
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

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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Vindt u nieuwe gordijnen
te duur?

Wij bewijzen u het tegendeel!
Geopend woensdag t/m zaterdag

van 9.30 tot 17.00 uur of 
op afspraak ‘s avonds geopend.

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

Tel./Fax 040-7519051
www.degordijnenconcurrent.nl

Herdelijke 
culinaire 
hoogstandjes

Cor van Acquoy 
kampioen 
bij De Elmde

BoekStart
van start in 
Dommeldal
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Openingstijden: 
Vrijdag     08.00 tot 19.00 uur 
Zaterdag  08.00 tot 17.00 uur 

Met medewerking van blaasorkest C’est la Vie

Najaarsconcert De Parkblaozers
Zondag 11 september 2011 a.s. presenteert blaasorkest De Parkblaozers 
haar najaarsconcert op de kiosk in het park te Nuenen. Het concert begint 
om 13.30 uur en eindigt om ca. 16.00 uur. De Parkblaozers hebben speciaal 
voor deze middag de medewerking gekregen van C’est la Vie. Ieder zal een 
deel van het programma verzorgen. 
De Parkblaozers zijn ontstaan als dweil-
orkest. In december 1982 stonden een 
zestal enthousiastelingen aan de wieg. 
Er was op dat moment weinig ervaring 
en in enkele gevallen moest een instru-
ment bespelen en bladmuziek lezen 
nog geleerd worden. Inmiddels is men 
bijna 30 jaar verder en is het dweilor-
kest uitgegroeid tot een echt amuse-
mentsorkest met meer dan 25 leden. 
Nagenoeg alle stemmen zijn bezet al 
kunnen liefhebbers altijd geplaatst 
worden. Ook het repertoire is flink ver-
breed van Zuid-Amerikaans tot dixie-
land, van Spaans tot Oostenrijks en ook 
Nederlandse nummers ontbreken niet. 
De muzikale leiding is in handen van 
Henk Westerterp, die zelf ook graag 
een stuk (solo) meespeelt.
Tijdens het concert kunt u een selectie 
horen van het inmiddels zeer uitgebrei-
de repertoire. Zo kunt u luisteren, mee-
zingen en eventueel dansen op bekende 
nummers zoals Longstreet Dixie, Sweet 
Caroline en Golden Oldies van Billy 
Vaugn.

Speciaal voor deze middag wordt me-
dewerking verleend door het Oir-
schotse blaasorkest Cést la Vie o.l.v. de 
dirigent Bert de Proost. Dit orkest 

Speltfeest bij de 
Opwettense Watermolen
Op 11 september zal op ‘Landgoed de Opwettense Watermolen’ voor de 
tweede keer het speltfeest plaatsvinden. Deze dag valt samen met de 25e 
Open Monumentendag en het thema van dit jaar is “Nieuw gebruik – Oud 
gebouw”.  Door herbestemming van monumenten, ongeacht hun leeftijd, 
krijgen  monumenten een nieuw leven.
Dit is ook het geval met de molen van 
Opwetten. Waar vorig jaar nog een 
bouwput was staat nu een prachtig 
brasserie/restaurant “De Heerlyck-
heid”. Volgens de oude manier van 
bouwen, maar met alle comfort en op 
een milieuvriendelijke manier, is de 
droogschuur gerealiseerd. Samen met 
de volledig gerestaureerde olie- en ko-
renmolen die is aangewezen als offi-
ciele trouwlocatie, is het een 
schitterend voorbeeld hoe oud en 
nieuw hand in hand gaan.

Aanstaande zondag is publiek van 
harte welkom tussen 11.00 uur en 
16.00 uur voor een bezoek aan de Op-
wettense Watermolen. Op deze dag 
kan men genieten van verschillende 
activiteiten die georganiseerd worden, 
zoals jachtvogeldemonstratie, zalm 
roken en het dorsen van spelt. Spelt is 
een authentieke graansoort die op het 
landgoed verbouwd wordt en door de 
Heerlyckheid in haar gerechten wordt 
verwerkt. Een en ander zal opgeluis-
terd worden door ‘trekzak’ muziek.
Tussen 13.00 uur en 14.00 uur zal de 
Antoniusschut Eeneind  - Opwetten 
zijn opwachting maken en ontvangen 
worden bij de stadspoort op het land-
goed. Door de dag heen zullen de 
vaandelzwaaiers nog enkele optredens 
verzorgen.  
Op het landgoed staan diverse markt-
kramen waar lokale specialiteiten 
worden verkocht zoals broodjes en 
andere lekkernijen (bakkerij Meel-
muts), blauwe bessenproducten (van 

Grotel Blauwe Bessencultuur), honing 
(imker van Geelkerken), vers gerookte 
zalm en ambachtelijk gemaakte mos-
terd-dillesaus.
Voorts zal voor het eerst sinds jaren, 
onder toezicht van molenaar Martijn 
Coenraads, in de korenmolen graan 
worden gemalen. En natuurlijk kan er, 
net als vorig jaar, een kijkje worden ge-
nomen in de molens.
De toegang tot deze dag is gratis. Een doorkijkje tijdens een eerdere Speltdag.

 

Open Monumenten Dagen

Tentoonstelling geschiedenis Klooster 
In het kader van de Open Monumenten Dagen, met als thema ‘Nieuw 
gebruik, oud gebouw’, organiseert de werkgroep Monumenten van Heem-
kundekring De Drijehornick uit Nuenen op 10 en 11 september een ten-
toonstelling over 125 jaar Klooster in Nuenen. In 1886 werd de eerste steen 
gelegd voor wat offi  cieel het St. Elisabethgesticht zou heten van de Socië-
teit van de Zusters van Jezus, Maria en Jozef.

len: Het Klooster als religieus centrum 
voor onderwijs en bejaarden- en zie-
kenzorg, Het Klooster als sociaal-cul-
tureel centrum en Het Klooster als 
gebouw. 
Aan de hand van teksten en (beeld)ma-
teriaal worden diverse onderwerpen 
behandeld, zoals het dagelijks leven 
van de zusters, bejaarden- en zieken-
zorg, onderwijs, verenig-ingen en in-
stanties in Het Klooster, architectuur, 
verbouwingen, de plannen tot afbraak 
in 1980 en de huidige staat als rijksmo-
nument. Tot slot komt de onzekere 
toekomst van Het Klooster aan bod.
Tentoonstelling 125 jaar Klooster. Za-
terdag 10 en zondag 11 september van 
11.00 tot 17.00 uur in de KBO-zaal van 
Het Klooster.

 

Zuster Céline de Jong. Ziekenzorg was één van de taken van de Zusters JMJ in Het Klooster.   

Oorspronkelijk waren onderwijs, kin-
deropvang, zieken- en bejaardenzorg 
de taken van de zusters in Het Kloos-
ter. Door alle maatschappelijke en so-
ciale veranderingen door de jaren 
heen, heeft het gebouw die zorgfunc-

ties verloren. Vanaf de jaren ’70 heeft 
Het Klooster een nieuwe bestemming 
gekregen als cultureel centrum. De 
oude kapel uit 1957 doet inmiddels 
dienst als raadszaal.
De tentoonstelling bestaat uit drie de-

heeft al vaker in Nuenen opgetreden 
en is dus geen onbekende. Bert de 
Proost is in ieder geval in Nuenen we-
reldberoemd geworden door de ge-
weldige manier waarop hij jaarlijks de 
losse muzikanten voor het “Concert 
Carnavalesk” weer tot een eenheid 
weet te vormen. C’est la Vie telt meer 
dan 35 muzikanten en geniet een gro-
te bekendheid in de regio. Zij zullen 
het programma mee verzorgen door 
lichte, sfeervolle en gezellige muziek, 
een garantie voor een ontspannen 
zondagmiddag. 

Zanggroep 
De Halmen zoekt…
Zanggroep de Halmen uit Lieshout is 
op zoek naar een pianist(e). Heb jij zin 
en tijd om het  gezellige koor muzikaal 
te  begeleiden? Kom dan eens luisteren. 
De repetitieavond is op dinsdagavond 
van 20.30 uur tot 22.30 uur in het 
Dorpshuis, Grotenhof 2 te Lieshout. 
Verder luisteren wij maandelijks de 
viering in de Sint-Servaaskerk te Lies-
hout op. Nieuwe leden zijn overigens 
ook altijd van harte welkom. Heb je in-
teresse? Kom dan luisteren in de kerk 
of op de wekelijkse repetitieavond. 
Mailen kan ook: de_halmen@tele2.nl.

Club Sam zoekt vrijwilligers
Het seizoen van Club Sam is op zaterdag 3 september weer gestart. Club 
Sam, de Nuenense activiteitenclub voor thuiswonende kinderen en jonge-
ren met een beperking is de afgelopen 2 jaar enorm gegroeid en heeft 
inmiddels 35 thuiswonende kinderen, die elke zaterdag een fantastische 
middag beleven op Club Sam in het Kids Society Erica pand aan de Jacob 
Catsstraat 1 te Nuenen.
Deze fantastische middag voor deze 
kinderen lijkt nu echter in gevaar te 
komen. Club Sam draait namelijk 
puur en alleen op vrijwilligers. Welis-
waar van verschillende leeftijden maar 
de meeste zijn jong en zitten nog op 
school. Veel van deze begeleiders stu-
deren dit jaar af en hebben veel min-
der tijd voor Club Sam. Omdat de 
Club alleen kan draaien op een verant-
woorde bezetting van vrijwilligers zijn 
zij hard op zoek naar jou!
Leeftijd speelt geen rol. Of je nu 16 
bent en het lijkt je geweldig met deze 
doelgroep te werken, je bent tussen de 
25 en 35 jaar en je hebt op zaterdag 

wat tijd over om met onze kinderen te 
komen spelen of misschien ben je zelfs 
50+ en lijkt het je fantastisch om iets 
te betekenen voor deze bijzondere 
kinderen en heb jij op zaterdag tussen 
13.00 en 16.00 uur tijd om met de kin-
deren koekjes te komen bakken, te 
knutselen en een keer per maand uit-
stapjes te maken naar o.a.: brandweer, 
politie, het Dolfinarium, en nog veel 
meer leuks, stuur dan snel een mailtje 
naar clubsam@live.nl of neem contact 
op met de coördinator van Club Sam, 
Mark Deckers 06-13783839.
Voor meer informatie zie website:  
www.clubsam.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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Nuenen-Gerwen: 5e etappe Profile Ladies Tour
De gemeente staat zaterdag in het teken van vrouwenwielrennen op 
het hoogste niveau. Dan is er de 5e etappe van de internationale Pro-
file Ladies Tour: de rit Nuenen-Gerwen. Het is de voorlaatste etappe 
van deze hoog genoteerde wielerwedstrijd voor vrouwen. Natuurlijk 
staat Marianne Vos met haar ploeg Nederland Bloeit aan de start. De 
complete wereldtop uit Amerika, België, Canada, Duitsland, Italië en 
Zweden doet mee. Het deelnemersveld aan de Hollandse vrouwen-
ronde telt zo'n 180 vrouwen verdeeld over 30 ploegen.

Plaatselijk verkeer
Die dag moet het plaatselijk verkeer rekening houden met omleidingen 
en een aantal extra verkeersmaatregelen zoals parkeerverboden. Zo 
is in Nuenen Het Park ter hoogte van Het Klooster een groot deel van 
de dag afgesloten voor doorgaand verkeer. Dat geldt ook voor de 
Heuvel in Gerwen. De opbouw van het parcours begint die zaterdag-
morgen om acht uur. En omstreeks 17.30 uur zal alles weer opgeruimd 
zijn.
Het plaatselijk rondje Gerwen-Nederwetten-Nuenen (zie kaartje par-
cours + hierboven onder kopje ‘verkeer’) en de zijstraten zijn tussen 
15.00 en 17.30 uur afgesloten voor verkeer. Mensen die aan het par-
cours wonen worden vriendelijk verzocht de auto's buiten het parcours 
te parkeren. Iedereen wordt opgeroepen om de aanwijzingen van de 
politie en van de verkeersregelaars op te volgen. Voor politie, brand-
weer en ambulances blijft de gehele gemeente bereikbaar. Iedereen is 
welkom bij de start bij Het Klooster en bij de doorkomst en finish in 
Gerwen. De toegang is gratis.

Programma zaterdag 10 september (publiek heeft gratis toegang)
• 13.00 uur tekenen van de presentielijst door alle rensters;
• 13.30 uur start 5e etappe bij het Klooster in Nuenen;
• Vanaf ca. 15.00 uur drie doorkomsten en finish (ca. 16.15 uur) Heu-

vel Gerwen;
• Omstreeks 16.30 uur Huldiging op kerkplein Gerwen.
• Op het kerkplein in Gerwen treedt vanaf 14.30 uur het Gerwense 

trio Punt & L op.

OPEN MONUMENTENDAG    
10 EN 11 SEPTEMBER
De werkgroep Monumenten van de heemkundekring organiseert in 
Nuenen elk jaar tijdens de Open Monumentendag een activiteit die 
aansluit bij het landelijk thema. Dit jaar is het thema “Nieuw gebruik 
- oud gebouw”. Hiermee wordt de aandacht gevestigd op gebouwen 
die hun oorspronkelijke functie hebben verloren en een nieuwe be-
stemming hebben gekregen. 
Wat past in Nuenen beter bij dit thema dan Het Klooster? De werk-
groep speelt daarop in door een tentoonstelling te organiseren over 
de 125-jarige geschiedenis van het Nuenense klooster.

Het Klooster heeft, nadat het haar functie als religieus centrum voor 
onderwijs, bejaardenzorg en ziekenzorg had verloren, een nieuwe be-
stemming gekregen als sociaal-cultureel centrum. De tentoonstelling 
laat zien hoe het klooster tot stand is gekomen en hoe de zusters hun 
‘liefdewerk’ gedurende bijna negen decennia hebben verricht. Na aan-
koop in 1972 van het gebouw door de gemeente heeft het historische 
gebouw een nieuwe bestemming en daarmee een nieuwe toekomst 
gekregen. Het is in 2011 een niet meer uit Nuenen weg te denken cul-
tureel centrum. 

