een zienswijze kan ook mondeling worden ingediend bij de heer G.J. 
Andriessen van de afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer 040-
2631648).

Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. maken voorts bekend 
dat zij voornemens zijn in verband met dit bestemmingsplan hogere 
grenswaarden als bedoeld in de Wet geluidhinder vast te stellen. Het 
ontwerp van deze beschikking ligt eveneens met ingang van 26 augus-
tus 2011 gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis. 
Gedurende deze periode kan een ieder zijn of haar opmerkingen hier-
over schriftelijk kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van 
Nuenen, postbus 10 000, 5670 GA Nuenen. 
Ook over deze ontwerpbeschikking kan een mondelinge zienswijze 
worden ingediend bij de heer G.J. Andriessen van de afdeling Ontwik-
keling (telefoonnummer 040-2631648).

Nuenen, 25 augustus 2011

SERviCEPUNT
Berg 22c, 5671 CC Nuenen, telefoonnummer: (040) 283 16 75
Inloop: op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 
uur.
• spreekuur consulenten: 09.00 tot 11.00 uur
• telefonische bereikbaarheid balie: 08.30 tot 16.00 uur

CONTACT MET BURgEMEESTER   
EN WETHOUDERS
U kunt via het bestuurssecretariaat informatie krijgen over de moge-
lijkheid om met de burgemeester of een wethouder in contact te ko-
men.
De secretaresse van burgemeester en gemeentesecretaris is mevrouw 
R. van Geffen.
De secretaresse van de wethouders is mevrouw G. Grinwis.
Het bestuurssecretariaat is bereikbaar via telefoonnummer (040) 263 
16 10.

vragen per e-mail:
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat 
doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl

gEMEENTEHUiS gESLOTEN
Op  donderdagmiddag 1 september 2011 is het gemeentehuis gesloten 
vanaf 13.00 uur de hele middag voor alle bezoek in verband met een 
organisatiebrede teambuildingsactiviteit.

vERKEER
Afsluiting provincialeweg N615 Nuenen-Beek en Donk ter hoogte 
van Lieshout
Maandag 29 augustus start de Provincie Noord-Brabant met werk-
zaamheden aan de provincialeweg Nuenen-Beek en Donk ter hoogte 
van Lieshout. In verband met deze werkzaamheden wordt de N615 
afgesloten vanaf de kruising Deensehoek tot de rotonde bij Bavaria. 
Ook de Provincialeweg vanuit Aarle-Rixtel wordt afgesloten vanaf de 
zijweg Brierke.
De afsluiting duurt tot zaterdag 22 oktober. Het verkeer wordt omge-
leid via Stiphout en de Kanaaldijk. Het fietsverkeer zal over het fietspad 
aan de oostzijde van de weg worden geleid. De werkzaamheden be-
staan uit het veranderen van de aansluiting met de weg naar Aarle-
Rixtel. De N615 wordt de doorgaande weg en de weg uit Aarle-Rixtel 
krijgt een aansluiting op de N615.

AFvALiNZAMELiNg / OUD PAPiER
De volgende verzamelpunten van papier komen met ingang van 1 
september te vervallen: 
• Terrein aan de Dubbestraat 2;
• Heikampen 3, Insp. Crijnsschool;
• Jacobushoek 5, De Wentelwiek;
• De Huikert, Jong Nederland;
• Eeuwdriessestraat 1, Gemeenschapshuis Enode;
• Sportlaan, ter hoogte van de Regenboog kerk. 

Voor het inleveren van oud papier gebruiken de meeste bewoners een 
blauwe papiercontainer. Woont u in de bebouwde kom dan kunt u de 
blauwe papiercontainer een keer per maand aanbieden. Bent u niet 
in het bezit van een blauwe papiercontainer, dan kunt u die (gratis 
voor 3 september) aanvragen bij de gemeente, te bereiken onder te-
lefoonnummer 040-2631699, of via het email adres gemeentehuis@
nuenen.nl (zet uw adres er wel bij). Kijkt u voor het inzamelschema op 
uw afvalwijzer of op de gemeentesite. (www.nuenen.nl/wonen in Nu-
enen/ alles over afval) 

De bewoners van Gerwen die buiten de bebouwde kom wonen en die 
niet in bezit zijn van een blauwe papiercontainer kunnen hun papier 
afvoeren via de ondergrondse container aan de Akkerstraat/Mickers-
land;
De bewoners van Nederwetten die buiten de bebouwde kom wonen 
en die niet in bezit zijn van een blauwe papiercontainer kunnen papier 
afvoeren via de ondergrondse container aan de Koppeldreef;
De bewoners van Eeneind kunnen een blauwe papiercontainer aan-
vragen of het papier afvoeren naar de milieustraat aan de Huufkes.
  
Grote stukken papier/karton kunnen (gratis) afgevoerd worden aan 
de milieustraat Nuenen. Vergeet uw milieupas niet.

vERvOLg ELDERS iN DiT BLAD

Papiercontainer    
Dubbestraat 2 verdwijnt
Op 2 augustus heeft het college besloten om te stoppen met inzamelen van 
papier in bovengrondse papiercontainers. Dit wil zeggen dat er per 1 sep-
tember geen papiercontainer meer staat bij de familie de Greef, Dubbe-
straat 2. Dinsdag 30 augustus is de laatste keer.

Deze container heeft er 19 jaar gestaan en 
buurtschap Boord vindt het erg jammer dat 
ze door de bezuinigingen van de gemeente 
deze bron van inkomsten gaan missen. “De 
inkomsten van het oud papier hebben er 
voor gezorgd dat we in de gelegenheid wa-
ren om diverse activiteiten te organiseren 
en om de contacten binnen onze buurt te 
verstevigen. Iedereen die bij ons het papier 

in de container heeft gedaan, willen we dan 
ook bedanken evenals de familie de Greef 
voor hun bereidwilligheid om de container 
op hun terrein te plaatsen al die 19 jaar lang 
” Aldus Maria Jansen van het buurtschap. 
De 3e maandag van de maand blijft het 
buurtschap overigens gewoon oud papier 
op halen met de vrachtwagen, net zoals ze 
dat nu ook al doen.

Vuil oog
Mevrouw Tina Klep uit de Raessens-
hof 61, 5671 KG Nuenen ergert zich 
met vele medebewoners aan de groen-
voorziening/aanplant/onderhoud in 
hun nieuwe wijk in het centrum.
Het Oog van Nuenen is voor hen het 
Vuile Oog van Nuenen. 
De bewoners bezinnen zich op verde-
re acties.

Het vuile Oog van Nuenen.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl



      

   

Speciaalzaak
in aardappelen

groente en fruit

parkStraat 12
nuenen, 040-2840408Parkstraat 12A  - Nuenen - Tel. 2831393/2840347

Groente
& Fruit

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

 WeekeNDreclame OP Vr. 26 eN Za. 27 aug.: 

Hollandse snijbonen, gesn. 1/2 kilo 1,49
champignons, per bakje .................. 0,69
aardappelschijfjes, 1/2 kilo............ 0,89
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 29 augustus:

Hollandse prei, hele kilo ...............0,59
DINsDag 30 augustus:

savooiekool, panklaar, 1/2 kilo ......0,69
WOeNsDag 31 augustus:

rode kool, panklaar, 1/2 kilo. ......... 0,69
DONDerDag 1 sePtember:

gekookte bieten, 1/2 kilo ...............0,69
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

geHele Week VaN 26 aug t/m 1 sePt.:
Hollandse tomaten, hele kilo .. 0,69
Witte druiven, per doosje ±2 kilo 2,49
komkommer appel-dillesalade, 250 gr. .. 1,59
Perssinaasappels, 12 stuks .... 1,99

parkStraat 12b, nuenen, telefoon 040-2842311

Reclames geldig t/m zaterdag a.s.ToT ziens bij

Voor specialiteiten 
én koopjes!

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

parkStraat 12b, nuenen, telefoon 040-2842311

         

4 Gehaktballen +
4 Saucijzen, samen ......5,95
Rucolarol
100 gram ............................2,00
Bij 100 gr. runder rookvlees
100 gram selderijsalade   .....GRATIS
Biefstukreepjes
400 gram ............................6,95
Worstjes en zo 
“Saucijsjes met roerbakgroenten en spek”
100 gram ............................1,50
Caprese al Forso
100 gram ............................2,25
Bijna al onze broodjes gaan warm de deur uit!

sPecIal

sPecIal

sPecIal

kOOPJe

actie geldig van vrijdag 26 augustus 
t/m donderdag 1 september:

Appeltaartje
NIEUW.....................
Tarwe hoeve brood
Luchting.authentiek
tarwebrood................
Candybrood
voor.maar................

Brood van de maand augustus:

Maïsbrood
Licht maïsbrood met

zonnebloempitten

€ 2,10

€ 6,50

€ 1,75

Proef de heerlijke zomer bij Bakkerij Verhallen

Parkstraat 10a, nuenen. telefoon 040-2836019

1991 - 20 Jaar - 2011

 HOOFDPRIJS: 
mODecHeQue
t.W.V € 200,-

LEVER DE BON MET GELUKSNUMMER IN 
EN MAAK KANS OP MOOIE PRIJZEN.

 • KLEDING
 • CADEAUBONNEN
 • HORLOGE
 • ETC.

TREKKING : IN DE WEEK VAN 29 AUGUSTUS 2011



‘n Italiaans tintje!
DEZE WEEK:

Chris en Hanneke Vogels 
Keurslager

Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen-Zuid 
Telefoon 040-2834564

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

Carpaccio Misto
“Overheerlijk”, 3 voor ..................695

Gevuld stokbroodje
“Uit de oven”, per stuk ................199

Rucolarolletje
“Special”, 100 gram ......................200

Bij 100 gr. rookvlees “Alle soorten”,

GRATIS 100 gr. selleriesalade

4 Gehaktballen en 
4 saucijzen “koopje” samen ...595

gewoon vers
Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen-Zuid
Hoge Brake 50, tel. 040-2840263

gewoon vers
Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen-Zuid
Hoge Brake 50, tel. 040-2840263

Aanbiedingen geldig van 
maandag 29 t/m 
woensdag 31 augustus a.s.

BROCCOLI 
500 GRAM .................0.99

SUIKERMAIS 
PER SCHAAL .............. 0.99

NIEUWE OOGST ELSTAR
PER KILO .................. 1.49

BLAUWE DRUIVEN
500 GRAM ................. 1.49

Aanbiedingen geldig van 
donderdag 25 t/m 
zaterdag 27 augustus a.s.
 
PORTO BELLO 
PER SCHAAL .............. 1.49

NICOLA AARDAPPELS 
PER ZAK ....................1.79

WITTE DRUIVEN
PER KILO ...................2.49

REINE VICTORIA PRUIMEN
500 GRAM ..................0.99

Boord 14
Nuenen

Dagelijks 
verse 

aardbeien
van de 

volle grond

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

De mooiste horeca 
locatie van helmonD 

Paviljoen de Warande, De Kluis 4, Helmond
 T: 0492-536361, www.paviljoendewarande.com

gehele dag geopend VanaF 11.00 UUR
Van dinsdag t/m zondag

Geheel vernieuwd buitenterras met tuin.

4-GANGEN KEUZE MENU

e 26,- p.p.

www.restaurantdesteenoven.nl

Steenovenweg 21
Helmond

0492-507507

www.lekkereteninhelmond.nl  www.trouweninhelmond.nl

Gehele maand augustus

25% kortinG op ons
3-GanGen menU van E 28,-

nu E 21,- p.p.

Met mooi weer lunch en diner buiten in 
onze restauranttuinGeheel vernieuwd buitenterras met tuin.

4-GANGEN KEUZE MENU

e 26,- p.p.

www.restaurantdesteenoven.nl

Steenovenweg 21
Helmond

0492-507507

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Smeets 
Jonge jenever 

1 liter … €9,95 
Safari likeur 

0.7 liter … €9,95 
Ballantines 

Schotse whisky 
1 liter … €19,95 

Kahlua koffielikeur 
0.7 liter … €12,50 

Baileys 
Cream likeur 

0.7 liter … €12,50 

Acties geldig tot en met 15 september 2011 

Piano-keyboard lessen
gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper
Voor info: tel. 040-2839698

Tomakker 40, 5673 LG Nuenen

Salsa &

Dansstudio Le Haen De Run 3124 Veldhoven
Maandag 5 sept 19.30-20.30: Salsa advanced
  20.30-21.30: Salsa semi-advanced
  21.30-22.30: Salsa intermediate
Woensdag 7 sept 21.00-22.00: Salsa beginners

De Enode Eeuw Driessestraat 1 Nuenen
Maandag 5 sept 19.30-20.30: Zumba
Vrijdag 9 sept 19.30-20.30: Zumba
  20.30-21.30: Salsa intermediate
  21.30-22.30: Salsa beginners

De Rondweg Camphuysenstraat 1 Eindhoven
Woensdag 7 sept 19.15-20.15: Zumba
  20.15-21.15: Zumba

De Ketting Tinelstraat 3A Eindhoven
Donderdag 8 sept 19.30-20.30: Zumba

 040 – 2513090 /  www.salsapati.nl
Ook voor workshops en 

dansdemonstraties voor elk feest!

Bel voor een GRATIS proefl es Salsa of proefl es Zumba € 5,-            
Geen danservaring vereist.

T’ai Chi School Goudswaard
Bent u op zoek naar geestelijke en lichamelijke rust?

Wilt u op een plezierige en actieve manier ontspannen?
Wilt u bewuster met uw lichaam omgaan,

bewegen en in beweging komen?
Misschien zijn T'ai Chi Ch'uan en Qi Gong 

dan iets voor u.
Door langzame vloeiende bewegingen uit te voeren leren 

we beter ontspannen en ervaren meer innerlijke rust.
Deze uit China afkomstige oefeningen verbeteren de algehele gezondheid, 

waardoor ziekten voorkomen kunnen worden en tevens genezen.

GRATIS proeflessen T’ai Chi Ch’uan en Qi Gong in NUENEN
 Maandag 29 Augustus, ‘s Avonds om 18.00 uur,
 Donderdag 1 September, ’s Ochtends om 10.15 uur,
 Vrijdag 2 September, ’s Ochtends om 10.30 uur.

 Scarabee, Mantelmeeuwlaan 10, Nuenen

Wees stil als een berg, beweeg als een machtige rivier

www.taichischoolgoudswaard.nl                       tel: 013 5714949/06 41370232
Tilburg                     Nuenen                     Drunen                     Den Bosch

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

Reparatie en vernieuwing van riolen
Tevens reinigen van gevels, stoepen en terrassen

24-uurs service en géén voorrijkosten

Tel. 040-2838590 - Mobiel 06-53719557
Maerdonk 8, Nuenen

VASTE AANBIEDING:
CHERRY TOMATEN, PER DOOS ..........0,69
CHAMPIGNONS, PER DOOS ..................0,79

Meld je nu aan!

BODY SHAPE 40 + GROEPSLESSEN
Een gezellige gymgroep onder proffesionele begeleiding

Inhoud van de lessen: - Warming up
 - Rek- en strekoefeningen
 - Body shape / pilates oefenignen

De pilates en body shape zijn verschillende oefeningen ter bevorde-
ring van kracht lenigheid en conditie, die alle spieren en gewrichten in 
heel het lichaam trainen om in goede vorm te komen en te blijven.

Vanaf 8 september iedere dinsdagavond in de gymzaal aan de Mgr. 
Cuijtenlaan in Nuenen.

