
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

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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Dr. M. Raemaekers-Spierings
AFWEZIG i.v.m. vakantie
van 12 t/m 23 september

Telefoon 040-2951030

Grootste  
zonnebloemen 
van Nuenen

Collectanten 
gezocht voor 
Dieren- 
bescherming

Bavaria 
Open Air
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Vlooienmarkt 
scouting    
Panta Rhei
Let op: verderop in deze Rond de 
Linde vindt u de ophaaladver-
tentie voor de vlooienmarkt van 
scouting Panta Rhei. Plak deze 
advertentie duidelijk zichtbaar 
op uw voordeur, raam of op uw 
spullen en de spullen worden op 
de ophaaldag bij u opgehaald. 

Openingstijden: 
Vrijdag     08.00 tot 19.00 uur 
Zaterdag  08.00 tot 17.00 uur 

Ezeltjesdag op het Eeneind
Op 4 september staat Ezeltjesdag weer voor de deur! Voor de 26e keer zijn 
de ezels weer het stralende middelpunt van deze dag op het Eeneind. Het is 
geweldig dat een aantal enthousiaste ezelhouders ook dit jaar weer de 
moeite neemt om Ezeltjesdag tot een groot succes te maken.

Naast het bekijken, aaien en rijden op 
de ezels, kunnen kinderen hun energie 
weer kwijt bij de vele leuke spelen en 
op het springkussen. Als kinderen het 
leuk vinden, kunnen ze worden ge-
schminkt. Ook dit jaar is er een bal-
lonnenclown, Tijn Mandarijn, die 
weer de meest creatieve figuurtjes van 
ballonnen maakt en zal het stoom-
treintje, dat vorig jaar veel belangstel-
ling kreeg, weer van de partij zijn. De 
kinderen kunnen voor een kleine bij-
drage met de locomotief meerijden. 
Tegen een kleine vergoeding kunnen 
kinderen ook een speelkaart krijgen 
om met de spelletjes mee te doen. 
Hiervoor krijgen ze ook ranja en een 
pannenkoek.

De opbrengst van het ezelrijden gaat 
ook dit jaar weer naar de Ezelhoeve. 
De Ezelhoeve wordt gebeld, wanneer 
verwaarloosde ezels zijn gesignaleerd. 
Dan worden ze door de Ezelhoeve op-
gehaald in heel Nederland en België 
en proberen de medewerkers ze met 
veel liefde en toewijding weer op een 
acceptabel gezondheidsniveau te krij-
gen. Graag draagt Ezeltjesdag hier een 
financieel steentje aan bij. 

Het programma
12.00 uur:
Vertrek ezelhouders met ezels en 
showkorps O&V naar Enodegebouw

12.15 uur:
Aankomst ezels en showkorps O&V 

bij het Enodegebouw gevolgd door of-
ficiële opening, dit jaar voor het laatst 
door burgemeester Ligtvoet.

12.30 uur:
Start kinderspelen, straatvariété en 
ezelrijden.

16.15 uur:
Einde kinderspelen; ezels komen met 
ezelhouders naar het Enodegebouw.

16.30 uur:
Ezeldiner en officiële sluiting Ezeltjes-
dag 2011. Ezeltjesdag: een feest voor kind en dier.

Aanpassingen als gevolg van 
verbouwing d’n Heuvel
Werkgroep Leefbaarheid Gerwen (WLG) wil graag door o.a. informatie te 
verschaff en een bijdrage aan de leefbaarheid in Gerwen leveren. Vandaar 
dat WLG aandacht geeft aan het onderstaande.

Met ingang van deze week zijn er en-
kele aanpassingen van kracht gewor-
den die voor Gerwenaren van belang 
kunnen zijn.

AED
De AED (een Automatische Externe 
Defibrillator is een draagbaar toestel 
dat wordt gebruikt bij een persoon 
met een circulatiestilstand) was ge-
plaatst bij de ingang van d’n Heuvel. In 
verband met de verbouwing is het ap-
paraat tijdelijk opgehangen links van 
de grote deur, in de ‘voortuin’ van de 
Clemenskerk. Het is van belang dat 
zoveel mogelijk mensen in Gerwen 
daarvan op de hoogte zijn, zodat ze in 

geval van nood weten waar het appa-
raat te vinden is.

Rond de Linde
Het lokale gratis huis-aan-huis ver-
spreide weekblad Rond de Linde, zal 
eveneens i.v.m. de verbouwing van d’n 
Heuvel met onmiddellijke ingang elke 
week bij Garagebedrijf Jansen (Laar 
12) liggen. In de hal van het bedrijf 
kunt u terecht voor uw exemplaar. 
Naast het verschaffen van informatie 
aan de inwoners van Gerwen, organi-
seert WLG ook de wekelijkse Inloop, 
het wekelijkse wandelen en fietsen en 
regelmatige activiteiten voor jong en 
oud.

De zon blijft schijnen….in Ghana
In Nederland blijft het helaas regenachtig, wisselvallig en geen fi jn vakan-
tieweer. Stichting Rising Stars Nuenen zit daarom veel binnen en schrijft, 
rekent, evalueert, plant, telefoneert, mailt, en surft ( ….op internet).
Maar de stemming blijft goed en 
hoopvol, want in Ghana schijnt letter-
lijk en figuurlijk de zon.  Aan de tele-
foon enthousiaste begeleidsters en 
vrolijke kinderen uit het project Kings 
and Queens in Offinso. Ook is er weer 
een nieuwe vrijwilligster uit Neder-
land aan de slag in het project. Zij 
werkt vooral met de kinderen, die al-
lemaal een verstandelijke of meervou-
dige beperking hebben.          
Via de mail krijgen we nu regelmatig 
financiële rapportages en foto’s bin-
nen over de vorderingen van de bouw 
van het eerste nieuwe huis op de loca-
tie waar geleidelijk de Zorgboerderij 
moet worden ontwikkeld.
                                                                                                                                                              
Na allerlei bouwvoorbereidingen en 

het boren van een eigen waterput is nu 
ook de fundering van het huis klaar. 
Die is gebouwd met stenen blokken 
die op de bouwplaats zelf zijn gemaakt 
en in de Ghanese zon gedroogd!
Meteen komt ook de deelbegroting 
voor het opbouwen van de begane 
grond binnen met het verzoek gauw 
het benodigde geld te storten, want de 
prijzen stijgen in Ghana.
En zo blijven wij hier binnen ook en-
thousiast en gemotiveerd om door te 
gaan. Want, al de zorgvuldig verza-
melde donaties uit Nuenen en de regio 
Zuidoost Brabant worden goed en 
snel, direct en verantwoord besteed. 
Ook de bevolking van Offinso raakt 
steeds meer betrokken bij dit project, 
wat ondermeer blijkt uit diverse dona-
ties in natura en bezoekjes van allerlei 
geïnteresseerde mensen aan het oude 
huurhuis waar de 10 kinderen nu nog 
wonen.
De agenda voor Rising Stars voor de 
komende maanden blijft: stevig net-
werken, voorlichting geven en fond-
sen werven om de bouw van het eerste 
huis af te kunnen ronden vóór 1 maart 
2012. Verder gaan we een net afgestu-
deerde Nederlandse orthopedagoge 
voorbereiden op haar professionele 
ondersteuning van de kinderen en  be-

Kienen op het 
Pleincollege 
Nuenen
Woensdag 7 september organiseert 
VrouwenVereniging Nuenen-Gerwen 
een kienavond op het Pleincollege in 
Nuenen. Aanvang: 20.00 uur. Ook niet 
leden zijn van harte welkom.
 

geleiders in het centrum. Zij zal dit 
gedurende minstens 3 maanden vrij-
willig gaan doen. En na de feestdagen 
in december  vliegen we in januari 
2012 via Marokko voor ons zevende 
werkbezoek van 6 weken naar Ghana, 
de zon en het nieuwe huis tegemoet.
Geïnteresseerd om ook een steentje 
bij te dragen? Wees welkom op onze 
website: www.rising-stars.nl  of via e-
mailadres: jaapmatser@rising-stars.nl 

Hooidonkviering 2011
Op zondag 4 september vindt weer de jaarlijkse Hooidonkviering plaats in 
Nederwetten. Plaats van viering is het kapelpark achter de eeuwenoude 
watermolen.
Op deze historische plaats stond eens 
het klooster van adellijke nonnen waar 
op 4 september 1244 het “Wonder van 
Hooidonk” plaatsvond. Toen werd op 
wonderlijke wijze vastgesteld dat het 
stukje hout van het H. Kruis dat men 
hier sinds de kruistochten bewaarde, 
een gedeelte was van het kruis waar-
aan Christus was gestorven. Bij de 
sluiting van het klooster in 1648 werd 
de relikwie door de laatste priorin 
meegenomen. Na vele vergeefse po-
gingen van eerdere pastores slaagde 
pastoor Roelofs er in 1953 in om een 
gedeelte van deze relikwie terug te 
krijgen.

De twee kleine stukjes hout worden 
tot op de dag van vandaag bewaard in 
de fraaie reliekhouder in de kerk van 
Nederwetten. Deze reliekhouder 
wordt op zondag 5 september in pro-
cessie meegedragen naar de kapel in 
het H. Kruispark. Deze kapel werd in 
1954 onder leiding van pastoor Woes-
tenburg gebouwd op de plaats van de 
vroegere kapel waar eens het wonder 
zou hebben plaatsgevonden.

De viering begint met een processie 
met deelname van het Sint Annagilde 
en vertegenwoordigers van de Neder-
wettense verenigingen met hun vaan-
dels. De eucharistieviering begint om 
10.30 uur. Na de viering zal de won-

derbare relikwie ter verering worden 
neergezet in de kapel. Bij slecht weer 
zijn we genoodzaakt om uit te wijken 
naar de parochiekerk in Nederwetten.

De reliekhouder

Uitzendingen LON
 
Op zondag 4 september start weer een 
nieuwe Nuenen Nu. In deze uitzen-
ding wordt onder andere aandacht be-
steed aan ‘wat te doen bij brand ?’ 
Vanaf zondag 11.00 uur start het nieu-
we programma en wordt het dagelijks 
uitgezonden. Meer informatie op 
www.omroepnuenen.nl.



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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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) 
aanvragen bij de gemeente, te bereiken onder telefoonnummer 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 Nuenen/ alles over afval) 

De bewoners van Gerwen die buiten de bebouwde kom wonen en die 
geen blauwe papiercontainer hebben, kunnen hun papier afvoeren via 
de ondergrondse container aan de Akkerstraat/Mickersland;
De bewoners van Nederwetten die buiten de bebouwde kom wonen 
en die geen blauwe papiercontainer hebben 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.

Let op: Als u een blauwe papier container wilt aanvragen moet u dit 
doen voor 3 september, daarna worden er administratiekosten in 
rekening gebracht. De blauwe papier containers worden in  de week 
van 12 september geleverd.  

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de gemeente, 
balie wonen en openbare ruimte te bereiken onder 040-2631.699.
 
VERGADERING DORPSRAAD GERWEN
In de openbare vergadering van dorpsraad Gerwen wordt de ontwerp-
structuurvisie Gerwen gepresenteerd en daarin ook aandacht voor 
starterswoningen.

Dorpsraad Gerwen vergadert maandag 5 september om 20.00 uur 
op een andere locatie dan gebruikelijk, namelijk in 't Huysven aan De 
Huikert 35 in Gerwen. Belangstellenden zijn welkom.

 Agendapunten

1.  Opening.
2.  Notulen vergadering 20 juni.
3.  Post/mail In en Uit.
4.  Mededelingen dagelijks bestuur.
5.  Kennismaking met politiewerk: buurtbrigadier Henk Verdonschot 

en netwerker Jack van de Wouw van de politie Brabant-Zuidoost.
6.  Stand van zaken iDOP-projecten door kartrekkers met toelichting 

door Arie Ras, projectleider gemeente Nuenen c.a.
7.  Presentatie ontwerp-structuurvisie Gerwen met locatie CPO-

starterswoningen: inleiding door college van b&w, toelichting door 
bureau H&S Croonen.

8.  Leefbaarheid Gerwen: werkgroep aan het woord.
9.  Rondvraag.
10. Sluiting.

OPENBARE VERGADERING VAN   
DE COMMISSIE STRAATNAAMGEVING 
Deze vindt plaats op dinsdag 6 september a.s. om 09.00 uur in het 
gemeentehuis.
Voor deze vergadering is de volgende agenda opgesteld: 
1. Opening
2. Verslag van de openbare vergadering van 29 maart 2011 
3. Gedachtevorming straatnaamgeving fase 1 Nuenen-West 
4. Straatnaamgeving paden nabij Claushof
5. Rondvraag

ONDERSTEUNING BEDRIJVEN BIJ 
WEGGEVALLEN AANVRAGEN IN   
HET OMGEVINGSLOKET ONLINE
Sinds 1 juni 2011 kunnen bedrijven alleen via eHerkenning inloggen 
in het Omgevingsloket online. Er is gebleken dat aanvragen die vóór 
de invoering van eHerkenning zijn ingediend soms niet meer zichtbaar 
zijn in het overzicht van aanvragen. De oorzaak hiervan is nu bekend.
Bedrijven die hun aanvragen niet kunnen inzien worden individueel ge-
holpen. De aanvragen die zij onder Digi-d voor bedrijven hebben 
opgesteld, worden gekoppeld aan hun nieuwe eHerkenningsac-
count. Om weer over hun eerder opgestelde aanvragen te beschikken, 
moeten bedrijven zich bij de helpdesk van de omgevings-vergun-
ning melden. Dat kan via het contactformulier op https://www.info-
mil.nl/onderwerpen/integrale/omgevingsvergunning/omgevingsloket/
problemen/ . Het koppelen van de aanvragen aan de nieuwe eHerken-
ningsaccount gaat niet automatisch. Als bedrijven zich NIET melden, 
gebeurt er dus niets.
Om te kunnen aanmelden is het belangrijk dat u over de volgende 
gegevens beschikt:
-  Kamer van Koophandelnummer met de daaraan gekoppelde be-

drijfsnaam
-  Aanvraagnummer(s), (dit nummer is terug te vinden in de notifica-

tiemail die het bedrijf na indiening ontvangen heeft of bij het bevoegd 
gezag in de lijst met aanvragen)

De tijd die nodig is voor het koppelen van de aanvragen aan de eHer-
kenningsnummers verschilt per bedrijf. Het bedrijf dat een melding 
heeft gedaan ontvangt zodra de aanvraag weer zichtbaar is in Omge-
vingsloket online een e-mail van de helpdesk Omgevingsloket online.

AANVRAGEN DIVERSE VERGUNNINGEN
Bij het college van burgemeester en wethouders zijn de volgende aan-
vragen om vergunning op grond van de A.P.V. en bijzondere wetten 
ingekomen:

• Aanvrager: Ouderraad Pleincollege Nuenen voor het organiseren 
van de aankomst van de leerlingen t.g.v. het galafeest op 1 juni 
2012 voor het Klooster aan het Park;

• Aanvrager: Wandelsportvereniging Nuenen voor het organiseren 
van de wandeltocht onder de naam Vincentwandeling op zondag 
25 september 2011 door Nuenen;

• Aanvrager: Stichting Scouting Panta Rhei voor het organiseren van 
de jaarlijkse vlooienmarkt op 24 en 25 september 2011 op het ter-
rein bij de Scouting aan de Pastoorsmast 12 in Nuenen;

• Aanvrager: de heer B. van Keulen voor het organiseren van een 
dorpsfeest in de vorm van een kermis in de periode van 7 tot en 
met 10 oktober 2011 op de Gerwenseweg t.h.v. de huisnrs. 28 tot 
en met 54.

Naar aanleiding hiervan wordt eenieder in de gelegenheid gesteld bin-
nen 2 weken na deze publicatie zijn of haar zienswijze in te dienen bij 
het college van Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.,  Postbus 
10.000, 5670 GA  Nuenen.

De aanvragen liggen ter inzage gedurende de openingstijden van het 
gemeentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en tevens 
op woensdag van 14.30 uur tot 18.00 uur) bij de balie Wonen en 
Openbare Ruimte van de gemeentesecretarie, Jan van Schijnveltlaan 
2 te Nuenen.

BESLUIT OP GROND VAN   
DRANK- EN HORECAWET:
• aan Kamer van Koophandel Brabant zijn toestemming en vergun-

ning verleend voor het innemen van een standplaats voor promo-
tieactiviteiten op 27 augustus jl. op het Vincent van Goghplein 
(verzenddatum 23 augustus 2011);

• aan Stichting Ezeltjesdag zijn toestemming, vergunningen en ont-
heffingen verleend voor het organiseren van een buurtbarbecue-
feest en ezeltjesdag op 3 resp. 4 september 2011 op het Eeneind 
(verzenddatum 24 augustus 2011);

• aan mevrouw J. Schellens-Vos en de heer P. Schellens is een onthef-
fing verleend voor het schenken van zwakalcoholhoudende dran-
ken tijdens ezeltjesdag op zondag 4 september 2011 (verzenddatum 
24 augustus 2011);

• aan Backstage Chevy Club zijn ontheffing en vergunningen verleend 
voor het organiseren van het American Car Weekend in de peri-
ode van 9 tot en met 11 september 2011 op het terrein van strand-
bad Nuenen aan de Enodedreef (verzenddatum 25 augustus 2011);

• aan Stichting Grote Ronde van Gerwen zijn toestemming, onthef-
fing en vergunningen verleend voor het organiseren van de start 
en finish van de Holland Ladies Tour op zaterdag 10 september 
2011 in het Park t.h.v. het Klooster respectievelijk aan de Heuvel 
in Gerwen (verzenddatum 31 augustus 2011).