Het gebouw is inmiddels als rijksmonument beschermd. De tentoon-
stelling behandelt daarom ook de architectuur, de stijlkenmerken van 
het gebouw, de vele verbouwingen in de loop van de jaren, maar ook 
de plannen voor afbraak in 1980.

Reden te over om een bezoek aan deze tentoonstelling  te brengen. 
De tentoonstelling is ingericht in de grote zaal van de KBO in Het 
Klooster. De openingstijden zijn zaterdag 10 september en zondag 11 
september van 11.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

EXTRA TOEZICHT GROF   
HUISHOUDELIJK AFVAL
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor de opsporingsambtenaren (BOA’s) zijn 
benoemd. Wij zien gedurende week 37 en 38 extra toe op het thema 
“grof huishoudelijk afval”. Op de naleving van andere regels wordt 
uiteraard ook toegezien. 

De gemeente haalt eenmaal per maand grof huishoudelijk afval op. 
Dit is een verzamelbegrip waarbij u kunt denken aan voorwerpen zo-
als kastjes, tapijten, palen, stoeptegels, vlonders e.d. Grof huishou-
delijk afval wordt opgehaald op de laatste woensdag van de maand. 

Bij de gemeente kunt u bij de afdeling Publiekszaken stickers kopen 
van € 16,-- per afvalpakket. U plakt de sticker op het pakket zodat de 
inzamelaar ziet dat hij het pakket moet meenemen. Dit pakket mag 
niet groter zijn dan 0,5 x 0,5 x 1,5m. Hebt u bijvoorbeeld twee keer 
zoveel afval dan dient u twee stickers te kopen. Natuurlijk kunt u grof 
huishoudelijk afval ook bij de Milieustraat inleveren. 

Het is niet toegestaan om grof huishoudelijk afval op een andere dan 
de hiervoor beschreven wijze aan te bieden of te storten. De opspo-
ringsambtenaren zijn bevoegd om overtredingen van de genoemde 
regelgeving over grof huishoudelijk afval te verbaliseren. De regels over 
afval zijn terug te vinden in de Afvalstoffenverordening. Deze kunt u 
nalezen op www.nuenen.nl onder “bestuur en organisatie” – “gemeen-
telijke regelingen”.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de inhoud van dit artikel, 
dan kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, bereikbaar via 
nummer (040) 2631 631. Voor meldingen over onder meer illegaal 
gestort grof huishoudelijk afval kunt u contact opnemen met het 

meldpunt van de gemeente Nuenen: (040) 2631 699. U kunt ook via 
onze site uw melding kwijt, klikt u dan op het groene katje. 

BIJEENKOMST STARTENDE 
ONDERNEMERS 26 SEPTEMBER
Overweegt u om voor uzelf te beginnen? Ben u zelfstandig ondernemer 
maar nog niet zo lang gestart? Dan is de bijeenkomst voor startende 
ondernemers vast iets voor u!
De bijeenkomst wordt georganiseerd door de gemeenten Son en Breu-
gel en Nuenen in samenwerking met de Kamer van Koophandel Bra-
bant, de Rabobank, de Ondernemersvereniging van Son en Breugel 
en Ondernemers Contact Nuenen. Deze organisaties kunnen u als 
potentieel of startend ondernemer op diverse manieren ondersteunen.

Om goed voorbereid te starten is er een interessant programma sa-
mengesteld met inspirerende gastsprekers waarbij u actuele informa-
tie en tips krijgt. Er is ook een informatiemarkt waar u bij de diverse 
stands informatie kan halen en vragen kunt stellen aan ervaringsdes-
kundigen. Na afloop van het programma is er natuurlijk volop ruimte 
om te netwerken.

Maak kans op één van de 5 workshops Social Media van Innertalent!
Het programma ziet er als volgt uit:
• Ontvangst met koffie/thee
• Informatiemarkt met onder meer recent gestarte ondernemers, die 

hun ervaringen willen delen over het starten van een onderneming
• Presentatie toponderneemster Yolanda Eijgenstein over de ontdek-

kingsreis van de startende ondernemer
• Presentatie Social Media Tools voor ondernemers door expert 

Anne Raaijmakers
• Informele netwerkborrel en mogelijkheid bezoeken informatiemarkt
• Verloting 5 workshops Social Media onder te aanwezigen

De bijeenkomst vindt plaats op maandagavond 26 september 2011 
in Het Klooster, Park 1 in Nuenen. De avond start om 19.00 uur en 
de toegang is gratis.

Aanmelden kan via startersbijeenkomst@nuenen.nl. Voor meer infor-
matie kunt u contact opnemen met Saskia Brouwer, bereikbaar via 
(040) 2631 587 of via s.brouwer@nuenen.nl.

HOORZITTING BEZWAARSCHRIFTEN-
COMMISSIE ALGEMENE KAMER
Hierbij nodig ik u namens de voorzitter uit voor het bijwonen van een 
hoorzitting van de algemene kamer van de commissie voor de be-
zwaarschriften op dinsdag
20 september 2011, in het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te 
Nuenen.

Op de agenda staan de volgende zaken:

1. om 20.00 uur het bezwaar ingediend door L.M. de Vries tegen het 
besluit met nummer 141215 betreffende het inrichtingsplan open-
baar gebied project De Koppel.

2. om 20.30 uur het bezwaar ingediend door A. van Rooij tegen het 
besluit van 14 juli 2011 waarbij een reguliere omgevingsvergunning 
is verleend voor het plaatsen van een dakopbouw op de woning 
Schout Wernertslaan 8.

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

ONDERZOEK NAAR WOONWENSEN
Om de woningvoorraad zo goed mogelijk op de woningbehoefte van 
de bevolking te laten aansluiten is het voor het gemeentebestuur be-
langrijk om te weten wat de woonwensen zijn van haar inwoners. 
Onze gemeente doet daarom weer mee aan het Regionaal Woonbe-
hoeftenonderzoek dat eens in de 3 jaar in alle 21 gemeenten van het 
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) wordt gehouden.

Steekproef
Voor het onderzoek is een steekproef getrokken onder inwoners van 
de Nuenen. Als u in deze steekproef zit dan ontvangt u een dezer da-
gen een brief hierover met de vraag om deel te nemen aan het Woon-
behoeftenonderzoek. U krijgt de mogelijkheid  om de vragenlijst via 
internet in te vullen. Indien u geen gebruik kunt of wilt maken van 
internet is een papieren versie aan te vragen. 

Deelname van belang
Ook als u géén verhuisplannen heeft, is deelname aan dit onderzoek 
van belang. De vragen in de enquête zijn zo opgesteld dat ze snel en 
eenvoudig te beantwoorden zijn. Het invullen van de vragenlijst is 
anoniem en kost ongeveer 10 - 15 minuten.

Prijzen
Als u meedoet aan het onderzoek maakt u kans op staatsloten of 
VVV-bonnen die worden verloot.

ONTVANGEN AANVRAGEN  
OMGEVINGSVERGUNNING
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht maken burgemeester en wethouders van 

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

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

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

COLLECTE
In de week van 11 t/m 17 september 2011 wordt gecollecteerd door 
Prinses Beatrix Fonds

VERKEER
• Verkeersmaatregelen Holland Ladies Tour zaterdag 10 september 

2011
Start
Zaterdag 10 september vertrekt om 13.30 uur de Holland Ladies Tour 
vanuit Nuenen. Vanaf het Park (Het Klooster), Berg, Gerwenseweg, 
Laan van Gherwin, Smits van Oyenlaan richting Lieshout. Het weg-
gedeelte voor Het Klooster is vanaf 08.00 uur afgesloten voor alle 
verkeer.

Terugkeer
De Holland Ladies Tour komt einde van de middag terug in Nuenen 
en wordt (vanaf ongeveer 15.30 uur tot 18.00 uur) over de volgende 
Nuenense wegen verreden: vanaf Stiphout richting Smits van Oyenlaan, 
Laan van Gherwin, Gerwenseweg, Heuvel (1e passage finish).

Rondes
Vervolgens wordt er 3 keer een ronde van 13.7 km gereden, deze 
ronde gaat via:
Heuvel, Huikert, Rullen, Laar, Nieuwe Dijk, Broekdijk, Eikelkampen, 
Hooidonk, Hoekstraat, Soeterbeekseweg, Boord, Boordseweg, Park-
straat, Park, Berg, Gerwenseweg en Heuvel. 
Bij de laatste finish is de afleiding van de ploegleider en volgers via de 
Akkerstraat, Torenakker, Laar en Heuvel. 

Aankomst 
Voor de aankomst in Gerwen wordt tussendoor het verkeer vrijgegeven 
en kan de weg vervolgen via de Mgr. Frenkenstraat. Het gedeelte Ger-
wenseweg vanaf de Akkerstraat tot aan de Moorvensedijk blijft de 
gehele dag tot 19.00 uur afgesloten.

Parkeerverbod
Op deze dag geldt er een parkeerverbod voor de Akkerstraat en Rui-
terweg en de gehele Moorvensedijk. 

Begeleiding
Het Korps landelijke politiediensten (KLPD) begeleidt de Tour en het 
verkeer.

Parkeren
Toeschouwers in Gerwen kunnen parkeren op de parkeerplaatsen van 
de voetbalvelden en tennisvelden. 

5E ETAPPE INTERNATIONALE LADIES TOUR
Het gemeentebestuur is er trots op dat zaterdag 10 september de 
Profile Ladies Tour te gast is in onze gemeente. Met de start bij Het 
Klooster en de finish in Gerwen. Voor de derde keer in successie heeft 
de organisatie van de Profile Ladies Tour onze gemeente uitgekozen 
voor een etappe in die belangrijke wielerwedstrijd voor vrouwen.
De Stichting Grote Ronde van Gerwen tekent voor de plaatselijke 
organisatie en kan daarvoor een beroep doen op veel leden van De 
Gerwense Renners, van Toerclub Nuenen en op diverse andere vrijwil-
ligers. Het gemeentebestuur doet een beroep op onze inwoners om 
die dag alle medewerking te verlenen. Vandaar aandacht voor dit eve-
nement op deze plaats. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD



      

   

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:  9 eN 10 sept.: 

Hollandse broccoli, 1/2 kilo.............. 0,65
Hollandse prei, hele kilo ................. 0,59
champignons, per bakje .................. 0,69
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 12 september:

Holl. bleekselderij, per struik ....0,99
DINsDag 13 september:

Zuurkool, uit ‘t vat, 1/2 kilo ..............0,89
WOeNsDag 14 september:

rode kool, panklaar, hele kilo. ...... 0,99
DONDerDag 15 september:

Worteltjes, panklaar, 1/2 kilo ...........0,79
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
geHele Week vaN 9 t/m 15 sept.:
Doyenne du comice, nw. oogst, 1,5 kilo ..1,35
muskaatdruiven, hele kilo ......... 2,49
rode grapefruit,  8 stuks ........... 1,99
venkelsalade, 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

         

Gepaneerde 
kipschnitzels
4 stuks ..............................................5,50
Bij 150 gram beenham
100 gram beenhamsalade .GRATIS
Zomerbraadstukje
 100 gram .........................................1,75
Gevulde paprika 
100 gram ..........................................1,15
Varkenshaas 
in roomsaus
300 gram ..........................................4,50

specIal

specIal

kOOpJe

actie geldig van vrijdag 9 september 
t/m donderdag 15 september:

Limburgse abrikozenvlaai
middel
Proef de Limburgse 
vlaai in Nuenen!!! .........
Tarvo brood
voor maar ...............
6 tarwebolletjes
voor maar ...............

Brood van de maand september:

Zadenrijk brood
Lekker meergranen brood

€ 1,95

€ 5,15

€ 1,70

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen

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

Frank Helsper
Voor info: tel. 040-2839698

Tomakker 40, 5673 LG Nuenen

Zondag 11 september geopend 
van12.00 tot 17.00 uur.

Begin uw dag met 
goed passende 
lingerie die er 
onweerstaanbaar 
uitziet!
Laat u verleiden en 
maak een keuze 
uit de nieuwste
najaarscollectie!

Alleen op zondag 11 september 
10% korting op de gehele collectie*

(* uitgezonderd aanbiedingen)

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

  



Lekkers van de buren!

Chris en Hanneke Vogels 
Keurslager

Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen-Zuid  
Telefoon 040-2834564

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

Uw special specialist

Coburgerham
100 gram voor .................................199

Cordon Bleu
“Keurkoopje”, 3 voor ......................550
Keurslager achterham “Uit eigen keuken” 
Bij 150 gr. GRATIS 100 gr. vleessalade

DEZE WEEK:

Brusselse kipfi let
“Kipblokjes met prei en katenspek”, 100 gr ..125

Zomerbraadstukje
“Special”, 100 gram voor ................175

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 12 t/m 
woensdag 14 september a.s.

PITLOZE WITTE DRUIVEN 
500 GRAM .................1.99

GESNEDEN SPITSKOOL  
1+1 GRATIS

TASTY TOM TOMATEN
500 GRAM ................. 0.99

IJSBERGSLA
PER KROP ................. 0.79

Aanbiedingen geldig van 
donderdag 8 t/m 
zaterdag 10 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

Boord 14
Nuenen

Dagelijks 
verse 

aardbeien
van de 

volle grond

 
 

 
 

JOS MARTENS & ZN B.V. 
LANDBOUW TUIN & PARKMACHINES 
Ginderdoor 55, tussen Lieshout & Mariahout tel. 0499-423131 

Voor gebruikte machines/tractoren www.josmartens.nl 
OOK VOOR REPARATIE EN ONDERHOUD 

 

 

JENL  

administraties 
 

JENL 
administraties 

	  

Administraties . Advies . Belastingen 
E-mail: info.jladministratieadvies@gmail.com  
Mobiel: 06-53544594 

Administraties . Advies . Belastingen 
E-mail: info.jladministratieadvies@gmail.com   
Mobiel: 06-53544594 

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

Omzetten woekerpolis levert veel geld op!
Neem snel contact op

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

www.straatman-kolsters.nl

Exclusief voor u!

van kuringe adviesgroep

Ook zaterdags geopend van 08.30 tot 15.30 uur

MET EEN
RECHTSBIJSTAND

VERZEKERING
VERZEKERT U ZICH 

VAN JURIDISCHE 
ONDERSTEUNING 

EN ADVIES 
BIJ CONFLICTEN

Interesse?
Loop eens bij ons binnen. 