De lessen bestaan uit 3 groepen:
Groep 1   Groep 2
Voor vrouwen 40+  Voor vrouwen 40+
Van 19.30 tot 20.30 uur  Van 20.30 tot 21.30 uur

Groep 3
Voor Mannen 40+
Van 21.30 tot 22.45
(drie kwartier bodyshape en pilates en een half uur volleybal )

Bent u geïnteresseerd? 
Voor meer informatie of een gratis proefl es bel of mail naar:

Maureen van den Berk
06-27403782 - Maureenvdberk@hotmail.com

BodBod
shape

maureen van den Berk

30 augustus

professionele
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Nieuws met zaken Gevestigd in Nuenen

De Pinckart 54, 5674 CC Nuenen

Tel. 040 263 1200

www.advocatenkantoorintveld.nl

Gevestigd in Nuenen 

 

 
 

De Pinckart 54, 5674 CC Nuenen 
 

Tel. 040 263 1200 
 

www.advocatenkantoorintveld.nl 
 

Prikkel je creatieve zintuig;
Het is alweer 12 jaar geleden dat er in Rond de Linde een artikel stond, over 
de door Nicole Abbing toen net gestarte kleicursus voor kinderen. Bij veel 
ouders begonnen bij het zien van deze bezigheid en de resultaten ook de 
handjes te kriebelen. En zo ontstond er een groep voor volwassenen. 

Nieuwe Catharina-apotheek  
in aanbouw 
Het Catharina Ziekenhuis is begonnen met de bouw van de nieuwe apo-
theek. De Catharina Apotheek gaat eind 2011 open en komt in de centrale 
hal van het ziekenhuis. Bij de apotheek kunnen patiënten na ontslag uit het 
ziekenhuis of na bezoek aan een polikliniek onmiddellijk terecht voor de 
juiste medicijnen. Het Catharina Ziekenhuis biedt patiënten daarmee 
gemak, service, advies en goede begeleiding in hun medicijngebruik. 

De nieuwe apotheek is onderdeel van 
de ziekenhuisapotheek. Daardoor 
wordt de kennis die in het ziekenhuis 
op het gebied van medicatie beschik-
baar is, maximaal ingezet voor pati-
enten. Bovendien zijn door de sa-
menwerking met alle specialisten, de 
voorgeschreven medicijnen direct op 
voorraad. De patiënten kunnen de 
benodigde medicatie dus meteen op-
halen. In de nieuwe apotheek is veel 
kennis aanwezig over het gebruik, 

het effect, de bijwerking en de risico’s 
bij bepaalde combinaties van medi-
cijnen. "We kunnen door onze exper-
tise de patiënten goed begeleiden en 
daardoor dragen we bij aan veilig en 
effectief medicijngebruik,” aldus zie-
kenhuisapotheker Sonja Wessels.
Het medicijngebruik van elke patiënt 
wordt gecommuniceerd met de eigen 
apotheek en huisarts. Zo blijft het 
overzicht van de medicatie die de pa-
tiënt gebruikt voor alle hulpverleners 
actueel. De Catharina Apotheek 
komt pal naast de hoofdingang van 
het Catharina Ziekenhuis. De ope-
ning staat in december gepland. 

Catharina Ziekenhuis Eindhoven
Het Catharina Ziekenhuis is een mo-
dern topklinisch opleidingsziekenhuis 
waar vrijwel alle specialismen verte-
genwoordigd zijn. Naast de reguliere 
basisfuncties, is het ziekenhuis vooral 
bekend om de behandeling van pati-
enten met hart- en vaatziekten, kanker 
en IVF. Er worden veel artsen en ver-
pleegkundigen opgeleid en het weten-
schappelijk onderzoek dat gedaan 
wordt, scoort internationaal hoge 
ogen. Het Catharina Ziekenhuis 
draagt al sinds 2000 het NIAZ-kwali-
teitskeurmerk en kreeg in 2009, 2010 
en 2011 de titel Topwerkgever. 

Santeon
Het Catharina Ziekenhuis is een San-
teon ziekenhuis. Santeon is een natio-
nale ziekenhuisgroep die streeft naar 
de hoogste kwaliteit van medische 
zorg en gastvrijheid. 
Kijk voor meer info op www.santeon.
nl of www.catharina-ziekenhuis.nl.

De kleilessen voor kinderen moest Ni-
cole door tijdgebrek, want ze had meer 
tijd nodig voor eigen werk, in 2006 la-
ten vervallen. Dit tot grote teleurstel-
ling van de jeugd! Wel kunnen er nog 
steeds kleifeestjes gegeven worden bij 
Nicole thuis.
De kleicursus voor volwassenen bestaat 
nog steeds. In de huiselijke kring wordt 
nog steeds gewerkt in kleine groepjes, 
wordt wederzijds inspiratie opgedaan, 
gekletst, gelachen en ook een luisterend 
oor geboden over de meest uiteenlo-
pende onderwerpen. “Het werken met 
klei werkt ontspannend, geeft rust op 
allerlei gebied. Er ontstaat een eigen 
kunstwerk, iets waar je trots op mag 
zijn!” Aldus Nicole. “Er zijn zelfs cursis-
ten van het eerste uur die nog steeds 
met veel plezier wekelijks hun creatieve 

passie hier uitleven.” Eind september 
start het nieuwe kleiseizoen weer, en er 
zijn enkele plaatsen vrij. Meer informa-
tie bij Nicole Abbing, tel. 040-2838899

Victors Veilig-poppen 
niet langer veilig
Afdeling Nuenen van Veilig Verkeer 
Nederland heeft afgelopen week bij 
de Nuenense basisscholen de span-
doeken “De scholen zijn weer 
begonnen” opgehangen. 

Bij gevaarlijke situaties zijn ook Victors 
Veilig-poppen geplaatst. Zo ook bij ba-
sisschool De Mijlpaal. Daar is afgelopen 
weekend een poging gedaan om de ter 
plaatse aan een boom gemonteerde Vic-
tor Veilig-pop te ontvreemden. Toen dat 
vanwege een aangebracht slot onmoge-
lijk bleek, heeft men Victor Veilig  zoveel 
mogelijk gesloopt. Van de vernieling 
wordt aangifte gedaan. We hopen dat de 
spandoeken dit jaar blijven hangen. Vo-
rig jaar zijn er drie ontvreemd. Voor 
meer informatie: 
www.vvnbrabant.nl/nuenen.

Nuenens Belang, uw Belang
De redactie van dit blad biedt iedere week een politieke partij de mogelijk-
heid zich tot de Nuenense burgers te richten. Deze week Nuenens Belang.
De bevlogen Jacques Leemans heeft als enig partijlid in 1996 Nuenens 
Belang opgericht.

Dankzij zijn enorme motivatie, juridi-
sche achtergrond en bestuurlijke capa-
citeiten, vormde hij al snel een partij 
waar de gevestigde orde sterk rekening 
mee moest houden. Zijn kritische 
houding en opmerkingen in onvervalst 
Nuenens, vormen ondertussen een be-
grip binnen de lokale politiek.
De grote sociale betrokkenheid en niet 
in de laatste plaats het enorme inzicht 
in de gevolgen van alle veranderingen 
die de maatschappij al doormaakte, 
maakte dat Nuenens Belang al snel 
duidelijke resultaten behaalde voor de 
Nuenense bevolking en zodoende het 
unieke dorpsleven wist te beschermen.
Twee raadsleden en drie burgercom-
missieleden vertegenwoordigen Nue-
nens Belang in de gemeenteraad als 
coalitiepartij.  De voorstellen en amen-
dementen van Nuenens Belang, in uw 
Belang, zijn tot nu toe bijna zonder 
uitzondering geaccepteerd. We slaan 
daarmee concrete bruggen, tussen de 
partijen onderling, de burgers en poli-
tiek bestuur. De primaire partijregels 
van Nuenens Belang zijn veiligheid en 
duurzaamheid, maar ook het luisteren, 

opkomen en vooral serieus nemen van 
en voor de mensen. Speciale aandacht 
aan ouderen, jongeren en de meest 
kwetsbaren in de Nuenense gemeen-
schap moet behouden blijven.
Naast de ervaren raadsleden Jacques 
Leemans, fractieleider (Ruimte en Fi-
nanciën) en Marijke Moviat (Samenle-

Vlnr: Mark Bressers, Jeff Pereira, Joost Vereijken en Joost Dillen.

Naast de merken van onder andere 
Patrizia Pepe en Malene Birger zijn er 
nieuwe merken bijgekomen, zoals An-
tik Batik, Iro en J-Brand.
“Mijn idee over mode is stoer en vrou-
welijk, voor de een iets stoerder, voor 
de ander iets vrouwelijker”, aldus eige-
naresse Marij Drijvers. Een van de 
verkoopadviseuses Anita, er zullen 
veel mensen zijn in Nuenen en omge-
ving die haar kennen, omschrijft Ma-
rilot als volgt; ”De winkel is compleet 
vernieuwd en past helemaal bij deze 
tijd. De reacties van de klanten zijn 
ook allemaal heel positief. De indeling 
is overzichtelijk, de kleding hangt op 
dezelfde kleurtinten en het interieur 
straalt rust uit.” Ook de jongste aan-
winsten van Marilot, Nicole en Avi-
gail, weten wat er op modegebied 
gaande is. 
En wie kent niet Yolande, de meest 
trendy vrouw van Nuenen, Eindhoven 

en omgeving. Kortom: Marilot heeft 
een geweldig team, een geweldige col-
lectie en er is een relaxte sfeer.
“Mede dankzij van Aldenhoven Inte-
rieurbouw, die mijn ideeën fantastisch 
heeft uitgevoerd en het uitstekende 
lichtadvies van Joop Billekens, is mijn 
winkel een beleving geworden. 
In een sfeervolle ambiance met de 
meest ervaren verkoopadviseuses en 
geweldige merken, wordt de klant op-
timaal geadviseerd. Ook mijn dochter 
Lotte heeft hieraan bijgedragen en is
mijn collectie een mix van al het goede 
waar een vrouw mooi van wordt”, 
geeft Marij aan.

Heb je tijdens deze natte zomer be-
hoefte gekregen aan een nieuwe 
herfst/winter garderobe? Kom dan 
een voorproefje nemen van de nieuwe 
collecties in the new and improverd 
Marilot.

Marilot Nuenen heropend.

Kledingzaak Marilot   
verbouwd en heropend
Half augustus was het dan zover, de heropening van Marilot Nuenen aan de 
Vincent van Goghstraat 7. De trendy kleding, uit voornamelijk Italië, Frank-
rijk en Scandinavië, die voorheen al kenmerkend was voor Marilot, is nu 
nog verder uitgebreid. 

advertorial

Hilde Vennix is 25 jaar in dienst bij Fietstotaalzaak De Concurrent. De direc-
tie en personeel feliciteren haar hartelijk met dit 25 jarig jubileum in de zaak.

 

Hilde Vennix 25 jaar bij Fietstotaalzaak De Concurrent.

ving) is het team versterkt met de en-
thousiaste Nuenenaren Jeff Pereira, 
Joost Vereijken, Mark Bressers en 
Joost Dillen.
Hoewel het aantal partijleden de laat-
ste jaren aanzienlijk toeneemt, komen 
we graag in contact met bewoners uit 
Nuenen, Nuenen-Eeneind, Gerwen en 
Nederwetten die Nuenens Belang ver-
der gestalte willen geven op de gebie-
den van veiligheid, leefbaarheid, cul-
tuur, financiën, zorg en welzijn, 
onderwijs, communicatie en bestuur. 
We maken graag kennis met inwoners 
die vanuit hun dagelijks werk of le-
vensomstandigheden, hun opleiding 
of vanwege motivatie, stagebehoeften 
of een talent, een positieve aanvulling 
kunnen vormen op het totale partijbe-
leid en vooral constructief vernieu-
wend bezig willen zijn.
Uw reacties per mail: 
info@nuenensbelang.nl of per tele-
foon 040 - 283 58 91.

Schnäppchen
Door Elwien Bibbe

Donderdag was ik al weer thuis. Een dagje eerder, want vrijdag zou het op 
de Hunsrück en de Vulkaneifel echt alleen nog maar regenen volgens de 
Duitse weermannen, die me met een "bald wird es sonniger und Tempera-
turen bis 28 Grad", lang in de Duitse heuvels gevangen hielden. 

En ach, veel verder dan 300 kilometer 
van Nuenen ben ik deze zomer niet 
geweest! 10 dagen was ik onderweg. 
En wat kun je in 10 dagen veel als Jupi-
ter je voortdurend op de hielen zit. Zo 
belandde ik op de tussenstop in Ech-
ternach. Echternach. Echternach. Er-
gens in mijn achterhoofd moest daar 
iets zijn, en het was niet de overvolle 
camping langs de Sauer in Echterna-
cherbrück en ook niet de fraaie na-
tuur. Het bezoek aan de abdij gaf de 
oplossing: In de crypte sta ik samen 
met twee nonnen oog in oog met een 
plaatje uit mijn geschiedenisboekje 
van de lagere school. Hier ligt St. Wil-
librord, eerste bisschop van Utrecht 
en bekend om het kerstenen der Frie-
zen, in zijn Merovingische lijkkist, een 
wonderlijk huis als kist met tierelantij-
nen van Cararamarmer. Wel een 
plaatje achter tralies!

Dankzij booking.com belandden we 
bij Frau Schlürmann in Mettlach. En 
omdat Frau Schlürmann er even niet 
was, bezochten wij het Erlebniszen-
trum met daarin alle ooit door 
Villeroy&Boch geproduceerde servie-
zen. Op de fraaie lichtpanelen las ik 
over de geschiedenis van de porselein-

fabriek, sinds 1748. In 1888 bezocht 
Eugène Boch (1855-1941), een 5e ge-
neratie telg uit de familie Boch, onze 
roodharige schilder in zijn atelier in 
Arles. Onze Vincent was niet onder de 
indruk van de impressionistische stijl 
van Boch, maar toch werden ze vrien-
den. Ze ruilden werken en in 1888 
stond Eugène model voor het portret 
van "De dichter". 

Ik viel uiteindelijk voor een prachtig 
servies: Farmhouse Touch Blueflo-
wers Serving & Baking. Opgewekt 
zocht ik in de de Mettlacher Outlets, 
naar een Schnäppchen! Maar helaas 
liep ik niet met overstrekte armen het 
stadje uit.

Uitzending      
Lokale Omroep Nuenen
 
De komende week in de uitzending Nuenen Nu de volgende onderwerpen:

• Bokkenollen in Gerwen
• Bed & Breakfast Juroba
• De Heerlijckheid bij Opwettense 

watermolen

• Andre van der Maat
• Kermis Nederwetten
Voor verdere informatie: 
www.omroepnuenen.nl



Ook zin om weer te sporten na je 
vakantie? Je bent van harte welkom bij 
Laco sportcentrum De Drietip.
Sportlaan 4 - 6, Nuenen, Tel.: (040) 283 29 70

Kom langs of kijk op www.laco.eu
*Deze actie is geldig van 15 augustus t/m 18 september.

Schrijf je in en 
ontvang het gratis 
welkomstpakket!*

Anne & Ellen maken hun meters weer

J. JANSSEN B.V.  
Gerwen/Nuenen  Laar 12  Tel.: (040) 283 20 56  www.janssen.gerwen.peugeot.nl
Helmond  Varenschut 7  Tel.: (0492) 50 40 80  www.autobedrijf-janssen.nl

*De APK-controle is inclusief viergas- of roetmeting en de verplichte afmeldkosten à € 4,11. De genoemde prijs is een adviesprijs, inclusief btw. 
Kans maken op een nieuwe Peugeot 107 kan t/m 31-12-2011. 

CHECK CHECK
DUBBEL CHECK

APK-CONTROLE VOOR 
SLECHTS € 19,95 ALL-IN!