Indien u het met deze beschikkingen niet eens bent kunt u op grond 
van de Algemene Wet Bestuursrecht hiertegen binnen 6 weken na da-
tum van verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen bij het 
college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemees-
ter van de gemeente Nuenen c.a., Postbus 10.000, 5670 GA  Nuenen.
Indien bezwaar is gemaakt, kan door de indiener van het bezwaarschrift 
een verzoek tot voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzie-
ningenrechter bij de rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90.125, 
5200 MA ’s-Hertogenbosch.

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 26/08/2011 N-HZ-2011-0139 Refelingse Erven 165 Uitbreiden 
    bestaande berging 

Deze aanvrage ligt vanaf heden ter inzage bij de balie Wonen en Open-
bare ruimte, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Hiertegen kan geen 
bezwaarschrift worden ingediend. Dit kan pas nadat omgevingsver-
gunning is verleend.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Er is ingevolge het Besluit Algemene Voorwaarden en 
Bepalingen Machtiging en Mandaat
Een reguliere omgevingsvergunning verleend voor:

Datum  Dossiernr. Bouwadres Activiteit Omschrijving Verzend-
besluit     datum
 
24/08/ N-HZ-2011- De Vroente 26 Bouwen Plaatsen airo-unit 24/08/ 
2011 0112    achterzijde woning 2011 

25/08/ N-HZ-2011- Boordseweg 17 Slopen Slopen aanbouw 25/08/ 
2011 0114    achterzijde woning 2011  

25/08/ N-HZ-2011- Lieshoutseweg 45 RO Wijzigen gebruik 26/08/ 
2011 0120   voor permanente  2011  
    bewoning   

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 mogelijk-
heid om met de burgemeester of een wethouder in contact te komen.
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

AFSLUITING PROVINCIALEWEG N615 
NUENEN-BEEK EN DONK TER HOOGTE 
VAN LIESHOUT
Maandag 29 augustus beginnen de werkzaamheden aan de provinci-
aleweg 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 bestaan 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.

Voor eventuele inlichtingen kunt u contact opnemen met Ward Gijsberts, 
wgijsberts@brabant.nl of Gerard Huisman, gmhuisman@brabant.nl  
beiden werkzaam bij de Provincie Noord-Brabant.

GROEN BLAUW STIMULERINGSKADER 
VOOR GRONDEIGENAREN IN HET 
BUITENGEBIED.
Aanleg van nieuwe landschapselementen met subsidie en vergoeding 
voor beheer.
De gemeente Nuenen ondersteunt grondeigenaren in het buitengebied 
met subsidie voor  de aanleg en het onderhoud van nieuwe en be-
staande landschapselementen, zoals hakhoutsingels, bosje, land-
schapsbomen, poelen, akkerranden en andere gebiedspecifieke na-
tuurelementen.

Als u op uw grond in het buitengebied natuur wilt ontwikkelen dan 
kunt u contact opnemen met de veldcoördinator voor onze gemeente 
voor informatie. Hij zal u voorzien van advies en begeleiding vanaf 
uitwerking plannen tot en met aanleg en toekenning subsidie. 
Op bestaande natuur- en landschapelementen, is een beheer/onder-
houdspakket af te sluiten.

Deze subsidie is een stimulering voor particulieren en agrariërs op  het 
platteland om middels ontwikkeling van natuur,  het buitengebied te 
versterken, zodat de biodiversiteit zich verder kan verbeteren en flora 
en fauna nog aantrekkelijker wordt voor alle inwoners en recreanten.
De huidige regeling loopt tot eind 2012, wilt u deelnemen dan kunt u 
het beste, nu informatie opvragen.

Opzet en uitvoering van groene en blauwe diensten voor u
Ad Verhoeven, veldcoördinator wil  graag in contact komen met  agra-
riërs en particulieren in het buitengebied met  goede ideeën om het 
landschap economisch verantwoord te ondersteunen én in te zetten 
als een visitekaartje voor het eigen bedrijf of omgeving. 
Ad  is te bereiken via telefoonnummer 06-1031 5141 en e-mail adver-
hoevendepeel@live.nl.

Groen Blauw Stimuleringskader is een samenwerkingsproject van de 
acht Peelgemeenten, Provincie Brabant, waterschappen en SRE.

Voor meer informatie over Groen Blauw Stimuleringskader, kunt u 
terecht op www.brabant.nl/stimuleringskader.

OUD PAPIER INZAMELING:   
BLAUWE CONTAINER AANVRAGEN
Op 2 augustus 2011 heeft het college van B&W besloten om de vol-
gende verzamelpunten van papier met ingang van 1 september te laten 
vervallen. 

Het gaat om de volgende lokaties: 

• 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 
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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 2 EN 3 SEPT.: 

Hollandse bloemkool, per stuk ....... 0,69
Hollandse andijvie, gesn. 1/2 kilo .. 0,69
Hollandse chinesekool, per stuk.. 0,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MAANDAG 5 SEPTEMBER:

Spitskool, panklaar, 1/2 kilo ...........0,59
DINSDAG 6 SEPTEMBER:

Wokgroenten, 1/2 kilo .....................0,99
WOENSDAG 7 SEPTEMBER:

Rode kool, panklaar, hele kilo. ...... 0,99
DONDERDAG 8 SEPTEMBER:

Witlof, hele kilo ...................................1,49
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
GEHELE WEEK VAN 2 T/M 8 SEPT.:
Conferance, nw. oogst peren, 1,5 kilo .... 1,35
Galiameloen, per stuk .................. 0,99
Roseval aardappel, hele kilo ... 0,99
Bleek-kaassalade, 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

Veel lekkers uit
eigen keuken!

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

PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

         

Kip op stok
4 stuks ..............................................5,95
Zomers braadstuk
100 gram ..........................................1,75
100 gram Corned Beef +
100 gram pepercervelaat .....2,95
Zalmsalade
“Uit eigen keuken”
 100 gram .........................................1,95
Primavera 
100 gram ..........................................2,25
Spek en bonen
“Om te wokken”
100 gram ..........................................1,25

SPECIAL

SPECIAL

KOOPJE

Actie geldig van vrijdag 2 september 
t/m donderdag 8 september:

Overheerlijk Sachertaartje
Luchtig chocolade creme au beurre 
taartje overgoten met een 
puur chocolade jasje .............
Granery brood
voor maar ...............
Pakje roggebrood
voor maar ...............

Brood van de maand september:

Zadenrijk brood
Lekker meergranen brood

€ 1,15

€ 8,55

€ 1,99

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen

Nieuwe collectie

Lingerie gegoten in een perfecte 
pasvorm, ontworpen om het 
lichaam nog mooier te maken! 
 

Dé lingerie die even goed zit
als het eruit ziet! 
Als dat nou geen pure luxe is...

LINGERIE • NACHTHEMDEN  
BORSTPROTHESES • PYJAMA’S • DUSTERS   
MEY / SLOGGI / BJÖRN BORG  

Pasvorm en comfort; het allerbelangrijkste in ondermode!
Bezoek ook eens onze website: www.livano.nl

  

Beauty & Lifestyle Boutique 
Parfumerie/Salon 

MAKE-UP WORKSHOP 
leer de tips en trucjes om er met een vleugje 

make-up nog stralender uit te zien. 
ZATERDAGOCHTEND 17 september 

€ 35,= pp incl. persoonlijke make-up kaart en  
make-up geschenk twv € 25,= 

 

Berg 33 Nuenen  | www.blush-beauty.nl 
tel: 06-13701730 

‘t nostalgische witte huisje tegenover de Lindeboom 
ma: gesloten di t/m vrij 10.00-17.30 zat. 10.00-17.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zaterdag 3 sept.is de boutique gesloten ! 
 

 
Wegens uitbreiding van onze activiteiten in Nuenen en omgeving,zijn wij op zoek naar nieuwe medewerkers die 
verantwoordelijk zullen zijn voor de dagelijkse gang van zaken in het nieuwe Indoor Carwash Centrum die 
momenteel in aanbouw is op industrieterrein Eeneind I in Nuenen.  
 

Meewerkend Voorman- 40 uur - m/v 
Je bent verantwoordelijk voor de dagelijks gang van zaken en je assisteert je collega’s op de werkvloer bij de 
dagelijkse werkzaamheden. Voor klanten en het personeel ben jij het eerste aanspreekpunt.  
 Wij bieden: 
 • Een afwisselende functie met ruimte voor ideeën en eigen inbreng; 
 • Een moderne werkomgeving; 
 • Een prettige werksfeer in een informeel bedrijf; 
 • Mogelijkheden om door te groeien. 
 Wij vragen: 
 • Een proactieve en zelfstandige houding en een commerciële instelling; 
 • Goede communicatieve eigenschappen en een klantvriendelijke houding; 
 • Kennis van de techniek en computers; 
 • Een flexibele instelling en beschikbaar in weekenden. 
 

Weekendhulp / Parttime Medewerker Autowasstraat - m/v 
Als eerste aanspreekpunt voor de klant ben je verantwoordelijk voor het ontvangen van klanten in de wasstraat, het 
eventueel voorbehandelen van de auto’s en het afrekenen van de wasprogramma’s.    
 Wij vragen: 
 • Een proactieve en zelfstandige houding en een commerciële instelling; 
 • Goede communicatieve eigenschappen en een klantvriendelijke houding; 
 • Beschikbaarheid op zaterdag en/of zondag. 
 
Ben je geïnteresseerd in een van de vacatures? 
Stuur dan een sollicitatiebrief met C.V. en pasfoto naar: 
CarPro Carwash & Carcleaning 
t.a.v. dhr. J.J. Prosman, Kelvinstraat 14 - 6003 DH Weert - of via email: info@carpro.nl 
 

CarPro Carwash & Carcleaning is een jong en dynamisch 
bedrijf, dat gespecialiseerd is in het wassen en poetsen 
van auto's.  



Lekker kippetje!
DEZE WEEK:

Chris en Hanneke Vogels 
Keurslager

Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen-Zuid 
Telefoon 040-2834564

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

Kip op stok
“Koopje”, 4 voor .............................595

Zomerbraadstuk
“Special”, 100 gram ...........................175
Pepercervelaat en
Corned Beef “lekker duo”, samen .295

Ook voor al uw feesten en partijen 
hebben wij een passende oplossing! 

Stooflappen
“Heerlijk mals”, 4 voor ......................595

Witlofschotel
“Uit eigen keuken”, 500 gram .......500

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 5 t/m 
woensdag 7 september a.s.

Bloemkool 
per stuk ..................0.99
HAricot verts 
per scHAAl .............. 1.49
conference
per kilo .................. 0.99
voorgekookte
AArdAppelscHijfjes
400 grAm ................. 0.99

Aanbiedingen geldig van 
donderdag 1 t/m 
zaterdag 3 september a.s.
 
Broccoli 
500 grAm .................0.99

mAis 
2 stuks .................... 0.99

elstAr
per kilo .................. 1.49

BlAuwe druiven
500 grAm ................. 1.49

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

Park 45 - 5671 GB Nuenen
040 283 3774

Tuihu Hu & Shuli Hu

Chinees Indisch Restaurant

www.tongah-nuenen.nl

7 dagen per week geopend:
van 16.00 tot 22.00

Maandmenu September € 17,00
	 voor	2	à	3	personen

•	 Chieuw	Jim	Kai
	 (gekruide	kipstukjes)

•	 Babi	Pangang
•	 Tjap	Tjoy
•	 Sate	Kip
•	 Kroepoek
Bami,	Nasi	of	Pandanrijst

info@tongah-nuenen.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

KeUZe menU

E 28,- p.p.

Met mooi weer lunch en diner op 
ons overdekte buitenterras.Geheel vernieuwd buitenterras met tuin.

4-GANGEN KEUZE MENU

e 26,- p.p.

www.restaurantdesteenoven.nl

Steenovenweg 21
Helmond

0492-507507

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

Toyota Verso 1.8, 7 peroons MMT, 43.000 km

1ste eigenaar  ..................................................... April 2008

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

Stucadoorsbedrijf

JOS COOLEN
Voor al uw stucadoorwerken

Johan Frisostraat 8, Nuenen
Tel. 06-21895672 / 040-2832200

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

Heistraat 18  -  5691 CA Son  -  Tel. 0499-477702
info@coolenvankuik.nl • www.coolenvankuik.nl

ROBO bouwkundig ontwerp- & adviesbureau [T] 040 - 290 60 55   [M] 06 - 13 46 39 59 
Vredehof 6, 5671 DS Nuenen [E] r.vanrooij@robobureau.nl [I] www.robobureau.nl

U gaat (ver)bouwen! Bouwen is duur en 
u kunt uw geld maar één keer uitgeven.
Het is daarom belangrijk dat uw wensen 
juist vertaald worden.

B O U W P L A N N E N ? 

Wilt u meer weten?
Bel ons voor een afspraak of stel uw vragen via het formulier op onze website:
www.robobureau.nl en wij bellen u terug voor het maken van een afspraak.

Het gehele traject van ontwerp t/m  
de selectie van de aannemer kunnen 
wij voor u verzorgen.
Voor een vrijblijvend gesprek komen 
wij dan ook graag bij u langs. 

Het fundament voor de start van een goede bouw!

      

Nieuwstraat 45  
5691 AB  Son en Breugel

T. 0499 - 460 222 
F. 0499 - 460 975
info@sonnerie.nl 

www.sonnerie.nl

Hotel • Brasserie • Zalen

Iedere zaterdag & zondag
Tafelbrunch

Open GolftoernooiO GGG lft i
Zondag 11 September

ACTIVITEITEN AGENDA

Op zondag 11 september 2011 organiseren wij voor het 
9e opeenvolgende jaar het Sonnerie Open golftoernooi op 
de prachtige 18 holes baan van ‘Het Golfpark Almkreek’. 
Geheel verzorgde dag incl. ontvangst met kof e, vervoer 
van en naar de golfbaan, lunch, greenfee, 3 consumpties 
na de wedstrijd, feestavond met buffet, drankjes en mooie 
prijzen. Inschrijving via de receptie.

We starten de tafelbrunch met een goed gevulde 
runderbouillon, waarna we diverse belegde 
broodjes, kruidenroerei, quiche en 
worstenbroodjes serveren. Als afsluiting van 
de brunch serveren we diverse lekkere 
minigebakjes. Gedurende de tafelbrunch 
wordt er voor kof e en thee gezorgd.

110,00 p.p.

Volwassenen  21,50 
p.p.

Kinderen t/m 12 jaar 12,00 
p.p.

verkoopster gezocHt 
voor 20 uur per week
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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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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.

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNING

Een reguliere omgevingsvergunning geweigerd voor:

Datum  Dossiernr. Bouwadres Bouwactiviteit Verzenddatum
besluit 
 
25/08/2011 N-HZ-2011-0080 Parkstraat 7 Wijzigen gevel 26/08/2011  

Het besluit ligt vanaf heden ter inzage bij de balie Wonen en Open-
bare ruimte, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Tegen desbetref-
fende besluit kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na verzend-
datum van het besluit, op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
schriftelijk bezwaar maken bij het College van burgemeester en wet-

houders van Nuenen c.a., Postbus 10.000, 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.

KENNISGEVING    
OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 23 augustus 
2011 een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning inge-
volge de Wet milieubeheer hebben verleend aan:
• De heer J. Jansen, voor het veranderen van een paardenhouderij, 

gelegen aan Boord 12 te Nuenen.

Naar aanleiding van de bekendmaking van de ontwerpbeschikking 
zijn geen zienswijzen binnengekomen.
De beschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen ter inzage van 
2 september 2011 tot 14 oktober 2011. U kunt deze inzien bij het ge-
meentehuis Nuenen, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. De openings-
tijden zijn elke werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en op woensdag-
middag van 14.30 uur tot 18.00 uur.
Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken dan kunt u hiervoor 
een telefonische afspraak maken met de heer G. Van den Brand (te-
lefoonnummer 040-2594609).

Binnen de hierboven genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Dit kan alleen door: 

a. degenen die een zienswijze (bezwaar) hebben ingediend  
 tegen de ontwerpbeschikking;
b. adviseurs die een advies hebben uitgebracht over de   
 ontwerpbeschikking;
c. degenen die geen mogelijkheid hadden om een zienswijze  
 (bezwaar) in te dienen tegen de ontwerpbeschikking.

De beschikking treedt niet in werking na afloop van ter inzage termijn.
De beschikking treedt niet in werking wanneer naast het instellen van 
beroep ook een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan.

Het beroepschrift moet worden gezonden aan: 
de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 
2500 GE ’s-Gravenhage.
Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan: 
de Raad van State, de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, 
Postbus 20019, 2500 GE ’s-Gravenhage.
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Politieberichten
Nuenen: Schieten met luchtbuks leidt tot inzet meerdere eenheden politie 
Op de Beatrixstraat is vrijdagmiddag 26 augustus een 18-jarige jonge man (uit 
Nuenen) aangehouden, omdat hij rond 13.05 uur vanaf een balkon met een 
luchtbuks zou hebben geschoten. Na de melding van een man die op dat mo-
ment in de straat liep, ketsende geluiden hoorde en een dode vogel zag liggen, is 
de politie met meerdere eenheden ter plaatse gegaan. 