Wij helpen u graag!

Ook zaterdags geopend van 08.30 tot 15.30 uur

van kuringe adviesgroep
VERZEKERINGEN • HYPOTHEKEN • FINANCIERINGEN

REGIO BANK • MAKELAARDIJ

Vestigingen te: Sint-Oedenrode, Veghel, Boxtel, Nuenen, Schijndel, Oss, Beek en Donk

VOIRT 2D • 5671 HC NUENEN • TELEFOON 040-2833445
WWW.VKGROEP.NL • NUENEN@VKGROEP.NL

Kijk voor onze aanbiedingen

op www.sandersparket.com

Nu op al ons Quick Step laminaat 15% korting

Problemen?

LUISTEREN
HERKENNEN

DELEN

ESCAPE NUENEN

Kijk voor meer informatie op www.escape-nuenen.nu
onderdeel van de LEVgroep Nuenen      

Problemen?
Bij het verwoorden van een probleem verandert vaak
het perspectief. Escape is een groep vrijwilligers,
die echt naar u luistert en met wie u ervaringen 
kunt delen. Ze doen dat in persoonlijk contact en
strikt vertrouwelijk, zonder rapportage naar derden.

Het contact is kosteloos en waardevol. 

U bereikt Escape via telefoonnummer 06 39 60 23 80
of e-mail escape@onsnet.nu

Praten helpt

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

van Lieshout Interieur

Opwettenseweg 76

5672 AJ Nuenen

Tel.: 040-283 22 41

Openingstijden:

Maandag: gesloten

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

Vrijdag: 10.00-20.00 uur

Zaterdag: 10.00-16.00 uur

www.vanlieshout-interieur.nl

 TAPIJTEN

 VLOERKLEDEN

 VINYL

 LINOLEUM

 PVC VLOEREN

 GORDIJNEN

 RAAMDECORATIES

 BINNENZONWERING

 SHUTTERS

 HORREN

Waanzinnig stoere collectie 
van Vanguard

Parkstraat 9b - 5671 GD Nuenen - T: (0)40 2831412

www.crooijmansmannenmode.nl

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

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Er zijn nog enkele plaatsen vrijEr zijn nog enkele plaatsen vrijEr zijn nog enkele plaatsen vrijEr zijn nog enkele plaatsen vrij    
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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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Nuenen c.a. bekend aanvragen om omgevingsvergunning te hebben 
ontvangen voor:

Soort  Datum  Dossier- Locatie Activiteit
aanvraag ontvangst Nummer  
  
regulier 16/08/2011 N-HZ-2011-0136 Olen 22 A Wijzigen van  
    tuinbouwschuur

Deze aanvragen liggen ter inzage bij de balie Wonen en Openbare 
ruimte, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Tegen de aanvragen kan 
geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat kan pas nadat de omge-
vingsvergunning is verleend.

VERLEENDE VERGUNNINGEN    
EN ONTHEFFINGEN
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
 
30/08/ N-HZ-2011- Zuiderklamp 44 Bouwen Plaatsen dakkapel 30/08/ 
2011 0116    aan voorzijde 2011
  
30/08/ N-HZ-2011- Zilvermeeuwhof 15 Bouwen Vervangen kozijn 30/08/ 
2011 0110    door deur voor  2011 
    aanleggen    
    dakterras 

  
31/08/ N-HZ-2011- Lieshoutseweg 49D RO Wijzigen gebruik 31/08/ 
2011 0127    voor permanente  2011 
    bewoning 

  
31/08/ N-HZ-2011- Lieshoutseweg 49A RO Wijzigen gebruik  01/09/ 
2011 0134   voor permanente  2011 
    bewoning 

  
01/09/ N-HZ-2011- Lieshoutseweg 49B RO Wijzigen gebruik 01/09/ 
2011 0138    voor permanente  2011 
    bewoning   

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
• aan buurtbewoners (gedeeltelijke) Boordseweg is een vergunning 

verleend voor het organiseren van een buurtbarbecue op zaterdag 
10 september 2011 op het eerste weggedeelte Nassaustraat (ver-
zenddatum 31 augustus 2011);

• aan de heren Van Keulen en Van de Sande en mevrouw Van Keulen-
Lückger is een ontheffing verleend voor het schenken van zwakal-
coholhoudende dranken tijdens de finishactiviteiten van de Holland 
Ladies Tour op zaterdag 10 september 2011 op de Heuvel in Gerwen 
(verzenddatum 31 augustus 2011);

• aan Exploitatiemaatschappij Het Klooster Nuenen B.V. is een ont-
heffing verleend voor het schenken van zwakalcoholhoudende 
dranken op het uitgebreide terras tijdens de startactiviteiten van de 

Holland Ladies Tour op zaterdag 10 september 2011 (verzenddatum 
1 september 2011);

• aan Heerlyckheid de Opwettense Watermolen zijn vergunning en 
ontheffingen verleend voor  het organiseren van een speltfeest op 
landgoed de Opwettense Watermolen op zondag 11 september 
2011 (verzenddatum 6 september 2011)

• aan de heren Sanders en Bijnen is een ontheffing verleend voor het 
schenken van zwakalcoholhoudende dranken t.h.v. de kiosk op het 
Heuvelplein tijdens de finish van de Holland Ladies Tour op zaterdag 
10 september 2011 (verzenddatum 6 september 2011);

• aan de Parkbloazers zijn toestemming en ontheffing verleend voor 
het ten gehore brengen van muziek op de kiosk in het Park op zon-
dag 11 september 2011 (verzenddatum 6 september 2011).

De vergunningen liggen vanaf heden ter inzage bij de balie Wonen en 
Openbare ruimte in het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te 
Nuenen. Tegen desbetreffende besluiten kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na verzenddatum (voor kapvergunningen geldt: na 
publicatiedatum) van het besluit, op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemees-
ter en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 10 000, 5670 GA Nuenen.
Op grond van artikel 6:5 van de Awb moet een bezwaarschrift worden 
ondertekend en tenminste bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening
c. een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.

Tevens kan aan de president van de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch, 
sector Bestuursrecht, Postbus 90 125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch, 
worden verzocht terzake van het bestreden besluit een voorlopige 
voorziening te treffen.  

Nuenen, 8 september 2011

PUBLICATIE OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 30 augustus 
2011 een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning inge-
volge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor een inrichting 
hebben verleend aan: 
• Mts. L. en R. Rooijakkers, voor een verandering van een agrarisch 

bedrijf, gelegen aan Soeterbeekseweg 52 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 
9 september 2011 tot 21 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 mevrouw A. Michiels, SRE Milieudienst telefoonnummer: (040) 
259 46 84.

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 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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PUBLICATIE
Handhavingsbeleid
Op 30 augustus stelde het college van burgemeester en wethouders 
de notitie ‘Toezicht en handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitsei-
sen peuterspeelzalen’ met bijbehorend afwegingsmodel vast. Het op 
17 juni 2008 vastgestelde Afwegingsmodel Handhaving kwaliteit Wet 
Kinderopvang is ingetrokken. 

De gemeente is vanuit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peu-
terspeelzalen (Wko) verantwoordelijk voor de handhaving van kinder-
opvang en peuterspeelzaalwerk. 
De gemeente is niet verplicht om handhavingsbeleid vast te stellen. 
Het is goed om vast te leggen hoe handhavingsinstrumenten worden 
ingezet om de kwaliteit van de kinderopvang te waarborgen. Trans-
parantie en consistentie in het gemeentelijke optreden is van belang 
voor de rechtszekerheid van de houders van kindercentra, gastouder-
opvang en anderen. Houders kunnen vooraf inzien op welke wijze de 
gemeente toezicht houdt en eventueel handhaaft. 

Leges 
Het college wil vanaf 2012 leges heffen op nieuwe aanvragen tot re-
gistratie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en verzoeken 
tot wijziging van een registratie. Later dit jaar wordt de gemeenteraad 
voorgesteld de legesverordening 2012 vast te stellen. Hierin worden 
leges voor registratie in het LRk opgenomen. De leges worden geba-
seerd op de inspectiekosten van de GGD en ambtelijke uren. Voor de 
(jaarlijkse) inspecties na registratie worden geen leges geheven. 

De direct betrokkenen ontvangen hierover een brief.
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Nieuws met zaken
Nieuw advocatenkantoor 
in Nuenen
Door Elwien Bibbe

Mr. ir. Gerard in ’t Veld heeft per 1 juli een eigen advocatenkantoor geopend 
in Nuenen. Hij heeft kantoorruimte gevonden op het bedrijventerrein aan 
de Pinckart 54. “Het werd tijd om zelfstandig aan de slag te gaan,” vertelt hij. 
“Ik heb eerst wiskunde gestudeerd en daarna bij verschillende bedrijven in 
binnen- en buitenland gewerkt. In 1992 ben ik begonnen met de rechten-
studie aan de Open Universiteit in Heerlen en daarna ben ik advocaat 
geworden.”
Als wiskundige begonnen en dan rich-
ting advocatuur? Voor Gerard liggen 
wiskunde en rechten dichter bij elkaar 
dan u en ik wellicht denken. “Zowel in 
de wiskunde als bij rechtszaken pro-
beer je gegevens te analyseren en te 
ordenen en door de goede wetten of 
regels toe te passen tot een goede op-
lossing te komen. Bij wiskunde gaat 
het om een sommetje, bij rechten gaat 
het om mensen.” En juist die sociale 
setting spreekt hem aan. Vandaar zijn 
latere keuze voor rechten. “Je moet 
kunnen structureren om een goed 
overzicht van een zaak te krijgen. Met 
de betrokkenen overleg je de moge-
lijkheden en adviseer je de oplossing. 
Mijn vak is de juridische positie van de 
cliënt te duiden. Maar het is de rechter 
die uiteindelijk beslist.”

Bij advocatenkantoor In ’t Veld kun-

nen zowel particulieren als bedrijven 
en organisaties voor juridische bij-
stand terecht. Bedrijven voor bijstand 
op het gebied van arbeid en ontslag, 
ondernemingsrecht, incasso, huur en 
bestuursrecht. Voor particulieren om-
vat het werkterrein onder andere 
kwesties op het gebied van werken en 
ontslag, personen en familierecht, wo-
nen, strafzaken, en bezwaarschriften 
en hoger beroep.

De laatste tijd heeft hij zich veel bezig 
gehouden met echtscheidingsrecht, 
arbeidsrecht en strafrecht. Hij behan-
delt het echtscheidingsrecht in de vol-
le breedte: onder toezichtstelling, om-
gangsregeling, alimentatie etc.
Daaronder zijn veel zaken rondom de 
kinderen. “Dan is het ook belangrijk 
dat je wat genuanceerder kunt denken 
en wat verder in het leven staat. Veel 

zaken zijn ook praktisch. Met een 
echtscheidingsbeschikking alleen is 
een echtpaar niet van elkaar af. Dan 
begint het vaak pas. Want hoe breng je 
al die regelingen in de praktijk? De 
omgangsregeling bijvoorbeeld. Hoe 
maak je afspraken als ouders zich een 
keer niet aan de afgesproken tijden 
kunnen houden?”

In ’t Veld is naast advocaat ook media-
tor (NMI-gecertificeerd). Dat bete-
kent dat hij door bemiddeling kwes-
ties op kan lossen. Een gang naar de 
rechter is dan niet altijd nodig.

Gerard in ’t Veld is getrouwd, heeft 
drie kinderen en woont sinds 1989 in 
Nuenen. 
Meer informatie op www.advocaten-
kantoorintveld.nl

Mr. ir. G.H. in ’t Veld in zijn nieuwe kantoor in Nuenen. ‘Voor kleine belangen en 
grote belangen’.

LACO Slankcursus weer van start
Laco de Drietip gaat na de eerdere successen weer een nieuwe afslankcursus 
starten. De cursus start op dinsdagavond 20 september om 19.00 uur met 
het 10 stappenplan van Laco.

Tijdens deze cursus wordt voedings-
advies gecombineerd met fitness of 
aquajoggen. Diëtiste Angelique van 
der Sanden geeft het uur voorafgaand 
aan de sportieve activiteit voedingsad-
vies aan de hand van het informatieve 
boek ‘Het 10 weken Slank Plan’. 
De cursisten krijgen een boek als cur-
susmateriaal. Hierin staan praktische 
weekmenu’s, lekkere maar eenvoudige 
recepten, een beweegplan en een ge-
dragsveranderplan. 

Angelique van der Sanden staat de 
cursisten met raad en daad ter zijde. 
En om gemotiveerd te blijven: “Het is 
mogelijk om in dit 10 weken durende 
programma 5 tot 15 kilo af te slanken. 

Er zijn ook mensen die deze cursus het 
hele jaar door volgen in januari, april 
en september en dan 40 kilo kwijtra-
ken. Zij voelen zich dan een nieuw 
mens omdat ze al deze kilo’s niet lan-
ger mee hoeven te dragen.”

De afslankcursus wordt in combinatie 
met verschillende sporten aangebo-
den. Samen met de instructeur gaat de 
groep cardiofitness of een buik- bil-
len-beenles volgen. Maar er is ook 
mogelijkheid om te aquajoggen. Be-
wegen in het water is uitermate ge-
schikt voor mensen met overgewicht. 
De gewrichten worden hierdoor min-
der belast. 