Wij maken graag een feestje van uw APK-controle*. Want naast ons lage 
all-in tarief van € 19,95 maakt u ook nog eens kans op een Peugeot 107! 
Kortom: maak nu direct een afspraak voor een feestelijke APK-keuring. 

Kernkwartier 
Nuenen-Zuid
Tel. 040-2834677

Tuincentrum - Boomkwekerij

PETER VAN GENNIP
www.petervangennip.nl

Medevoort 29, Brandevoort. Helmond - Tel. 0492-546077
Open: ma. t/m vr. tot 8.30 -18.00 uur, 

do.-vr. koopavond tot 20.30 uur; zat. tot 17.00 uur

OPEN
Geraniums - perk en terrasplanten

AANBIEDING

Zoekt u Bomen of Planten?
De grootste sortering in de gehele regio.

Planttijd: 
Vanaf nu t/m november/december.

Herfstplanten zoals 
Violen-Chrysanten-Heide e.d.

OPRUIMING 
van Bomen, Planten 

en Potten
Tuingereedschap, kado- en Gardena artike-
len, 1e kwaliteit graszoden en kadobonnen.
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Mark van de Veerdonk in het 
Openluchttheater Mariahout
Vrijdag 26 augustus  om  20.30 uur treedt Mark van de Veerdonk op in het 
Openluchttheater in Mariahout. Deze cabaretier is al jaren een graag gezie-
ne gast in het Openluchttheater Mariahout. De show van dit jaar staat hele-
maal in het teken van ‘de goede volgorde’. 

Nacht van de Vleermuis
Met de vleermuis-detector op zoek naar vleermuizen……….Vrijdag 26 
augustus 2011 is het Nacht van de Vleermuis. In het Milieu Educatie Cen-
trum in Eindhoven (MEC) start om 20.00 uur een inleiding over het leven 
van deze bijzondere zoogdieren. Daarna volgt een spannende wandeling in 
het donker. Met de vleermuis-detector kunnen bezoekers op zoek gaan naar 
de Watervleermuis, de Laatvlieger en de Ruige dwergvleermuis.

Open dagen in Het Klooster 
In het weekend van 26 t/m 28 augustus zal Het Klooster open dagen organi-
seren. Op vrijdag 26 augustus organiseert Het Klooster de open dag voor de 
zakelijke gasten en zullen zij laten zien wat er mogelijk is op zakelijk gebied 
zoals vergaderingen, congressen, kick offs en seminars. Tevens volgt er een 
netwerkborrel in de Broedersbar. Hiervoor kunt u zich aanmelden via de 
website van Het Klooster.

Kwam het speeddaten nou vóór of ná 
de zwangerschapsgym? En wanneer 
gooi je de rijst dan? En wie kleeft nou 
precies bumper? Hadden ze Amster-
dam nou echt zo dicht tegen Schiphol 
aan moeten bouwen? Tja …hoe zat het 
ook alweer?  “Tolaat de Vlogodre 
Kiwjt”, de 12e voorstelling van cabare-
tier Mark van de Veerdonk, gaat waar-
schijnlijk over de gevolgen van een 
koortsaanval. Of kwam het toch door 
de dreun van die verdwaalde boeme-
rang? 
Hoe dan ook, het beloven weer twee 
hilarische uren te worden, waarin een 

volstrekt nieuw defilé aan verzwikte 
gedachtes en knotsgekke grappen 
over het podium trekt: het handels-
merk van Mark Van de Veerdonk. 
Kom dus kijken op vrijdag 26 augustus 
en lach je een scheur in de broek! Of 
was het toch andersom?

Tickets voor de voorstellingen kosten 
€ 15,= per stuk en zijn verkrijgbaar via 
de site van het Openluchttheater of 
aan de kassa. Voor meer informatie en 
het online kopen van tickets kunt u 
kijken op de site van het Openlucht-
theater, www.oltm.nl. 

Mark van de Veerdonk treedt op in 
Mariahout

Zwarte spookjes
Vleermuizen vliegen als zwarte spook-
jes rond in de schemering. Bijna on-
hoorbaar en met onnavolgbare bewe-
gingen. Het zijn fascinerende dieren. 
Welk dier vliegt tenslotte met zijn han-
den, ziet met z’n oren en slaapt han-
gend aan zijn tenen? Op 26 augustus is 
het in heel Nederland de Nacht van de 
Vleermuis. 
Er worden uiteenlopende activiteiten 
georganiseerd. In Eindhoven geven ze 
niet alleen informatie over deze bijzon-

dere dieren, maar zoeken ze ze ook op!

Gratis deelname
Deelname aan de lezing en wandeling 
op 26 augustus is gratis en toegankelijk 
voor volwassenen en kinderen. Vleer-
muiswerkgroep Noord Brabant ver-
zorgt de lezing en begeleidt de wande-
ling.  Aanmelden kan bij het Milieu 
Educatie Centrum, via het telefoon-
nummer (040) 259 47 00. De avond 
start in het Milieu Educatie Centrum, 
gelegen aan de Genneperweg 145 in 
Eindhoven. Om 22.30 uur eindigt de 
zoektocht naar vleermuizen. 
Kijk voor meer informatie op www.
genneperparken.nl

Op zaterdag 27 en zondag 28 augus-
tus organiseert Het Klooster in sa-
menwerking met de vaste bewoners 
open dagen. Van 10.00 uur tot 19.00 
uur, zal het Klooster haar deuren ope-
nen voor alle inwoners van Nuenen 
en omstreken. Alle mogelijkheden 
binnen het Klooster zullen zij laten 
zien zoals, feesten en partijen, een 

bruiloft, receptie, theatervoorstelling 
en workshops in een van de vele zalen 
van Het Klooster. Tijdens deze dagen 
zal ook de nieuwe informatiemap van 
Het Klooster gepresenteerd worden.

De vaste bewoners zoals Kunstkwar-
tier, CAN, IVN en de Heemkunde-
kring zullen tevens hun deuren ope-
nen en u informatie verschaffen over 
diverse workshops, lezingen en cur-
sussen. Ook kunt u genieten van een 
dans- en muziekvoorstelling in de 
Theaterzaal. De open dagen zijn gra-
tis te bezoeken. 

Meer info: www.hetklooster.org.

“Oe, is dat niet akelig?”
Dat wordt me regelmatig, met een bedenkelijke blik in de ogen, gevraagd als 
ik vertel dat ik zing bij het ‘gelegenheidskoor’ van de parochie Nuenen. Het 
koor zingt af en toe bij een kerkelijk huwelijk en jubilea enz. maar meestal, 
en dat is zoals het is, bij uitvaartdiensten. 

Iedereen wil bij het afscheid nemen 
van een dierbare graag terug kunnen 
kijken op een ‘goed afscheid’ en alle 
dames van het gelegenheidskoor zet-
ten zich in om te proberen hieraan een 
bijdrage te leveren door het zingen 
van o.a. liedjes van troost en hoop tij-
dens de uitvaartdienst. En nee, dat is 
beslist niet akelig! In tegendeel zelfs. 
Het geeft voldoening dat je iets voor 
mensen kunt betekenen die afscheid 
moeten nemen van een dierbare. 

Bij het koor slaat echter ook de ver-

grijzing toe en daarmee soms ook het 
verlies van de zangstem en daarom is 
het koor op zoek naar nieuwe koorle-
den. Ben je een sopraan of alt en lijkt 
het je wat om je  aan te sluiten, kom 
dan eens naar een of meerdere repeti-
ties en wees welkom!
De repetities zijn om de twee weken 
op dinsdagochtend van 10.30 tot 12.00 
in de kerk. Dat is ook heel gezellig en 
je leert goed zingen onder leiding van 
een gekwalificeerde dirigent.
Info: Gaby de Vos, tel.  040-2835688, 
mail: gabydevos@onsnet.nu.

Kinderkoor Nuenen
De vakantie is bijna voorbij en de kinderen beginnen aan een nieuw jaar vol 
oude en nieuwe liedjes om o.a. de gezinsvieringen in de Clemenskerk op te 
luisteren. 

Ze zingen niet alleen in de kerk in Nu-
enen en omgeving maar ook bijvoor-
beeld in de kapel op Eckartdal en het 
Catharina Ziekenhuis. Dit zijn hele 
bijzondere locaties en de mensen die 
daar komen vinden het erg fijn om de 
kinderen te horen zingen.
Lijkt het jou ook leuk om mee te zin-
gen? Ze repeteren in de Clemenskerk 
op maandagavond van 18.30 uur tot 
19.15 uur voor de kinderen tot 10 jaar 

en tot 19.45 uur voor de kinderen die 
ouder zijn dan 10 jaar. Je mag gewoon 
op een repetitie binnen komen lopen 
om mee te komen zingen of om een 
keer te komen kijken! De eerste repe-
titie na de vakantie is op maandag 29 
augustus, kom er gezellig bij!! 

Als je nog meer info wilt, kun je bellen 
of mailen naar C. de Brouwer 040-
2840441, musical.ster@hotmail.com.

Deurnese band 
opent Bavaria 
Open Air
Qué Pasa opent op zaterdag 27 
augustus de eerste festivaldag van 
Bavaria Open Air. 

De band vergaarde de meeste stem-
men in de BOA CityTour bandcompe-
titie en troefde daarmee de concur-
renten Gunz N’ Rozes, Hardcase en 
Linda Mae af. Het programma van Ba-
varia Open Air is met de toevoeging 
van Qué Pasa volledig rond. Wel zijn 
er een paar wijzigingen in het pro-
gramma. Op de festivalzaterdag zijn 
Alain Clark en Di-rect omgewisseld 
en ‘s zondags beginnen de optredens 
van Waylon, Caro Emerald en Guus 
Meeuwis tien minuten eerder. Hier-
door duurt het optreden van Guus 
Meeuwis op het einde van de zondag-
avond 75 minuten in plaats van een 
uur. Bavaria Open Air speelt zich za-
terdag 27 en zondag 28 augustus af op 
het terrein van bierbrouwerij Bavaria 
in Lieshout. 
www.bavariaopenair.nl 

Helft Nederlanders op reis twijfelt    
over veiligheid kraanwater

In Europa twijfelt 44 procent van de 
Nederlanders vaak of het wel veilig is 
om het kraanwater uit de kraan te 
drinken. Buiten Europa twijfelt zelfs 
69 procent over de veiligheid van het 
drinkwater. De Nederlandse toerist 
gruwelt verreweg het meest van het 
Spaanse kraanwater. Dat blijkt uit een 
onderzoek uitgevoerd door TNS NI-
PO in opdracht van drinkwaterbedrijf 
Vitens. Vitens lanceert een app waar-
mee je wereldwijd precies kunt zien 
hoe het gesteld is met de kraanwater-
kwaliteit.

Vitens Water Advisor
Wanneer we in Nederland de kraan 
opendraaien weten we dat er lekker en 
betrouwbaar water uit de kraan komt, 
24 uur per dag en 7 dagen per week. 
Daardoor zouden we haast vergeten 

dat dit in veel andere landen niet het 
geval is. Er kan chloor aan het water 
toegevoegd zijn om het drinkbaar te 
maken, het water kan bacteriën bevat-
ten of soms is er helemaal geen kraan-
water beschikbaar. Vitens, Nederlands 
grootste drinkwaterbedrijf, heeft 
daarom de Water Advisor ontwikkeld: 
een app waarmee je precies kunt zien 
hoe het gesteld is met de kraanwater-
kwaliteit op reis. De Vitens Water Ad-
visor is verkrijgbaar via de App Store 
en de Android Market. 

Daarnaast geeft de app per land tips 
over het water. Hoe zorg je er bijvoor-
beeld voor dat het kraanwater veilig is 
om te drinken en waar moet je op let-
ten wanneer je water in flessen koopt. 
De app geeft per land extra weetjes 
over het drinkwater. Zo is een liter wa-

ter vanwege schaarste in Qatar duur-
der dan een liter olie en ligt er in Ne-
derland 117.000 kilometer aan 
waterleiding in de bodem. De kraan-
waterkwaliteit kun je per land via een 
druk op de knop delen op Twitter. 

Spaans gruwelwater
Van de top vakantiebestemmingen in 
Europa zijn de Nederlanders het minst 
te spreken over het kraanwater in 
Spanje, op de voet gevolgd door Italië 
en Frankrijk. Slechts 8 procent van de 
Nederlanders denkt dat het kraanwa-
ter in Spanje veilig is om te drinken. 
Verder denkt 11 procent dat het Itali-
aanse kraanwater veilig is en 33 pro-
cent gelooft dat het Franse kraanwater 
drinkbaar is. In werkelijkheid is het 
kraanwater in al deze landen veilig, 
maar verschilt de smaak van het water 
sterk met die van het Nederlandse 
kraanwater door de toevoeging van 
een kleine hoeveelheid chloor. Dit is 
niet schadelijk voor de gezondheid. 
Voor meer informatie zie ook: www.
vitens.nl.

Nederlandse vakantiegangers keren het kraanwater massaal de rug toe als 
ze op vakantie zijn. Drinken 8 op de 10 Nederlanders thuis hun water nog 
uit de kraan, over de landsgrenzen stoppen zij resoluut. 

De Koning speelt “Smoesjes”!
Op 6 september van 20.00u tot 22.00u brengt Theatergroep De Koning 
Speelt, in de bibliotheek in Nuenen, de voorstelling “Smoesjes”. 

Wanneer De Koning Speelt is het al-
tijd een feest. Want elke voorstelling 
zit boordevol humor, taal en zang. 
Met interactie en bijval. 
 
En dat past prima in de week van de 
Alfabetisering.  Want dit jaar is het 
thema: Doe mee! Theatergroep De 
Koning Speelt is één van de weinige 
professionele theatergezelschappen 
die speelt voor een publiek van vol-
wassen laaggeletterden.  "Weg met die 
vergeten bril. Weg met die hand in het 
verband!  De tijd van smoesjes is voor-
bij". 

Tijdens de  pauze is er gelegenheid om 
de tentoonstelling LeeS te bezichti-
gen. 
Een reizende tentoonstelling voor ie-
dereen die ooit heeft leren lezen of 
hiermee bezig is. 
Tot en met 22 september is de ten-
toonstelling voor alle bezoekers te be-
kijken in de bieb in Nuenen. Voor vol-
wassenen is het een historische reis 
terug in de tijd van de letterbak en van 
‘boom, roos, vis’ of ‘aap, noot, mies’. 
Maar ook een reis langs het huidige 
leesonderwijs. Waarbij kinderen die 
nèt leren lezen, verwonderd raken 

door de ontdekking van zoveel tekens 
en letters 

Als laatste is er die avond de “Smoes-
jesquiz”. Waarbij een beroep wordt ge-
daan op de kennis van het publiek 
over Laaggeletterdheid. Weet u wat er 
waar is van de verhalen en smoezen op 
dit gebied ?
Door samenwerking van het ROC Ter 
AA, met de Bibliotheek Helmond/
Peel en Bibliotheek De Lage Beemden 
en Bibliotheek Dommeldal kwam de-
ze voorstelling tot stand. Daarbij zorgt 
de Rabobank Dommelstreek voor een 
financiële bijdrage.

Gratis voorstelling
U kunt voor de voorstelling een gratis 
kaartje aanvragen via bibliotheek 
dommeldal, vestiging Nuenen, Vin-
cent van Goghplein 97 tel. 040-
2833097.  Tijdens de Week van de Al-
fabetisering, van 5 t/m 11 september 
is er in de bibliotheek extra veel aan-
dacht voor het belang van lezen, 
schrijven en rekenen. U ontmoet in 
deze periode in de bibliotheek ook 
ambassadeurs, die met bezoekers pra-
ten over laaggeletterdheid. En daarbij 
herkenningswijzers uitdelen.