Omdat tijdens de melding niet duidelijk was waarmee geschoten was, heeft de 
politie gehandeld naar de procedure van een incident met mogelijk vuurwapen-
gevaar. De agenten die ter plaatse zijn gegaan, hebben uit  voorzorg hun schiet-
vesten aangetrokken. De 18-jarige schutter werd niet veel later in die woning 
aangehouden. Hier waren nog vijf jongeren aanwezig. Zij zijn allen gehoord als 
getuige en toegesproken over de impact van dit incident. De schutter is meege-
nomen naar het politiebureau voor verder onderzoek. De vogel en de luchtbuks 
zijn voor onderzoek in beslag genomen. 

Nuenen: Scooterbestuurder eindigt in sloot na achtervolging
Een 20-jarige scooterbestuurder uit Deurne belandde donderdagavond 25 au-
gustus rond 20.50 uur met zijn scooter in een sloot. Hij probeerde te ontkomen 
aan een controle van de politie.

Op aanwijzen van omstanders zagen agenten de scooter over het Hemelrijkpad, 
langs de Dommel, rijden. Op de Collse Hoefdijk kwam de scooter de agenten te-
gemoet en passeerde hen, opnieuw met hoge snelheid. Hij reed tussen auto’s 
door de Huufkes op. Hier reed hij door een heg en belandde in de daarachter ge-
legen sloot. Daar werd hij aangehouden.
Na controle bleek de scooterbestuurder niet in het bezit te zijn van een geldig rij-
bewijs en te rijden met een valse kentekenplaat. Daarnaast had de man een mes 
bij zich. Dit mes en de scooter zijn door de politie in beslag genomen. Op het po-
litiebureau is een proces-verbaal tegen de man opgemaakt. Dit wordt doorge-
stuurd naar het Openbaar Ministerie.

Eindhoven: Politie houdt Nuenense man aan na hennepvondst in auto
Tijdens een controle in de Wattstraat in Eindhoven werd woensdagavond 24 au-
gustus rond 20.00 een 20-jarige automobilist uit Nuenen aangehouden. In zijn 
auto werden twee tassen met softdrugs aangetroffen. Bij de fouillering van de 
verdachte werd een geldbedrag van ruim 600 euro aangetroffen. De man is in 
verzekering gesteld voor verder onderzoek.

Nuenen: Moeder en dochter aangehouden na mishandeling vrouw
Na een mishandeling van een vrouw in Nuenen zijn woensdag 24 augustus een 
moeder en dochter uit die plaats opgepakt. Het slachtoffer en de verdachten 
hadden reeds langer onenigheid.
In hun woning in Nuenen zijn woensdagmiddag rond 13.15 uur een 40-jarige 
vrouw en haar 16-jarige dochter aangehouden. Zij worden beiden verdacht van 
het mishandelen van een 38-jarige vrouw uit Nuenen. Dit zou woensdag rond 
het middaguur gebeurd zijn op de Nuenense Vincent van Goghstraat. Het slacht-
offer kwam de vrouw en haar dochter daar tegen, waarop ze geslagen en ge-
schopt werd. Hierop is de 38-jarige vrouw een winkel in gevlucht en werd de po-
litie gewaarschuwd. De verdachte vrouw en haar dochter zijn toen in de auto 
weggereden. Het slachtoffer liep een verwonding aan haar hoofd op en enkele
kneuzingen.

Aan de hand van het signalement konden de agenten moeder en dochter trace-
ren. Zij zijn beiden op het politiebureau verhoord. Hierna mochten zij naar huis. 
Tegen hen wordt een proces-verbaal opgemaakt, dat door de politie doorge-
stuurd wordt naar het Openbaar Ministerie.

Wat eet Gerwen elke dag?

Lees het in het Groot 
Gerwens Kookboek
Wil jij ook weten wat het lievelingsrecept van je buurvrouw is of van Piet uit 
de Daal? En wie er nog zelf brood bakt. Of taart. Of jam maakt. En wilt u weten 
welke kinderen hun lievelingsgerechten zelf klaar maken? En wat kookt u, als 
het een keer snel moet, of wat als de kinderen zelf mogen kiezen, hoe ver kijkt 
u over de grenzen en wat kookt u voor uw beste vrienden? Daar is Lizette 
Bomans nieuwsgierig naar.

Tijdens een bijeenkomst voor de vrij-
willigers van de Werkgroep Leefbaar-
heid Gerwen kwam Lizette Bomans 
met het idee om een Groot Gerwens 
Kookboek te maken. Hierin zouden al-
lerlei vragen over de ‘Gerwense keuken’ 
beantwoord kunnen worden. De Werk-
groep liep meteen warm voor dit initia-
tief. En nu heeft Lizette dit idee samen 
met Miriam van de Sande uitgewerkt.

Oproep aan alle Gerwenaren
Lizette en Miriam roepen hierbij alle 
inwoners van Gerwen op om samen 
een Groot Gerwens Kookboek te ma-
ken. Hiervoor zijn ze op zoek naar re-
cepten van gerechten, die de inwoners 
van Gerwen regelmatig bereiden. Mak-
kelijke recepten of recepten van ge-
rechten, die heel lekker en smaakvol 
zijn. Echte streekrecepten, die van ge-
neratie op generatie zijn overgenomen 
of gewoon van een maaltijd die ieder-
een lust. Ook recepten van buitenland-

se gerechten zijn welkom. Heel leuk 
zou het zijn als kinderen, die graag ko-
ken ook meedoen met hun lievelings-
gerecht. En zit er achter uw recept een 
verhaal, bijvoorbeeld van wie u het ge-
kregen heeft, of is er sprake van een bij-
zonder kruid of ingrediënt, dan willen 

Lizette en Miriam dit graag horen. 
Een kookboek wordt pas echt uitno-
digend als er ook illustraties in staan. 
Lizette en Miriam komen daarom 
graag bij u langs om een foto te ma-
ken, ook terwijl u kookt. Zelf foto’s 
maken en opsturen mag natuurlijk 
ook. Wilt u wel mee doen, maar u 
heeft geen computer of het recept 
staat niet op papier, aarzel niet om u 
toch op te geven. De dames komen 
graag langs om u te helpen.
 
Gerwenaren die enthousiast geworden 
zijn en die mee willen doen aan dit leu-
ke project van de Werkgroep Leefbaar 
Gerwen kunnen contact opnemen 
met: Lizette Bomans, tel. 2832203 of 
mail: lizettebomans@hotmail.com of 
Miriam van de Sande: tel. 2833185 of 
mail: miriamvandesande@onsnet.nu.

Dokter Lieveld vertelt...
Harry Lieveld is arts voor acupunctuur, acupressuur 
en ortho-manuele technieken in Nuenen. 
Voor meer info: www.acupunctuur-lieveld.nl  

Mijn werkvakantie in China
Net als elke dokter moet ik ieder jaar bijscholen. Ik doe dat graag in China want 
daar ligt de oorsprong van de acupunctuur. Al meer dan 3000 jaar beoefenden 
Chinese geneesheren acupunctuur.
Enkele weken geleden  kwam ik terug van mijn jaarlijkse (werk)vakantie.  Dit 
keer bezocht ik o.a. de universiteit van Nanjing. Aan deze universiteit doen we-
tenschappers veel onderzoek naar de effectiviteit en de werking van acupunc-
tuur. 
Nanjing is de Chinese zusterstad van Eindhoven. Met zijn 8 miljoen inwoners is 
het  de hoofdstad van de provincie Jiangsu. In deze provincie wonen 80 miljoen 
mensen. Ik mocht ook een kijkje nemen in het ziekenhuis van de provincie Jiang-
su. Dit ziekenhuis is verbonden met de universiteit en ligt er vlakbij. Ze werken 
in het Jiangsu-ziekenhuis accuraat, precies en snel. Zoals we dat in Nederland 
ook zouden moeten doen. 
U vraagt zich natuurlijk af: hoe dan? Welnu, iedere medisch specialist diagnosti-
ceert  in dit zieknhuis op de westerse én de Chinese manier. Vervolgens kan de 
dokter een therapie voorschrijven, bijvoorbeeld een westers óf een Chinees ge-
neesmiddel. Vaak is het een combinatie van beide. Ook kan de dokter een aantal 
acupunctuurbehandelingen voorschrijven. 
De medisch specialisten en verpleegkundigen zijn dan ook opgeleid in de wes-
terse én in de traditionele Chinese geneeskunde.  Dat betekent voor jou, als  pa-
tiënt, dat je het beste van twee werelden krijgt. 
Het Jiangsu-ziekenhuis heeft een prachtig, modern en schoon gebouw. De auto-
matisering,  efficiëntie en klantvriendelijkheid lijken verder te zijn dan in onze 
Nederlandse ziekenhuizen.  Patiënten krijgen bijvoorbeeld binnen een kwartier 
de uitslag van hun onderzoek. 
Dat moet ook wel. Om u een idee te geven van de schaal waarover we praten: da-
gelijks bezoeken 10.000 mensen de poliklinieken van dit hospitaal! In Nanjing is 
de levensverwachting van  mannen 75,1 jaar en die van vrouwen 80,1 jaar. Dit 
zijn indrukwekkend goede cijfers voor een ontwikkelingsland. De levensver-
wachting is bijna even hoog als die van ontwikkelde landen, zoals Nederland.  
Dat is een hele prestatie. Want ondanks de enorme economische groei, ziet Chi-
na zichzelf toch nog als een ontwikkelingsland. Immers, de overgrote meerder-
heid van de bevolking verdient niet meer dan twee- tot driehonderd euro per 
maand. 
Mijn gastheer in Nanjing is dokter Wang. Hij is universiteitsdocent en acupunc-
turist. Volgens dokter Wang is het succes van de gezondheidszorg in Nanjing het 
resultaat van de goede samenwerking tussen de westerse en de Chinese genees-
kunde. Misschien een tip voor ónze gezondheidszorg? Want door een betere sa-
menwerking, nemen ook de kosten van de gezondheidszorg af.

Heeft u last 
van chronische 
pijnklachten?
De nationale vereniging voor fibrom-
yalgiepatiënten (FES) organiseert op 
woensdag 14 september a.s. een avond 
voor lotgenoten. Naast het ontmoeten 
van lotgenoten kunt u informatie krij-
gen over de aandoening fibromyalgie. 
De avond vindt plaats in de vergader-
zaal van Máxima Medisch Centrum, 
locatie Eindhoven. U bent welkom 
van 19.30 tot 21.00 uur. 

Fibromyalgie is een aandoening die ge-
paard gaat met chronische pijn. Mensen 
met deze aandoening hebben last van 
pijn, stijfheid van de spieren, extreme 
vermoeidheid, gespannenheid en hoofd-
pijn. Tijdens de lotgenotenavond kunt u 
met anderen praten over de problemen 
en klachten waar u met deze aandoening 
tegenaan loopt. Dit kan u helpen in het 
vinden van oplossingen of het aanvaar-
den van de klachten bij fibromyalgie.

Voor meer informatie en/of aanmelden: 
mevrouw T. van Bokhoven, contactper-
soon FES, tel. (0497) 51 73 02, of per e-
mail tinekevanbokhoven@hotmail.com.
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Activiteiten Millennium 10-ers

De activiteiten van de Millenni-
um 10-ers worden weer opgestart 
1. De fotowedstrijd van de maanden juli en augustus. Mogelijk niet ieder 
heeft er aan gedacht of heeft de mooiste foto nog niet kunnen afdrukken 
volgens de voorwaarden. De eigenlijke sluitdatum was 5 september, maar 
deze wordt uitgesteld  tot 31 oktober (mogelijk een foto van jouw herfstva-
kantie). Dit is gedaan omdat de presentatie van alle foto’s en de prijsuitrei-
king als laatste activiteit meeloopt met de grote finale op zondag 18 decem-
ber a.s. Mis je de uitleg en/of de voorwaarden van de fotowedstrijd stuur 
dan even een mailtje.
 
2. De zonnebloemwedstrijd is ver-
schoven naar zondagochtend  4 sep-
tember a.s.  Om 10.00 uur is de sa-
menkomst op het Fons Linderspark 
aan de Broekdijk tegenover molen 
‘De Roosdonk’. De tuintjes worden 
bekeken en de hoogte van de zonne-
bloem bepaald in verband met de 

prijsuitreiking. Werkgroep Mariëtte 
Jansen en Jos Habraken.
Dan gezamenlijk met het team in op-
tocht naar ons ‘Prullekeshof ’ om fo-
to’s te maken, toespraken en prijsuit-
reiking voor zowel de schoonste 
tuintjes als de mooiste en hoogste 
zonnebloem. Net als met de sportdag 
wordt dit wederom heel gezellig. De 
bekendmaking van de gekozen Mil-
lennium 10-er met de mooist be-
dachte naam via de prijsvraag van de 
website ontvangt ook een mooie 
prijs. 
Rond 12.00 uur zal alles afgewikkeld 
zijn.

3. Voor woensdag 5 oktober van 
14.00 tot 17.00 uur is er het program-
ma met Rabo Rolf – bij de meeste be-
kend via de Rabobank en/of Internet. 
Details volgen nog.  Je komt toch 
ook!
 
4.  Zaterdagavond 15 oktober is er de 
Discoavond in het Strandpaviljoen 
‘ENODE’. Ook hiervoor volgen de 
details tijdig door Jolanda en Simone.
 
5. Op 18 december van 11.00 tot 
13.00 uur is er voor de kinderen/ou-
ders/verzorgers de grote eindmani-
festatie inclusief alle leden van de 
werkgroepen, de hulpgroepen, be-
trokkenen van de Gemeente Nuenen 
ca.  en Vincentre, sponsoren enz. 
Ook hiervoor volgt het programma 
tijdig.
 
Namens de Stuurgroep en Werk-
groepen Millennium 10-ers.

Ruud Moviat.

Collectanten gezocht voor 
Dierenbescherming
In de week van zondag 2 t/m zaterdag 8 oktober 2011 is het tijd voor de 
landelijke collecte van de Dierenbescherming. De opbrengsten uit de col-
lecte zijn hard nodig om de Dierennoodhulp te kunnen blijven garanderen, 
maar de Dierenbescherming komt collectanten tekort. 

Collecteren is vrijwilligerswerk dat er-
toe doet. Met een gemiddelde collec-
tebus kan het volgende worden be-
taald:

- Een volle brandstoftank voor de die-
renambulance.

- De zorg voor zieke/verzwakte die-
ren in de vogelopvang gedurende 
een dag.

- De castratie en tijdelijke opvang van 
een straatkat.

- Een trainingsdag wetgeving voor 
een inspecteur dierenwelzijn.

Bavaria Open Air
Ruim 20.000 mensen togen afgelopen weekend naar Lieshout voor de derde 
editie van Bavaria Open Air. Dit jaar op een nieuw gigantisch podium. De 
slechte weersvoorspellingen weerhielden de duizenden muziekliefhebbers 
er niet van de shows van diverse grote nationale en internationale popacts 
op het terrein van bierbrouwer Bavaria in Lieshout te bezoeken. Met af en 
toe een regenbui, maar ook geregeld ruimte voor de zon, genoot het publiek 
afgelopen zaterdag en zondag van optredens van onder andere Guus Meeu-
wis, UB40, Alain Clark, Within Temptation en Caro Emerald.

Het weer leek aanvankelijk de grote 
spelbreker te worden, maar hoewel 
het festival een aantal regenbuien 
moest incasseren, bleef het meesten-
tijds droog en brak ook geregeld de 
zon door. Omdat er veel regen was 
voorspeld, hadden veel bezoekers zich 
daar ook op ingesteld en op gekleed. 
Met meer ruimte voor de zon dan op 
basis van de voorspellingen werd ver-
wacht, klaarde daarom naast het weer 
ook de stemming van het publiek al 
snel op. 

Hoogtepunten op zaterdag waren on-
der meer de optredens van Di-rect, 
die van begin tot eind onafgebroken 
een gepassioneerde set neerzetten en 
Within Temptation, een band die be-
kend staat om haar spectaculaire licht-

effecten en visuals. Een van de meest 
indrukwekkende momenten van de 
eerste festivaldag was uitgerekend een 
moment van stilte. De organisatie 
vroeg de festivalgangers met een mi-
nuut stilte stil te staan bij het Pukkel-
pop-drama van ruim een week gele-
den, een verzoek waar nagenoeg het 
voltallige publiek gehoor aan gaf. De 
routiniers van UB40 sloten de eerste 
festivaldag af met uitstekende uitvoe-
ringen van hun wereldhits, die daar-
mee het aanwezige publiek tot collec-
tief meezingen wisten te verleiden.