Dit alles onder begeleiding van een 
enthousiaste sportinstructeur en op 
leuke, enerverende muziek. Meer in-
formatie bij Laco sportcentrum De 
Drietip, tel. 040-2832970



Mijn 1e Zwemles infobijeenkomst: maak kennis met de ervaring van Laco 
Kinderen leren veilig, vrolijk en verantwoord zwemmen

sportcentrum De Drietip
Sportlaan 4 - 6, Nuenen, Tel.: (040) 283 29 70

www.laco.eu

Kom ook naar de 
Mijn 1e Zwemles 
infobijeenkomst
Is je kind toe aan zwemles en wil je meer 
weten over het Laco Knuffel zwemmen en 
het Laco Zwem ABC, kom dan naar een van 
de infobijeenkomsten. Je kunt een kijkje 
nemen in het zwembad en krijgt een beeld 
van de zwemlesprogramma’s. Onze profes-
sionele instructeurs hebben een antwoord op 
al je vragen. 

Dinsdag 20 september 
12.30 - 13.15 uur Laco Knuffelzwemmen
13.15 - 14.00 uur Laco Zwem ABC

Woensdag 21 september
18.30 - 19.15 uur Laco Knuffelzwemmen
19.15 - 20.00 uur Laco Zwem ABC 

Donderdag 29 september
13.15 - 14.00 uur Laco Knuffelzwemmen
14.00 - 14.45 uur Laco Zwem ABC

Zaterdag 1 oktober
11.30 - 12.15 uur Laco Knuffelzwemmen
12.15 - 13.00 uur Laco Zwem ABC

Stuur een e-mail naar drietip@laco.eu 
met daarin je naam, de datum en 
activiteit. Of bel (040) 283 29 70. 
Schikken bovenstaande data niet, 
dan maken wij graag een persoonlijke 
afspraak. 

Laco heeft alle expertise 
gebundeld in twee zwem-
lesprogramma’s: het Laco 
Knuffelzwemmen (0-4 jaar) 
en het Laco Zwem ABC 
(vanaf 4 jaar) 

Voor de allerjongsten is er het 
Laco Knuffelzwemmen; samen 
met mama of papa op een 
speelse manier kennismaken 
met water en met zwemmen. 
Dit watervrij maken is een 
perfecte voorbereiding op het Laco Zwem ABC, een beproefd 
zwemlesprogramma voor kinderen vanaf 4 jaar. Onze ervaren en 
deskundige instructeurs leren de kinderen zwemmen volgens het 
Laco 10-stappenplan met uniek beloningssysteem. Een zwempas-
poort, een verrassing bij elke nieuwe stap en leuke extraatjes 
houden de kinderen gemotiveerd. 
Er is een ruim lesaanbod en daarnaast kun je de vorderingen van 
je kind volgen via een online leerlingvolgsysteem.

Leren zwemmen bij Laco is leuk, afwisselend 
en gericht op veiligheid. Onze mascotte 
Krokobill is een vrolijke kindervriend die als 
onderdeel van de lessen de kinderen extra 
ondersteunt. Met Krokobill wordt iedere les 
een spannend avontuur.

Krokobill

Jezelf vrij en veilig voelen in water is erg belangrijk in een 

waterland als Nederland. Hoe jonger je goed leert zwemmen, 

hoe beter. Laco sportcentrum De Drietip heeft al jaren ervaring 

in het geven van zwemles: elk jaar zwemmen er honderden 

kinderen succesvol af. Kwaliteit, veiligheid en professionaliteit 

daar draait het om bij Laco. En natuurlijk ook plezier. Laco geeft 

zwemles die niet alleen veilig en verantwoord is, maar je kind 

ook een vrolijke tijd biedt.

Zwemles bij Laco biedt de zekerheid van profes sionele 
zwemin structeurs met jaren ervaring. We vol doen 
aan de kwaliteits eisen van het Nationaal Platform 
Zwembaden/NRZ, het kennisinstituut voor de 
zwembranche in Nederland. 

Keukens voor Kookplezier!

www.vandenboomkeukens.nl

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

Ekkersrijt 2004 

5692 BA Son

0499 - 47 53 81 

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

José Cuypers, van harte 
gefeliciteerd met je prachtige 

nieuwe inrichting!

Parkstraat 9b - 5671 GD Nuenen - T: (0)40 2831412

www.crooijmansmannenmode.nl

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
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Nuenen Culinair verovert 
vaste plek op Nuenense 
evenementenkalender
Nuenen kan terugkijken op een geslaagde 2de editie van Nuenen Culi-
nair 2011. Dat is de conclusie van de evaluatie op woensdag 24 augustus 
met de ambtenaren van Gemeente Nuenen, een afvaardiging van de 
Stichting en de werkgroep Nuenen Culinair.

De voorwaarden en doelstellingen 
welke omwonende, deelnemers en 
Gemeente Nuenen hebben vastge-
legd in de diverse voorbesprekin-
gen, zijn ruimschoots gehaald. De 
wens om het evenement zonder 
hekwerk en entree te laten plaats-
vinden, is om veiligheidsredenen 
geen haalbare kaart gebleken. De 
Stichting moet haar bezoekers im-
mers een veilig en rustig evenement 
kunnen bieden.

Dit jaar was het evenement met rus-
tige muziek, een goed logistiek plan 
en een strak schema. Zowel de op- 
en afbouw van het evenement is dan 
ook in alle opzichten geslaagd. Be-
moedigend is natuurlijk dat dit jaar 
meer Nuenense restauranthouders 
dan het voorafgaande jaar  ‘acte de 
présence’ gaven bij Nuenen Culi-
nair. In 2011 waren er maar liefst 8 
restauranthouders aanwezig en de-
ze tendens zal zich voortzetten.
De samenwerking met de Nuenense 
middenstand was een succes. Dit 

maakte het mogelijk dat de en-
treekaarten op een voordelige ma-
nier breed verspreid werden onder 
de     Nuenense bevolking.
Ook geslaagd was de inzet van de 
dames van De Vlinder die op hun 
beurt weer diverse buitenlandse ge-
rechten maakten voor de Nuenense 
kinderen en zo hun smaakpapillen 
verrassend streelden zonder alle 
fastfood van tegenwoordig.
Kortom Nuenen Culinair gaat een 
mooie toekomst tegemoet. CULI-
NAIR met hoofdletters en met een 
Nuenens dwèrs sausje.

Openbare repetitie 
Zanggroep Midòre

Wil je eens komen kijken waar ze op 
zo’n avond mee bezig zijn? Dat kan op 
maandagavond 12 september, want 
dan houdt Zanggroep Midòre een 
openbare repetitie in de speelzaal van 
basisschool de Wentelwiek te Nuenen. 
(Ingang aan de zijkant van de school 
aan de Jacobushoek 5, rechtstreeks in 

de speelzaal.) De avond begint om 
20.00 uur en duurt tot 22.00 uur.

Inmiddels bestaat Zanggroep Midòre 
al acht jaar. Midòre is een gemengd 
koor, heeft zo’n 40 leden en zingt a ca-
pella (zonder instrumentale begelei-
ding). Het koor, onder leiding van 

JW Roy met band in 
Openluchttheater Mariahout
Vrijdag 9 september om 20.30 uur treedt JW Roy op met band in het Open-
luchttheater. Met onder andere succesvolle Engelstalige Cd’s en veel optre-
dens in het binnen- en buitenland is JW Roy een bekende Nederlandse 
artiest.

JW Roy met zijn show ‘Weet het Ze-
ker’ is een programma waarin hij als 
vanouds zijn publiek ontroert, ver-
maakt, aanspreekt en op het verkeerde 
been zet. Roy is een entertainer die 
mensen bindt en verbindt. Dit alles 
aan de hand van die vele mooie liedjes, 
die prachtig warme stem en een keur 
aan topmuzikanten. In 2005 maakt 
Roy een wending die resulteert in een 
Brabantsdialect album (Laagstraat 
443), in 2008 gevolgd door twee Ne-
derlandstalige albums JW Roy en JW 

Roy Leeft. In 2008 schreef hij binnen 1 
jaar maar liefst 3 nummer 1 hits.
Kaartjes voor het muziekspektakel 
kosten 15 Euro en zijn verkrijgbaar 
aan de kassa en op de site van het 
Openluchttheater. Voor de voorstel-
ling kunt u gebruik maken van het 
Theaterdiner bij restaurant De Pel-
grim. 

Voor meer informatie en de aanschaf 
van tickets kunt u kijken op de site van 
het Openluchttheater, www.oltm.nl.

JW Roy.   Foto Norman Hess

Doorstart zeer waarschijnlijk

Auberge Vincent 
stopt onder huidig bewind
In mei 2009 startten de broers Bart en Jeroen Veldkamp met alle energie en 
doorzettingsvermogen Auberge Vincent. Het prachtige hotel annex restau-
rant gelegen aan het Park  was een verrijking van Nuenen.  De locatie is 
schitterend, het aanbod van overnachten en eten onontbeerlijk in Nuenen 
en de link met Vincent van Gogh een schot in de roos. 

Toch hebben we afgelopen week van 
hotelier Bart Veldkamp helaas verno-
men dat Auberge Vincent in de huidi-
ge vorm een faillissement ondergaat. 
Ondanks de perfecte locatie, de kwali-
teit en service in Nuenen was het niet 
haalbaar om het hotel te runnen in de 
huidige economische tijden. De aan-
houdende crisis  noopte hem tot het 
stopzetten van het bedrijf. Uit  de vol-
gende verklaring van Bart Veldkamp 
blijkt dat er alles aan is gedaan door de 
broers, het team en andere betrokke-
nen.  
“Het pand betreft een nieuwbouw-
pand, eind 2008 opgeleverd. De huur-
lasten bleken al snel niet haalbaar, o.a. 
door de aanhoudende crisis in 2009 en 

2010. In het begin is mede daardoor 
een forse achterstand opgebouwd. Di-
verse regelingen met pandeigenaren, 
crediteuren, bank en financiële injec-
ties onzerzijds hielden het vanaf 2e 
helft 2010 in stand. Echter, de aanhou-
dende crisis, de oplopende onder-
houdskosten, de revolutionaire ont-
wikkeling van concurrerende 
internetboekingen én kortingsinitia-
tieven als Groupon, Hotelkamervei-
ling en  Diningcity zorgen voor steeds 
weer tegenvallende omzetcijfers.  On-
danks de aantrekkingskracht van het 
dorp Nuenen en haar Van Gogh histo-
rie, perfect weergegeven in het nieuwe 
Vincentre, kwam de markt te lang-
zaam op gang voor het in stand hou-

Digitale fotografie voor beginners en gevorderden

Fotografie cursussen 
Margot Voets van start
Deze maand starten de laagdrempelige fotografie cursussen van Margot 
Voets weer.  Bent u in het bezit van een spiegelreflex camera en wilt u uw 
camera beter leren beheersen?  Tijdens de cursus basisfotografie laat Mar-
got u in 8 lessen kennismaken met uw camera en hoe u deze onder andere 
het beste gebruikt voor boeiende composities, portretfotografie en reisre-
portages. 

Heeft  u de basiscursus reeds gevolgd 
of bent u al bekend met het gebruik 
van diafragma en sluitertijd? Dan 
stapt u in op de vervolgcursus, waarin 
u uw kennis verder verdiept en de op-
drachten leiden tot steeds betere en 
creatievere foto’s.
De basiscursus fotografie start op 
donderdag 15 september en bestaat 
uit 8 lessen in een groep van maximaal 
8 personen. De kosten voor de basis-
cursus bedragen € 185,-. De vervolg-
cursus start op donderdag 29 septem-
ber en bestaat uit 6 lessen in een groep 
van maximaal 6 personen. De kosten 
voor de vervolgcursus bedragen               
€ 180,-. Beide cursussen vinden plaats 

in de fotostudio van Margot Voets aan 
de Refelingse Erven in Nuenen. Voor 
meer informatie of een uitgebreide 
folder stuurt u een mail naar: vraag@
margotvoets.nl

Margot Voets heeft haar opleiding ge-
daan aan de beroemde fotovakschool. 
Ze is een bevlogen fotografe met ge-
voel voor detail, licht en vorm. Haar 
doel is het maken van creatieve en uit-
gebalanceerde beelden. Vormgeving is 
Margot niet vreemd. Haar fascinatie 
voor licht is ontstaan in de tijd, dat zij 
de belichting voor theater en shows 
verzorgde. En fotograferen betekent 
letterlijk “schrijven met licht”.

den van dit hotel door het huidige 
team. De  exploitatie bleek onder de 
huidige omstandigheden onmogelijk 
en uitzichtloos op de korte, middel-
lange en lange termijn. “
Een dergelijk prachtig hotel en restau-
rant is in Nuenen een geweldig initia-
tief en niet meer weg  te denken uit  de 
gemeenschap met grote dank aan Je-
roen en Bart Veldkamp die, ondanks 
het huidige faillissement, Nuenen me-
de op de kaart hebben gezet bij toeris-
ten, voor  lokale ondernemers en in 
horeca Nederland. Volgens de curator 
is er een grote kans op een doorstart 
onder ander bewind. Zodat Auberge 
Vincent behouden blijft voor ons 
mooie dorp. De grondleggers Veld-
kamp zullen daarin nooit vergeten 
worden. 

Stadsverlichting - 
huiskamer meditaties
Stadsverlichting is een initiatief van de 
muzikanten, schrijvers en meditatiele-
raren Kris en Tijn Touber. Het doel van 
het initiatief is om een cultuur van ver-
lichting te stimuleren. Om dit moge-
lijk te maken worden huiskamers 
opengesteld voor regelmatige medita-
tie sessies.

Onderzoek heeft aangetoond dat men-
sen die samen stil zijn een coherent veld 
creëren dat een meetbaar positief effect 
heeft op de samenleving als geheel: min-
der criminaliteit, minder ongevallen, 
minder ziekenhuisopnames etc. Dit on-
derzoek werd voor het eerst gedaan in 
een aantal Amerikaanse steden eind ja-
ren zestig, in de tijd dat The Beatles naar 
India gingen. Het positieve effect op de 
samenleving staat bekend als het Maha-
rishi-effect (naar Maharishi Mahesh Yo-
gi).