Najaarsprogramma De Vlinder
Vrouwencentrum De Vlinder start het najaar met een cursus weerbaarheid 
en een aantal activiteiten.

Weerbaarheidstraining
Op woensdagavond 7 september  om 
19.15 uur tot 21.00 uur is de eerste les 
van de training weerbaarheid voor vrou-
wen. De training wordt gegeven door 
kinder- en levenscoach Agatha Gerlings. 
De vier andere lessen zijn op 14, 21 en 28 
september en 5 oktober. Deze training is 
bedoeld voor vrouwen zie zichzelf beter 
willen leren kennen en beter voor zich-
zelf op willen komen. Weerbaarheid 
heeft te maken met je houding, uitstra-
ling en hoe je jouw stem gebruikt. Zo 
kun je gemakkelijker aangeven wat jouw 
grens is of ervaren wat de grens van een 
ander is. De oefeningen zijn vooral fy-
siek, dat betekent dat je met je lijf bezig 
bent, bijvoorbeeld door tegen een kus-
sen te schoppen. Elke deelneemster 
krijgt na iedere oefening ruimte om haar 
ervaringen in te brengen. De kosten voor 

de training zijn €15 (inclusief materiaal-
kosten). Aanmelden via vrouwencen-
trum@levgroep.nl of bel naar: 040-
2831675.

Activiteiten:
-  dinsdag 6 september GGD voorlich-

ting ‘Gezonde voeding en bewegen’ 
van 9.30 uur tot 11.30 uur. Gevolgd 
door het samen maken van gezonde 
snacks van fruit.

-  woensdag 7 september start naailes-
sen.

-  Woensdagavond 7 september weer-
baarheidstraining van 19.15 uur tot 
21.00 uur.

-  donderdag start Nederlandse taalles-
sen.

-  donderdag 8 september en 22 septem-
ber tweedehands kledingwinkel open 
van 12.00 uur tot 15.00 uur.

- vrijdag 7 oktober en 4 november exoti-
sche kooklessen vanaf 17.30 uur in de 
Goudvinkhof 12A.

Alle activiteiten zijn in het vrouwencen-
trum Kloosterstraat 10 (naast kinder-
dagverblijf Erica, in de grijze barak), ten-
zij anders vermeld. Alle Nuenense 
vrouwen zijn van harte welkom. Wil je 
ook een kookles geven? Of wil je deelne-
men aan een activiteit? Meld je aan via 
vrouwencentrum@levgroep.nl of bel 
naar 040-2831675. Meer informatie over 
alle activiteiten, trainingen en lessen op 
www.vrouwencentrumdevlinder.nl.

DE Middag van      
het Brabantse Lied
Op zondag 28 augustus 2011 wordt DE Middag van het Brabantse Lied 
georganiseerd in het Openluchttheater van Mariahout, een evenement dat 
jaarlijks plaatsvindt. De middag wordt georganiseerd door de Stichting 
Brabants Dialectenfestival.

U kunt genieten van Lya de Haas en 
Hennie Korsten, Tony Wijnands en Ut 
Reusels Muziekske, artiesten die in 
het Brabants dialect hun sporen ver-
diend hebben.

De aanvang van de voorstelling is om 
14.30 uur.
De toegangsprijs bedraagt € 8,- per 
persoon. Kaarten kunnen gekocht wor-
den aan de theaterkassa, maar kunnen 
ook gereserveerd worden via www.
oltm.nl: bij het kopje “programma” 
kunt u een bestelformulier invullen. 

Bij slecht weer wordt de voorstelling 
verplaatst naar het Buurthuis aan de 
Bernadettestraat in Mariahout.
En voor uw agenda: op zondag 10 juni 
2012 vindt de tiende editie van het 
tweejaarlijkse Brabantse Dialectenfes-
tival plaats. Deze jubileumeditie (met 
heel veel Brabantse artiesten) zal afge-

sloten worden met een optreden van 
Gerard van Maasakkers met zijn Vaste 
Mannen.



Peugeot 206 Gentry 2.0 HDi, airco ......................... 2002
Peugeot 207 Colorline 1.4 HDi, 3-drs ..................... 2007
Peugeot 207 1.4 HDi, 5-deurs, airco ....................... 2008
Peugeot 407 SW 2.0 HDiF ST Buss. full option ..... 2010
Peugeot Expert Tepee XT 120 HDi, 8-persoons .... 2007

PEUGEOT OCCASIONS

DIESEL / LPG

Citroën Berlingo 1.6 16V MPV ................................. 2005
Renault Scenic 1.6 16V Expr. Comf., airco ............. 2005
Renault Laguna 2.0 Aut. RXT, Climate control ...... 1999
Renault Clio 1.6 16V, 5-drs, Team Spirit ................. 2006

ANDERE MERkEN

Peugeot 106 Accent, stuurbekr., airco ................... 2001
Peugeot 107 Millesim, 5-drs, airco .......................... 2010
Peugeot 107 XS, 5-drs, 2-tronic, airco ..................... 2009
Peugeot 107 XS, 5-drs, airco, 20.000 km. ................ 2009
Peugeot 206 CC 2.0i - 16V ........................................... 2002
Peugeot 206 CC 2.0i - 16V, Griffe, zwart................... 2005
Peugeot 206 SW 1.4 Airline, airco ............................. 2005
Peugeot 206 SW 1.6 Quick Silver .............................. 2006
Peugeot 206 Gentry 1.6-16V, 5drs, autom., 36000 km. 2002
Peugeot 206 Gentry 1.4-16V, 5drs.............................. 2004
Peugeot 206, 3-deurs One-Line................................. 2007
Peugeot 206, Millesim, 5-drs, airco ........................... 2011
Peugeot 207, Cool ‘n Bleu 1.4VTi, 5-deurs, airco ... 2008
Peugeot 207 X-line 1.4 16V, 3-deurs .......................... 2007
Peugeot 207 1.6 Vti, automaat, 3-drs ........................ 2008
Peugeot 207 SW 1.6 VTi XS, airco .............................. 2007
Peugeot 207 5-deurs 1.4 VTi X-line ...............................2010
Peugeot 307 XS 1.6 16V, Break, automaat ................ 2006
Peugeot 307 XT 1.6, 5-deurs, automaat .................... 2003
Peugeot 307 XT 1.6, 5-deurs, airco, cruise control . 2003
Peugeot 307 XT 1.6 16V, Break, climate control ...... 2005
Peugeot 307 XS 1.6 16V, Break, premium ................ 2006
Peugeot 307 CC 2.0i 16V, automaat ........................ 2006
Peugeot 307 SW 2.0 16V, clim. contr., navigatie ... 2006
Peugeot 3008 ST 1.6 THP, navigatie ........................... 2011
Peugeot 308 XT 1.6 THP automaat 5-deurs............ 2008
Peugeot 308 X-line, 1.6-16V, 5-deurs ....................... 2008
Peugeot 308 CC 1.6 THP, automaat, Feline ............ 2010
Peugeot 308 1.6 VTi 5-deurs XS, climate control .. 2008
Peugeot 407 SW 2.0 16V XR-Pack, climate contr. . 2006
Peugeot 508 1.6 THP Allure, full options ............... 2011
Peugeot 5008 ST THP 7-persoons, full options .... 2010
Peugeot Partner tepee 1.6 VTi, climate contol ..... 2011

Autobedrijf J. Janssen
Laar 12, 5674 RD Gerwen/Nuenen, tel. 040 - 2832056
Meer informatie:  www.leeuwekeur.peugeot.nl
 www.autobedrijf-janssen.nl

 OPENINGSTIJDEN:
 Ma.-vr. 09.00-18.00, za. 09.30-16.00

JE VOELT JE LEkkERDER IN EEN PEUGEOT
WWW.AUTOBEDRIJF - JANSSEN.NL

Peugeot 107 XS 2-Tronic 
Bj. 2009, 27.671 km. Kleur: Grijs metallic, 5-drs
airco, radio/cd, CV, 4-airbags, stuurbekrachtiging

Nu voor ..................................€ 8.950,00

AUTO VAN DE WEEk

Biedt ook uw (merk-)winterkleding aan

Gegarandeerd nergens voordeliger!
Tegen inlevering van deze bonnen ontvangt u:

Alle aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en geldig van donderdag 25 augustus 2011 tot en met woensdag 31 augustus 2011. OP = OP

Alle 
Maxfactor 

cosmetica

1+1
GRATIS

Alle Garnier 
Ultra lift
dagcrème

+
GRATIS
nachtcrème

Alle Oral B
Stages kinder-

tandpasta

1+1
GRATIS

Alle 
Oil of Olaz 

definity

1+1
GRATIS

Diverse 

geuren
halve 

prijs

Bio 30 dagen
afslankcapsules

120 stuks

van € 37,90
voor € 29,95

Alle Roc
producten

35 - 50 %
Korting



 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Huiswerk af?  
Ja! Met KLAAR! 

 

Voor het nieuwe schooljaar zijn er nog enkele 
plekken beschikbaar. Voor informatie, mail naar 
info@klaar.nu of bel 06-30419761 





Elektrische boxspring
-  Hoofdbord gecapitonneerd
-  2 Volledig elektrische onderbakken(hoofd+knieknikinstelling) 
 met meegestoffeerde voeteneindbeugels
-  Gestoffeerde onderplint rondom incl. poten massief hout
 2 Meegestoffeerde 7-zone pocketvering matrassen met 
 HR-schuim afgedekt
-  Split-matrastopper (voor extra comfort en toch samen slapen!)
- 140x200-160x200-180x200 (dezelfde prijs)

Elektrische boxspring
-  Hoofdbord gecapitonneerd

ZOMERKNALLER!!
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www.jongwonen.com
ADRES: Vincent van Goghstraat 12, 5671 GX  Nuenen.    Tel.: 040-2841161 

Geopend: woensdag en donderdag van 10.00-17.30 
Vrijdag 10.00-20.00   Zaterdag 10.00-16.00

ELDERS  2995,- 
NU BIJ ONS!
ECHT COMPLEET 

 1995,-
Nu met GRATIS 4-seizoenen dekbed t.w.v.  99,-

van Lieshout Interieur

Opwettenseweg 76

5672 AJ Nuenen

Tel.: 040-283 22 41

Openingstijden:

Maandag: gesloten

Di. t/m Do.: 10.00-18.00 uur

Vrijdag: 10.00-20.00 uur

Zaterdag: 10.00-16.00 uur

www.vanlieshout-interieur.nl

 TAPIJTEN

 VLOERKLEDEN

 VINYL

 LINOLEUM

 PVC VLOEREN

 GORDIJNEN

 RAAMDECORATIES

 BINNENZONWERING

 SHUTTERS

 HORREN

Berkenbos 6 • 5672 AK Nuenen • tel. 040-2831200 • fax 040-2836055
E-mail: drij.mes@iae.nl • Website: www.drukkerijmesserschmidt.nl

Voor al uw drukwerk



Keukens voor Kookplezier!

www.vandenboomkeukens.nl

Maak Kennis met een 
Keukenspecialist welke
anders is dan andere. 
Kwaliteit, Kreativiteit 
en uiterste Zorg zijn 
uw Zekerheden voor 
jarenlang kookplezier 
tegen een eerlijke prijs.

Ekkersrijt 2004 

5692 BA Son

0499 - 47 53 81 

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

Opwettenseweg 72, NUENEN, tel. 040-2121314
www.kdv-kiddies.nl - email: info@kdv-kiddies.nl

 

Pianolessen
voor kinderen en volwassenen

(beginners en gevorderden)

Pianopraktijk
Microkosmos
V. Szirmai - Milkó

Lid van EPTA
(European Piano Teachers Association)

Egelantierlaan 23
5672 XJ Nuenen
Telefoon 040-2840168

Vanaf 25 Augustus opent damesmodezaak

 haar deuren!

Met merken als :
 Claudia Sträter Rosner
 Sylver Expresso 
 Elsa Cavaletti Geisha
 Kyra & Ko Uno Due
 Cambio Nomansland

En wanneer u voor 15 September een aankoop doet van minimaal 
€ 100,- krijgt u een modecheque uit te geven in Oktober cadeau.

Openingstijden:
Maandag gesloten (alleen op afspraak)
Dinsdag t/m Donderdag 10.00 - 17.30

Vrijdag 10.00 - 20.00

Zaterdag 10.00 - 17.00

Nieuwsstraat 4a, 5691AC Son en Breugel Tel: 0499-464048 

Starz Trendstore 
Horloges & Sieraden 

 
Actieweek!! 

Sieraden en horloges 
voor  

lage,ronde prijzen! 
€5,- 
€10,- 
€15,- 
€20,-  
€30,- 
€40,- 
€50,- 

Fossil - Diesel - DKNY - Esprit  
Festina - Hugo Boss - Cavalli - Josh  

Div. zilveren sieraden 
 

30 augustus t/m 3 september 
Boordseweg 2 B 040 - 2952035 
5671 AS Nuenen www.starztrendstore.nl 

 

AUGUSTUS ACTIEMAAND
op DIvErSE wErkEN

v.A. 20% korTING
Werken van o.a.  Jos Leurs, Gerd Wilfert, Michel Leemans, 

Annemiek Groenhout, Wil van der Laan, Jos de Wit.

Berg 41 Nuenen  •  040 2837878  •  www.galerie-bonnard.com
Open:  vr - za - zo van 13.00 tot 18.00 uur

 V n de Kerkhof
d kwerken

Tel. 040 - 295 25 77• Mobiel 06 - 22 395 840

Droomt u regelmatig over een ruime woning met een prachtig aangelegde tuin en een grote vrijstaande 
garage? Laat uw dromen dan nu werkelijkheid worden en bezoek dit perfect onderhouden halfvrijstaande 
woonhuis met een dichte leefkeuken, een gezellige woonkamer met haardpartij, 4 volwassen slaapka-
mers en een keurig onderhouden badkamer.

• Perfect onderhouden gezinswoning!
• De vrijstaande garage is ca. 25 m2 groot, ideaal voor hobbyisten. 
• De oprit biedt de mogelijkheid om een auto op eigen terrein te parkeren.
• Woonkamer met vrije uitkijk aan de voorzijde.
• Leef-/woonkeuken met uitgebreide keukeninrichting.
• 4 slaapkamers, waarvan 1 op de tweede verdieping.
• Badkamer met ligbad en tweede toilet.
• Vrije ligging, waardoor u heerlijk kunt genieten van de rond het huis gelegen tuin met terras op de zonzijde.
• Inhoud: ca. 495 m3 (exclusief de garage van ca. 80 m3).
• Woonoppervlakte: ca. 147 m2.
• Perceel: 362 m2.

De Daal 32, Nuenen/Gerwen

T 040 - 244 54 55
www.maasmakelaars.nl

Vraagprijs: € 325.000,- k.k.

 Vrije ligging, waardoor u heerlijk kunt genieten van de rond het huis gelegen tuin met terras op de zonzijde.

Nieuwsgierig geworden? Kom dan eens ongedwongen binnenlopen tijdens het open huis op zaterdag 27 augustus van 13.30 uur tot 15.00 uur.

Nu ook in Nuenen!

 
 

 
 
is op zoek naar: een loadermachinist, en een grondwerker,  
om ons team te versterken. 
 