Op zondag liet Jacqueline Govaert 
zich niet uit het veld slaan door een 
pittige regenbui in het begin van haar 
set. Halverwege de show vroeg ze om 
een applaus voor de zon die door het 

Caro Emerald op 
Lieshouts Bavaria Open Air
Door Elwien Bibbe

De line-up van BOA, kort voor Bavaria Open Air, kende veel bekende 
Nederlandse bands, maar het nieuwsgierigst was ik toch wel naar Caro 
Emerald. Niet om te horen of ze al voldoende van de ingreep aan haar stem-
banden was hersteld- en dat is ze- maar ook vanwege haar steeds groter 
wordende populariteit. Zo was ze tijdens mijn vakantie na Amy op de dins-
dag van haar begrafenis, een vaak gedraaide artiest op de Saarlandse radio. 
En ook op de Griekse radio was ze te horen. En dat heb ik van een andere 
vakantieganger. Caro Emerald is hot.

En ze is leuk. En haar band swingend. 
En ze kreeg de armen van het publiek 
omhoog en de handen op elkaar. En 
moesten bij Jacqueline Govaers de re-
genjasjes nog aan en de paraplu’s om-
hoog. Bij Emerald bleef de zon schij-
nen. Wat maakt Caro en haar band 
nou zo leuk? ‘Ik word er vrolijk van’, zei 
iemand. Back it up, A night like this, 
de cover van Bad romance van Lady 
Gaga. Het publiek voor het podium 
genoot. Ze sloot het optreden af met 
Stuck: I close my eyes. And dream 
about a sunny holiday….En daar kon 
het publiek in mee.

Ook in Brabants eigen TOP 900 komt 
ze 3 keer voor. Op plaats 650, 525 en 
op 58. Maar op 1, ja daar staat natuur-
lijk Brabant van wie anders, Lieshouts 
Guus Meeuwis, net zoals voorgaande 

jaren, hoogtepunt en slotact op Bava-
ria Open Air. 

Kane op het supergrote podium van Bavaria Open Air.

wolkendek brak, maar zelf had ze op 
dat moment ook al de nodige bijval ge-
kregen van het publiek voor haar ster-
ke optreden. Zangeres Caro Emerald 
moest na de operatie aan haar stembe-
standen eerder dit jaar noodgedwon-
gen voor langere tijd rust houden. Het 
optreden op Bavaria Open Air was 
een van haar eerste shows sinds die 
periode. Het publiek bleek naar die 
rentree uitgekeken te hebben, want ze 
kreeg in no-time de Lieshoutse han-

den op elkaar. Iets waar Guus Meeu-
wis daarna ook geen enkele moeite 
mee had. De Brabantse volkszanger en 
geboren Lieshoutenaar zette met de 
laatste live-show van Bavaria Open 
Air 2011 op de voor hem typerende 
wijze het publiek volledig naar z’n 
hand.

De organisatie van Bavaria Open Air 
hoopt in 2012 de vierde editie van het 
festival te kunnen presenteren.

Medewerkers 
gevraagd Station 
Charlotte
Ook voor Station Charlotte loopt de 
vakantie weer op een einde. Volgen-
de week zaterdag 10 september, 
gaan we weer van start met een 
nieuw seizoen met wekelijks live-
muziek in het centrum van Nuenen.

Wij hebben er zin in en hopen dat velen 
van u ook eens een bezoekje aan Stati-
on Charlotte brengen, daar doen we het 
tenslotte voor!
Echter door omstandigheden zijn enke-
le van onze medevrijwilligers af moeten 
haken voor wat betreft de bardiensten. 
Vandaar zijn we dringend op zoek naar 
een paar nieuwe medewerkers.
In de praktijk houdt het in dat je onge-
veer 1 keer per maand een bardienst 
doet en om de paar maanden houden 
we een vergadering die meestal vanzelf 
overgaat in een gezellig samenzijn.
Houd je van livemuziek van allerlei 
genres en vind je het leuk om eens aan 
de andere kant van de bar te staan en de 
handen uit de mouwen te steken?
Neem dan contact op met onze voor-
zitter Theo Klokgieters 040-2831788 of 
0629576198 of kom gewoon eens langs 
op zaterdag vanaf 10 september in de 
oude voetbalkantine aan de Sportlaan  
in Nuenen.

- Een trainingsochtend communica-
tie voor een meldkamervrijwilliger.

Als je collectant wordt, doet de Die-
renbescherming eens per jaar, begin 
oktober, een beroep op je. Je kunt zelf 
aangeven hoeveel uur je beschikbaar 
bent voor het collecteren. Twee uur is 
al voldoende, maar meer is natuurlijk 
ook welkom. 
Heb je interesse of wil je meer infor-
matie, stuur dan een e-mail naar: col-
lecte@dierenbeschermingbrabantzo.nl 
of bel naar 088-8113500. 

Collecteren voor de Dierenbescherming is zinvol werk. (foto Tiel van den Heuvel)

Openlucht country 
dansen in Lieshout
Traditiegetrouw organiseert The 
Black Longhorn aan het begin van 
het nieuwe dansseizoen een open-
lucht Country Dance Party met 
Lieshout Kermis. Dit jaar op ker-
miszondag 4 september bij het 
Dorpshuis, Grotenhof 2 in Lies-
hout. 

Evenals in voorgaande jaren ligt er 
weer een fijne houten dansvloer met 
daar omheen een gezellig terras met 
een gedeeltelijke overkapping. Ieder-
een is welkom om samen met de Black 
Longhorn Dancers mee te dansen op 
voornamelijk echte country muziek. 
Maar ook mensen die alleen een kijkje 
willen nemen zijn van harte welkom. 
Aanvang: 13.00 uur en de toegang is 
geheel gratis. 

Fietsen voor muziek
Op zondag 18 september organiseert het Gerwens Muziekkorps alweer 
voor de 30e keer zijn jaarlijkse fietstocht onder het motto “Fietsen voor 
Muziek”. 

Ook dit jaar heeft de organisatie weer 
een prachtige tocht van ongeveer 40 
kilometer uitgezet over rustige wegen 
en fietspaden in onze prachtige om-
geving. De fietstocht is zo georgani-
seerd, dat jong en oud zonder proble-
men de tocht kan uitrijden. 

De tocht is dan ook bedoeld als een 
uitje voor het hele gezin. Elke 5 kilo-
meter is er een post, waar wat gerust 
en gebuurt kan worden en waar een 
appel, koffie en frisdrank tegen zeer 
lage prijzen te verkrijgen zijn. Verder 
wordt er natuurlijk weer gezorgd dat 
de pannenkoeken, op de inmiddels 
wereldberoemde pannenkoekenpost 
van de enige echte Brabantse struif,  
ter versterking van de inwendige 
mens, klaarliggen. 

Ook de fietsverhuur is van de partij, 
zodat het gemis van een fiets dus geen 
probleem hoeft te zijn. Onder de deel-
nemers wordt na afloop van de tocht 

een nieuwe fiets verloot. De duizend-
ste deelnemer ontvangt een verras-
sing. 

Let op de starttijd is een uur ver-
vroegd
Inschrijven voor de tocht kan bij gara-
ge Janssen aan het Laar in Gerwen 
vanaf 10.30 uur. De tocht begint om 
11.00 uur. Inschrijven en starten kan 
tot 13.30 uur. De verloting van de fiets 
vindt plaats om 18.00 uur.
De kosten van inschrijving bedragen 
voor deelnemers vanaf 13 jaar € 3,00 
per persoon. Tot 13 jaar bedraagt het 
inschrijfgeld € 1,00 per persoon. Het 
is mogelijk een gezinskaart te nemen 
(1 of 2 volwassenen met kinderen). De 
kosten hiervoor bedragen € 7,00. Een 
fiets voor deze dag huren kost  € 5,00.

Voor meer informatie over het Ger-
wens Muziekkorps: www.gerwens-
muziekkorps.nl of telefoon 040-
2834821.

Kofferbakverkoop 
in Gerwen
Op zondag 25 september 2011 van 
8.30 tot 15.30 uur vindt er op het 
terrein van het Heilig Kruisgilde, 
Lankveld 10, 5674 PA Gerwen, een 
kofferbakverkoop plaats. 
 
Heb je nog bruikbare kleding liggen waar 
je van af wilt of wil je je zelfgemaakte sie-
raden of schilderijen verkopen? Laad dan 
je spullen in de auto en doe mee aan de 
eerste Gerwense kofferbakverkoop. 
Tweedehands speelgoed, antiek, meubels, 
dvd’s, witgoed, fietsen etc. Alles kan, zo-
lang het maar in de auto past. Een busje of 
aanhanger gebruiken mag natuurlijk ook.
Bezoekers kunnen naar hartenlust rond-
snuffelen op zoek naar de beste koopjes. 
Er zijn hapjes en drankjes te krijgen. En 
ook voor kinderen zijn er activiteiten. 
Kortom, een gezellige markt waar ieder-
een op een leuke en ontspannen manier 
spullen kan kopen of verkopen. Heb je in-
teresse in een standplaats, meld je dan aan 
via www.kofferbakverkoop-gerwen.nl
 
Spullen verkopen vanuit je kofferbak... 
hoe werkt dat? In Engeland is de carboot 
sale al jaren een begrip. De deelnemers rij-
den met hun eigen auto het terrein op. Je 
parkeert in lange rijen naast elkaar. En je 
verkoopt je spullen zó vanuit de kofferbak. 
Of je richt je eigen winkeltje in op het gras 
voor de auto.

Kijk voor meer informatie op www.koffer-
bakverkoop-gerwen.nl  of bel Albert Bas-
tiaans, tel. 06-43246952.

Caro Emerald 



Huishoudelijke hulp van Gascogne,
want vrije tijd is een schone zaak!

Kijk op www.gascogne.nl of bel tel. 040 - 290 30 43

BEREKEN ONLINE WAT UW HUISHOUDELIJKE HULP KOST!

- Makkelijk en vertrouwd

- Eigen werving en selectie

- Betrouwbaar en gekwali ceerd

- Geautomatiseerde urenregistratie

- Ook voor persoonsgebonden budget

helder, betrokken & flexibel

OPEN DAG 4 SEPTEMBER 12.00 - 17.00

De Bontstraat 84 • SON • 0499 - 47 95 08
Geopend: di. t/m vr. 10.00 - 17.30 uur • za. 10.00 - 17.00 uur

www.dewoondiscounter.eu

meubels & meer

Banken - Tafels - Kasten - Stoelen - Schilderijen - Accessoires

Dit mag u niet missen...
...voor ieder interieur!

Nieuwe collectie 

WOONACCESSOIRES
spiegels, schilderijen, 

 beelden en vazen

Nieuwe collectie tafels, kasten, etc.

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!

NIEUWE CURSUS 
FRANSE

CONVERSATIE

Telefonische informatie: 

0499-785014
www.decoach.net/
franseconversatie

NEDERLANDSE
CONVERSATIE

VOOR ANDERSTALIGEN

Telefonische informatie: 

0499-785014
www.decoach.net/

nederlandseconversatie

NIEUWE CURSUS 
FRANSE

CONVERSATIE

Telefonische informatie: 

0499-785014
www.decoach.net/
franseconversatie

NEDERLANDSE
CONVERSATIE

VOOR ANDERSTALIGEN

Telefonische informatie: 

0499-785014
www.decoach.net/

nederlandseconversatie

start in september

van den beuken catering

High Tea 

BBQ

Cocktails & Bites 

...and more

De Tienden 26a
5674 TB Nuenen

T:  040 28 33 579 
M: 06 52 42 88 06 
 
info@vandenbeukencatering.nl 
www.vandenbeukencatering.nl

Glamorous | Glitz & Glam | Jacky Luxury | My Brand | Fracomina 
Sapp | PH&T | Burkely | Bagsac | Mi-Moneda | Oozoo

Vincent v. Goghstraat 36,  Nuenen | Tel.: 06 - 22 11 80 46 | www.morethanbags.nl

De winterjassen van 
Jacky Luxury en 

Glamorous 
zijn binnen!

Super weekend-
aanbieding

10% korting 
op de jassen collectie

actie geldig t/m 3 sept.

nieuw in de collectie
• Amy Gee Fashion
• Leren jassen van Ibana Rouge
• Leren verzamelarmbanden 
  van Enchanted Jewels



Heeft u spullen? Hang deze advertentie dan aan uw voordeur! Voor meer info: www.scoutingpantarhei.nl

Nuenens grootste vlooienmarkt is terug!!!

Terug?! Maar ze zijn toch niet weggeweest? Klopt, maar we zijn wel verhuist 
naar de Pastoorsmast 12, Oude Landen in Nuenen. Inmiddels hebben we 
een mooie en nieuwe blokhut gebouwd, waar  onze scoutingleden weer met 
plezier kunnen knutselen, knopen, kampvuurtjes bouwen en spelen. 
Scouting Panta Rhei organiseert de jaarlijkse vlooienmarkt voor alweer het 
44ste jaar. De opbrengst gaat naar het inrichten van de nieuwe blokhut en 
verzorgen van diverse speelactiviteiten voor de jeugd. Net als andere jaren 
rekenen wij op uw waardevolle spullen en uw aanwezigheid. De vlooienmarkt 
zal van 12.00 tot 16.00 uur op zaterdag 24 en zondag 25 September 2011 
plaatsvinden in en rond de blokhut aan de Pastoorsmast 12, Oude Landen 
in Nuenen. 
Ruim 60 gesorteerde kramen zoals: opbod, kleding, huishoudelijke artikelen, 
boeken, elektrische apparaten, speelgoed en nog veel meer. Natuurlijk is er 
ook een mooi terras met veel lekker eten en drinken, waar je even rustig kan 
genieten van de gezellige sfeer!

Pastoorsmast 12, Oude Landen, Nuenen

Vlooienmarkt 24 en 25 september 2011
Ophaalschema:
Nuenen Zuid: 10 september 2011
Nuenen Noord: 17 september 2011

Het ophalen van de spullen gebeurd dit jaar op 
zaterdag 10 September en 17 September vanaf 
10.00 uur en geldt alleen voor de bewoners van 
Nuenen. Wij hebben Nuenen opgesplitst in Zuid 
en Noord. In Zuid komen wij 10 September en 
in Noord komen wij 17 September langs. De 
scheidingslijn loopt over de Europalaan (links) 
naar de rotonde (Smits van Ooyenlaan) naar 
de kruising (Beekstraat) over de Beekstraat 
richting Helmond. Heeft U spullen die wij 
kunnen gebruiken, hang deze advertentie dan 
zichtbaar aan uw voordeur. Zo zien wij snel dat 
u spullen heeft en komen ze dan ook graag 

bij u ophalen. Wij halen de volgende spullen 
NIET op: asbest, banken, bedden, kasten, koel/
vrieskasten, matrassen, plastic (tuin)meubels, 
(tuin)tegels, tenten en vloerbedekking.

 Zijn we langs geweest, maar u was niet thuis. 
Dan kunt u de spullen ook zelf afgeven op 
werkdagen vanaf 12 tot en met 21 september 
na 19.00 uur, bij de blokhut Scouting Panta 
Rhei aan de Pastoorsmast 12, Oude Landen te 
Nuenen. Eventueel kunt u een afspraak maken 
om, als het mogelijk is, de spullen bij u op te 
halen. Bel dan 06 - 22 12 23 64 

Maar op een nieuwe locatie...
Supertrots zijn wij op onze nieuwe blokhut!
Met veel vrijwilligers hebben we deze enorme klus geklaard en staat er een 
mooie blokhut. Aan het buitenterrein zijn we hard aan het werken, het wordt 
een terrein waarop van alles te beleven is. De blokhut staat aan de rand van 
het bos zodat we ons scoutingspel ook in de bossen kunnen spelen. 
Ben je nieuwsgierig geworden, kom dan eens kijken...

Nuenen Zuid:
Zaterdag 10 September

Nuenen Noord:
Zaterdag 17 September

Blokhut van Scouting Panta Rhei
Pastoorsmast 12, Oude Landen, Nuenen

Nuenen

Bel�voor�een�afspraak�bij�u�thuis�of�op�de�showroom�040-2832617

Betaalbaar�Italiaans�design

Van�Overbeek�Meubelprojekten

U�heeft�de�keuze�uit�5�houtstructuren�en�13�accentkleuren
om�zo�uw�wandkast,�linnenkast,�inloopkast�of�werkkamer�zo�persoonlijk

mogelijk�te�maken.
Naast�de�vele�standaard�maatvoeringen�is�maatwerk�ook�mogelijk

Parkstraat 10a, Nuenen. telefoon 040-2836019

 JUBILEUMAKTIE 
ALLE JEANS 

20% KORTING
DIESEL - NUDIEJEANS - LEVI’S - 
KUYICHI - TRIPPER - MISS 60 - 
RETOURJEANS - BLUE SYSTEM.

DAMES BLAZERS 
EN DIV. TOPS

20% KORTING
(ZOLANG DE VOORRAAD STREKT)

JEANS AKTIE GELDIG T/M 30 SEPTEMBER 2011

20 jaar

Rond de Linde op internet: 
www.ronddelinde.nl
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Depressiegroepen starten 
september 2011
Iedereen kent wel perioden in het leven dat het allemaal niet zo lekker loopt: 
je voelt je al een tijdje niet prettig en daarnaast weet je ook uit ervaring, dat 
het binnen korte tijd weer anders zal zijn……Dán heb je weer zin om dingen 
te ondernemen en kun je de moeilijke periode die je meemaakte een plaats 
geven in je leven. Dit patroon zullen de meesten van ons wel herkennen.