Het is nu de ‘droom’ van Kris en Tijn om 
Nederland in ‘lichterlaaie’ te zetten door 
een huiskamernetwerk te creëren waarin 
op gezette tijden op hetzelfde moment 
gemediteerd wordt. Op deze manier 
wordt het zogenoemde ‘coherente veld’ 
gecreëerd wat een positief effect heeft op 
de omgeving. Wanneer ongeveer 1 pro-
cent van het aantal inwoners van een 
stad coherentie ervaart, dan worden er al 
resultaten gemeten. 
Krystal, praktijk voor yoga en persoonlij-
ke vorming, heeft de praktijk openge-
steld voor Stadsverlichting. Hanny ter 
Borch en Joop Reijnen heten u welkom 
aan de Zuiderklamp 111,  Nuenen. Vanaf 
zondag 11 september houden ze iedere 
2de zondag van de maand een stilteme-
ditatie bij hen in de praktijk. Op zondag 
11 september van 20.00 uur tot 21.00 uur 
is de eerste bijeenkomst. Graag vooraf 
aanmelden. Dat kan via de site www.
stadsverlichting.nu, via de mail krystal@
onsnet.nu of telefoon 040-2838548. Er 
zijn geen kosten aan verbonden. 

Voorlichtingsbijeenkomst 

In veilige handen: 
voorkom seksueel misbruik
Ellen van Gils, maatschappelijk werkster en coördinator Centrum Jeugd & Gezin 
en Ismene Borger, coördinator Steunpunt Vrijwilligerswerk organiseren op 3 okto-
ber een voorlichtingsbijeenkomst over het voorkomen van misbruik van minderja-
rigen binnen een vereniging of vrijwilligersorganisatie. Het project heet: In veilige 
handen. De bijeenkomst is bedoeld voor bestuursleden van vrijwilligersorganisa-
ties uit Nuenen en Son en Breugel, die met kinderen werken. 

“Als vereniging of vrijwilligersorgani-
satie wil je de zaken goed op orde heb-
ben. Werk je als organisatie met en 
voor minderjarigen, dan is de zorg 
voor een veilige omgeving essentieel. 
Je wil ten slotte een situatie scheppen 
waarin kinderen en jongeren kunnen 
groeien en bloeien. Maatregelen ne-
men om seksueel misbruik te voorko-
men horen daarbij, want seksueel 
misbruik komt ook voor in het vrij-
willigerswerk. En als het mis is, is 
niets zo belangrijk als een adequate 
hulpverlening. Wat moet er eerst ge-
beuren? Welke verantwoordelijkheid 
heeft een vereniging of vrijwilligers-
organisatie? En welke niet?” Doelstel-
ling van het project In veilige handen 
is: Voorkom misbruik van minderjari-
gen binnen een vereniging of vrijwilli-
gersorganisatie. 

In opdracht van het ministerie van 
Justitie ondersteunt Vereniging Ne-
derlandse Organisaties Vrijwilligers-
werk (NOV)  vrijwilligersorganisaties 
bij het voorkomen van en adequaat 

omgaan met seksueel misbruik. Ver-
eniging NOV werkt hiervoor samen 
met MOVISIE, NOC*NSF en Scou-
ting Nederland. Zowel NOC*NSF als 
Scouting Nederland hebben ervaring 
met het ontwikkelen van beleid om 
seksueel misbruik te voorkomen. 
MOVISIE heeft expertise op het vlak 
van huiselijk en seksueel geweld en 
vrijwilligerswerk. Deze kennis en er-
varingen worden benut in het project 
In veilige handen. 
Ismene Borger heeft in het kader van 
dit project bij MOVISIE een training 
gekregen om te leren hoe ze voorlich-
tingsbijeenkomsten kunnen organise-
ren voor bestuursleden van vrijwilli-
gersorganisaties en hoe zij vervolgens 
vrijwilligers uit die organisaties kun-
nen trainen in het veilig maken van de 
eigen organisatie, bijvoorbeeld door 
een risico-inventarisatie te doen. 
Tijdstip: 3 oktober van 19.30-21.30 
uur. Locatie: de Luistruik, Sportlaan 
12 in Nuenen. Graag van te voren 
aanmelden door een mail te sturen 
naar i.borger@levgroep.nl

Zanggroep Midòre.

Frans Lammerts, zingt allerlei soorten 
muziek. Deze muziek wordt door de 
leden zelf ingebracht waardoor er veel 
variatie in stijl is ontstaan.
Deze avond kun je rustig binnenlopen 
om te zien hoe het koor repeteert. En 
als je wil mag je ook mee repeteren.
Ben je tussen de 25 en 60 jaar en lijkt 
het je wat om bij dit koor te komen, 
kom dan zeker even langs. Het koor is 
vooral op zoek naar mannen. En kun 
je deze maandag niet, dan kan een an-
dere maandag natuurlijk ook.
Voor meer informatie mail: zang-
groepmidore@onsnet.nu  of bel: 040-
2834321 (Wija Koelewijn). Zie ook: 
www.midore.nl

Elke maandag zie je even voor achten ’s avonds een heleboel mensen naar 
basisschool de Wentelwiek komen. Zij gaan daar repeteren als Zanggroep 
Midòre. 



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

Financiering verstrekt door Peugeot Finance, handelsnaam van PSA Finance Nederland B.V (registratie-
nummer AFM 12007744). Meer info en voorwaarden via www.peugeot.nl. Actie geldig van 30 juli t/m 
19 oktober 2011, actiemaximum op de 107 is € 4.000,-. Genoemde adviesprijs is incl. btw, bpm en 
bpm-toeslag, excl. kosten rijklaarmaken, verwijderingsbijdrage en leges, incl. € 1.250,- inruilpremie en 
incl. de maximale Green by Peugeot-premie van € 1.099,- bij inruil van een auto ouder dan 1995. 
Afgebeeld model kan afwijken van de werkelijkheid. *365 nummers zijn te downloaden met een maximum 

van 30 nummers per maand + 5 extra nummers in de laatste maand. Wijzigingen en fouten voorbehouden. Vraag ons naar de voorwaarden of kijk op Peugeot.nl.

Contantprijs Aanbetaling / 
inruil

Totaal 
Kredietbedrag

Looptijd in 
maanden

Debet-
rente-
voet

Jaarlijks 
kosten-

percentage

Maand-
bedrag

Totaal te 
betalen bedrag

Peugeot 107 XR € 6.940,00 € 2.960,00 € 3.980,00 36 0,0% 0,0% € 111 € 3.980,00 
Peugeot 107 XR € 6.940,00 € 3.750,00 € 3.190,00 36 0,0% 0,0% € 89 € 3.190,00 

Gem. verbr. (afh. van type motor) l/100 km: 4,5-4,6; km/l: 22,2-21,7; CO2: 103-106 gr/km.

Peugeot heeft een actie waar iedereen vrolijk van wordt. Want als u nu een Peugeot 107 met airco aanschaft, en 
dat kan al vanaf € 6.940,- mag u 1 jaar lang gratis muziek downloaden van Universal Music*. Bovendien betaalt u 
bij een fi nanciering 3 jaar lang 0% rente. Dus kom snel bij ons langs voor nog meer voordeel of kijk op Peugeot.nl.

 + 0% RENTE 
OP UW FINANCIERING 

107 incl. AIRCO vanaf: 

€6.940

Uw totale 

inrichter 

op het 

gebied van:

vloerbedekking
•

gordijnen
•

zonwering
•

horren
•

matrassen
•

bedtextiel

GORDIJNEN
- PRACHTIGE COLLECTIE 

- OP MAAT GEMAAKT 

- VAKKUNDIG GEPLAATST

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

Toyota Yaris, 5 Drs, 1.3 Automaat, 

155.000 km, 1ste eigenaar ........................................Juni 2001

Biedt ook uw (merk-)winterkleding aan

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 

Nu volop keuze in winterjacks
van o.a.: 

Vanguard - State of Art -
Gaastra - Stones

Parkstraat 9b - 5671 GD Nuenen - T: (0)40 2831412

www.crooijmansmannenmode.nl

NIEU
W

Met cavitatie kunt u centimeters in omvang verliezen 
in slechts enkele behandelingen. Cavitatie is een 
uiterst effi ciënte methode die defi nitief afrekent 
met overtollig vet en cellulitis zonder 
chirurgische ingreep.  Met cavitatie is het 
mogelijk defi nitief af te rekenen met 
probleemzones,  zoals buik, love-handles 
of zadeltassen.  

Defi nitief ontharen met IPL ISIS 2+

In een fl its ontharen, dat is waar het 
letterlijk om gaat bij ontharen met de 
IPL methode. Uw overbeharing wordt 
defi nitief en pijnloos verwijderd.

Bodymince biedt nu een revolutionaire 
techniek voor defi nitief ontharen van o.a. 
bovenlip, oksels, benen 
en bikinilijn.

Bij Bodymince, 
cavitatie en defi nitief ontharen!
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Bogardeind 155 GELDROP   040-2802006  www.bodymince.nl    info@bodymince.nl

techniek voor defi nitief ontharen van o.a. 
bovenlip, oksels, benen 

Bogardeind 155 GELDROP   040-2802006  www.bodymince.nl    info@bodymince.nl

25% KORTING 

op de eerste 

behandeling!*
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BoekStart van start 
in Dommeldal
Op woensdagmorgen 14 september om 10.30 uur overhandigt wethouder 
De Witte, in de bibliotheek in Nuenen, het eerste BoekStart-koffertje aan 
enkele jonge ouders en hun kind. Jonge ouders zijn welkom met hun baby.

Ontvangt uw vereniging/
instelling Gemeentelijke subsidie?
De redactie van dit blad biedt iedere week een politieke partij de mogelijk-
heid zich tot de Nuenense burgers te richten. Deze week W70.

Het politieke zomerreces ligt inmiddels al weer enkele weken achter ons. 
Dit wil echter niet zeggen, dat de fractieleden van W70 in de afgelopen 
maanden massaal met een kokosnoot in een hangmat hebben liggen luie-
ren. Wij hebben in de maanden juli en augustus namelijk met diverse ver-
enigingen en instellingen gesproken over de aanstaande grootscheepse 
bezuinigingsronde, (helaas) een zeer actueel thema.

De gemeente Nuenen c.a. zelf heeft 
recentelijk 150 brieven naar evenzo-
veel verenigingen en instellingen ge-
stuurd. In het schrijven werd de ver-
enigingen en instellingen gevraagd 
eventuele bezuinigingsmogelijkheden 
met de gemeente te delen. De ge-
meente ontving slechts acht(!) reacties 
terug. Het overgrote deel van de Nue-
nense verenigingen en instellingen 
lijkt zich dus volledig te kunnen vin-
den in de voornemens van het college 
van burgemeester en wethouders. Of 
niet?

Hoe dan ook, de gemeenteraad zal op 
29 september aanstaande een besluit 
nemen over de nieuwe (al dan niet 
deels aangepaste) kaders van het Sub-
sidie- en accommodatiebeleid 2012-
2016. Een zeer belangrijk (beslis)mo-
ment, waaraan ook de fractie van W70 
haar (weloverwogen) steentje bij zal 
dragen.

In de komende weken zullen de frac-
tie, de interne werkgroep Samenle-
ving en de ledenvergadering van W70 
zich buigen over het dossier. Het 
spreekt natuurlijk voor zich, dat W70 
momenteel openstaat voor op- en/of 
aanmerkingen van verenigingen en in-
stellingen uit Nuenen, Gerwen, Ne-
derwetten en het Eeneind. Wilt u uw 

visie op korte termijn nog met ons de-
len, zodat onze fractie in haar afwe-
gingen ook uw inbreng nog mee kan 
laten wegen? Stuur uw visie dan per e-
mail naar  r.m.m.stultiens@gmail.
com  of  secretariaat@w70.nl. Via het 
secretariaat kunt u - indien gewenst - 
tevens een digitale kopie van alle ach-
terliggende stukken aanvragen.

Deze maand is BoekStart in Nuenen 
van start gegaan. Boekstart laat ou-
ders ontdekken dat het lezen van 
boekjes samen met baby’s erg leuk en 
leerzaam is. Baby’s die al vanaf het 
prille begin met boeken in aanraking 
komen hebben daar hun hele leven 
profijt van.

Van lezen ga je groeien
Wat is er nou fijner dan lekker met je 
kindje samen op de bank zitten en een 
boekje lezen? Kinderen kunnen al 
vanaf heel jonge leeftijd met hun ou-
ders spelenderwijs genieten van boek-
jes. Door samen plaatjes te kijken, te 
praten of te zingen krijgt een ouder 
goed contact met de baby. Dat is niet 
alleen gezellig, maar juist het samen-
spel is heel goed voor de taalontwikke-
ling van het kind. Kinderen die al van-

af een paar maanden samen met hun 
ouders boekjes lezen hebben een veel 
grotere woordenschat dan kinderen 
die dat niet doen. Dit blijkt uit Brits 
onderzoek.  Kortom, van lezen groei 
je.

BoekStart-koffertje 
Via een brief van de gemeente krijgen 
ouders een BoekStart-waardebon. 

Ralf M.M. Stultiëns, 
Gemeenteraadslid W70 

(Portefeuille Samenleving)

On Second 
Mission in Station 
Charlotte
 
Op de 1e avond van het nieuwe sei-
zoen, zaterdag 10 september, pakt 
Station Charlotte groot(s) uit met 
de Oirschotse band On Second Mis-
sion.

Groot omdat de band uit ca. 20 leden 
bestaat, met een bezetting waar je u 
tegen zegt. Zo zijn er 4 saxen, 2 trom-
bones, 2 trompetten, 2 gitaren en 
daarbij nog diverse toetsen, zang en 
percussiewerk.
Dit alles onder de bezielende leiding 
van Martien van Laarhoven. Ze bren-
gen covers van zeer diverse artiesten; 
Gloria Estefan, Neil Diamond, Abba, 
Joe Cocker en zelfs Hollandse hits. 
Het repertoire bestrijkt de periode 
van de jaren 70 tot heden. Echt een 
band die de moeite waard is om te ko-
men beluisteren.
 