 
 
Wij zijn gespecialiseerd in diverse takken in het grondverzet zoals: 
 

-   Cultuurtechnische werken 
- Sloopwerken 
- Zand- en grindhandel 
- Infra 
- Aanleg en renovatie manegebodems 
- Exclusieve tuinen 

 
Wij vragen: 

- Meerdere jaren aantoonbare ervaring in de gww sector 
- In bezit van VCA 
- Eventueel een machinistenopleiding 
- In het bezit van een rijbewijs BE of C 

 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mevr. W. Meulendijks,  
Olen 21 te Nuenen, telf. 0499-471322. 
 

WWW.SANIPLE IN .NL

• Advies

• Gratis ontwerp

• Realisatie

sanitair

badmeubels

wand- & 
vloertegels 

natuursteen & 
keramiek vloeren

De Huufkes 19A
Nuenen
040-2913089

Openingstijden: 
Ma. t/m Vr.: 
09.00 - 18.00 uur  
Za.: 09.00 - 17.00 uur

voor de beste 
badkamer 
ervaring

Nieuwe badkamer
of tegelvloer?

Badkamers & 
Tegelvloeren 
naar uw wens
samengesteld



"IN- & OUTDOOR LIFESTYLE"

2, 3 en 4 SEPTEMBER 2011 
14:00 tot 21:00 uur    

ST. JANSHOEVE    
Berg 60a-62

 (Beauty & Health) Instituut Zilverschoon
 (Traiteur) Cocina española Francisco

Tuinarchitect Jacques van Leuken
Billekens licht & advies

(Woon-Interieur) Bij Bom Binnen
Nicole van Herpen Kunstatelier

Anja Bekkers Bloemsierkunst

organiseren een feestelijke opening in het nieuwe pand; de St. Janshoeve:

3 inspirerende dagen met gratis adviezen en presentaties van o.a.
Boutique Blush (Beauty & Lifestyle)
van Santvoort Makelaars
Bo | Max (Wellness)
Beerten Haarden Design
Wendy's Jeansshop
Hoveniersbedrijf De Haas
JNV B.V. (Audio-Visueel)
Embrasse Kookgoed
Windscreen BV

GRATIS ENTREE    
NUENEN

Tussenin Design & Brocante
Peter Brüsewitz Tuinornamenten

M ART Decorations

Als je blijft doen
wat je altijd deed,

Zul je krijgen
wat je altijd kreeg.

Rots en water weerbaarheidstraining voor
Kinderen van 8 tot 11 jaar
Meiden van 12 tot 15 jaar

Bepaal je grens
Voor vrouwen

Pilates

Qi gong

Informatie: Erica Meuwese
06-46316210

erica@movealong.nl
www.movealong.nl

Parkstraat 27, Nuenen shoeby.nl

Nu bij Shoeby de
totale zomercollectie

de helft
vaN

de helft
Geldt op de originele prijs van het artikel met uitzondering van basics en nieuwe collectie.

clotheS for womeN, meN aNd kidS!

Uw totale 
inrichter 

op het 

gebied van:

vloerbedekking
•

gordijnen
•

zonwering
•

horren
•

matrassen
•

bedtextiel

Uniek tapijt voor 
 schone lucht

NIEUW: Desso Airmaster
Revolutionair tapijt dat zorgt voor schonere lucht in uw huis!

Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68

www.raaymakersbv.nl

Exterieur
• renovatie
• kozijnen
• ramen
• deuren
• dakkapellen
• overkappingen
• verbouwingen

Interieur
• deuren
• schuifkasten
• maatkasten
• en-suite
• plafonds
• vloeren
• architraven

Keukens
• apparatuur
• werkbladen
• renovatie

Doe-het-zelf
Winkel

Exclusief

Bijzonder

Fraai

Functioneel
Buitendeuren

Binnendeuren

Daihatsu Cuore, 3 deurs, 1.0 Automaat, 20.000 km

1ste eigenaar  .......................................................Juli 2004
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Kunstagenda

CoLofoN
Rond de Linde verschijnt als wekelijks 
mededelingen- en advertentieblad, op 
donderdag, in een oplage van 13.000 
exemplaren in Nuenen, Gerwen, Neder-
wetten, Lieshout en Mariahout

ADVERTENTIES/ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. Postbus 20, 
5670 AK Nuenen. Tel. 040-2831200 
Fax. 040-2836055. E-mail: drij.mes@iae.nl 
(Aanleveren advertentie tot uiterlijk
 dinsdag 12.00 uur.) 

REDACTIE
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur, 
Elwien Bibbe, Edwin Coolen, 
Melanie Dumay, Josine Janssen
Telefoon 040 - 787 02 81
Aanleveren van digitale teksten vóór maan-
dag 17.00 uur: redactie@ronddelinde.nl
Berichten en/of advertenties die door omstan-
digheden foutief of niet geplaatst zijn geven geen 
recht op schadevergoeding. Kopij en beeldmateri-
aal dienen vrij van rechten te worden aangeleverd.

DRuK: 
Drukkerij Messerschmidt, Nuenen
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. Postbus 20, 
5670 AK Nuenen. Tel. 040-2831200 

BEZoRGING 
Telefoon 06 - 48 69 89 19
E-mail: cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor verspreiding van folders.

© Niets uit deze uitgave mag worden 
gebruikt voor herpublicatie, op welke 
manier dan ook, zonder uitdrukkelijke 
toestemming van de uitgevers. 

Thijs van den Biggelaar

Bernhardstraat 4   Nuenen   Tel. 040 2841550   www.vdstappen.nl

Samen onderweg naar
   een persoonlijk afscheid

Kerkberichten

Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor de overweldigende 
reacties die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze 
(schoon)moeder, 

Dores van Liempt - Martens
alsmede voor de vele felicitaties voor ons huwelijk. 
Wij hebben hier veel steun aan gehad.
Toon en Monique van Liempt Nuenen, 25 augustus 2011

Verdrietig delen wij u mee dat, voor ons en Marc veel te vroeg, 
geheel onverwacht is overleden onze lieve vader, zoon, broer en 
zwager en vriend

Marc Martinus Maria van Rooij
Marc

 * Eindhoven, 6 augustus 1972  † Eindhoven, 20 augustus 2011

 Mathew
 Ploy

 W.M. van Rooij - Eggelaar
 W.M. van Rooij †
 H. de Deugd

 Marianne en Arjen van Luyt

 Lien, Amber en Hai

Nuenen, Ruiterweg 11

Correspondentieadres:
W.M. van Rooij - Eggelaar
Putterweg 64a - 13
3886 PD  Garderen

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 26 augustus 
om 11.15 uur in Crematorium ‘Rijtackers’, Anthony Fokkerweg 
150 te Eindhoven.

Na de plechtigheid is er in de ontvangkamer van het crematorium 
gelegenheid tot condoleren.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten: Startzondag
Zaterdag 27 augustus, 18.30 uur: Eu-
charistieviering, muzikale omlijsting, 
voorganger: pastor S. Kuijpers.
Zondag 28 augustus, 12.00 uur: Eu-
charistieviering, volkszang, voorgan-
gers, pastor J. Vossenaar, pastor F.
Groot, pastoraal werker J. Deckers.

Misintenties
Zaterdag 27 augustus, 18.30 uur: Al-
bert en Riek van Hienen-Kosterman; 
Gerd en Riek Dirksen-van Hienen; 
Henk de Ridder; Wim van der Wielen; 
Adéle van Esch-Fifis.
Zondag 28 augustus 12.00 uur: Romke 
de Jong; Piet Keeris; Theo Keeris; Do-
ry Hiemstra-Keeris; Marjo de Boer-
Sanders, (vanwege verjaardag); Gerar-
dus Kluijtmans; Riet Stoop-van de 
Vrande; Mariet de Greef-Arts. 

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden: Thieu 
Gijzen, Loenys van Lancveltlaan 4 en 
Wim Smulders, Jan Daemshof 6. Wij 
wensen familie en vrienden troost en 
sterkte bij het verwerken van dit ver-
lies.

Vanwege deze Startzondag stellen we 
de MIVA-collecte een week uit tot het 
eerste weekeinde van september. 

De Regenboog Nuenen
www.pgn-nuenen.nl
 
Zondag 28 augustus, 10.00 uur. Voor-
ganger ds. C. Crouwel en dhr. P. Flach. 
Vandaag is de Startzondag van het 
nieuwe seizoen. De dienst wordt ge-
houden bij de blokhut van scouting 
Rudyard Kipling aan de Papenvoortse 
Heide 5b. Gelieve een (tuin)stoel mee 
te nemen. Bij slecht weer is de dienst 
in de Regenboog. Zie daarvoor onze 
website. 
Collecte: ZWO van de PGN. Er is veel 
ruimte voor ontmoeting en activitei-
ten. Het programma is om ongeveer 
13.30 uur afgelopen.
Donderdagmorgen is er van 10.00 
-12.00 uur Open Huis in de Ontmoe-
tingsruimte van de Regenboog. 
 
St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 28 augustus, 10.00 uur: 
Woorddienst, voorgangers: pastor F.
Groot, pastoraal werker J. Deckers.

Misintenties 
Gerrie van der Maat-van den Akker; 
Bert Coolen; Netty de Groot-Stoop; 
Frans Daniëls;  Nellie van der Heiden.

Mededelingen 
In onze parochie zijn overleden: Frans 
Daniëls, van Kemenadelaan 4 en Ger-
rie van der Maat-van den Akker, 
Steenbroeken 4. Wij wensen familie 
en vrienden troost en sterkte bij het 
verwerken van dit verlies.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag, 28 augustus, 10.00 uur: Eu-
charistieviering met parochiekoor, 
voorganger: pastor S. Kuijpers.
 
Misintenties 
Wim en Riek Hoeks; Vader en moeder 
Lie; Jos van Esch.

     

Nijmegen

Onlangs was ik een dagje in één van de oudste steden van Nederland: Nij-
megen, vandaag de dag een studentenstad. Eenmaal aangekomen, stonden 
we met de buggy bovenaan de steile trappen naar de Waalkade. We wilden 
naar beneden. Tot mijn verbazing bood een jonge jongen aan om mee te 
dragen.
 Na een kopje koffie aldaar, weer omhoog via de Grotestraat. Dan 
door de Marikenstraat naar het Koningsplein. Daar vroeg ik aan een studen-
tikoze straatverkoper van NRC Handelsblad om een proefabonnement van 
een paar weken. Dat had hij niet, minimaal een half jaar of langer. Tot mijn 
groeiende ergernis bleef hij maar benadrukken wat voor een voordeel ik 
dan wel niet had. Maar daar ging het mij niet om, ik wilde die krant een week 
of 6 op proef. Dan maar niet. Juist niet. Een andere jongen had het verkoop-
tafereel gadegeslagen en sprak me aan. Hij was ook zo’n verkoper (in het 
Vlaams: leuren) geweest en zei dat je pas betaald kreeg als je proefabonne-
menten van minstens een half jaar afsloot. Vandaar. Zo werkt het dus ook 
met bonussen. Overigens de tweede behulpzame jongeman op één dag.
 Plein ’44 was afgesloten, het is een grote bouwput. In de oorlog 
door Amerikanen verwoest bij een zwaar bombardement. Bij wijze van we-
deropbouw kwam er een soort grote, betonnen parkeerbak voor in de 
plaats. Het enige plein dat ik ken dat lelijker is dan het Van Goghplein. Maar, 
nu gaat het een stuk mooier worden. Via de speeltuin in Kronenburgerpark, 
de Lange Hezel, Grote Markt en het Valkhof kwamen we weer bij de parkeer-
garage waar onze auto stond.
 Nijmegen. Een stad vol herinneringen.

Edwin Coolen

Uit d’n hoek…

Lieve familie, vrienden   
en bekenden,

Hierbij willen wij iedereen heel 
erg bedanken voor de enorme 
hoeveelheid kaarten, de mooie 
bloemen, en de ontzettende 
lieve woorden, tijdens de ziekte 
en het overlijden van 

Iet Gevers-Donkers
Het zijn de woorden die laten zien hoeveel ons mam voor veel 
mensen betekende, dat doet ons goed. 

In het bijzonder willen wij Toon van der Velden en   
Pastoor F. Groot bedanken voor hun geweldige hulp.

Nard Gevers
Alex, Esther, Ties en Joep

Monique en Erik 

Kunsthandel – Galerie Art Dumay & Lijstenatelier Foederer (Park 75)
Wegens succes geprolongeerd tot en met 5 januari 2012: Tentoonstelling: ‘Bra-
bant en Den Haag uit de doeken. Vriendschappen van Vincent van Gogh verza-
meld’. Openingstijden: maandag van 12.00 tot 17.00 uur, dinsdag tot en met za-
terdag van 10.00 uur tot 17.00 uur, zondag van 13.00 tot 17.00 uur. www.
artdumay.nl. Telefoon: 2845208. 

Bibliotheek Nuenen (Vincent van Goghplein 97)
Vanaf 1 september; schilderijen van El Vugts. Schilderijen in acryl, waterverf en 
pastel.  El Vugts is haar hele leven al  bezig met tekenen, handwerken en schilde-
ren. Ze volgde ook cursussen in Arendonk, België, op de Academie voor Schone 
Kunsten. Haar  inspiratie komt vooral uit de natuur, de landschappen en bloe-
men. Het liefst uit de omgeving van Nuenen.

Pastorale Eenheid Nuenen 
Andere tijden vieringen Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten op zondag 4 sep-
tember
Volgende week vindt de startzondag 
plaats voor de pastorale eenheid. Om 
tien uur begint de viering, de woord-
dienst, in Gerwen. Dat betekent dat er 
in Gerwen geen viering om elf uur is 
maar om tien uur. Na de woorddienst 
gaat men naar Nederwetten waar  aan 
het eind van de viering daar, de ont-
vangst is met een gebed om zegen. De 
viering in Nederwetten begint dan ook 
deze zondag om tien uur. Daarna is er 
koffie of thee in Nederwetten. Vervol-
gens gaat men naar Nuenen waar om 
12.00 uur de dienst van de maaltijd be-
gint;  na de dienst is er een gezamenlij-
ke lunch in de pastorietuin. Hiervoor 
is het belangrijk dat u zich aanmeldt. U 
vindt deze formulieren bij de ingang 
van de kerk. Ook andere kerkgangers 
dan degenen die meedoen met de 
startzondag zijn van harte welkom.     

Lezing over het Heilig 
Kruisgilde Gerwen
Wat is dat eigenlijk: gilde? Waar dient het voor en hoe is dat ontstaan?  Wat 
merk je van het bestaan? Hoe zit dat in elkaar en voor wie is het bedoeld? Zijn 
dat vragen die bij u ook af en toe door het hoofd gaan? Of bent u meer benieuwd 
naar het clubgebouw De Schutsherd? Hoe het er uit ziet, wat ze daar doen. Wie 
daar de baas is en wat een Dekenschrijver of een Kapitein eigenlijk is. 
 
Alle wetenswaardigheden rondom het 
reilen en zeilen van het gilde in het al-
gemeen en in het bijzonder van het 
Heilig Kruis Gilde kunt u te horen 
krijgen op maandag 29 augustus tus-
sen 13.30 tot 15.00 uur. Gerard Gorse-
link zal zijn verhaal doen en zijn func-
tie van Dekenschrijver vooral als 
Dekenspreker aanwenden. 
Locatie van de lezing is in de Schuts-
herd van het gilde gelegen aan Lank-
veld 10 in Gerwen. Toegang is gratis 
en iedereen is welkom. 

Deze activiteit wordt georganiseerd 
door Werkgroep Leefbaarheid Ger-

wen. Wie er bij wil zijn maar geen ver-
voer heeft kan een beroep doen op de 
Werkgroep. Daarvoor kunt u bellen 
naar 06-41102625. De Inloop gaat die 
dag gewoon door. Wandelaars kunnen 
dus ook gewoon terecht voor een kop 
koffie. Let op: intussen is de verbou-
wing van d’n Heuvel begonnen en 
vindt de Inloop plaats in de parochie-
zaal van de Clemenskerk in Gerwen.  