Het kan ook zijn dat de periode van 
somberheid langer gaat duren en maar 
niet overgaat. Je kunt nergens meer 
echt van genieten. Je slaapt slecht en je 
kan je niet goed concentreren. Je voelt 
je misschien onzeker, schuldig en/of je 
schaamt je. Het kan zelfs  voorkomen 
dat je regelmatig aan de dood denkt. Je 
kunt dan zeggen dat je aan een depres-
sie lijdt.
Voor veel mensen is het moeilijk om 
hierover te praten. Je denkt dat jij de 
enige bent die last heeft van deze ver-
schijnselen en je wilt zeker niet als bui-
tenbeentje bestempeld worden. Maar 
het kan ook zijn dat je er wel met ande-

ren in je omgeving over kunt praten. 
Toch voel jij je misschien niet écht 
door die ander begrepen, omdat die 
deze gevoelens bij zichzelf niet her-
kent.
Als je jezelf in deze situatie herkent, is 
het misschien iets voor jou om met 
lotgenoten samen te komen om te le-
ren hoe jij verder met jouw gevoelens 
en ervaringen rondom depressie kunt 
omgaan. Lotgenotencontact kan een 
belangrijke bijdrage leveren aan gene-
zing. Het kan je helpen deze ziekte te 
accepteren en verwerken. Ook kun je 
leren de signalen tijdig te herkennen 
en daardoor terugval te voorkomen. 

Grote Boekenmarkt op 
kinderboerderij Weverkeshof 
De Weverkeshof houdt ook nu weer zijn jaarlijkse boekenmarkt tijdens het eerste 
weekend van september. Op zaterdag 3 en zondag 4 september is het dus zover. 

De markt is beide dagen open van 10.00 
tot 17.00 uur en u kunt weer naar harten-
lust rond snuffelen. Er zijn  duizenden 
boeken in diverse categorieën zoals ro-
mans, pockets, kinder-, hobby-, natuur-, 
informatie-, kunst- en cultuurboeken, 
enz.
De Weverkeshof krijgt geen subsidie en 
probeert op vele manieren  aan inkom-
sten te komen, o.a. via de boekenmarkt. 

Autoschade...?
Weet dat u zelf uw 
schadebedrijf kunt kiezen.

Kies zelf voor kwaliteit!

- Gratis vervangend vervoer mogelijk
- Personenauto’s en bedrijfswagens
- Wij werken voor alle verzekeringen
- Korting op uw eigen risico
- Herstellen, richten, spuiten 
- Uitdeuken zonder spuiten

Ekkersrijt 1119 - Son 
0499 - 47 33 07 www.autoschadevanboxtel.nl

!

Grootste 
zonnebloemen  
van Nuenen
Op deze foto staan twee trotse eige-
naren (Angelo en Thijs) van naar 
hun zeggen de grootste zonnebloe-
men van Nuenen.

De zaadjes hadden zij gekregen van 
opa en oma De Kok en zij hebben deze 
in hun achtertuin geplant en met lief-
de verzorgd. De zonnebloemen zijn 
ongeveer 3,2 meter en 3 meter hoog.

Openbare vergadering van 
dorpsraad Gerwen
Het eerste ontwerp van de structuurvisie Gerwen wordt gepresenteerd in 
de openbare vergadering van dorpsraad Gerwen. Dorpsraad Gerwen verga-
dert maandag 5 september om 20.00 uur op een andere locatie dan gebrui-
kelijk, namelijk in ’t Huysven aan De Huikert 35 in Gerwen. Belangstellen-
den zijn welkom.  

In die structuurvisie komt ook de lo-
catie voor starterswoningen in beeld. 
Wethouder ruimtelijke ordening Mar-
tien Jansen houdt een inleiding en me-
dewerkers van het bureau H&S Croo-
nen lichten de structuurvisie nader 
toe.  

Tijdens de avond wordt de stand van 
zaken van de projecten (o.a. De Tip, 
Gerwenseweg en bushaltes) in het ka-
der van het integraal DorpsOntwikke-
lingsProgramma (iDOP) uit de doe-
ken gedaan. Op de agenda ook een 
kennismaking met het werk van de 
politie Brabant-Zuidoost. 

De agenda voor de vergadering ziet 
er als volgt uit: 
1. Opening. 

“Iedereen verdient een morgen”

KWF start collecteweek
op 5 september
 
Miljoenen mensen delen een droom. Een wereld waarin niemand meer 
doodgaat aan kanker. Voor het eerst in de geschiedenis weten we dat die 
droom kan uitkomen. De vraag is niet langer “of” maar “wanneer”.

Dat is een hoopvol perspectief. Een re-
sultaat waar miljoenen mensen niet 
alleen van gedroomd hebben, maar 
keihard voor hebben gevochten. Art-
sen, wetenschappelijk onderzoekers, 
patiënten, vrijwilligers, donateurs. Sa-
men hebben we de droom binnen be-
reik gebracht. Een resultaat waar ie-
dereen trots op mag zijn. Samen staan 
we voor de uitdaging om op volle 
kracht door te gaan. Om de droom 
werkelijkheid te maken. U levert daar 
op uw manier een belangrijke en zeer 
gewaardeerde bijdrage aan. Daar wil-
len wij u héél hartelijk voor bedanken.
Op maandag 5 september gaat die 
grote collecte weer van start. Ook in 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Al 
jaren is collecteren in onze woon-
plaats voor het KWF een succes. Maar 
we zijn er nog lang niet. Met meer dan 
honderd soorten is kanker nog steeds 

een veelkoppig monster. Doodsoor-
zaak nummer één in Nederland. Maar 
het fundamentele inzicht in kanker is 
zeer vergevorderd. Steeds meer we-
tenschappers delen de overtuiging dat 
deze ziekte niet meer onverslaanbaar 
is. De dag dat mensen niet meer dood 
hoeven te gaan aan kanker, komt in 
zicht. Onze kinderen moeten die dag 
gaan meemaken.

Wetenschappelijk onderzoek blijft 
daarbij nog steeds heel hard nodig. 
Maar zonder geld geen onderzoek. 
Geef daarom gul aan KWF Kankerbe-
strijding. De collectant komt in de 
week van maandag 5  t/m zaterdag 10 
september weer bij u aan de deur. Wie 
de collectant mist, kan zijn/haar gift 
deponeren in een speciaal hiervoor 
geplaatste collectebus bij Kruidvat. 
Parkhof 2-4, Nuenen.

Wanneer is NU het moment
om het anders te gaan doen?

Counselling

Kindercoaching

Personal Training

Informatie: Erica Meuwese
06-46316210

erica@movealong.nl
www.movealong.nl

SCHILDERCURSUSSEN
TRADITIONEEL/ABSTRACT 

22 september a.s. DONDERDAGAVOND: 19.00 - 21.30 uur
10 wekelijkse lessen van 2,5 uur

30 september a.s.: VRIJDAGMIDDAG: 13.30 - 16.00 uur
6 tweewekelijkse lessen van 2,5 uur

BLOEM- EN LANDSCHAP
20 september a.s. DINSDAGOCHTEND: 09.30 - 12.00 uur
22 september a.s. DONDERDAGAVOND: 19.00 - 21.30 uur

10 wekelijkse lessen van 2,5 uur 

CURSUS AQUAREL 
30 september a.s. VRIJDAGOCHTEND:  09.30 - 12.00 uur

6 tweewekelijkse lessen van 2,5 uur.

Alle voormelde cursussen kosten € 22,50 per les excl. materiaal.
 

ARTISAN FLOW PAINTING
23 september a.s. VRIJDAGMIDDAG: 13.30 - 17.30 uur

6 tweewekelijkse lessen van 4 uur
Kosten: € 40,- per les exclusief materiaal

AANMELDEN via INFO@BRABANT-ART.NL 

ATELIER & GALERIE DEN DRIES
Wettenseind 4 – 5674 AA Nuenen / www.brabant-art.nl  040-2842202

Uitstekende sfeer 
tijdens de District Gildedag
Ondanks het dreigende weer en een enkel spatje regen afgelopen zondag is 
de gildedag van het Disctrict Noord voortreffelijk verlopen. De dag voldeed 
helemaal aan de onderliggende bedoeling: een verbroederingsfeest van de 
8 gilden van het District Noord. 

Op een ongedwongen manier hielden 
de 5 Nuenense Gilden samen met de 
Sonse en Mierlose Gilden hun wed-
strijden. In de Schutshut van de St. 
Antoniusschut aan De Mulakkers, de 
gastheer van deze middag, vond ver-
der een toepconcours plaats waar ook 
het publiek aan kon deelnemen.

Ook bij het buksschieten op de pas ge-
opende vlakschietbaan was veel inte-
resse van het talrijk opgekomen pu-
bliek.

De uitslagen van de wedstrijden waren:

Koningschieten:
Winnaar Koningskruis, Hans Visser, 
Sint Annagilde Nuenen-dorp.

Vendelen:
Junioren, winnaar Stan Van Rooij, 
Heilig Kruisgilde Gerwen.
Senioren, winnaar Bart van Lieshout, 
Heilig Kruisgilde Gerwen.

Nieuwe look 
restaurant De 
Lindehof 
Bij restaurant De Lindehof in Nuenen 
is er de afgelopen zomermaanden 
hard gewerkt. In zes weken tijd zijn 
zowel het restaurant als de keuken 
grondig verbouwd. Met een nieuwe 
look en een keuken voorzien van de 
nieuwste technische snufjes is De 
Lindehof klaar voor de toekomst.

Het restaurantgedeelte is licht met ac-
centen in aardse tinten. Aan het plafond 
siert een spectaculair lichtarmatuur en 
aan de muren hangen bijzondere kunst-
werken. De gasten hebben deels zicht 
op de keuken door twee raampartijen. 
Verder kunnen gasten nu in de keuken 
lunchen of dineren aan de Chefs Table 
for 2 en is er op de eerste verdieping een 
Private Dining Room.
De keuken heeft een metamorfose on-
dergaan. Deze is minstens drie keer zo 
groot als de oude keuken en voorzien 
van de allernieuwste technieken. Zo is 
er een barbecue, een ‘cook and hold’ 
rustkast en een plancha. Deze appara-
ten geven meer controle op het kook-
proces en bieden de mogelijkheid om 
nieuwe kooktechnieken toe te passen. 
Ook is het prettig dat de koks contact 
hebben met het restaurant. Het is leuk 
om de enthousiaste reacties van de gas-
ten te kunnen zien.
Soenil Bahadoer, eigenaar en chef-kok 
van De Lindehof, is erg enthousiast over 
het resultaat. “Van deze keuken kon ik 
een paar jaar geleden alleen maar dro-
men. Dat ik nu hier achter de kachel sta 
vind ik echt fantastisch. En van mijn 
gasten ontvang ik alleen maar positieve 
reacties op de nieuwe inrichting van het 
restaurant.”
Restaurant De Lindehof is gevestigd in 
een klein pand in het centrum van Nue-
nen. In 2004 kreeg Soenil Bahadoer een 
Michelinster. Ook in de Lekker en ande-
re culinaire uitgaven gooit De Lindehof 
al jaren hoge ogen.

Trommen:
Junioren, winnaar Martijn Machiels, 
Sint Annagilde Nuenen-dorp.
Senioren, winnaar William van de 
Berk, Heilig Kruisgilde Gerwen.

Bazuinblazen:
Winnaar, Roland van de Berk, Heilig 
Kruisgilde Gerwen.

Geweerschieten:
Viertallen: Sint Catharinagilde Nue-
nen-Boord.
Individueel Kampioen: Roy Seijkens, 
Sint Catharina en Barbaragilde Mierlo

Kruisboogschieten:
Viertallen: Sint Catharinagilde Nue-
nen-Boord.
Individueel Kampioen: Cor Bunthof, 
Heilig Kruisgilde Gerwen.

Toeptoernooi:
Toon van de Waaijenburg: Sint Catha-
rinagilde Nuenen-Boord.

Het is in ieder geval zo dat,  hoe zwaar 
een depressie ook is, er vrijwel altijd 
iets aan gedaan kan worden. 
In Eindhoven en Helmond zijn zelf-
hulp/lotgenotengroepen voor mensen 
die te kampen hebben met depressie. 
De bijeenkomsten vinden tweeweke-
lijks plaats met uitzondering van de 
schoolvakanties en vangen weer aan in 
september 2011 op verschillende dag-
delen en data. 

Graag vooraf  aanmelden voor Eind-
hoven via tel.: 040-2118328, voor Hel-
mond via tel: 0492 476062. 
Je wordt dan zo spoedig mogelijk te-
ruggebeld door een van de getrainde 
ervaringsdeskundige begeleidsters van 
Eindhoven of Helmond. 

Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-
Brabant, 
meer info zie www.zelfhulpnetwerk.nl.
Voor  inlichtingen en aanmelding kun 
je ook mailen naar 
eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl, 
of helmond@zelfhulpnetwerk.nl. 

De opbrengst wordt dit jaar volledig be-
steed aan de verzorging van de dieren en 
het onderhouden van de dierenverblijven.
 
Wij heten u van harte welkom
U  vindt de Weverkeshof aan de Jhr. Hugo 
van Berckellaan 5  in Nuenen (achter het 
gemeentehuis) Telefoon: 040-2838772 
Website: www.weverkeshof.nl. Zoals al-
tijd is de toegang gratis.

2. Notulen vergadering 20 juni.
3. Post/mail In en Uit.
4. Mededelingen dagelijks bestuur.
5. Kennismaking met politiewerk: 

buurtbrigadier Henk Verdonschot 
en netwerker Jack van de Wouw 
van de politie Brabant-Zuidoost.

6. Stand van zaken iDOP-projecten 
door kartrekkers met toelichting 
door Arie Ras, projectleider 
gemeente Nuenen c.a.

7. Presentatie ontwerp-structuurvi-
sie Gerwen met locatie CPO-
starterswoningen: inleiding door 
college van B&W, toelichting door 
bureau H&S Croonen.

8. Leefbaarheid Gerwen: werkgroep 
aan het woord.

9. Rondvraag.
10. Sluiting.
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Spectaculaire Fashionshow 
Nieuwsgierig naar de Mode voor dit najaar? Breng dan een bezoekje op 2, 3 
of 4 september aan de fashionshow tijdens het In & Outdoor Lifestyle bij de 
St. Janshoeve op de Berg, het wordt een show zoals u die nog nooit hier in 
Nuenen gezien heeft. 

Tijdens deze dagen zullen modellen 
van allerlei leeftijden de catwalk be-
wandelen en de complete Look tonen. 
Wendy van “Wendy’s Jeansshop” is al 
wekenlang op pad en heeft een super-
leuke collectie truitjes, blouses, broe-
ken enz.  voor deze show uitgezocht. 

Nicole van der Putten is een creatieve 
talentvolle kapster die ná haar carrière 
bij Kinky Kappers in 2009 'Kapsalon 
Raponsje' is gestart, inmiddels heeft ze 
een groot klantenbestand opgebouwd.
Zij zal een spektakel gaan brengen op 
de Catwalk die u zeker niet mag mis-
sen. Alle modellen zijn de laatste we-
ken al in de voorbereiding geweest om 
hun haar te laten kleuren, verlengen 
en te knippen. 

Marie-louise van Boutique Blush is 
Make-up artiest die in het verleden al 
vele BN-ers heeft opgemaakt.  Zij zal 
alle modellen voorzien van de juiste 
Make-up passend bij de kleding en 
haarstijl. 

Structuurvisie en 
starterwoningen 
in Gerwense 
dorpsraad
Het eerste ontwerp van de struc-
tuurvisie Gerwen wordt gepresen-
teerd in de openbare vergadering 
van dorpsraad Gerwen op maan-
dagavond 5 september. In die struc-
tuurvisie komt ook de locatie voor 
starterwoningen in beeld. 

Wethouder ruimtelijke ordening Mar-
tien Jansen houdt een inleiding en me-
dewerkers van het bureau H&S Croo-
nen lichten de structuurvisie nader 
toe. Tijdens de avond wordt de stand 
van zaken van de projecten (o.a. De 
Tip, Gerwenseweg en bushaltes) in 
het kader van het integraal

Dorps Ontwikkelings Programma 
(iDOP) uit de doeken gedaan. Op de 
agenda ook een kennismaking met het 
werk van de politie Brabant-Zuidoost. 
Dorpsraad Gerwen vergadert maandag 
5 september om 20.00 uur op een ande-
re locatie dan gebruikelijk, namelijk in 
’t Huysven aan De Huikert 35 in Ger-
wen. Belangstellenden zijn welkom. 

Nieuw: Marie-Claire’s in Son
Een nieuwe winkel, een nieuwe omgeving, een vertrouwd gezicht. Marie-
Claire Huijbregts opende afgelopen woensdag haar eigen winkel aan de 
Nieuwstraat 4a in Son. Jarenlang werkte zij in de modebranche, als bedrijfs-
leidster bij grote merken en als laatste als bedrijfsleidster bij een gerenom-
meerde modezaak in Nuenen. 

De Stolling Rones in 
Openluchttheater Mariahout
Ja, u leest het goed, de enige echte Stolling Rones komen naar het Open-
luchttheater Mariahout op vrijdag 2 september om 20.00! 

Tevens zijn de nieuwste kleuren Essie 
nagellak te bewonderen, een lak zon-
der agressieve ingrediënten. 