Zaterdag 10 september vanaf 21:00 
uur, de toegang is gratis. U vindt Stati-
on Charlotte aan de Sportlaan in Nue-
nen. Zie ook www.stationcharlotte.nl 
en/of www.onsecondmission.nl

Met deze bon kunnen ze een gratis 
BoekStart-koffertje ophalen in de ves-
tigingen van bibl iotheek dommel-
dal .  In het koffertje zit een boekje en 
een CD-boekje met liedjes en versjes. 
Daarnaast krijgt de nieuwe wereld-
burger een gratis lidmaatschap van de 
bibliotheek. In al haar vestigingen 
heeft bibl iotheek dommeldal  een 
speciale babyhoek ingericht, met ba-
byboeken voor baby’s van 2-12 maan-
den. 

Baby’s en boeken
Voor een baby is er nog geen verschil 
tussen een boek of speelgoed. Hij wil 
het op zijn eigen manier ontdekken. 
Door te voelen, te sabbelen of ermee 
gooien. Een babyboek moet dan ook 
zo gemaakt zijn dat het bestand is te-
gen de onderzoeksdrift van een baby. 
Stoffen boekjes, boeken van plastic of 
dik karton zijn hiervoor geschikt. Ook 
zijn er leuke uitklapboeken, ramme-
laarboekjes en knisperboekjes. Hou-
ten boekjes kunnen gevaarlijk zijn. 
Net als losse boekjes met losse voor-
werpen eraan.
Is de baby al iets groter, dan kan hij 
plaatjes van voorwerpen uit zijn om-
geving herkennen. Samen bladeren, 
ontdekken en vertellen. Dan gaat het 
niet zozeer om het verhaal maar om 
het vertrouwd raken met boeken en 
om het plezier van op schoot zitten en 
samen lezen.

Voor meer informatie: www.biblio-
theekdommeldal.nl. Boekstart is een 
onderdeel van Kunst van Lezen, een 
initiatief van het Ministerie van OC en 
W.

Nieuw theaterseizoen 
in het Klooster
Het nieuwe theaterseizoen gaat weer van start. De voorverkoop liep hard en 
voor diverse voorstellingen zijn er extra avonden ingekocht omdat men 
anders te veel mensen moest teleurstellen. Bijvoorbeeld voor Van der Laan 
& Woe en Harry Glotzbach. Zij waren beide op de presentatieavond op 17 
mei j.l. en lieten daar zo’n fantastische indruk achter dat deze op dezelfde 
avond nog waren uitverkocht. 
Dit seizoen nieuw in het Klooster, 
TheaterTapas, Tapas eten vooraf-
gaand aan de voorstelling. Allemaal 
verschillende kleine gerechtjes, warm 
en koud, ‘anders’, ongedwongen en in 
de geest van het seizoen. 
Deze maaltijdvervangende Theater-
Tapas kan men bij verschillende voor-

stellingen bijboeken voor een bedrag 
van € 14,50 per persoon. Op 15 sep-
tember gaat het theaterseizoen van 
start met de dames van Van der Aa’s & 
Zekhuis met hieraan voorafgaand de 
TheaterTapas. Hiervoor zijn nog 
kaartjes te boeken. Voor meer infor-
matie kijk op www.hetklooster.org 

Kik - Van der Aa’s & Zekhuis - Let’s Go Dutch - Hanneke Lathouwers copy

Nuenense look a like 
Kim Wilde
De Nuenense look a like van Kim Wilde, Tamara van Haaren, staat in de 
nieuwe cd booklet. Kim heeft een cover cd gemaakt en had een prijsvraag 
voor fans, Kim Wilde vroeg naar Snapshots met foto. De beste foto’s werden 
geplaats en zo was de Nuenense Tamara één van de gelukkigen!
Tamara is al fan vanaf haar 15de jaar 
van de  Britse zangeres Kim Wilde. Ze 
heeft in verschillende kranten gestaan 
als look a like en volgt zelf ook dans- 
en zangles. Tamara zegt: “Het is erg 
belangrijk om een eigen stijl te heb-
ben, er worden al genoeg musici ge-
kloond.  Ik zing nu iets hoger dan 
vroeger en zing graag La Streisand, 
Celine Dion en Beyonce. Als kind 
danste ik en zong ik al graag. Kim Wil-
de heeft mij geïnspireerd en verder ge-
bracht. Wie weet sta ik straks nog een 
keer ergens op een podium de sterren 

van de hemel te zingen….. gewoon 
doorgaan. En het is leuk om een look a 
like te zijn maar toch moet je er zelf 
iets van maken.”

Wie de Snapshots wil bewonderen 
kan de cd kopen bij www.Bol.com of 
www.ebay.nl. Wie meer wil weten over 
Tamara kan kijken op www. Facebook.
com. Volgend jaar wil Tamara weer 
meedoen aan nieuwe talentenjachten, 
“Wie weet kom ik nog een leuke tekst-
schrijver of producer tegen”, aldus Ta-
mara.

De cd booklet van Kim Wilde.

KWF kankerbestrijding 
collecteweek 
Deze week is de collecteweek voor KWF kankerbestrijding van start gegaan.  
Maar liefst 120.000 vrijwilligers  2 gaan voor  KWF Kankerbestrijding col-
lecteren. Hun motivatie: iedereen kent wel iemand met kanker. Met een ver-
wachte verdubbeling van het aantal kankerpatiënten in de komende tien jaar, 
is geven aan de collectant voor wetenschappelijk onderzoek nog steeds nodig.

De kwaliteit van kankeronderzoek in 
Nederland is van bijzonder hoog ni-
veau en heeft de vooruitzichten van 
kankerpatiënten aanzienlijk verbe-
terd. Sinds de oprichting van KWF 
Kankerbestrijding in 1949 is de vijf-
jaarsoverleving bij kanker gestegen 

van 25 naar 59 procent.  Hoewel dus 
de overlevingskansen stijgen, neemt 
het aantal kankerpatiënten fors toe. 
Per jaar krijgen ongeveer 91.000 Ne-
derlanders kanker. De komende tien 
jaar zal dit aantal verdubbelen. Dat 
heeft alles te maken met de toene-
mende vergrijzing, want kanker is 
grotendeels een ouderdomsziekte. 

De opbrengsten van KWF Kankerbe-
strijding wordt besteed aan weten-
schappelijk onderzoek, voorlichting en 
patiëntenondersteuning. Voor de ko-
mende vier jaren heeft KWF Kanker-
bestrijding vier speerpunten. Ten eer-
ste maakt KWF Kankerbestrijding zich 
hard voor een rookvrij Nederland. Ten 
tweede wil KWF Kankerbestrijding er 
voor zorgen dat kennis uit wetenschap-
pelijk onderzoek sneller wordt door-
vertaald in medicijnen en therapie. Ten 
derde zal KWF Kankerbestrijding de 
informatievoorziening verder moder-
niseren. We gaan onze informatie voor 
patiënten en naasten op maat aanbie-
den en het mogelijk maken dat zij el-
kaar online ontmoeten. Als laatste wil-
len we de kwaliteitsverschillen in de  
kankerzorg verminderen, met speciale 
aandacht voor de oudere patiënt en 
goede psychosociale zorg.

Opbrengst
Al jaren is de collecte een succesvolle 
manier van fondsenwerving. De vele 
kleine giften zorgen bij KWF Kanker-
bestrijding voor een gemiddelde col-
lecteopbrengst van ruim 8 miljoen eu-
ro. Met 4000 nieuwe collectanten 
verwacht KWF Kankerbestrijding dit 
jaar een hogere opbrengst; hoe meer 
deuren er open gaan in Nederland, 
hoe hoger de opbrengst.  Daarmee is 
de collecte voor KWF Kankerbestrij-
ding een belangrijk fondsenwervend 
instrument dat nog springlevend is, 
vooral dankzij de 120.000 vrijwilligers.

Speciale samenwerking in collecte-
week met Kruidvat & Hunkemöller.
Alle vestigingen van Hunkemöller en 
Kruidvat dragen hun steen bij aan de 
collecte door van 8 t/m 18 september 
naast de kassa een KWF-collectebus 
te plaatsen.  Huishoudens die de col-
lectant gemist hebben, kunnen met 
hun gift in de strijd tegen kanker tot 
18 september terecht  bij een Hun-
kemöller- of Kruidvat- vestiging.  
Voor meer informatie: http://www.
kwfkankerbestrijding.nl. 
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8      Dat op zondag 11 september van 12.00 tot 20.00 uur  het ‘Bloemencorso Valkens-
waard’ plaatsvindt in het centrum van Valkenswaard. Het ‘Bloemencorso Valkens-
waard’ van 2011 staat in het teken van De Dichter des Larielands – Andy Marcelissen.
14 Praalwagens verbeelden een gedicht van Andy. Rondom de Dahliaparade is er een
braderie, kinderplein, straattheater en muziekoptredens.  

8      Dat het van 10 tot en met 13 september Knegsel kermis is. En tegelijkertijd is het ook
Reusel kermis.

8      Dat beeldend kunstenaar Jeanne Hendrikse van 3 september tot en met 9 oktober
exposeert bij Galerie Peters in Hulsel. Galerie Peters in Hulsel is open op zaterdag en
zondag van 13.00 tot 17.00 uur en op afspraak, tel. 013-5091825.

8      Dat de Kempenmars voor de 13e keer wordt georganiseerd. Deze 40 kilometer
recreatieve tocht start zaterdagmorgen 17 september vanaf  07.00 uur. Via Riethoven,
Steensel, Knegsel, Hapert en de Cartierheide arriveren de lopers in Weebosch,
waarna de laatste 10 km naar Bergeijk voeren. Voor meer informatie, kijk op
www.kennedymarsbergeijk.nl. 

8      Dat op 10 en 11 september van 12.00 tot 17.00 uur het HakHok Expositie 2011 wordt
gehouden in de bossen tussen Koningshof en Gendersteyn in Veldhoven. Er zullen
100 beelden worden tentoongesteld in een prachtige natuurrijke omgeving.

8      Dat de spinnentijd weer aangebroken is.
8      Dat in een normaal huis dat geregeld schoongemaakt wordt, gemiddeld 1500 spinnen

rondkruipen.
8      Dat op 10 en 11 september de Open Monumentendagen 2011 worden gehouden.

Voor meer informatie kunt u terecht op
www.bestemmingbergeijk.nl/evenementen/open-monumentendag.

8      Dat van 10 tot en met 25 september LandArt Diessen plaatsvindt. Deze landschaps-
kunst-tentoonstelling vindt plaats in het Turkaa bos en langs/in rivier de Reusel. De
wandelroute is ongeveer 4 km en gedeeltelijk rolstoeltoegankelijk. 20 Bekende kun-
stenaars exposeren en in het paviljoen kan men rusten. Entree is gratis. Kijk voor
meer informatie en mogelijkheden op www.landartdiessen.nl.

8      Dat op zondag 18 september Wieler Vereniging Diessen voor de vijfde keer de MTB-
toertocht organiseert voor ware mountainbike liefhebbers. Inschrijving, ontvangst en
start tussen 08.30 en 10.00 uur in de kantine van voetbalvereniging RKDSV (Sport-
park De Alsie), gelegen aan de Beekseweg 12a te Diessen.

8      Dat op 18 september, Atletiekvereniging Achil '87 de 32e Beekse Marathon organi-
seert.

8      De start en finish bevindt zich voor alle afstanden op de Vrijthof, in het historisch
centrum van Hilvarenbeek.

8      Dat ik niet goed kan schaken, maar wedden dat ik nog Rotterdam.

Fietsenmaker nodig?
Bel Bert van Eeten 06-21 84 81 65 en

de mobiele fietsenmaker komt naar u toe!

Voor reparatie en onderhoud van:
Fietsen - Electrische fietsen - 

Rolstoelen - Rollators - Skelters

www.fietsned.nl

Iedere woensdag van
09.00 tot 10.30
op het marktplein 

in Casteren
Iedere donderdag van

09.00 tot 10.30
op het Valensplein 
in Hoogeloon

morgen mag ik 
naar huis

iedereen verdient een morgen

KWF Kankerbestrijding zorgt voor minder kanker, 

meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor patiënten.

Kijk vandaag nog op kwfkankerbestrijding.nl 
om te zien wat ú kunt doen.

Op woensdag 14 september houdt het
GBOH een openbare vergadering Klankbord-
groep in gemeenschapshuis Den Tref in
Hapert. De vergadering begint om 19.30 uur.

Agenda:
1. Opening door de voorzitter;
2. Ingekomen/uitgegane stukken en mededelin-

gen;
3. Vaststelling verslag Openbare Klankbord-

groepvergadering 29 juni 2011;
4. Presentatie Centrumontwikkeling Hapert,

gericht op ambities nieuwe MFA Hapert, door
Frits Oomen;

5. Discussie over voorgaande presentatie;
a. De verdere gang van zaken toegelicht door

wethouder Arjan van der Hout.
6. Rondvraag;
7. Sluiting.

U bent van harte welkom op deze belangrijke
bijeenkomst. 

Bestuur Algemene Zaken GBOH

 

We hebben voor  
  ieder  wat wils!