Wettenseind of Wellenseind
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn verschillende vliegtuigen neergestort 
boven Nuenen, Gerwen en Nederwetten. De dorpen lagen immers op de 
vliegroute Engeland-Duitsland. Zo was de Lancaster I ME675  code EA-R 
RAF 49 squadron op 22 juni 1944 om 01.00 uur op weg om Wesseling te 
bombarderen. Dit vliegtuig met squadron piloot Hill zou hier zijn neerge-
stort. Onderzoek van Foppe D. de Lang laat zien dat dit niet juist is.

De Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 
vermeldt in hun Verliesregister 1944 op 
pag.106: 
T 3833 44-06-22 Nuenen/Wettenseind 
Lancaster I ME675 49 Sqdn piloot F/Lt. 
J.R. Hill. En uit één van het Rode Kruis 
verkregen inventarislijst blijkt dat de 
stoffelijke overschotten van een aantal 
bemanningsleden op 22 juni 1944 van-
uit Nuenen, Wettenseind naar de be-
graafplaats Oude Toren te Eindhoven 
zijn gebracht.
Dit zou betekenen dat Hill hier de dood 
zou hebben gevonden. Echter volgens 
inwoners en oud-inwoners van Opwet-
ten en Wettenseind is hier nooit een 
bommenwerper neergestort.

In officiële Engelse bronnen wordt Wel-

lenseind (Bladel) als locatie van het 
neerstorten genoemd, zoals in een rap-
port aan de vader en weduwe van F/O 
Kenneth Walton Jones (08-08-1947) te 
lezen is. Maar in een rapport van Mis-
sing Research and Enquiry RAF Section 
5 den Haag van 20 september 1945 staat 
in de verklaring van de Nuenense poli-
tieman P.E. Damen, dat er geen vliegtuig 
in Nuenen is neergestort op 21/22 juni 
1944. Deze Lancaster is dus niet in Wet-
tenseind neergestort, maar mogelijk in 
Wellenseind, nu gemeente Reusel de 
Mierden. 

Foppe D. de Lang, hoopt dat hiermee 
rechtgedaan is aan de meningen van 
oud- inwoners en inwoners van Opwet-
ten en Wettenseind.

BEZoRGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl



Is die goedkope lening van de reclame 
ook echt zo goedkoop?

Weerswinkel 7 L
5673 PM Nuenen
06-46 31 41 52

www.straatman-kolsters.nl
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5e etappe Profile Ladies Tour 
start en finisht  in Nuenen
 
De gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten staat zaterdag 10 september 
in het teken van vrouwenwielrennen op het hoogste niveau. Die dag zal het 
plaatselijk verkeer rekening dienen te houden met omleidingen en een aan-
tal extra verkeersmaatregelen zoals parkeerverboden. 

De opbouw van het parcours begint 
zaterdagmorgen 9 september. In Nue-
nen zal Het Park ter hoogte van Het 
Klooster een groot deel van de dag af-
gesloten zijn. Dat geldt ook voor de 
Heuvel in Gerwen Het plaatselijk 
rondje Gerwen-Nederwetten-Nue-
nen (en de zijstraten) zullen tussen 
15.00 en 17.30 uur afgesloten zijn. 
Mensen die aan het parcours wonen, 
worden vriendelijk verzocht de auto’s 
buiten het parcours te parkeren. Ie-
dereen wordt opgeroepen om de aan-
wijzingen van de politie en van de ver-
keersregelaars op te volgen. Voor 
politie, brandweer en ambulances 
blijft de gehele gemeente bereikbaar. 
Iedereen is welkom bij de start bij het 
Klooster en bij de doorkomst en finish 
in Gerwen. De toegang is gratis.
  
Programma zaterdag 10 september:
13.30 uur start 5e etappe bij Het 
Klooster in Nuenen.
Vanaf ca. 15.00 uur drie doorkomsten 
en finish (ca. 16.30 uur) Heuvel Ger-
wen.
Ca. 16.30 uur Huldiging op kerkplein 
Gerwen.
Op het kerkplein in Gerwen treedt 
vanaf ca. 14.30 uur het Gerwense trio 
Punt & L op. Prachtig podium Toerclub 

Nuenen
De jeugdige Rondemiss Renée Renders huldigde op enthousiaste wijze de 
drie bezwete renners van Toerclub Nuenen op het erepodium tijdens de Van 
Gogh Ronde van Nuenen.

De 17-jarige Renée is zelf wielrenster 
en dit jaar ingeschreven als 300ste lid 
van Toerclub Nuenen. Na een span-
nende en sportieve strijd werd Niels 
Langenhuysen afgetekend winnaar 
vòòr Gerwenaar Martijn van Moorsel 
en de sterke Arthur Eerdmans.
De toerrijders van TC Nuenen betwis-

ten een keer per jaar elkaar in het 
plaatselijk criterium. Ervaren ex-ren-
ners en gedegen toerrijders gaan dan 
in de slag om het Kampioenschap van 
Nuenen. TC-lid Niels Langenhuysen 
klopte met een paar fietslengtes zijn 
medevluchters in de driemans kop-
groep.  

Op de foto v.l.n.r.: Martijn van Moorsel (2), Niels Langenhuysen (1), Rondemiss 
Renée Renders en Arthur Eerdmans (3). Foto: Cees van Keulen    

De Drietip genomineerd als 
zwembad van het jaar 
Het Nuenense zwembad de Drietip staat genomineerd als het zwembad van 
het jaar. Zwemliefhebbers kunnen via www.zwembadvanhetjaar.nl hun 
stem uitbrengen op hun favoriete zwembad in Nederland.

Alle stemmen die na maandag 15 au-
gustus worden uitgebracht, leveren 
direct € 0,10 op voor het Ronald Mc-
Donald Centre, het sportcentrum 
voor gehandicapte kinderen en jonge-
ren. Daarbij maakt men bij het uit-
brengen van een stem direct kans op 
een reis naar één van de mooiste 
zwembaden van de wereld, The Blue 
Lagoon in IJsland. De verkiezing 
draait om de waardering van de be-
zoekers van het zwembad. Zij kunnen 

cijfers geven voor klantvriendelijk-
heid, de prijs/kwaliteit verhouding, 
hygiëne en sfeer/ambiance. 

Per provincie is er een Gouden Zwem-
bad Award te winnen. De provincie-
winnaars met de hoogste gemiddelde 
scores dingen mee naar deze prijs. Er 
kan tot en met 29 oktober gestemd 
worden.  Elk zwembad heeft minimaal 
100 stemmen nodig om een Zwembad 
Award te kunnen winnen.

De wereldtop vrouwenwielrennen aan de start bij Het Klooster in Nuenen 
(foto Cees van Keulen)

Wielersport

 
Wereldtop vrouwenwielrennen in 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Zaterdag 10 september staat in de in-
ternationale Profile Ladies Tour de rit 
Nuenen-Gerwen op het programma. 
Het is de voorlaatste etappe van deze 
hoog genoteerde wielerwedstrijd voor 
vrouwen. 

Natuurlijk staat Marianne Vos met 
haar ploeg Nederland Bloeit aan de 
start. De complete wereldtop uit Ame-
rika, België, Canada, Duitsland, Italië 

en Zweden doet mee. Het deelne-
mersveld aan de Hollandse Vrouwen-
ronde telt zo’n 180 vrouwen verdeeld 
over 30 ploegen. 
Het vrouwenpeloton wordt zaterdag-
middag om half twee weggeschoten 
bij Het Klooster in het Nuenense Park 
voor een rit over 113,7 kilometer. De 
eerste doorkomst op de Heuvel in 
Gerwen is omstreeks drie uur en dan 
volgens nog drie plaatselijke ronden 
(Gerwen - De Huikert/ Rullen/ Laar/
Nieuwe Dijk-Nederwetten-Eikelkam-
pen/Hoekstraat/Soeterbeekseweg-
Nuenen-Boord/Boordseweg/Park/
Berg-Gerwen-Gerwenseweg/Heuvel). 
Omstreeks half vijf is de finish in Ger-
wen. Een filmteam van NOS Studio 
Sport zal naast andere filmploegen 
opnames maken.

32ste Van Gogh Ronde    
van Nuenen succesvol 
  
De door Wielervereniging “TML Dommelstreek” georganiseerde de 32ste 
editie van de van Gogh Ronde van Nuenen om de grote prijs Rubino op zon-
dag 21 augustus is succesvol verlopen. 

Het officiële KNWU programma be-
gon met de Nieuwelingen (40 km) en 
Elite dames/ dames B (60 km). Bij de 
dames hadden zich op het laatste mo-
ment een paar echte toppers inge-
schreven waardoor de wedstrijd een 
spannend verloop kende.

Voor de spannende finale wedstrijd van 
het Baby Dump Kempen klassement 
(Elite-mannen/ Beloften), werd het 
startsein gegeven door burgemeester 
Ligtvoet. Aan de start viel er wat regen 
waardoor een aantal renners onderuit 
ging. Het klaarde echter snel op en er 
vormde zich een kopgroep van drie 
man met daarin o.a. de klassementslei-
der en uiteindelijke dagwinnaar Marco 
Brus uit Schijndel. 
In een felle en moedige achtervolging 
slaagde Paul Dekkers uit Gerwen samen 
met Ferdi van Katwijk nog dicht bij deze 
kopgroep van drie man te komen.  
Tot noodweer kwam het gelukkig niet 
maar een groot deel van het publiek was 
al wel vertrokken. 

Uitslagen
Categorie TourClub Nuenen  

1 Niels Langenhuysen  
 Eindhoven

 2 Martijn van Moorsel  
 Gerwen

 3 Arthur Eerdmans 
  Son en Breugel

Categorie Veteranen 58 plus  
1 Geert Oosterbosch   
 Eindhoven

 2 Gijs Nederlof   
 Kamerik

 3 Dirk Keynemans   
 Nieuwaal

Categorie Nieuwelingen  
 1 Koen van Nieuwpoort  

 Nieuwerkerk a/d Amstel
 2 Levi Tindal   

 Landsmeer
 3 Remco Schouten    

 Ammerstol

Categorie Elite vrouwen, vrouwen B 
1 Regina Bruins   
 Leiderdorp

 2 Amy Pieters   
 Zwanenburg

 3 Andrea Bosman   
 Norg

Categorie Elite-mannen /Beloften  
1 Marco Brus   
 Schijndel

 2 Thomas Rabou   
 Loosbroek

 3 Tim Kleinloog   
 Eindhoven

 4 Paul Dekkers   
 Gerwen

 5 Ferdi van Katwijk   
 Overloon

Kienen met 
de Katholieke 
Vrouwenvereniging 
Lieshout
Op 26 augustus is het weer kie-
nen in het Dorpshuis aan de Gro-
tenhof in Lieshout. De avond 
begint om 20.00 uur en de zaal is 
vanaf 19.00 uur open. Iedereen is 
van harte welkom. Bij een grote 
opkomst wordt er een extra ron-
de gekiend. Tot ziens in Het 
Dorpshuis.

Training 
weerbaarheid en 
sociale vaardigheid
Komt uw kind wel eens verdrietig 
thuis van school? Wordt uw kind 
gepest? Of vindt u dat uw kind wel 
wat meer respect/medeleven mag 
tonen voor/naar andere kinderen of 
volwassenen?

Dan heeft u nu de kans om hier iets mee 
te doen. Een gecertificeerd weerbaarheid-
trainster en gediplomeerd kindercoach 
biedt uw kind 9 trainingsbijeenkomsten 
aan. Daarmee leren kinderen anders naar 
zichzelf en naar anderen te kijken.
Tijdens deze training wordt vooral ge-
werkt aan veiligheid en vertrouwen en 
wederzijds respect. De kinderen zullen 
leren dat elk kind anders is, iedereen een 
ander talent heeft en dat je daardoor sa-
men veel kunt bereiken.
De training van 9 bijeenkomsten zal van 
start gaan in september bij voldoende 
aanmeldingen; in Nuenen op maandag-
middag.
De training is geschikt voor jongens en 
meisjes van groep 3 tot en met groep 7 
De training, (methode B.)  zal enerzijds 
bestaan uit het creëren van rust in het 
hoofd en lichaam en anderzijds in verant-
woordelijkheid leren nemen voor eigen 
gedrag en keuzes.
Hierdoor krijgen zij meer zicht op “oor-
zaak” en “gevolg”.

Voor meer informatie: zie website www.
kindercoachagatha.nl 

EHBO vereniging Nuenen
De EHBO vereniging St. Clemens Nuenen organiseert het komende jaar een 
aantal lezingen en cursussen.

Informatieavond epilepsie
Op woensdag 7 september. Informa-
tieavond over epilepsie in de kantine 
van de RKSV Nuenen. Pastoorstmast 
7. Aanvang: 20.00 uur. Deze avond is 
ook toegankelijk voor niet leden.
De heer F. Palmen, epilepsieverpleeg-
kundige van Kempenhaege, gaat op 
deze avond uitgebreid in op de volgen-
de vragen over epilepsie: Wat is epi-
lepsie? Hoe herkennen we epilepsie? 
Welke vormen zijn er?
Maar vooral “Wat moeten we doen als 
iemand in onze buurt een aanval 
krijgt?” Graag aanmelden bij komst.
ehbo.nuenen@onsnet.nu of schrifte-
lijk bij het secretariaat Refelingse Er-
ven 71, 5672 TB Nuenen.

Cursussen
-  Cursus reanimatie en AED voor 

niet-EHBO’ers
 In september en oktober 2011 star-

ten er weer diverse cursussen reani-
matie en AED voor niet-EHBO’ers. 
De cursus bestaat uit twee lesavon-
den van drie uur.

-  Cursus EHBO
 Op dinsdag 1 november 2011 start 

EHBO verenging St. Clemens weer 
een nieuwe cursus Eerste Hulpver-
lener mits er voldoende deelnemers 
zijn. De cursus bestaat uit 15 les-
avonden (inclusief examen). De mi-
nimumleeftijd is 16 jaar. Na het sla-
gen ontvangt men het diploma 
Eerste Hulpverlener van het Oranje 
Kruis.

-  Cursus EHBO aan kinderen
 In maart 2012 start er weer een cur-

sus EHBO aan kinderen. De cursus 
bestaat uit een theorie gedeelte dat 

u thuis kunt doen. Daarna volgen er 
nog vijf lesavonden praktijk afgeslo-
ten met een toets. Na afloop krijgt u 
het certificaat EHBO aan kinderen 
van het Oranje Kruis.

Meer informatie en inschrijfformulie-
ren op www.ehbo-nuenen.nl of telefo-
nisch: 040-2833548.

The Stews op de Dorpsboerderij 
Zondagmiddag 28 augustus 2011 vanaf 14.00 is er weer muziek op de 
Dorpsboerderij Weverkeshof. Deze middag zal The Stews het publiek muzi-
kaal verwennen (The Stews is vrij vertaald “een ratjetoe”).

Een vijftal studenten van het Odulphus- 
Lyceum te Tilburg vormden tijdens hun 
schoolperiode met elkaar de band The 
Stews, die na hun studiejaren werd ont-
bonden. Na allerlei omzwervingen, ook 
muzikaal, door een ieder van de groep, 
hebben de voormalige bandleden van 
The Stews elkaar 10 jaar geleden weer 
gevonden. En na enkele reünies en na 
flink repeteren werd er weer opgestart 
in nagenoeg de zelfde opstelling als 
toen.
De inspiratiebronnen waren en zijn nog 
steeds The Beatles, The Rolling Stones, 
The WHO en andere groepen uit die 
tijd. The Stews spelen echter eveneens 
een groot aantal bluesnummers. En 
misschien  als het publiek geluk heeft, 

geeft het duo Schilders ons een surprise 
uit eigen keuken als toegift. Het duo 
Schilders (broer en zus) maakt deel uit 
van de band, maar geven daarnaast ook 
solo optredens.