Vanaf 14.00 uur is de St. Janshoeve ge-
opend en ziet u hoe de modellen voor-
bereid worden. 
Blush heeft een aparte beautycorner 
waar u de mooiste producten op het 

gebied van schoonheid kunt vinden en 
in de nostalgische kapsalon van Nicole 
is de collectie met Lookbook van 
Wendy’s Jeansshop te bewonderen. 
Tevens  ziet u daar Nicole bezig met 
haar creatieve talent. Deze dagen 
heeft u ook de mogelijkheid tot aan-
koop van diverse producten en krijgt u 
antwoord op al uw fashion en beauty-
vragen.

Op  2-3-4- september start elke avond 
om 20.00 uur de show In & Outdoor 
Lifestyle bij de St. Janshoeve, Berg 62. 
Voor meer informatie: www.wendys-
jeansshop.nl , www.kapsalonraponsje.
nl,   www.blush-beauty.nl.

Marie-Claire in haar pas geopende zaak in Son. 

“Het was mijn droom en ik kreeg de 
kans”. Een kans die ze met beide han-
den heeft aangepakt toen de nieuw-
bouw in Son opgeleverd werd. Aan de 
Nieuwstraat verrees een nieuw pand 
met de mogelijkheid tot een kleding-
zaak. En zo geschiedde; Marie –Clai-
re’s werd een feit. De nieuw ingerichte 
zaak heeft een strakke uitstraling, met 
de nodige warmte. De kleding komt 
perfect tot zijn recht. Marie-Claire’s 
heeft kleding van de volgende merken: 

Claudia Sträter, Sylver, Elsa Cavaletti, 
Kyra & Ko, Cambio, Rosner, Expresso, 
Geisha, Uno Due en Nomansland. Ge-
opend op dinsdag tot en met donder-
dag van 10.00 tot 17.30 uur, op vrijdag 
van 10.00 tot 20.00 uur en op zaterdag 
van 10.00 tot 17.00 uur. Momenteel 
loopt er een openingsactie: als u voor 
15 september iets koopt voor mini-
maal 100 euro, dan krijgt u een mode-
cheque cadeau die u in oktober kunt 
besteden. Telefoon: 0499-464048.

De Stolling Rones zetten al vele jaren 
cafés, kroegen en zalen op zijn kop 
met de muziek van de Rolling Stones. 
The Stolling Rones staan garant voor 
een avond Rolling Stones van de bo-
venste plank!

De band Creep maakt het programma 
compleet. Creep is een band met bal-
len. Creep maakt heerlijke rockmu-
ziek waar het publiek niet stil op kan 
blijven staan. Rockcovers spetteren 
van het podium af. Lekkere rockklas-

siekers van bands als Nirvana en Pearl 
Jam gaan arm in arm met nummers 
van de Queens Of The Stone Age, de 
Foo Fighters en Papa Roach. ‘Gouwe 
ouwe’ van onder meer de Golden Ear-
rings en Deep Purple maken de show 
compleet. Een complete avond met 
Creep en Stolling Rones, voor de echte 
muziekliefhebber.
Kaartjes voor de voorstelling kosten 
15 euro en zijn verkrijgbaar aan de 
kassa van het Openluchttheater of via 
de internetsite, www.oltm.nl.

De Stolling Rones in Openluchttheater Mariahout

Das vestigt zich in   
Landgoed Gulbergen
 
Het afgelopen jaar waren er verschillende meldingen van natuurliefhebbers 
over de aanwezigheid van dassen op het golfcomplex op landgoed Gulbergen. 

Afgelopen week troffen drie Nuenen-
se natuurstappers zelfs een jonge das 
aan nabij het golfcomplex op het Hei-
derschoor. Daarmede is komen vast te 
staan dat de das definitief bezit heeft 
genomen van landgoed Gulbergen. De 
dassenburcht  bevindt zich vermoede-
lijk in de aangrenzende bospercelen. 
De locatie wordt geheim gehouden 
om de kans op verstoring zo klein mo-
gelijk te houden.
Daarmede is een tweede dassenburcht  

op het grondgebied van de gemeente 
Nuenen een feit. De andere dassen-
burcht bevindt zich in Nederwetten 
ter hoogte van Hooydonk.
De afgelopen jaren heeft de fauna zich 
op landgoed Gulbergen steeds verder 
ontwikkeld. Zo is de patrijzenstand 
toegenomen en zijn er ook steeds 
meer vlinders en zangvogels te zien. 
Dit is mede een gevolg van een op na-
tuurontwikkeling gericht maaibeheer 
op het golfcomplex zelf.

Tom Lanoye  
in Literair café Dommeldal
Het Literair café Dommeldal maakt zich op voor een nieuw seizoen. 
Er staan tot eind april 2012 maar liefst 7 bijzondere bijeenkomsten geprogram-
meerd in de sfeervolle kasteelhoeve in Geldrop. En altijd op een zondagmiddag.

Zondagmiddag 11 september opent 
schrijver, journalist en toneelschrijver 
Tom Lanoye het nieuwe seizoen van 
Literair café Dommeldal.  Tom La-
noye (Sint-Niklaas, 1958) woont en 
werkt in Antwerpen en Kaapstad. Hij 
is een van de meest gelezen en gelau-
werde schrijvers van het Nederlands 
taalgebied. Bekwaam in bijna alle lite-
raire genres, van poëzie tot korte ver-
halen, van satirische columns tot ro-
mans en toneel. 
In eigen land staat Tom Lanoye be-
kend om de levendige manier waarop 
hij zijn eigen werk op de planken per-
formt. Hij toert ermee langs de grote 
schouwburgen van Vlaanderen en ook 
Nederland. Daarom brengt Literair 
café Dommeldal met trots Lanoye als 
eerste gast van het nieuwe literaire 
seizoen. De toegangskaartjes zijn ex-
tra laag in prijs: € 2,50 in plaats van de 

gebruikelijke € 7,50. Een leuk bedrag 
om kennis te komen maken met het 
Literair café Dommeldal.
Literair café Dommeldal is een sa-
menwerking tussen bibliotheek dom-
meldal en boekhandel van Grinsven 
Geldrop. Voor leden met een jaarkaart 
van het Literair café Dommeldal is de-
ze lezing gratis toegankelijk. 
 
Een jaarkaart kost € 30,00 per jaar, 
waarvoor de houder minimaal 5 lite-
raire verrassingen (in 1 jaar) krijgt.  
Dit jaar is een bijzonder jaarprogram-
ma opgesteld met zelfs 6 verrassingen. 
U krijgt dus waar voor uw geld.
 
Kaartjes en jaarkaarten zijn verkrijg-
baar bij boekhandel van Grinsven 
Geldrop en bij bibliotheek dom-
meldal, vestiging Geldrop. Of via 
www.bibliotheekdommeldal.nl 

Inloopochtend 
Kiekeboe weer 
gestart
Dinsdag 23 augustus was weer de 
eerste inloopochtend van Kiekeboe 
na de grote vakantie. 

Het was weer gezellig druk met de 
kindjes en hun mama of papa.  De 
gastvrouwen hadden voor de koffie/
thee/ranja en fruit gezorgd.  En er 
werd een verjaardag gevierd compleet 
met feestkroon en muziek. Weer een 
geslaagde ochtend.
Heeft u ook kindje(s) van 0 tot 4 jaar 
en behoefte aan een gezellige ochtend, 
waarbij de kindjes kunnen spelen en  u 
andere ouders kunt ontmoeten of vra-
gen heeft omtrent opvoeding/verzor-
ging, kom dan ook eens binnenlopen.
Inloopochtend Kiekeboe wordt iedere 
dinsdagochtend gehouden van 9.30 – 
11.00 uur in de ruimte van Kids Socie-
ty Erica, gebouw Dassenburcht aan de 
Jacob Catsstraat 1-3 te Nuenen. De in-
gang voor Kiekeboe zit aan de hoofd-
ingang van het gebouw.  Voor meer in-
formatie kun je kijken op de website 
www.kiekeboenuenen.nl

A-Capella zanggroep 
All Around zoekt mannen
Sinds twee jaar heeft ons zangrijk Nuenen er een enthousiaste a-capella 
groep bij. Onder de naam All-Around zijn ze een breed repertoire met ver-
schillende muziekstijlen op aan het bouwen. Dit met de bedoeling het tij-
dens een optreden ten gehore te brengen.

Ieder lid heeft inbreng in de muziek-
keuze waardoor het zingen in diverse 
stijlen echt een uitdaging is. D.m.v. 
workshops is er aandacht voor ieders 
zangkwaliteit. Dit alles wordt vorm 
gegeven door de dirigent Piet Zeegers. 
Op dit moment is er ruimte voor nieu-
we leden. De zanggroep is gestart als 

gemengd koor met 16 leden. Zoals be-
kend in vele koren, blijft het zoeken 
naar “gemotiveerde zingende man-
nen” altijd een uitdaging. Ze gaan deze 
uitdaging graag aan en roepen alle 
mannen met enige zangervaring op te 
reageren.

Op dinsdag 30 augustus zijn ze weer 
vol enthousiasme aan een nieuw sei-
zoen begonnen. Ze hopen van harte 
op wat versterking in de bas- en tenor-
partij. Uiteraard is het altijd mogelijk 
om geheel vrijblijvend een repetitie bij 
te wonen. De wekelijkse repetities vin-
den plaats op dinsdagavond van 18.30 
– 20.00 uur in café ‘Schafrath’ te Nue-
nen. Voor meer informatie: Edith van 
Dijck 040- 2837788 of Gerard de Greef 
06- 20133706.

Groepstraining stoppen 
met roken 
Op 14 september 2011 start de groepstraining Pak je Kans in Gezondheids-
centrum De Akkers in Eindhoven, speciaal voor aanstaande en jonge 
ouders. Een verpleegkundige van ZuidZorg, tevens een door Stivoro erkend 
trainer, geeft de training. 

Pak je Kans duurt in totaal 9 bijeen-
komsten, verspreid over 12 weken. 
Elke bijeenkomst duurt anderhalf uur. 
Degenen die de cursus met goed ge-
volg afronden, ontvangen een bon 
voor een dagje sauna in Thermae Son 
ter waarde van 50 Euro.

Waarom stoppen met roken? Zwange-
re vrouwen die roken hebben meer 
kans op een miskraam. Baby’s van 
moeders die roken zijn minder sterk. 
Kinderen die in de rook zitten, roken 
zelf ook al mee zelfs al roken de ouders 
buiten of onder de afzuigkap. Deze 
kinderen hebben een grotere kans op 
bronchitis, longontsteking en ooront-
steking. Wiegendood komt vaker voor 
bij kinderen die meeroken.

Aanmelden en kosten. Bij het cursus-
bureau van ZuidZorg kunnen deelne-
mers meer informatie krijgen over de 
cursus: 040-2308545 en via www.zuid-
zorg.nl. Ook kunnen geïnteresseerden 

zich hier aanmelden voor de cursus. 
De zorgverzekeraars CZ, Ohra, Delta 
Lloyd, Unive, VGZ, IZA en Trias ver-
goeden deze cursus dit jaar nog volle-
dig vanuit de basisverzekering. Wel is 
een verwijzing van de huisarts nodig. 

Wildbreien in 
Archipel  Akkers
Donderdag 8 september om 14.30 
uur geeft Marie-José van der Sandt, 
coördinator beeldende kunst en 
theater van het CAN een presenta-
tie over het wildbreien in de gasterij 
van Archipel Akkers.

Zij vertelt die middag over de geschie-
denis van het wildbreien, over brei-
kunst in het algemeen en over het pro-
ject in Nuenen en specifiek in Archipel 
Akkers.

Een poosje geleden startte in Nuenen 
de actie wildbreien!! Doel van deze lu-
dieke actie is om zoveel mogelijk men-
sen met elkaar te laten breien: oud en 
jong maken al breiend Kunst!! Het is 
de bedoeling dat een zo groot mogelij-
ke groep  betrokken wordt bij dit pro-
ject, tevens is het de bedoeling het we-
reldrecord breien te realiseren. 
Wildbreien is voor iedereen, kun je 
overal doen en is niet duur!!

U bent van harte welkom om te ko-
men luisteren, kijken en vooral om 
mee te breien!! Voor informatie of vra-
gen: Tosca van den Heuvel, telefoon  
040-2635999.
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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. 

kerkberichten KLUIJTMANS NATUUrSTeeN
NATUURSTEEN - gRAfwERkSPECIALIST

Voor alle natuursteen, altijd maatwerk.

Voor uw vensterbanken, dorpels, aanrechtbladen, 
raamdorpels, etc. 
Maar ook voor een passend grafmonument, urn 
graf of urn tegel, naar uw of ons ontwerp.

Kanaaldijk noord 113, Eindhoven  040-281 35 69  of  06-519 80 777
info@kluijtmansnatuursteen.nl www.kluijtmansnatuursteen.nl   

     Uit d’n hoek…

Naastenliefde

Ik dacht dat de deuren van een katholieke kerk nooit gesloten waren. In 
Liempde is laatst een uitvaartdienst geweigerd omdat de overleden per-
soon had besloten wat eerder naar God te gaan: euthanasie. Zo zijn de re-
gels, zei de pastoor van dienst. Ja, het zijn de regeltjes. Maar het zijn ook men-
sen. En als we altijd volgens de geldende regels blijven leven, verandert er 
nooit iets.
 De katholieke kerk lijkt een steeds strengere koers te varen, conser-
vatiever. Kijk maar naar de benoeming van nieuwe bisschoppen. Doe mij 
maar Tiny Muskens. Als het zo doorgaat, blijft er een orthodoxe sekte over. 
Alles hangt af van de weg die de volgende paus inslaat. En de parochianen 
natuurlijk.
 Mijn oma heeft haar ‘officiële’ einde ook niet afgewacht, ze is moe-
dig en waardig gestorven. Ik hoop dat ik, als de omstandigheden zo zijn, de 
kracht op kan brengen zelf mijn moment van sterven te kiezen. En dat ik, na 
mijn doop, communie en vormsel, als ongelovige toch in Nuenen kan wor-
den begraven, na een muzikale uitvaartdienst in de Clemenskerk. Als die dan 
nog bestaat.

Edwin Coolen

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten: 
Zaterdag 3 september, 18.30 uur: Eu-
charistieviering, volkszang, voorgan-
ger: pastor J. Vossenaar. 
Zondag 4 september, 09.30 uur: Eu-
charistieviering, volkszang, voorgan-
ger: pastor J. Vossenaar.
Zondag 4 september, 11.00 uur: Eu-
charistieviering, volkszang, voorgan-
ger: pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Zaterdag 3 september  18.30 uur: Ben 
Gosselink; Ria van Gerwen-Tas; Luus 
van Deurzen-van de Donk; Maria 
Prinsen; Kitty van de Rijt-van der Leij; 
Overl.ouders Antoon en Miep Geen-
en-Knapen;  Lambert van de Kerkhof;  
Tiny Steenbekkers; Miet Sanders; Va-
der en Moeder Biemans-Rovers en 
zoon Harry; Kees en Constant van 
Dongen; Iet Gevers-Donkers.
Zondag 4 september 9.30 uur: Mia 
van de Akker-de Rooij; Susanne Raij-
makers-van de Akker; Noud van 
Rooij.
Zondag 4 september 11.00 uur: Ma-
riet de Haas-van Breugel; Wim van 
Boxtel; Antoinetta Hendrikx-van 
Luyt; Anna van Boxtel-Neggers; Henk 
Bollen; Luus van Deurzen-van de 
Donk;  Toon en Sjaan Hoeks-Adri-
aans; Frits Vereijken; Overl.ouders 
Frans en Riet van de Ven-Kleef;  Huub 
Knegtel; Leo Kuijten; Jorrit Meuwis-
sen; Gré van der Loo-Hoofd; Tony 
Soet; Hilde Trum-Smeenge; Theo van 
Lieshout; Wim Leers; Sjef en Jeanne 
Kisters-Bakker; Toon de Wit (sterf-
dag); Jos Janssen; Petra Backx-Braun; 
Paula Hobbelen-Verhoeckx.

Mededelingen
Afgelopen week werd afscheid geno-
men van Tonny de Vries-van der Lin-
den, Ambonplein 20,  Eindhoven. Wij 
wensen familie en vrienden troost en 
sterkte bij het verwerken van dit ver-
lies. Komend weekend wordt de jaar-
lijkse MIVA collecte gehouden. Uw 
bijdrage wordt gevraagd voor vervoer- 
en communicatiemiddelen voor wer-
kers in missie en ontwikkelingssamen-
werking. Daardoor kunnen ze hun 
werk doen. Deze collecte wordt van 
harte aanbevolen.

De Regenboog Nuenen
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 4 september om 10:00 uur. 
Voorganger ds. M. van den Beld. Er is 
deze zondag kindernevendienst, vol-
gende week is het kamp.
Collecte: 
Diaconaal Centrum Eindhoven. 
Donderdagmorgen is er van 10-12 uur 

Open Huis in de ontmoetingsruimte 
van de Regenboog. Van harte welkom! 
Voor meer info zie: www.pgn-nuenen.
nl.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

In verband met de Hooidonkviering  
vervalt de viering van 11.00 uur in 
Gerwen.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl
 
Latijnse Heilige Mis.
Donderdag 1 september: 17.30 uur 
Lof, 18.30 uur Heilige Mis.
Vrijdag 2 september: 17.30 uur Lof, 
18.30 uur Heilige Mis. 
Zaterdag 3 september: 8.30 uur Heili-
ge Mis, daarna uitstelling tot 11.00 
uur.
Zondag 4 september: 12e zondag na 
Pinksteren, 10.30 uur Hoogmis.
Maandag 5 september: 18.30 uur Hei-
lige Mis, daarna geloofsverdieping.
Dinsdag 6 september: 18.30 uur Heili-
ge Mis. 
Woensdag 7 september: 7.15 uur Hei-
lige Mis.