... even naar Primera

Prins
 Bladel  - Van Dissellaan 4 - tel. 381587

 Reusel - Markt 70 - tel. 645625
Tabaksartikelen ● Tijdschriften ● Zoetwaren

Cadeaukaarten ● Krasloten ● Cartridges 
Staatsloten ● Voetbaltickets ● Strippenkaarten 
Postzegels ● Telefoonkaarten ● Wenskaarten 

Lotto & Toto ● Paylogic

sinds 1980 lid BNVU

Bladel – Reusel-De Mierden

Cursussen 2011 - 2021

TAAL - CREATIVITEIT -
ALGEMENE ONTWIKKELING

• Nederlands: Hoe schrijf je dat?
Creatief schrijven

• Engels: Basiscursus 2e jaar en 4e jaar
• Frans: Basiscursus 2e jaar, conversatie

en korte vakantiecursus 
• Spaans: Basiscursus 1e jaar, 

korte vakantiecursus 
• Computercursussen
• Yoga 
• Mediteren
• NLP: Effectief communiceren
• Muziek
• Basiscursus BLS/AED
• Quilten voor beginners en gevorderden
• Bloemschikken
• Koken voor beginners
• Italiaans koken (workshop)
• High Tea (workshop)
• Italiaanse wijnen (workshop)

Info.: www.zkvu.nl
of 0497-384348 / 383677

Programmaboekjes bij gemeentehuizen, 
bibliotheken, VVV en gemeenschapshuizen

Informatiemorgen:
Zaterdag 10 sept. van 10.30 tot 12.00 uur

Pius X-College, Tuinstraat 1 te Bladel

ZUID-KEMPISCHE 
VOLKSUNIVERSITEIT☯Openbare

klankbord 
vergadering
GBOH
14 september

Gezocht:
Exposanten voor in de Bibliotheek van Hapert

Aanmelden via hapert@bibliotheekdekempen.nl

Of telefonisch 085-7733291



Nuenen
Duivendijk 1b, Tel. 040-2907070

Aanb ied ingen ge ld ig  van  5  t /m 11 sep tember  2011.

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

Tel. 040-2838590 - Mobiel 06-53719557
Maerdonk 8, Nuenen
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Gezellige drukte open dag CAN 
Marktkramen bij Kunstencentrum CAN, Open huis bij het IVN en het KBO, 
rondleidingen door alle ruimten van Het Klooster! En dat allemaal om 
iedereen in Nuenen te laten zien wat voor een mogelijkheden er hier voor 
de vrije tijd allemaal zijn.

Het gonsde in Het Klooster van de ve-
le gesprekken die gevoerd werden 
door belangstellenden met de kunste-
naars-docenten van het CAN. Naast 
de informatie die er gegeven werd 
over cursussen van beeldhouwen, te-
kenen en schilderen tot streetdance 
werd er door vrouwen, zowel als man-
nen gebreid aan het wildbrei-kunst-
project: een warm h-art voor kunst. 
Mensen werden hiervoor enthousiast 
gemaakt door leden van het bestuur 
van de Nuenense Stichting Leergeld. 
Het geld dat in dit project van het 
CAN bij elkaar gebreid wordt, zal ge-
schonken worden aan deze stichting 
(zie ook http://www.leergeld.nl).

Er was grote bedrijvigheid in de drie 
kunstateliers. Bij elkaar hebben zo’n 
60 kinderen meegedaan aan de work-
shops van de cursussen kleierlei, aller-
lei en tekenen en schilderen. Ook wa-
ren er heel wat ouders die hun 
kinderen vooruit hielpen en daarmee 
de docenten ondersteunden.

Cursisten van Vilt-Plus gaven de de-
monstraties van het werken met de 
viltmachine. Hier stonden heel wat 
nieuwsgierigen de ‘kunst’ bij af te kij-
ken.  Op het RABOplein hebben heel 
wat kinderen zelf vilten vormen ge-
maakt waar ze voor uitgenodigd wer-

den door een ervaren viltster van 14 
jaar.

Leerlingen van de cursussen Street 
dance moesten nog eerst repeteren 
om het dans-geheugen na de vakantie 
wat op te frissen. Daarna gaven ze uit-
voeringen van wat ze in het afgelopen 
jaar hadden geleerd. Volwassenen de-
den mee met openbare lessen Zumba 
en Aerobics.
28 augustus was een dag uit voor ie-
dereen, van het hele gezin, en voor 
jong en oud; om zich te oriënteren op 
een nieuwe vorm van vrije tijdsbeste-
ding: in de kunstgeschiedenis, in het 
actief bezig zijn met beeldende kunst, 
met dans en beweging, in het bezig 
zijn in de natuur of in het samen door-
brengen van vrije tijd door een biljart-
je te leggen of samen aan het wildbrei-
kunstproject te werken.

Voor een aantal cursussen bij het 
CAN zijn nog plaatsen om mee te 
doen en voor een aantal cursussen is 
er zoveel belangstelling dat hier een 
tweede groep voor gestart zal worden 
bij voldoende belangstelling. Met na-
me bijvoorbeeld voor de vilt cursus en 
voor aerobics 55+.

Voor meer informatie over de cursus-
sen zie www.stichtingcan.nl

Wil dbreien voor Stichting Leergeld.
Foto: Maurits van Hout, fotograaf en docent fotografie bij het CAN. 

Herderlijke culinaire 
hoogstandjes
Eind mei vierden de drie Nuenense parochies het 25-jarig priesterfeest van 
hun voorganger pastor Hans Vossenaar. Enkele dagen boden vele jubileu-
mactiviteiten de parochianen, zijn collegae, vrienden en kennissen de gele-
genheid om de jubilaris persoonlijk te feliciteren. Zilveren Hans Vossenaar 
wenste deze dagen al zijn gasten het dak op. Het dak van de bekende soci-
ale Dorpswerkplaats aan het Park schuin tegenover de pastorie. Zijn wens 
was immers alle giften te besteden aan de reparatie van dat lekkende dak.

Bij de plechtige feestelijke eucharistie-
viering, de officiële receptie, de hulde 
van de gilden, de vrijwilligersavond, 
was ook één van de feestactiviteiten 
een rijk gevulde dienstenveiling. Hier 
presenteerden de veilingmeesters Ge-
rard van Keulen en Cor Molenaar zich 
als vaardige verkoopleiders. Met over-
tuigingskracht en humor wisten ze de 
prijzen tot goede hoogten op te voe-
ren en na elke hamerslag ‘verkocht’ 
stonden weer meer mensen in de 
Dorpswerkplaats droog van hun hob-
byactiviteiten te genieten. 

Op de kleurrijke schilderijen, de work-
shops bloemschikken en o.a. de 

toetjesbuffetten werd enthousiast en 
soms luidruchtig geboden. Ze vlogen 
als warme saucijzenbroodjes de feest-
tent in naar de hoogstbiedende. Enke-
le nostalgische voorwerpen van de 
blijkbaar nu opgeruimde pastoriezol-
der trokken nog speciale belangstel-
ling en dus extra euro’s uit de knippen. 
De zevengangen couverts, als keuken-
dienst aangeboden door pastor Hans 
Vossenaar en burgemeester Willem 
Ligtvoet, vormden een gretig sluitstuk 
van de veiling.
Met verbazing
Afgelopen twee zaterdagen genoten 

Een Geestelijke- en Wereldlijke herder, Dom Carmillo en Peppone, in vol ornaat.

Iers Sessie Festival 
misschien niet in 
Auberge Vincent
Zondag11 september begint om 13.30 
uur het allereerste Ierse Sessie Festival 
op Weverkeshof en in verschillende 
cafés in Nuenen. In Schafrath, de Zinn 
en Ons Dorp.  Op dit moment is het 
onzeker of de optredens in Auberge 
Vincent, vanwege het faillissement 
nog plaats kunnen vinden. Als de Au-
berge dicht is, wordt er uitgeweken 
naar Het Klooster en Bar van Gogh.
De organisatie van het festival is heel 
blij met deze ‘achtervang’.
En voor wie het nog niet weet: in We-
verkeshof wordt vooral een zangsessie 
georganiseerd afgewisseld met tunes 
die wat langzamer gespeeld worden, 
een zogenaamde slow session. Mee-
zingen door de bezoekers wordt erg 
op prijs gesteld!

zo’n 36 smulpapen van het overheer-
lijke staartje van het jubileumfeest. In 
de ruime kamers van het parochiecen-
trum stonden de feestelijk gedekte ta-
fels strategisch opgesteld. De bedie-
ning kon overal gemakkelijk serveren 
en de twee koks in vol keukenornaat 
konden bij eenieder gezellig een praat-
je komen maken. 

Alle voorbereidingen, het koken, bak-
ken, stoven en fraai etaleren van de ge-
rechten voor de twee smikkelavonden, 
hebben de koks mooi vier dagen ‘van 
straat’ gehouden. Vol verbazing zagen 
de gasten telkens de borden op tafel 
komen, verbazing inzake de presenta-
tie, de keuze en de voortreffelijke 
smaak. Ook het wijn-arrangement 
was klasse. Met deze geestelijke en 
wereldlijke herders hebben we in Nue-
nen twee voortreffelijke koks. Als 
nieuwe uitdaging, mogelijk na pensio-
nering, kunnen ze de concurrentie 
met menig restaurant aangaan. 

Met dank aan het bedienend trio en 
zeker aan de herderlijke koks gingen 
alle gasten voldaan huiswaarts.

Ingezonden brieven
In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst 

kunnen worden met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.

Zinloos vandalisme 
Op zondag 4 september fietste ik naar Eindhoven via de Opwettenseweg en de 
Professor Dorgelolaan. Voorbij de Vorsterdijk is er gewerkt aan de zijkanten van 
het fietspad dat daar ligt. Er zijn gleuven gegraven en de bermen zijn afgezet met 
rood / witte gevaren borden en dranghekken. Waarschijnlijk zijn op zaterdag-
avond door stappers de borden en de dranghekken, die op het fietspad staan, om-
gegooid. Ik moest over de weg rijden omdat het fietspad onbegaan was.
Wederom een gruwelijke zaak van agressie, want anders kan ik dit niet noemen. 
Zo vergaat het iedere keer op zondag opnieuw en zakt het moraal en de discipline 
van de maatschappij. Er is niemand die zich nu verantwoordelijk voelt want nie-
mand heeft het gezien en als het gezien was neemt niemand meer initiatief om er 
iets aan te doen.
Voor diegene die dit geflikt hebben: bedankt voor deze actie. Als je lol wilt trappen 
doe dit dan bij je eigen ouders of bekenden in de voortuin in het daglicht en niet in 
het donker. 

P. van der Looij, Donkervoort 41,  Nuenen.
 

Nieuwe directeur 
De Dassenburcht
Met ingang van 1 augustus 2012 heeft 
basisschool De Dassenburcht in Nue-
nen een nieuwe directeur. Haar naam 
is Mariëtte Franssen. Zij woont in Ge-
mert en heeft een aantal jaren erva-
ring met het leiding geven aan een ba-
sisschool in Someren.

Samen met de adjunct-directeur Lucia 
Geus, die het afgelopen  jaar de hon-
neurs waargenomen heeft,  gaat zij 
sturing geven aan de nieuwe fusie-
school. Op donderdag 22 september 
wordt de Brede School, waar De Das-
senburcht onderdeel van uitmaakt, of-
ficieel geopend. Als u een keer kennis 
wilt maken met Mariëtte of een be-
zoekje wilt brengen aan basisschool 
De Dassenburcht bent u van harte 
welkom aan de Jacob Catsstraat 1-3 in 
Nuenen of kijk op http://www.dedas-
senburcht.nl.

Uitzendingen 
Lokale Omroep 
Nuenen
In de uitzending Nuenen Nu van 
deze week de volgende onderwer-
pen:

- Midgetgolfvereniging De Afslag
- Olen, het vergeten stukje Nuenen
- Politieke partijen : CDA
- Informatiebijeenkomst Brandweer 
- Opening Brede school Gerwen
Op donderdag 8 september zal de 
raadsvergadering van Gemeente Nue-
nen weer live uitgezonden worden; 
aanvangstijd 19.30 uur.
Lokale Omroep Nuenen TV Groep, 
040 2835384, www.omroepnuenen.nl.

IVN wandeling 
Weverkeshof en Roosdonck
Het IVN Nuenen houdt een natuurwandeling in de omgeving van dorps-
boerderij Weverkeshof en windmolen de Roosdonck.  Zaterdagmiddag 10 
september laten natuurgidsen u meegenieten van de boeiende natuur en 
historie van het gebied. 
Er is veel te zien. Zo staat er op dorps-
boerderij Weverkeshof een uitgebreid 
sortiment bomen en struiken. Er is 
een flat voor solitaire bijen en wespen. 
Deze nuttige dieren vliegen in elke 
tuin, maar door hun bescheiden leef-
wijze vallen ze niet op. Bij zonnig weer 
zijn er hopelijk veel vlinders actief in 
de bloementuin. De wandeling gaat 
ook langs de zonnebloemen rond de 
molen, een soortenrijke hakhoutwal 
en langs planten en bloemen in de ijs-
baan. 

De wandeling start op zaterdag 10 
september 2011 om 14.00 uur bij de 
ingangspoort van het Weverkeshof 
aan de Jhr. Hugo v. Berckellaan 5 te 
Nuenen. 
Duur van de wandeling circa 1,5 tot 2 
uur. Iedereen is welkom en deelne-
men is gratis. Informatie: 040-
2833756. 

Na afloop kunt u gezellig koffie of iets 
anders gebruiken in de dorpsboerde-
rij.
 

Open dag 
SeniorWeb 
Op 17 september gaat het nieuwe cursusseizoen van SeniorWeb Nuenen 
weer van start met een Open Dag. Het cursuslokaal aan het Theo van Gogh-
hof 91 is die dag voor alle belangstellenden geopend van 10.00 uur tot 16.00 
uur. De vrijwilligers van SeniorWeb Nuenen staan dan klaar om uitleg te 
geven over de cursussen en workshops die zij verzorgen en zullen demon-
streren wat er bij SeniorWeb allemaal gedaan wordt.

Computercursus bij Seniorweb.

Gratis kennismakingsles
Tijdens deze Open Dag kan men zich 
opgeven voor het bijwonen van een 
bijeenkomst waarop uitgelegd wordt 
wat men op een computer allemaal 
kan doen en hoe men dit zou kunnen 
leren. Men krijgt dan tijdens de ken-
nismakingsles gratis het SeniorWeb 
boek “Kennismaken met de computer 
en internet”. 
De bijeenkomst is bedoeld voor men-
sen die nog twijfelen of ze wel “aan de 
computer” willen, of die betwijfelen of 
ze het wel zouden kunnen. De kennis-
makingsbijeenkomsten zijn gepland 
op 20 en 22 september.