De musici stellen zich aan U voor in al-
fabetische volgorde: Frans van de Camp 
Drums; Hans Hendrich Ritmegitaar en 
zang; Harrie en Kootje Schilders Zang; 
Toon Segers Bas; Lex Teurlings Sologi-
taar. 

Deze zomerse belevenis op zondagmid-
dag 28 augustus 2011 is gratis, De 
Dorpsboerderij ligt aan de Hugo van 
Berckellaan 5  te Nuenen. Voor meer in-
formatie: www.weverkeshof.nl



LINDEBLAADJES

ICT-er met de VUT heeft 
tijd over voor al uw com-
puter- netwerk- TV-  en au-
dio installaties en/of instel-
lingen. Nuenen, tel. 040-
2952567 / 06-23854915.

’’Lindeblaadje’’ opgeven?
Tot uiterlijk dinsdagmorgen 12.00 uur kunt u de 
advertentie aanleveren bij: 
Drukkerij Messerschmidt, Berkenbos 6, Nuenen.
Lindeblaadjes worden uitsluitend tegen contante 
betaling geplaatst. Geen foto, geen logo. 
De kosten zijn € 10,00 (max. 20 woorden). 
Per woord meer € 0,25. Voor advertenties onder 
nummer wordt € 1,00 extra berekend. 
Bewijsnummer € 1,00 extra.

Lindeblaadjes kunnen niet per fax of e-mail aangeleverd worden. Er volgt dan geen tegenbericht.

HOE GAAT DAT?
●  Voor al uw schade-reparaties
●  Uitleenauto beschikbaar            www. autoschadesmits.nl

COLLSE HOEFDIJK 25, 5674 VL NUENEN Tel. 040-2837774

Albert Schepers
Veiligheid & Comfort
Wegens specialisatie

20 - 50% 
korting

op bijna het 
gehele assortiment

www.albertschepers.nl
Duivendijk 5b, Nuenen

Tel. 040-2840053

DIEF IS KANSLOOS!

VERKEERSSCHOOL

Sinds 1955

NIEUW
v.a. 16,5 jaar autorijles

Reserveer tijdig

Rijopleidingen
 • Auto
 • Automaat
 • E achter B
 • Bromfi ets
 • Aangepast rijden

040-2831486

REPARATIE van was-, 
droog- en koel-appara-
ten. Tevens verkoop van 
AEG, Siemens, Miele en 
Beko. Zowel vrijstaand als 
inbouw. Voor aanbiedingen 
zie www.adivitswasdroog-
koelspec-nl. - Uw specialist 
AD IVITS, tel. 040-2541803 
/ 06-14697792, www.ivits.nl, 
email: aivits@onsmail.nl 

Klussen - Beveiliging - Senioren
Klussen-reparatie-onderhoud van

ALLE voorkomende zaken in en om 
huis/tuin/auto/pc/caravan/enz. enz.

Senioren ”Handyman”
Dus één vertrouwd adres!

www.kbsvangrootel.nl
TELEFOON

06 - 53 42 14 18
(Bellen is direct actie!)

VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaatsen 
van nieuwe ketels. J. Ver-
happen, Mierlo, telefoon 
06-48273718.

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.

Feestje? Huur: Statafels   
€ 4,-; Barkruk €  1,25; Ka-
raoke €  40,-; Tenten vanaf 
€ 25,- eventueel bezorgen 
mogelijk. Mulders Staan-
tafelverhuur, Bruhezerweg 
49, 5704 CM Helmond, 
telefoon 0492-510855 of 
06-27175412. website: 
www.ikgeefeenfeestje.nl

Stichting Vrijwilligers 
Thuiszorg Geldrop /
Mierlo / Nuenen. Voor 
terminale zorg bereik-
baar via tel. 040-2864199.  
Voor zorg aan mensen 
met dementie en/of een 
lichamelijke beperking: 
Geldrop via Loket Zorg, 
tel. 14040. Servicepunt                                           
Nuenen: tel. 040-2831675.

WIJ VERHUREN 
BOXEN VOOR 

TIJDELIJKE
OPSLAG

Lieshout
INFO: 06 - 53 86 35 12 
of  0499-421386/421711

LINDEBLAADJES per 
FAX of E-MAIL opgege-
ven, worden NIET GE-
PLAATST indien niet voor-
uit betaald is. Er volgt geen 
tegenbericht

Ervaren huisarts verricht 
rijbewijs- en hypotheek-
keuring bij u thuis! Tel. 
040-2844993.

V E R R A S S E N D 
K O M P L E E T !        
Wilt u vakkundig binnen- of 
buitenonderhoudsschilder-
werk met garantie? Bel dan: 
040-2419092.

Filiaal Nuenen
De Pinckart 42, 5674 CC Nuenen
tel. (040) 283 63 83
fax. (040) 283 47 86
nuenen@druk-en-kopie.nl

U kunt op onze website nu zelf eenvoudig prijzen uitrekenen 
en orders plaatsen voor diverse soorten printwerk.

Bij inlevering van deze advertentie krijgt u 
10% korting op uw web to print order 
Bij ophalen van het printwerk deze advertentie inleveren, aktie loopt tot 30 augustus 2011. 
deze korting is niet geldig op afspraakprijzen of lopende offertes

p r i n t  e n  d r u k

WIJ ZIJN VOORTAAN
24 UUR PER DAG OPEN
w w w . d r u k - e n - k o p i e . n l

  Posters                  Flyers          Visitekaartjes        Canvasprints        Kaarten

Filiaal Best
Buitenweg 9a, 5683 PM Best
tel. (0499) 37 29 30
fax. (0499) 37 62 37
best@druk-en-kopie.nl                          RdL juli 2011

Boekjes

Briefpapier

Brochures full colour

CAD prints/Bouwtekeningen

Enveloppen

Flyers

Kaarten

Posters & Canvas A3 tot A0

Prints Kleur & Zwartwit

Visitekaartjes

Web to Print artikelen Web to Print 

Wilt u ook ‘n zijde-
zachte huid? En gladde 
benen? Ontharen in slechts 
‘n handomdraai. Ook voor 
mooie wenkbrauwen. www.
schoonheidssalonvivace.nl. 
Bel 040 - 2838978

AANGEBODEN: PIANO-
LESSEN. Ik ben gespe-
cialiseerd in les geven aan 
kinderen. Voor informatie 
06-47886556.

Tijdens de keukenpresentatie bij u thuis, onder het genot van een kopje koffi e, 
op uw eigen bank alles bekijken en vragen.

OERLEMANS KEUKENS
MET DE VISUELE SHOWROOM

Keuze uit 1001 mogelijkheden 
Snel en vakkundig geleverd

• Gratis thuisbezoek
• Gratis offerte
• Gratis tekening
• Keuze uit hout, kunststof, 
 hoogglans, m.d.f, etc.

Bel voor een vrijblijvende 
en gratis offerte:
Telefoon 040-2839838
b.g.g. 0651231801

OOK VOOR RENOVATIE, APPARATUUR EN DE MONTAGE VAN UW KEUKEN .

Info en inschrijving:
Donderdag 2 sept.

om 20.00 uur in
”Hotel pIerre”

leenderweg 80
eindhoven

Spaans- en latijns-
Amerikaanse 

Vereniging
Secr. A.I.e. 

Geldropseweg 52
5731 AC Mierlo

tel./Fax 0492-66 16 98
Website:

www.aie-eindhoven.nl

Cursussen 
sPAAns

CURSUSSEN
SPAANS

Info en inschrijving:
Dinsdag 6 sept.
om 20.00 uur in

“HOTEL MERCURE”
Leenderweg 80

Eindhoven
Spaans- en Latijns-

Amerikaanse
Vereniging

Secr. A.I.E.
Geldropseweg 52

5731 AC Mierlo
Tel./Fax 0492-66 16 98

Website:
www.aie-eindhoven.nl

Wist u dat Café René beschikt over een zaal tot 100 personen en 
dat deze voorzien is van airco, een professionele beamer en een 

eigen geluidsinstallatie zodat deze zaal zeer geschikt is voor

bruiloften - verjaardagen
recepties - vergaderingen

personeelsfeesten - bedrijfsborrels - enz. enz
Bel voor vrijblijvende informatie of kom eens langs!

Parkstraat 3
5671 GD Nuenen
Tel. 040-2838777
Mobiel 0612699691

HONDENUITLAAT-
SERVICE “de Snuffelende 
Snuit” Bij ons kan uw hond 
lekker uitdollen met soort-
genoten, maar rustig rond-
snuffelen mag natuurlijk 
ook! Op omheind terrein. 
Voor info: 040-2839549.

FEESTJE? Geen zin in 
gesjouw met boodschap-
pen? Tea for Friends be-
zorgt een volledig verzorg-
de high tea bij u thuis! 
www.teaforfriends.nl of bel 
06-51429538

Wij halen bij u thuis 
op alle defecte en onde-
fecte televisies, audio-ap-
paratuur, witgoed, fietsen 
en bromfietsen, tevens 
alle bruikbare spullen. Tel. 
040-2856809.

Nette ervaren oppas-
moeder zoekt werk voor 
het liefst maandag en 
dinsdag. Tel. 040-2483449 
(‘s avonds na 18.00 uur).

Kindercoach Agatha 
Voor persoonlijke begelei-
ding van uw kind bijv. bij 
faalangst, slecht humeur, 
slaapproblemen. 4-6 bijeen-
komsten. Zie mijn website: 
www.kindercoachagatha.nl 
of bel naar 040-2816260

Training weerbaarheid 
bij vrouwen Start in sep-
tember. Voor vrouwen die 
steviger in hun schoenen 
willen staan. Zie mijn websi-
te: www.kindercoachagatha.
nl of bel naar 040-2816260

Training weerbaarheid 
bij kinderen (Methode 
B) Vindt u dat uw kind wat 
meer respect/medeleven 
mag tonen voor /naar ande-
re kinderen of volwassen? 
Of wil uw kind steviger in 
zijn/haar schoenen staan? 
Dat kan met een training 
weerbaarheid. Ik ben ge-
certificeerd weerbaarheid-
trainster. Ik bied uw kind 
9 trainingsbijeenkomsten 
aan. In Nuenen op maan-
dag. Zie mijn website: www.
kindercoachagatha.nl of bel 
naar 040-2816260

Gebruikte wasmachines 
en drogers met garantie. 
Van de Weijer, De Hooge 
Akker 29, Geldrop (naast 
DAF), tel. 040-2802390.

Witgoedapparaten met 
lichte transportschade. 
Witgoedspecialist Van de 
Weijer, De Hooge Akker 
29, Geldrop (naast DAF), 
tel. 040-2802390.

Inductiekookplaat, combi-
magnetron defect? Van 
de Weijer, De Hooge Ak-
ker 29, Geldrop, tel. 040-
2802390, storing@vande-
weijer.net

Wasmachine, koelkast, 
vaatwasser defect?  Van 
de Weijer, De Hooge Ak-
ker 29, Geldrop, tel. 040-
2802390, storing@vande-
weijer.net

C L E A N  S E R V I C E 
NUENEN. - Gevelreini-
ging - Schoorsteenrenova-
tie - Impregnering - Voeg-
werken. Vrijblijvende of-
ferte. 06-23703691/ 040-
2832957.

WEG CITO-STRESS! 
Verminder onzekerheid. 
Wij leren aanpak, toets-
vorm/studie vaardigheden. 
Training na de herfstvakan-
tie. www.roxsell.com

CARAVAN stalling in 
Gerwen. Nog enkele plaat-
sen vrij. Alleen kleine ca-
ravans: Maximale lengte 
5,50 m. inclusief dissel. Tel 
040 - 2834498

Te koop: 2-kamerappartement (evt. Simpel te 
veranderen in 3-kamers) te Eindhoven, De Koppele 
459. Instap klaar en direct aanvaardbaar. Scherpe prijs 
€ 149.000 k.k. Tel. 040-2836876/0623066853.

BRIDGECURSUSSEN
Half september start BRIDGEGROEP ”DE 5 AZEN” weer 

cursussen in Nuenen en Geldrop voor: 
Beginnende en gevorderde bridgers.

De cursussen worden gegeven  door gediplomeerde 
bridgeleraren van de Nederlandse Bridge Bond

Voor informatie en folders kunt u bellen naar: 
Noortje van den Broek    noortjevdb@onsnet.nu   06 - 19 41 93 24

Hans Munnik    hans.munnik@onsnet.nu   040 - 283 71 19

MORE THAN SEVEN Nu 
deze week: 2 voor 1 !!! 
* Kleding * Oorbel-
len * Tassen * Sjaals. 
De winkel met de koe. 
Berg 52a, Nuenen. Vrijdag 
10.00-18.00 uur. Zaterdag 
10.00-17.00 uur.

Schoonheidsinstituut 
Zilverschoon zoekt clien-
ten voor een demonstratie 
permanent make-up tegen 
sterk gereduceerd tarief, 
tijdens het Lifestyle evene-
ment op 2, 3 en 4 septem-
ber in de St. Janshoeve aan 
de Berg 62 in Nuenen. Infor-
matie en afspraak maken: 
bel 040 -230 00 25. Zie ook 
www.instituutzilverschoon.nl

Schoonheidsinstituut 
Zilverschoon neemt deel 
aan het Lifestyle evenement 
in de St. Janshoeve aan de 
Berg no. 62 in Nuenen op 2, 3 
en 4 september van 14-21u. 
Met o.a. voorlichting en de-
monstraties permanent ma-
ke-up, endermologie afslank-
massages, microdermabrasie 
en proteinedieet. U kunt zich 
voor diverse demonstratie-
behandelingen inschrijven, 
wees er snel bij! Meer in-
formatie 040 - 230 00 25 of 
www.instituutzilverschoon.nl

PIANO- EN BASGITAAR-
LESSEN in Nuenen, ge-
geven door ervaren do-
centen. Voor info: 040-
2843533 of 06-23094787

Het nieuwe seizoen start 
vanaf 5 september.

De lessen bestaan uit
een combinatie van 

aerobics • bodygym • pilates
en gym 50+ op muziek

De lessen worden gegeven
in ”Het Klooster” en basisschool 

De Nieuwe Linde te Nuenen 
en het Buurthuis in Mariahout

Voor info: Lies v.d. Aarssen
Tel. 0492-385664/06-46320866
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  SUDOKU BEL&WINSPEL: 0909 - 50.10.191 (0,44 euro per gesprek)

ZO DOET U MEE:
Om kans te maken op een prijs, 

belt u de oplossing door naar
0909-50.10.191

(0,44 euro per gesprek)

Daar wordt u gevraagd om één 
bepaalde rij cijfers van de door u 
gevonden oplossing in te toetsen.

Uit alle juiste inzendingen wordt de 
winnaar getrokken.

Alle cijfers van 1 t/m 9 moeten één 
keer voorkomen in alle horizontale 
rijen en één keer in alle verticale 

kolommen en één keer in elk van de 
negen vierkantjes van 3 x 3 vakjes.

SUDOKU NR. 34 
De winnaar ontvangt 

een dinerbon 
te besteden bij: 

  

Park 61, Nuenen
 Tel. 040 - 283 31 33
www.dinercafezinn.nl

Winnaar week 33: José Aarts, Noorderklamp 2, 5673 BH Nuenen.