Mededeling
Afgelopen week werd afscheid geno-
men van Gerard Luijks, Heijbloem 44. 
Wij wensen familie en vrienden troost 
en sterkte bij het verwerken van dit 
verlies.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag, 4 september, 10.30 uur: Eu-
charistieviering, Parochiekoor in de 
kapel op Hooidonk,
voorganger: pastor F. Groot.

Misintenties 
Overleden ouders Renders-van Hoof; 
Overleden familie Migchels-Vlietstra; 
Frans van Rooij; Clasine van Duppen; 
Marco Hoeks en Harrie Vinke; Adria-
nus Smits en Christina Smits-Ren-
ders.

Mededeling
Komend weekend wordt de jaarlijkse 
MIVA collecte gehouden. Uw bijdrage 
wordt gevraagd voor vervoer- en com-
municatiemiddelen voor werkers in 
missie en ontwikkelingssamenwer-
king. Daardoor kunnen ze hun werk 
doen. Deze collecte wordt van harte 
aanbevolen.

Taizé-vesper
Taizé-vesper in het Van Gogh Kerkje
Op zondag 4 september a.s. is de eer-
ste Taizé-vesper na de vakantie in het 
Van Gogh Kerkje. Na een periode van 
rust en ook bezinning gaan we weer 
beginnen aan een nieuw seizoen. Deze 
vesper heeft het thema: ‘meer dan 
een…’. Ook dit keer klinken tijdens de 
vesper bekende Taizé-liederen en zijn 
er meditatieve momenten. De vesper 
wordt gehouden in het Van Gogh 
Kerkje aan de Papenvoort in Nuenen 
en begint om 19.30 u. Voorafgaand is 
er verstillende pianomuziek.

Eerste Communie 
2012
In 2012 zullen de Eerste Communie-
vieringen zijn op zondag 6 en 13 mei. 
Afhankelijk van het aantal aanmeldin-
gen zullen er op deze zondagen een of 
twee vieringen gehouden worden. Er 
wordt gestreefd naar maximaal 30 
kinderen per viering, waarbij kinderen 
van dezelfde basisschool in principe 
bij elkaar worden geplaatst.
Alle katholiek gedoopte kinderen, die 
in groep 4 van de basisschool zitten, 
kunnen hun Eerste Communie doen. 
Het komend jaar zal gebruik worden 
gemaakt van de methode: “Aan tafel...”

Deze methode voor de voorbereiding 
van de communicanten gaat uit van het 
kerkelijk jaar. De start van de voorberei-
ding begint nog voor de advent. 
Op 8 oktober a.s. presenteren de eerste 
communicanten zich tijdens de gezins-
viering van 18.30 uur in de H. Clemens-
kerk te Nuenen. 
Op 7 september a.s. zal de eerste (infor-
matieve) ouderavond met betrekking tot 
de Eerste Communie plaatsvinden. De-
ze begint om 20.30 uur in H. Clemens-
kerk. De avond wordt ingeleid door pas-
toor Hans Vossenaar. Alleen aan het 
eind van deze avond kunt u uw 
kind(eren) opgeven voor de Eerste Com-
munie. De kosten hiervoor zijn € 30,00. 
Informatie via 2844808 of 2840544.

Praktijk ‘De STIP.nu’ in 
Nuenen is gestart 
Aan het eind van het afgelopen schooljaar opende Praktijk  ‘De STIP.nu’ 
zijn deuren in Nuenen. ‘De STIP.nu’ is een plek waar kinderen ondersteu-
ning kunnen vinden in hun psycho-sociale ontwikkeling. 

Naast individuele coaching en Reme-
dial teaching- sessies wordt dit school-
jaar gestart met de ‘Mijn STIP-trai-
ning’ voor kinderen. STIP staat voor: 
Sterk  - Trots - Ik ben Prima ! 
Deze training geeft geweldige ontwik-
kelingskansen  aan kinderen die om 
wat voor reden dan ook het nodig 
hebben om wat sterker in de schoenen 
te staan, bv. 
- kinderen die gepest zijn of worden, 
- kinderen die faalangst hebben ont-

wikkeld,  
- kinderen die teruggetrokken gedrag 

laten zien, 
- kinderen die moeite hebben met 

initiatief nemen, 
- kinderen die emotioneel moeilijke 

gebeurtenissen te verwerken heb-
ben, 

- maar ook kinderen die kenmerken-
de gedragingen laten zien die passen 
bij een ADHD- of ADD-beeld. 

Tijdens de bijeenkomsten worden de 
kinderen zich bewust van interne pro-
cessen die zorgen voor hun gevoel en 
daarmee hun gedrag.  Kinderen leren 
dat zij zelf eigenaar zijn van de oplos-
sing van hun probleem.
Naast 11 bijeenkomsten voor de kin-
deren, zijn er ook 3 ouderbijeenkom-
sten. Ouders zijn immers de grootste 
steunpilaren van hun kind.

De training is met name gebaseerd op 
het gedachtegoed van het Neuro-Lin-
guïstisch Programmeren (NLP) en 
van de Transactionele Analyse (TA)  
en wordt gegeven door Maria Beks 
(Master NLP, TA en Systemisch wer-
ken).  

Wilt u meer informatie ? Bezoek dan 
de website: www.destip.nu of neem te-
lefonisch contact op met Maria Beks: 
06-53973588.

Zelfhulpgroep 
Angst en Fobie
Op maandag 12 september start 
weer de zelfhulpgroep Angst en 
Fobie. De groep wordt begeleid door 
getrainde ervaringsdeskundigen.

Voor wie zijn deze groepen bedoeld?
Als je angstklachten hebt, zoals pa-
niekstoornis, sociale fobie, en pie-
kerstoornis. De angstklachten moeten 
niet al te ernstig zijn; je moet het idee 
hebben dat je er door middel van zelf-
hulp wat aan kunt doen. De leden van 
de groep komen iedere 14 dagen op 
maandag om 19.00 uur bijeen in het 
gebouw voor Informele Zorg ‘de 
Kroon' aan de Kronehoefstraat 21-29 
in Eindhoven.

Aanmelding/informatie
Via Stichting Zelfhulp Netwerk 
Zuidoost- Brabant,  telefoon: 040 
2118328. Bereikbaar tijdens kan-
tooruren of anders via antwoordap-
paraat, of via E-mail: zhn@upcmail.
nl. Meer informatie: http://www.
zelfhulpnetwerk.nl

Verlenging tentoonstelling ‘Vriend-   
schappen van Vincent van Gogh’

Tot en met 5 januari 2012
De tentoonstelling geeft nog meer  in-
zicht in de mens en kunstenaar Vin-
cent van Gogh. Zijn vriendschappen 
met kunstenaars uit Den Haag en Bra-
bant worden beschreven en bespro-
ken. De basis hiervoor waren zijn brie-

Borstcentrum Máxima scoort 
prima in borstkankerzorg
Het borstcentrum van Máxima Medisch Centrum scoort goed in de Moni-
tor borstkankerzorg van de Borstkanker Vereniging Nederland die 26 
augustus gepubliceerd is. Het centrum heeft daarom het kwaliteitskeur-
merk “het roze lintje” gekregen.

Patiënten van MMC krijgen diagnos-
tisch onderzoek meteen de eerste dag 
en een hoog percentage mensen wordt 
snel geopereerd. Bovendien opereren 
de chirurgen voldoende vaak borstkan-
kerpatiënten om er veel affiniteit mee 
te hebben en zijn de patiënten tevreden 
over de bejegening van het personeel. 
Ook de mogelijkheid om mee te kun-
nen doen aan medisch wetenschappe-
lijk onderzoek was een aansprekende 
reden om voor het kwaliteitskeurmerk 
in aanmerking te kunnen komen.

Borstcentrum Máxima behandelt jaar-
lijks ruim 200 patiënten en is daarmee 

een groot centrum in Nederland. 
Máxima Medisch Centrum heeft de 
zorg voor borstkanker geconcentreerd 
in dit centrum dat gevestigd is op 
MMC locatie Eindhoven.
Dit jaar zijn 21 ziekenhuizen hun kwa-
liteitskeurmerk voor borstkankerzorg 
kwijtgeraakt door aanscherping van de 
eisen door de Borstkanker Vereniging 
Nederland.

Voor het geluk geboren 
Als een waar zondagskind 
Greep het lot in eigen hand 
Leed een leven voor de wind
Als een rots in de branding 

Trotseerde je menig zee 
Maar aan het eind van je leven 
Zat de wind je niet meer mee

Als familie kijken wij met gemengde, maar warme gevoelens terug op een 
mooie afscheidsdienst en crematieplechtigheid van 

Ton Wessels
Wij danken iedereen heel hartelijk voor de overweldigende belangstelling, 
mooie woorden, prachtige bloemen, fijne brieven, kaarten en aandacht die wij 
mochten ontvangen na het overlijden van Ton. Het is voor ons een fijne en 
troostrijke gedachte dat hij voor velen een inspiratie was. 
Al uw reacties zijn een grote steun voor ons.

Familie Wessels 
Nuenen, augustus 2011

ven, waarin hij met een scherpe pen 
zijn vriendschappen met deze kunste-
naars beschreef en bekritiseerde. 

Er ontstonden bijzondere en aparte 
relaties… De originele kunstwerken 
van Vincents kunstvrienden uit Den 
Haag en Brabant worden gepresen-
teerd bij Kunsthandel Art Dumay aan 

het Park 75. Na een bezoek aan het 
Vincentre komt u dan oog in oog te 
staan met de werken van de kunste-
naars die Vincent aanbad, verafschuw-
de, waardeerde en bekritiseerde. De 
tentoonstelling wordt wegens het gro-
te succes verlengd tot en met 5 januari. 

Openingstijden Vincentre en Art Du-
may: dinsdag tot en met zaterdag van 
10 tot 17 uur, zondag van 13 tot 17 uur 
(het Vincentre is op zondag al vanaf 10 
uur geopend).
Vincentre; Berg 29, Art Dumay: Park 
75, Nuenen. www.vangoghvillagenue-
nen.nl

Aquarel van Anton Mauve (1838-
1888), aangetrouwde neef van Vincent 
van Gogh.

In de afgelopen maanden vond in Nuenen de tentoonstelling plaats met de 
titel: “Brabant en Den Haag uit de doeken. Vriendschappen van Vincent van 
Gogh verzameld in een tentoonstelling.” In het nieuwe Van Gogh Centrum 
Vincentre dat vorig jaar aan de Berg open ging, wordt de bezoeker meege-
nomen in het leven en werk van Vincent tijdens zijn verblijf in Nuenen.

BEZoRGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.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

Medium Soraya, voor vra-
gen over liefde, relaties, kin-
deren, werk, financieel, za-
kelijk contact, dierbare over-
ledenen, spirituele reiniging 
huizen. Tel. 040-8417975.

GEVRAAGD: Vlotte, zelf-
standige hulp in de huis-
houding. 3 uur per week. 
Tel. 040-2838223 of 06-
81109811.

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

BEPAAL JE GRENS 
Cursus speciaal voor vrou-
wen op maandagavond in 
oktober en november. Je 
bent het waard! Zie 
www.praktijkyens.nl of bel: 
06-22888281.

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

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

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg
Geldrop/Mierlo & Nuenen c.a.

De vrijwilligers bieden praktische hulp en ondersteuning aan 
de zieke en de naastbetrokkene(n).

De Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) is 
bereikbaar op telefoonnummer 040-2864199.

Aanvraag voor zorg aan mensen met dementie 
en/of een lichamelijke beperking:

Geldrop/Mierlo: Loket Zorg, tel. 14040.
Nuenen: Servicepunt welzijn, wonen en zorg, 040-2831675

Zie ook www.vtzgeldropnuenen.nl

Heeft u interesse om als vrijwilliger bij ons te komen werken
neem dan contact op met een van onze coördinatoren.

Telefoonnummer  040-2862395 of  040-2844005

AANHANG
WAGENS

VERHUUR - VERKOOP
ONDERHOUD

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040-2832029

NIEUWE CURSUS 
FRANSE

CONVERSATIE

Telefonische informatie: 

0499-785014
www.decoach.net/
franseconversatie

NEDERLANDSE
CONVERSATIE

VOOR ANDERSTALIGEN

Telefonische informatie: 

0499-785014
www.decoach.net/

nederlandseconversatie

NIEUWE CURSUS 
FRANSE

CONVERSATIE

Telefonische informatie: 

0499-785014
www.decoach.net/
franseconversatie

NEDERLANDSE
CONVERSATIE

VOOR ANDERSTALIGEN

Telefonische informatie: 

0499-785014
www.decoach.net/

nederlandseconversatie

START IN SEPTEMBER

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.

INSTITUUT ZILVER-
SCHOON is aanwezig 
op In & Outdoor Life-
style 2-3-4 sept. in de St. 
Janshoeve Berg 62. Met 
vele demonstraties oa. 
Permanent Make-up, 
Microdermabrasie, IPL 
ontharen, L3 laser, Lipo-
massage, Dermaroller 
behandeling, ontharen 
met touwtje, Anastasia 
wenkbrauwpoeder, info 
over Injectables & Bo-
tox, Prodimed proteine 
afslankdieet. Instituut 
Zilverschoon, Berg 51 
Nuenen, 040-2300025

KOOKLES INDONESI-
SCHE KEUKEN in Eind-
hoven. Tel. 040 2468 197

GALERIE KUNST AAN 
DE BERG. Nieuwe ex-
positie, schilderijen en 
foto’s van Bart Stumpers, 
schilderijen van Ingrid 
Peels, zondag 4 septem-
ber van 13 tot 17 uur. Insti-
tuut Zilverschoon, Berg 51, 
www.kunstaandeberg.nl

GARANTIEBEDRIJF

v.d. Wildenberg b.v.
EUROPALAAN 2, 5674 CA NUENEN

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

Vincent van Goghplein 99 - 5671 DV Nuenen
Telefoon 040-2840333

Openingstijden: Ma. t/m do. van 16.00-22.00 uur 
Vr. t/m zo. en feestdagen van 12.00 tot 22.00 uur

Chinees-Indisch 
Specialiteiten Restaurant

ORIËNTAL PARADISE
Speciale afhaalmenu’s September
A: Voor 2 personen € 16,50

 1) Kroepoek
 2) Mini loempia’s
 3) Saté Ajam (2st.)
 4) Babi Pangang
 5) Koe Loe Yuk
 6) Foe Yong Hai
 7) Suun Lat Tiem Kai
 8) Witte rijst

B: Voor 2 personen € 20,50
 1) Indische kroepoek
 2) Pisang Goreng
 3) Saté Ajam (2st.)
 4) Siu Nam (spek babi pangang)
 5) Tongfi let in oestersaus
 6) Suun Lat Tiem Kai
 7) Ossehaas in verse knofl ooksaus
 8) Witte rijst
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Schaken

Dynamictennis
Wandelsport

  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. 35 
De winnaar ontvangt 

een dinerbon 
te besteden bij: 

  

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

Winnaar week 34: Mevr. A. Spierings, De Vroente 88, 5672 TP 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.

4 5
7 5 9 6 3

1 7 3 2
2 9 4 7

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

6 8
6 1

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

  Oplossing

PUZZELNUMMER: 01016

sudoku week 35_sudoku week 11.qxd  21-07-11  15:13  Pagina 1

P R O G R A M M A

Atletiek

Honk- en Softbal

Badminton

Daar krijg je een kleur van...
Jansen interieurspuiterij is al sinds jaar en dag gespecialiseerd 
in lakafwerking van nieuwe en bestaande mdf-, hout-, metalen-, 
kunststof- en glazen meubels, keukens, badmeubels, piano’s, etc. 
Vrijwel in elke kleur en elk gewenst effect in zijdeglans en 
hoogglans. Meer weten?