SUDOKU BEL&WINSPEL: 0909 - 50 10 191 (max. 0,44 euro per gesprek)

www.puzzelland.com

ZO DOET U MEE:

Om kans te maken op
een prijs, belt u de 

oplossing door naar 
0909-50 10 191

(max. 0,44 euro per gesprek)

Daar wordt u gevraagd 
om één bepaalde rij 
cijfers van de door u

gevonden oplossing in te
toetsen.Uit alle juiste
inzendingen wordt de 
winnaar getrokken. 

Veel succes!

Alle cijfers van 1 t/m 9 moeten één keer
voorkomen in alle horizontale rijen en één
keer in alle verticale kolommen en één
keer in elk van de negen vierkantjes van 
3 x 3 vakjes.

6 1 2 3
2 5 8
9 7 6

8 6
7 9 5 1

3 7 8 9
1 5 3

7 2 4 1
7 8 4

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

  Oplossing

PUZZELNUMMER: 01015

sudoku week 34_sudoku week 11.qxd  21-07-11  15:12  Pagina 1

P R O G R A M M A
RKSV NUENEN 
BEKERWEDSTRIJDEN
Zaterdag 27 augustus
Nuenen 1 – Groene Ster 1  ............ 18.00
Zondag 28 augustus
Brabantia 2 - Nuenen 2  ................. 12.00
De Valk 3 - Nuenen 3  ..................... 11.30
Nuenen 4 – DBS 2  .......................... 14.00
Nuenen 5 – Hapert 3  ..................... 12.00
Geldrop/Houta Bouw 6 - 
Nuenen 6  ......................................... 12.30
Nuenen 7 – 
Geldrop/Houta Bouw 7  ................ 10.00
Nuenen 8 – SBC 10  ........................ 12.00
Best Vooruit 13 - Nuenen 9  .......... 10.00
SDO’39 DA1 - Nuenen DA1  ........ 10.00
Ons Vios DA1 – Nuenen DA2  ..... 10.00

RKVV NEDERWETTEN
Zondag 28 augustus
Knegselse Boys 1 - 
Nederwetten 1 ................................. 14.30
DOSL 2 - Nederwetten 2  .............. 11.30
Nederwetten DA1 - 
Hoogeloon DA  ................................ 10.30
Dinsdag 1 september
Nederwetten 2 - LEW 3  ................ 18.30
 
RKGSV GERWEN
Donderdag 25 augustus (beker)
Rood Wit V 3 – RKGSV 2  ............. 18.45
Zaterdag 27 augustus
Braakhuizen A vet – 
RKGSV vet  ...................................... 15.30
Zondag 28 augustus (beker)
De Raven 1 – RKGSV 1  ................. 14.30
UNA/Brinvast 3 – RKGSV 2  ........ 14.30
 
EMK
Zondag 28 augustus 
Hoogeloon 1 - EMK 1  ................... 14:30
EMK 2 - SV Valkenswaard 2   ....... 11:30
UNA/Brinvast 7 - EMK 4   ............ 10:00
Gestel 10 - EMK 5   ......................... 10:00

Eerste6 maandengratisdaarna vanaf€49,95/mnd

Bestel snel op www.onsnetnuenen.nl

Internet Bellen Radio&Televisie Interactieve TV

Profiteer 
tot 1 september 
van deze actie.

Bergeijk - Nederwetten 1-0
In de bekerwedstrijd tegen 4e klasser Bergeijk speelde Nederwetten een 
zeer verdienstelijke partij en was een gelijk spel zeker verdiend geweest. 

Nuenen - v.v. Schaesberg   
3 - 0 (Beker)
Nuenen 1 heeft de eerste bekerwedstrijd van het nieuwe seizoen met 3-0 
gewonnen  van v.v. Schaesberg.  In een eenzijdige wedstrijd hadden de 
Groenwitten weinig moeite met de eersteklasser uit Zuid Limburg.

Trainer Pierre van den Eeden begon de 
wedstrijd met 1 nieuweling.  Noël Jan-
sen, overgekomen van Gemert, begon 
in de spits. De andere tien waren be-
kende namen. Dave Voogt in het doel, 
de achterhoede werd gevormd door 
Jaafar  Aafouallah, Richard van Mal-
ten, Ruud Jansen en Luuk Tielemans; 
Coen Jansen, Mark Werts en Tommy 
Jacobs stonden op het middenveld en 
Rick Wijnen en Patrick Philippart wa-
ren zaterdagavond de vleugelspelers.

Nuenen was heer en meester. Ze speel-
den een prima wedstrijd, maar wisten 
dit niet in een nog hogere score uit te 
drukken. Patrick Philippart, Jaafar 
Aafouallah en Coen Jansen waren de 
doelpuntenmakers.
Nuenen 2 speelde zondag tegen 
Geldrop 2. Ook hier was het krachts-
verschil ontzettend groot. Zij konden 
het enorme veldoverwicht wel in doel-
punten omzetten door met liefst 8-0 te 
winnen. 

Bergeijk was de meer aanvallende 
ploeg maar weinig gevaarlijk. Neder-
wetten wist via snelle tegenaanvallen 
wel voor het nodige gevaar te zorgen. 
Na een kwartier spelen waren er di-
rect na elkaar drie grote kansen voor 
de blauwwitten maar er werd niet ge-
scoord. En zo waren er nog een aantal 
goede mogelijkheden maar echter 
zonder resultaat. Nederwetten was na 
45 minuten met de gedachte al bij de 
thee en dit moment van onoplettend-
heid werd benut door Bergeijk. Rust-
stand 1-0. De tweede helft gaf hetzelf-
de beeld. Bergeijk kwam af en toe 
beter door de verdediging maar doel-

man Thoonen speelde een puike wed-
strijd. Kort voor tijd kreeg Toon van 
Rooij nog een uitgelezen kans om de 
gelijkmaker aan te laten tekenen maar 
zijn schot ging net voorlangs.  

Voetballen bij      
de RKSV Nuenen 
Ben jij geboren in 2006 en wil jij voetballen bij Inter Milan of Real Madrid ?
Bij de RKSV Nuenen zijn nog enkele plekken over bij de 1e jaars Sport en 
Spel.

Zie voor meer informatie www.rksv-
nuenen.nl/site/sportenspel   of neem 
contact op met Peter Leltz, telefoon-
nummer 040-2838970 of per mail  

p.leltz@onsnet.nu. Reageer snel want 
vol is vol. Tevens is er een informatie 
avond op 6 september om 20.30 uur in 
de kantine (Oude Landen).

Voetballen bij de RKSV.

Nuenen a.s. zaterdag tegen 
hoofdklasser Groene Ster
Nuenen 1 speelt a.s. zaterdag 27 augustus zijn derde poulewedstrijd van het 
bekertoernooi om 18.00 uur tegen Groene Ster op Sportpark Oude Landen.

Groene Ster is komend seizoen ook tegenstander in de Hoofdklasse. Toegang is gratis.

Topsportbegeleiding in Drietip voor 
hockeytalent Daan Zandbergen
Nuenen kent vele goede sporters. Sporters op recreatief, lokaal, nationaal 
en internationaal niveau. Denk maar eens aan wielertalent Steven Kruijs-
wijk of aan de Nuenense zwemmers die op nationale kampioenschappen 
een aardig woordje meespreken. 

Maar ook het vaandelteam van RKSV 
Nuenen dat dit jaar hoofdklasse speelt. 
“Veel voetballers van Nuenen komen 
bij Laco de Drietip extra trainen bij 
blessures om sneller te herstellen. Het 
effect van die extra trainingen is terug 
te zien in het kampioenschap in de 
eerste klasse.” Aldus Bert Mickers, 
manager bij de Drietip. 

Topsportbegeleiding in de Drietip 
blijkt dus heel interessant te zijn. Nu is 

er een nieuwe belofte bij gekomen. 
Daan Zandbergen uit Nuenen speelt 
als 19 jarige een heel aardig potje hoc-
key. Hij speelt in de eredivisie bij Den 
Bosch als middenvelder en is ook ge-
selecteerd voor Jong Oranje. Enkele 
jaren geleden werd Daan nog Euro-
pees kampioen met Oranje onder de 
16 jaar. “Met wat extra training in de 
Drietip kan Daan een heel aardig eind 
komen en wie weet zit er nog heel veel 
in het vat van de jonge Nuenenaar.”

Nuenens hockeytalent Daan Zandbergen.

Kirsten Kreemers en Laura van 
Gennip Brabants Kampioen
Door de slechte weersomstandigheden was de 2e (fi nale)dag van de Bra-
bantse Kampioenschappen in De Mortel verplaatst naar vrijdag 19 augus-
tus. Een groot aantal ruiters en amazones van Ponyclub Prins Willem 
Alexander hadden zich geplaatst voor deze kampioenschappen. Hieraan 
zijn een 5-tal selectiewedstrijden aan vooraf gegaan.  

De Ponyclub uit Nuenen sleepte 2 ti-
tels in de wacht.
Kirsten Kreemers werd met haar pony 
Sandy Kampioen met springen in de 
klasse AB en Laura van Gennip met 
Bont Fire behaalde een glansrijke 1ste 
plaats in de klasse AB-L2 dressuur. 

Uitslagen Springen:
Finale: Bram van Heijst werd met zijn 
pony Melisse 3e in de klasse DE-L. 
Teddy van de Rijt werd tweemaal 2e 
met Jerry-Lee (DZ) en Pico (DZZ). Te-
vens behaalde zij een 3e plaats met 
Cosmo in de klasse DZZ. 

Uitslagen Dressuur:
Finale: Judith van Gennip werd 2e en 3e 
in de klasse D-M1 met Special Indy en 
Onyx. Laura van Gennip reed met 
Nicky naar een 2e plaats in de klasse 
C-L1. 

Op 3 september a.s. worden de Ne-
derlandse Kampioenschappen verre-
den in Ermelo.

Paardensport

HockeyVoetbal



Thuis in Nuenen
Rabobank Dommelstreek: Natuurlijk!

Contactgegevens: Rabobank Dommelstreek  |  telefoon: (040) 280 75 00  |  e-mail:  info@dommelstreek.rabobank.nl  |  internet: www.rabobank.nl/dommelstreek  |   @rabodommelstr

Vier maanden geen hypotheekrente en 
gratis woonverzekeringen*

Arthur Maassen heeft als ledenraadlid deel 
uitgemaakt van de stuurgroep ‘Het beste 
idee van Dommelstreek’. Samen met Adri 
Geerts, Gitte van Haaren en Monique 
Gubbels zorgde hij er voor dat de uitwerking 
en realisatie van de innovatiewedstrijd 
optimaal aansloot bij de projectdoel-
stellingen. Voor het eerst hebben we in een 

stuurgroep ook de kennis van een 
ledenraadlid ingezet. Dit tot beider 
tevredenheid. ‘Arthur liet ons echt van buiten 
naar binnen kijken. Arthur heeft zijn lokale 
kennis en netwerk ingezet en daarmee het 
evenement en de organisatie versterkt. De 
kennis die hij heeft opgedaan bij de 
Brabantsedag kwam hierbij ook uitstekend 

van pas’, aldus Monique Gubbels. Arthur 
Maassen: ‘Het was erg plezierig om als 
‘buitenstaander’ mee te mogen kijken bij de 
organisatie van zo’n mooi evenement. 
Ik vond het erg leuk en leerzaam en 
hoop dat er in de toekomst vaker 
wordt gekozen om ledenraadleden te laten 
deelnemen aan stuur- of projectgroepen’. 

De verlaging van de overdrachtsbelasting in combinatie met het  
grote woningaanbod, de gedaalde huizenprijzen en de relatief lage 
rente biedt volop kansen voor iedereen die een huis wil kopen.  
En Rabobank doet hier nog een schepje bovenop. 

Starters een nog betere start geven. Dat is het idee. 
Starters die voor 31 december 2011 een hypotheek afsluiten voor  
hun eerste huis, betalen de eerste vier maanden geen rente én krijgen 
vier maanden gratis woonverzekeringen. Zo geven we starters een 
steuntje in de rug.

Maak direct een afspraak
Onze vakkundige adviseurs staan  
voor u klaar.  
Bel (040) 280 75 00 of ga naar  
www.rabobank.nl/dommelstreek.

* Kijk voor de actievoorwaarden op www.rabobank.nl/eerstehuis

Profiteernu!

Win jij de
Rabo Dikke 
Banden Race?
Wil jij meedoen aan een officiële 
wielerwedstrijd? Fietsen op een afgezet 
parcours onder luid gejuich van echt 
publiek? Grijp je kans tijdens de Rabo 
Dikke Banden Race op zondagmiddag  
4 september in Geldrop! 

De Rabo Dikke Banden Race is een officiële 
fietswedstrijd voor jongens en meisjes van  
7 tot en met 12 jaar. 
 
Je racet tegen leeftijdsgenootjes op je eigen 
fiets. Word jij eerste in je categorie?  
Dan mag je door naar de landelijke finale!
 

Waar wacht je nog op?  

Meld je aan via 
www.rabobank.nl/dommelstreek!

Ledenraadlid Arthur Maassen betrokken bij innovatiewedstrijd

Ook thuis kon u meegenieten van de ‘Week 
van de Coöperatie’ met het online woordspel 
Twee voor Twaalf. Alle deelnemers betaalden 
een bijdrage van € 12,50 en kozen een van de 
drie doelen om te ondersteunen.

Vrienden van De Akkers in Nuenen werd 
verblijd met € 275 voor activiteiten in het 
zorgcentrum. De opbrengst van KinderBeurs 
Sterksel komt ten gunste van Kika en de Nina 
Foundation, zij ontvangen € 225. De realisatie 
van het Hospice in Geldrop, een initiatief van 
St. Anna Zorggroep, wordt ondersteund met 
een bedrag van € 350. 

Mevrouw Zondag uit Eindhoven had het 
juiste twaalfletterwoord gevonden én de 
meeste credits overgehouden. Zij is de 
winnares van het woordspel en ontving uit 
handen van Adri Geerts, directievoorzitter, 
een Ipad.

Vrienden van De Akkers ontvangt € 275 Djanea de Louw 
uit Nuenen wint 
Rabo Rolf spel
Tijdens de ‘Week van de Coöperatie’ stond er 
voor kinderen tussen 4 en 12 jaar een 
Memoryspel klaar op de website van Rabo Rolf. 
De snelste per leeftijdscategorie was de 
winnaar en ontving een speelgoedbon ter 
waarde van € 25. 

In de leeftijdscategorie 4 tot en met 6 jaar was 
Djanea de Louw uit Nuenen de snelste. Djanea, 
gefeliciteerd met je prijs. Kijk voor de overige 
winnaars op www.rabobank.nl/dommelstreek.

Speel ook mee met Rabo Rolf!  
Ga naar www.raborolf.nl.

Het Van Gogh-centrum Vincentre in 
Nuenen deed vorig jaar een aanvraag bij 
het Coöperatiefonds. ‘We hebben niet 
lang over de toekenning hoeven 
nadenken’, vertelt Peter Pors, commissielid 
Coöperatiefonds. ‘Het Vincentre levert een 
structurele bijdrage aan de omgeving en 
is een uiting van een stukje Nuenense 
cultuur. Het is een verrijking op het 
gebied van vrije tijd, levert absoluut een 
economische bijdrage én het zet Nuenen 
goed op de kaart. Stuk voor stuk criteria 
die bij de besluitvorming over de 
toezegging meewegen. 'Begin juli is het 
samenwerkingscontract ondertekend en 
was het tijd voor de onthulling van het 
Rabobank Theater.’

Ondertekening contract Vincentre
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