Bel voor een bezoek aan onze vestiging in Nuenen,
of bezoek onze website. www.spuiterij-jansen.nl

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL

VOETBAL
RKSV Nuenen
Zaterdag 3 september
Nuenen Vet A – EMK Vet ............  16.15
Nuenen Vet B – Braakuizen Vet B  16.15

Zondag 4 september
Dongen 1 - Nuenen 1  .................... 14.30
Rood Wit V 2 - Nuenen 2 .............  11.00
Brabantia 3 - Nuenen 3  ................. 12.00
RPC 3 - Nuenen 4 ........................... 12.00
Nuenen 5 – Rood Wit V 4  ............ 12.00
Nuenen 6 – Unitas’59 5 ................. 12.00
Nuenen 7 – Unitas’59 7 ................. 10.00
Nuenen 8 – Tongelre 5  .................. 12.00
Terlo 3 - Nuenen 9  ......................... 10.00
Nuenen DA1 – Emplina DA1  ...... 14.00
Nuenen DA2 – RKVVO DA2  ...... 10.00

RKVV Nederwetten
Donderdag 1 september
Nederwetten 2 - LEW 3 ................. 18.30 

Zaterdag 3 september
Vet. Brabantia - Nederwetten  ...... 15.00 

Zondag 4 september
Nederwetten 1 ..................................... vrij
Nederweten 2 - DBS 2 .................... 12.30 
Tongelre 6 - Nederwetten 3 .......... 10.00 
Pusphaira 4 - Nederwetten 4  ....... 14.30 
Nederwetten DA1 - N. Woensel  . 10.30 

RKGSV Gerwen
Zaterdag 3 september
De Valk vet. – RKGSV vet.  ........... 16.00
Zondag 4 september
RKGSV 1 – DEES 1  ........................ 14.30
RKGSV 2 – Geldrop 4  ................... 11.00
RKGSV 3 – RPC 5  .......................... 11.30
Gestel 9 – RKGSV 4  ....................... 10.00
WODAN 14 – RKGSV 5  .............. 14.00

EMK
Zondag 4 september 
EMK 1 - Essche Boys 1   ................. 14.30
EMK 2 - Unitas’ 59 2   ..................... 11.30
Acht 5 - EMK 4   .............................. 10.00
EMK 5 - SBC 11   ............................. 11.30

KORFBAL
Zondag 4 september
NKV 1 - Mariarade 1 ...................... 14.30

Badmintonseizoen 
BC Nuenen van start
Nu de vakanties afgelopen zijn, start bij Badmintonclub BC Nuenen het 
nieuwe speeljaar. Wie deze leuke sport wil spelen kan zich melden en 3 maal 
op proef komen. Er wordt gespeeld op vrijdagavond: eerst door de jeugd 
(vanaf 8 jaar) en daarna door volwassenen. Iedereen, maar in het bijzonder 
de jeugd van 8-12 jaar, is welkom.

De jeugd speelt vanaf 18.30 tot 20.00 
uur op vrijdag. In verschillende trai-
ningsgroepen met elk een eigen trai-
ner wordt les gegeven. Bij de indeling 
wordt rekening gehouden met speel-
sterkte en leeftijd. Nieuwe spelers le-
ren de verschillende slagen en de spel-
regels om wedstrijdjes te spelen. 
Uiteindelijk is het de bedoeling om 
met leeftijdsgenoten in een team wed-
strijden tegen andere clubs te gaan 
spelen. 
Om 20.00 uur start de speelavond 
voor leden vanaf 16 jaar. De organisa-

tie is informeel: er worden partijen ge-
speeld – meestal dubbelspel – waarbij 
na afloop van een partij vaak met en 
tegen andere spelers gespeeld wordt 
in de volgende partij. Regelmatig wor-
den gezelligheidstoernooitjes georga-
niseerd. De nadruk ligt op gezelligheid 
en sportiviteit wat echter niet bete-
kent dat het er niet fanatiek aan toe 
gaat. 

Belangstellende (jeugd)spelers kun-
nen vrijblijvend komen kijken tijdens 
de speelavond of neem eerst kontakt 
op: tel. (040)2845588, na 19.00 uur, of 
info@bcnuenen.nl.

Gymclub Nuenen
Gymclub Nuenen is op zoek naar 
nieuwe leden. Na een ledenstop is er 
weer plaats voor enkele dames, die 
op woensdagavond sportief bezig 
willen zijn. 

De les is van 20.30 uur tot 21.30 uur in 
de gymzaal aan de Mgr. Cuytenlaan. 
Een professionele gymlerares bege-
leidt de groep. Hebt u interesse, kom 
gerust eens langs of neem contact op 
met Jetty v. Brussel, tel. 283-4957) of 
Riekie Martens, tel. 283-6401.

HSCN wint streekderby van PSV
Na de afgelaste wedstrijd tegen Twins stond er afgelopen weekend wederom 
een thuiswedstrijd op het programma voor de heren van HSCN: de regio 
strijd tegen de honkballers van PSV Eindhoven. 

Nuenen had tegen dit team nog wat 
goed te maken, aangezien eerder dit 
jaar de winst in de uitwedstrijd vrij ge-
makkelijk naar de Eindhovenaren was 
gegaan. Met William van de Breemer 
kwam Nuenen ditmaal een oude be-
kende tegen. De oud-HSCN’er stond 
de hele wedstrijd voor PSV op de heu-
vel en bleek het zijn oud-ploeggeno-
ten nog flink lastig te maken. 
De eerste innings verliepen erg snel, 
met enkele speldenprikjes over en 
weer. Veel hoge ballen eindigden in de 
handschoenen van de buitenvelders; 
de Nuenense defensie had de Eindho-
vense slagploeg aardig onder controle. 
De relatief jonge krachten Alois van 
Zandvoort en Gerjan Kempkens lie-
ten zien de ploeg op sleeptouw te kun-
nen nemen. Mede door een aantal on-
voorspelbare stootslagen, hielden de 
Nuenenaren een constante druk op 
het Eindhovense veldspel wat leidde 
tot een aantal opeenvolgende foutjes. 
In de 5e inning, met twee uit, sloeg 
Taiwanees Simon Chen een belangrij-
ke line-drive honkslag, waarmee hij 

twee punten voor HSCN binnen 
bracht en de stand naar 5-2 tilde. 
Omdat de slagploeg van PSV gedu-
rende het verloop van de wedstrijd 
dreigender werd, besloot HSCN om in 
de 6e inning een nieuwe werper, Stefan 
van der Hagen, de heuvel op te sturen. 
Door opspelende blessures van hem, 
en van zijn opvolger Andy Williams, 
had Nuenen echter na 7 innings al 3 
werpers versleten. PSV maakte hier 
gretig gebruik van en kwam terug tot 
7-6. De brede selectie van coach Geer-
man bood uitkomst. Vierde werper 
Gijs van Dijck klaarde de klus op over-
tuigende wijze, liet geen punten meer 
over de thuisplaat komen en zag zijn 
slagploeg zelfs nog uitlopen: 9-6. Met 
deze overwinning laat HSCN de Eind-
hovenaren met zekerheid achter zich 
in de eindklassering.
Op zondag 11 september hopen de 
heren van HSCN hun goede reeks 
voort te zetten en het seizoen op een 
passende manier af te sluiten, in de 
laatste wedstrijd tegen MULO Hel-
mond, om 14.30u op de Lissevoort. 
 

Runnersclub Lieshout start 
weer met beginners-groepen
Zoals u wellicht weet bestaat er in Lieshout al meer dan 24 jaar een loopver-
eniging n.l. Hardloop- en wandelclub Runnersclub Lieshout (RCL) genaamd. 
Een lopersvereniging, die trainingen verzorgt voor het hardlopen en het 
sportief wandelen.

Hardloopafdeling
Activiteiten van de hardloopafdeling 
van RCL zijn o.a. het verzorgen van 
hardlooptrainingen op de maandag-, 
dinsdag-, donderdagavond en zater-
dagmorgen en -middag, het organise-
ren van diverse hardloopwedstrijden, 
o.a. de Oranjeloop en de Duvelscross 
en het deelnemen aan verschillende 
hardloopwedstrijden. Voor het hard-
lopen betekent dit dat er getraind 
wordt voor het lopen van verschillen-
de afstanden (b.v. 5 of 10 km) tot en 
met het voorbereiden voor het lopen 
van de halve - en hele marathon. Bij dit 
alles staat ontspanning en gemoede-
lijkheid voorop.

Op maandag 5 september a.s. om 
19.30 uur zal er weer gestart worden 
met een beginners groep. Zo’n groep 
is een groep mensen die niet (of sinds 

lange tijd niet meer) hebben hard ge-
lopen en graag hiermee (weer) willen 
beginnen. Er is een speciaal trainings-
programma opgesteld, afgestemd op 
de doelgroep. De trainingen vinden 
plaats onder goede begeleiding en na-
tuurlijk is het mogelijk 1 maand gratis 
mee te lopen.

Wandelgroep
Al weer 5 jaren geleden is onze club 
uitgebreid met een wandelafdeling, 
waar onder begeleiding van ervaren 
trainers op woensdagavond en zon-
dagmorgen sportief gewandeld kan 
worden. Hierbij zijn diverse groepen 
gemaakt die ook in een verschillend 
tempo wandelen. De beginnersgroep 
begint met 1 uur rustig wandelen, wat 
geleidelijk uitgebreid wordt naar 1½ 
tot 2 uur, in een hoger tempo, als men 
dat wenst. Daarnaast organiseert de 
wandelafdeling een grote wandeltocht 
in juni van elk jaar, wordt er met een 
groot aantal leden deelgenomen aan 
de vierdaagse van Nijmegen en neemt 
men regelmatig deel aan wandeltoch-
ten in den lande.
Ook voor de wandelgroep is er een be-
ginnersgroep, die zal starten op 
woensdag 7 september a.s. om 19.00 
uur bij de accommodatie van RCL aan 
de Provinciale weg te Lieshout bij ten-
nispark de Raam. En natuurlijk is het 
ook hierbij mogelijk 1 maand gratis 
mee te wandelen.

Wanneer u zich aanmeldt als lid van 
RCL krijgt u als welkomsgeschenk een 
prachtig loopshirt met opdruk van 
ons cadeau. Aanmelden en meer in-
formatie is te verkrijgen bij: John Pen-
nings: 06-50281483 (hardlopen), Theo 
Pardoel: 0499-422966 (wandelen). Zie 
voor verdere informatie onze website: 
www.runnersclublieshout.nl. 

Wijziging 
startplaats bij 
WandelSport 
Vereniging Nuenen
 
De startlocatie voor de zondagmor-
gen- en woensdagavondwandeling 
bij de Nuenense wandelsportver-
eniging WSV is in de maand sep-
tember de ingang van het tennispa-
viljoen op sportpark de Lissevoort.

Op zondagmorgen om 09.00 uur en 
op woensdagavond om 19.00 uur ver-
trekken 2 groepen, ieder in een eigen 
tempo, voor een sportieve wandeling 
van maximaal 2 uur door de mooie 
Nuenense omgeving. Iedereen is wel-
kom om ook eens vrijblijvend mee te 
wandelen.
Vooraanmelden daarvoor is niet no-
dig, men kan zich melden op de start-
locatie.
Voor nadere informatie: http:// www.
wsvnuenen.dse.nl. Ook kunt u mailen 
naar het secretariaat, joke_wsv@hot-
mail.com.

Dynamictennisclub 
roept: “Senioren 
speel een keer mee!”
Wat is Dynamictennis. Dynamic-
tennis is een attractieve racketsport 
voor dames en heren, die elementen 
van tennis, tafeltennis en badmin-
ton combineert in een dynamische 
sport.

Dynamictennis wordt met een lichte 
foambal en een lichtgewicht racket ge-
speeld op een badmintonveld met het 
net op tennishoogte volgens de regels 
van tafeltennis. 

De club start weer in september en 
hoopt enkele sportieve senioren te 
mogen verwelkomen om te laten zien 
wat Dynamictennis nu precies in-
houdt. De club speelt iedere vrijdag 
van 17.30 – 19.30 uur, locatie sporthal 
Mgr. Cuytenlaan, Nuenen. Kom zeker 
een keer kijken. Wanneer u zich aan-
meldt bij Francien van Gils, tel: 040-
2831125 of via een emailbericht naar 
francienad@onsnet.nu,  wordt er voor 
een racket gezorgd.

IVN 
Heidefi etstocht
Op zondag 4 september 2011 orga-
niseert het IVN Nuenen een fi ets-
tocht over de bloeiende Stratumse- 
Groote- en Strabrechtse Heide. Ver-
trek is om 10.00 uur per fi ets vanaf 
de tuin van Het Klooster, Park 1 in 
Nuenen.

Onderweg wordt op meerdere plaat-
sen gestopt om aandacht te geven aan 
prachtige natuurhistorische  plekken. 
Zo nodig wordt enige toelichting ge-
geven aan voorbijkomende natuuron-
derwerpen en ook staan enige voge-
laars klaar met hun telescoopkijkers. 
Maar het belangrijkste is toch het ge-
nieten van de paarse heide en haar 
omgeving tijdens de fietstocht.  
Een afwisselende fietstocht met enige 
stops door de prachtige b(l)oeiende 
natuur.
Deze fietstocht is ongeveer 45 km. 
Rond 15:00 uur terugkomst in Nue-
nen. 
Eten en drinken voor pauzes onder-
weg zelf meenemen. Het meenemen 
van een verrekijker wordt sterk aanbe-
volen. Deelname aan deze fietstocht is 
gratis, voor meer info: 040-2421423.

Het 17e 
Stompe Linde 
schaaktoernooi
Zaterdag 10 september organiseert 
Schaakvereniging Nuenen voor de 
17de keer het Stompe Linde schaak-
toernooi.  Een rapidtoernooi voor 
spelers van elke speelsterkte. 

Er wordt gespeeld in 4 poules, in te de-
len naar speelsterkte.  Er worden 7 ron-
den Zwitsers gespeeld met een speel-
tempo van 20 minuten per persoon per 
partij, waarbij de deelnemers naar 
speelsterkte zijn ingedeeld in een van 
de 4 poules. Elk verzoek om in de sterk-
ste poule te mogen spelen wordt inge-
willigd, ongeacht het aantal deelne-
mers in de poules. De wisselbeker en 
de 1e prijs gaan naar de winnaar van de 
sterkste poule. Dit toernooi telt mee 
voor het Grand Prix Circuit van de 
Noord-Brabantse Schaakbond (NBSB).

Het toernooi vind plaats op het Plein-
college Nuenen, Sportlaan 8 5671 GR 
Nuenen en vanaf 09.30 uur ben je wel-
kom. De kosten zijn €6 per persoon. 
Voor aanmeldingen en meer informa-
tie kun je terecht op de site www.svnu-
enen.nl of bij Cor van Leuken, Wed-
strijdleider@SVNuenen.nl, telefoon 06 
4237 2927



"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
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Openingtijden:
Di. t/m vr. van 9.00-18.00 uur - Za. van 9.00-17.00 uur

Vincent van Goghstraat15, Nuenen. Tel.: 040 - 284 75 52

01-09-2006       -----      01-09-2011
CORRIES VISSTEKJE 5 JAAR!!!
Dit vieren wij met leuke aanbiedingen!

Geldig op 1,2 en 3 september
• 3 Lekkerbekjes ................................................€ 5,00
• 4 Haringen ......................................................€ 5,00
• 1 Gestoomde makreel en een bakje krabsalade ..€ 5,00
• 500 gram Visbami ...........................................€ 5,00
• 100 gram Gerookte zalm en 
 100 gram gerookte forel ..................................€ 5,00
• 1 kilo Pangasiusfi let .........................................€ 5,00

Voor iedere klant wat te snabbelen en
voor de kleintjes wat te grabbelen!

Olijf
r e s t a u r a n t

 

B e r g  1 8 - 2 0   |   N u e n e n   |   ( 0 4 0 )  2 9 1  3 4  7 6

Wij zijn gestart met een nieuwe 
lunch- en dinerkaart en hopen u 

te mogen begroeten.

Menu Olijf 
Zalmtartaar

Makreelsalade | aïoli

***
Paddenstoelenbouillon 

Paddenstoelen | bladselderij

***
Gamba 

Kerrie | soja | kletskop

***
Kabeljauwfi let

Groene groenten | mosterdsaus
óf

Rund
Stoof van rund | witlof | eigen jus met bosui

***
Parfait van witte chocolade

Madeleine | crème amarenenkersen

€ 34,50 per persoon

Dagelijks geopend vanaf 12.00 uur - 21.30 uur. Woensdag gesloten.
www.restaurantolijf.nl

  

Ladies Nigth  
Woensdag 7 september

Een leuk vrouwentreffen om bij te kletsen, ontvangst met een welkomstdrankje, 
sieradenpresentatie en een leuke goodiebag (op=op)
Maak ook kans op een gratis behandeling bij Desiree Voetverzorging.
Aanvang vanaf 20.00u en de toegang is gratis

Iers Sessie Festival
Zondag 11 september

Een live samenspel van diverse Ierse muzikanten
Aanvang 13.00u, toegang is gratis

Bottlenight
Vrijdag 16 september

De zomer voorbij met DJ Nick 
Met leuke acties op onze zomerse flesjes.

Gatto Gabriel
Zaterdag 17 september  

CD-presentatie "AMOR DE VERANO”
Met avondvullend optreden van deze wereldartiest uit Venezuela,  
o.a. bekend van de Kleurenkaravaan.  
Kortom swingend de zomer uit in Eetcafé Ons Dorp!  
Aanvang 22.00u, toegang is gratis

Mosselavond
Zaterdag 24 september

Heerlijk mosselen eten in een Bourgondische sfeer .
Op aanmelding, kosten € 14,50 p.p. 

QuizNight
Donderdag 29 september

Ouderwetse gezelligheid met leuke vragen onder leiding van een quizmaster met natuurlijk 
mooie prijzen. Deelname is gratis, aanvang 20.00u

                                                                       Eetcafé Ons Dorp – Parkstraat 1– Nuenen – 040 8428879
      www.EetcafeOnsDorp.nl – info@EetcafeOnsDorp.nl – twitter.com/EetcafeOnsDorp   
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