Nieuwe cursusopzet
Zowel de Basiscursussen als de Inter-
net & Email-cursussen hebben een ge-
heel nieuwe opzet gekregen. In plaats 
van cursussen van elk 12 lessen zijn 
deze opgesplitst in 3 blokken van elk 4 
lessen. Men is dus niet meer gebonden 

aan een langlopende cursus, maar 
men kan in plaats daarvan ook per af-
zonderlijk blok inschrijven. Dus voor 
elk wat wils.

Overige cursussen
Naast deze basis- en internetcursus-
sen is er uiteraard ook weer een hele 
reeks aan andere cursussen, zoals di-
verse fotobewerkingscursussen.
Nieuw dit seizoen zijn een cursus Po-
werPoint, een workshop Veilig Inter-
netten en een workshop Skype. Het 
volledige programma is te vinden in 
het programmaboekje dat te verkrij-
gen is in Bibliotheek Dommeldal en in 
het cursuslokaal (tijdens helpdesku-
ren) en online te bekijken op www.se-
niorwebnuenen.nl.
Voor hulp en advies bij computerpro-
blemen kan iedereen ook dit seizoen 
weer elke maandagmiddag tussen 
14.00 uur en 16.00 uur terecht op de 
gratis helpdesk in het cursuslokaal. 



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

PEUGEOT OCCASIONS

DIESEL / LPG

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

ANDERE MERKEN

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

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

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

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

Peugeot 308 XT 1.6 VTi 5-drs. 
Bj. 2007, 103275 km. Kleur: Grijs metallic, 
climate control, cruis control, trekhaak AFN, 
parkeerhulp.
Nu voor ..............................€ 13.250,00

AUTO VAN DE WEEK

Onweerstaanbaar leuke 
colberts in "hippe" dessins

Parkstraat 9b - 5671 GD Nuenen - T: (0)40 2831412

www.crooijmansmannenmode.nl De Pinckart 5-7 Nuenen • 040 283 57 35 • www.erbeekeukens.nl

k e u k e n s
exclusief 

voor Zuidoost 
NederlaNd

exclusief 

SHOWROOM UITVERKOOP

Rio: Kleur Brasil
van e 7.487,- 
 voor e 2.995,-

Vito: Kleur Vanille, 
van e 12.962,- 
 voor e 5.450,-

Uno: Kleur Crema Glans 
inclusief graniet blad
van e 14.835,-
 voor e 6.750,-

Torino: Kleur Wit Glans 
Inclusief graniet blad en 
Boretti fornuis
van e 21.875,- 
 voor e 9.950,-

Finea: Kleur Vanille
van e 11.380,- 
 voor e 4.950,- 2.995,-4.950,-

Zie ook onze geheel 
vernieuwde website!

LAST MINUTE
AANBIEDINGEN
OP HET GEHELE ASSORTIMENT

               voor
 € 699,-

Nu TIJDELIJK 
van € 979,-

 € 699,- € 699,-...met de robuuste 
  Honda HRX 476C SD
  grasmaaier bijvoorbeeld 

OP=
OP

€ 979,-

incl. BTW

www.honda.nl

Tot ziens in onze showroom:

supervoordeel
        in de tuin...

Merks v.o.f.
Tuinmachine- en hogedrukreiniger-speciaalzaak

Dorpstraat 102, Lieshout, telefoon 0499-421469

Profiteer 
tot 1 november 
van deze actie.

Profiteer Eerste6 maandengratisdaarna vanaf€49,95/mnd

Internet Bellen Radio &
Televisie

Interactieve
Televisie

Bestel snel op www.onsnetnuenen.nl

OPEN DAG

Zaterdag 10 sept. van 11.00-16.00

Fysiotherapie Nuenen en Fysiofit Nuenen 

zetten op zaterdag 10 september 2011 de 

deuren van haar nieuwe praktijk voor u open. Op 

deze open dag kunt u kennismaken met ons team 

en door middel van demonstraties ervaren wat 

wij u te bieden hebben in onze vernieuwde 

fysiotherapiepraktijk met uitgebreide 

trainingsmogelijkheden in onze fitnessruimte.

Een mooie gelegenheid om kennis te maken met 

onder andere fysiofitness, lessen Perfect Pilates, 

onze gymgroep of slankfit (in samenwerking met 

Carin Bors, diëtiste)

Er zijn doorlopend demonstraties.
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Lezing

Salvador Dali, 
een spraakmakende surrealist

Salvador Dali  was al tijdens zijn stu-
dietijd in Madrid door zijn excentrie-
ke gedrag een zeer opvallende figuur. 
Zijn bekendste werken ontstonden in 
de eerste jaren van zijn Parijse tijd, on-

Theaterseizoen 2011-2012  
nog te boeken voorstellingen 

 
Dag Datum Artiest Aanvang Prijs 
do 15-09-11 Van der Aa's & Zekhuis           TIP!      20.15 uur € 19,00 
     

woe 21-09-11 Hilbert Geerling 14.30 uur € 7,50 
     

do 22-09-11 Ali B 20.15 uur € 17,50 
     

do 29-09-11 Paulien Cornelisse 20.15 uur € 18,00 
     

do 6-10-11 Brabant Plat 20.15 uur € 17,00 
     

woe 12-10-11 Dirk Scheele 14.00 uur € 7,50 
     

do 13-10-11 Marieke Visser 20.15 uur € 14,50 
     

woe 19-10-11 Purper 20.15 uur € 19,50 
     

zon 23-10-11 Art in Listening 11.00 uur € 9,00 
     

28/29 30-10-11 De Lindespelers Verre Vrienden 20.15 uur € 12,50* 
     

do 3-11-11 Andermans Veren Live!                 TIP ! 20.15 uur € 17,00 
     

do 10-11-11 Jeffrey Spalburg 20.15 uur € 17,00 
     

18/19 20-11-11 De Lindespelers Gouwe Handjes 20.15 uur € 12,50* 
     

woe 23-11-11 Achtste-groepers huilen niet 16.00 uur € 9,50 
     

do 24-11-11 Niki Romijn                            TIP!      20.15 uur € 17,00 
     

woe 30-11-11 Lenny Kuhr                                        20.15 uur € 19,50 
     

vrij 16-12-11 Just Us                                              20.15 uur € 16,00 
     

do 22-12-11 HELP! Ik heb mijn vrouw….                 20.15 uur € 19,00 
     

woe 11-01-12 Het Dagelijkse Leven van Meneer B. 14.30 uur € 7,50 
     

vrij 13-01-12 Van der Laan &  Woe (12-01 uitverkocht) 20.15 uur € 14,50 
     

di 17-01-12 Circle Percussion 20.15 uur € 19,50 
     

zon 22-01-12 Art in Listening 11.00 uur € 9,00 
     

do 1-03-12 Leon van der Zanden (vrij 2-3 uitverkocht)                          20.15 uur € 17,50 
     

zat 10-03-12 Angela Groothuizen                            20.15 uur € 19,50 
     

do 15-03-12 Bende van Beuving 20.15 uur € 16,00 
     

zon 18-03-12 Art in Listening 11.00 uur € 9,00 
     

woe 21-03-12 POEP! 16.00 uur € 8,50 
     

vrij 23-03-12 Harry Glotzbach (do 22-03 uitverkocht) 20.15 uur € 15,50 
     

do 29-03-12 Vuile Huichelaar 2                  TIP!       20.15 uur € 17,50 
     

vrij 6-04-12 Gerard van Maasakkers (7-4 uitverkocht)  20.15 uur € 25,50 
     

do 19-04-12 Ernesto & Marcellino en Wilfried Finkers 20.15 uur € 17,50 
     

za 21-04-12 Anuar 20.15 uur € 15,50 
     

woe 25-04-12 Assepoester 14.30 uur € 7,50 
     

vrij 27-04-12 Glunder 20.15 uur € 14,50 
     

woe 16-05-12 JW Roy                                             20.15 uur € 17,00 
     

zon 20-05-12 Art in Listening 11.00 uur € 9,00 
     

 
* =  Wanneer u beide voorstellingen boekt van de Lindespelers heeft u een  

Passe-partout-prijs van € 20,00 totaal. 
      = TheaterTapas 
 

Kaartjes zijn te boeken op www.hetklooster.org en aan de theaterkassa te koop  
van ma t/m vrij van 10.00-13.00 en 13.30-17.30 uur 

T H E A T E R    C U L T U U R    E V E N E M E N T E N    C O N G R E S 

HET KLOOSTER

T H E A T E R    C U L T U U R    E V E N E M E N T E N    C O N G R E S 

H E T  KLOOSTER

T H E A T E R    C U L T U U R    E V E N E M E N T E N    C O N G R E S 

H E T  KLOOSTER

Prachtig uitgewerkte dress-
hemden in mooie dessins

Parkstraat 9b - 5671 GD Nuenen - T: (0)40 2831412
www.crooijmansmannenmode.nl

Teerdag 
Heilig Kruisgilde Gerwen
Op zaterdag 10 september 2011 zal het Gerwens gilde weer de jaarlijkse 
teerdag vieren. Op deze dag zal een nieuwe koning geschoten worden het-
geen een hoogtepunt is bij alle Brabantse gilden. 

Om  09.30 uur verzamelen de gildebroe-
ders en gildezusters op het gilde terrein 
de Schutsherd, waar Gildeheer pastoor 
Groot op het Martien v.d. Berkplein een 
openingsgebed zal doen. Daarna volgt 
de traditionele koffietafel met warme 
worst en koude ribben. Om 12.30 uur 
zal het gilde driemaal om de boom trek-
ken en zal de pastoor en de koning een 
schot op de vogel lossen om de boom te 
vrijen van alle ongerechtigheden.

 Als het laatste stukje vogel is gevallen 
zal de Hoofdman de nieuwe koning de 
mantel en de papegaai omhangen. In het 
gildehuis zal de nieuwe koning d.m.v. de 
handwassing zijn belofte bezegelen. Na 
deze rituelen zal door alle gildebroeders 
en zusters met een glas gildebier op de 
nieuwe koning geproost worden en  hem 

een lang leven toe zingen. Vanaf 18.00 
uur zullen gildebroeders en zusters de 
dag met een welvoorziene warme maal-
tijd afsluiten. Zondag 11 september 
2011 om 10.30 uur verzamelt het gilde 
zich ten huize van Erehoofdman Piet 
v.d. Berk om van daaruit de nieuwe ko-
ning op te halen. Bij de pastorie zal de 
celebrant opgehaald worden om geza-
menlijk de kerk in te trekken en de Eu-
charistie te vieren. Vanaf 14.00 uur is er 
ter gelegenheid van de nieuwe koning 
een receptie waarbij iedereen uitgeno-
digd is. Aan hen die iets tastbaars willen 
geven wordt een enveloppe gevraagd. 
Die zal aan een goed doel in Gerwen ge-
schonken worden. Op deze dag zal ook 
een delegatie van het bevriende B.S.V.  
”GUT SCHUSS” Essen-Fischlaken   uit 
Duitsland aanwezig zijn. Zij die interes-
se hebben in de gilden en hun tradities 
zijn van harte welkom.

Kindercursussen 
Muziekschool Kunstkwartier
In de week van 12 en 19 september starten op de Muziekschool van Kunst-
kwartier de klassikale cursussen voor kinderen, zoals Muziek op schoot       
(4 mnd. tot groep 1), Muzikaal avontuur, de Instrumentenparade en de Kin-
derkoren. Inschrijving voor alle cursussen is nog mogelijk!

Muziek op schoot
De cursus Muziek op schoot is een 
muzikale belevenis voor kind én ou-
der of groot-ouder! Tijdens de lessen 
wordt er gezongen, gedanst en met 
speelgoed en eenvoudige muziekin-
strumentjes gespeeld. Welkom in de 
wereld van het geluid van alle dag 
waarin óók muziek een belangrijke 
plaats inneemt.

Muzikale ontdekkingsreis
De Muzikale ontdekkingsreis is een 
cursus voor leerlingen uit groep 1 en 2 
vol met muziek en beweging.

Muzikaal avontuur
De cursus Muzikaal avontuur (de 
vroegere basisklas) is bestemd voor 
kinderen uit groep 3 en 4 van de basis-
school. Het motto is: van zingen naar 
spelen! Op een speelse manier wordt 
aan de hand van aantrekkelijke liedjes 
en m.b.v. xylofoon, klokkenspel, 
klankstaven en eenvoudig percussie-
instrumentarium aandacht besteed 
aan melodische en ritmische vorming. 
Ook stemvorming speelt een belang-
rijke rol. Een aantrekkelijke cursus om 
de wereld van de muziek binnen te 
stappen!

De Instrumentenparade
De Instrumentenparade (de vroegere 
Oriëntatieklas) is een voorbereidend 
instrumentale cursus voor leerlingen 
uit groep 5 van de basisschool die be-
staat uit drie keer tien lessen. Via het 
bespelen van de blokfluit, de 3-snarige 
vedel en het Orffinstrumentarium 
maken de leerlingen kennis met het 
bespelen van blaas-, snaar- en slag-
werk-toetsinstrumenten. Gedurende 
het schooljaar bezoeken de leerlingen 
z.g. thema-avonden. Tijdens deze mu-
ziekuurtjes krijgen de leerlingen alle 
instrumenten te horen en te zien die 
binnen Kunstkwartier te bespelen 
zijn. Het schooljaar wordt afgesloten 
met een Instrumentenparade tijdens 

de Open Dagen van Kunstkwartier 
waarbij alle leerlingen ook daadwerke-
lijk meespelen. 

Kinderkoren
Ook de Kinderkoren gaan weer van 
start. Nieuwe leden zijn (vanaf het 
moment dat ze kunnen lezen) van har-
te welkom! 

De stem is het instrument dat je het 
dichtste bij je hebt, het zit ín je. Als je 
dat “instrument” leert bespelen 
(stemvorming, ademhaling, houding) 
kun je daar dan ook veel van jezelf in-
leggen, het is een goed middel om je 
emotie te (leren) uiten, een goede en 
gezonde uitlaatklep. Bovendien is het 
heel fijn en leuk om te doen, ook voor 

jongens! Als je geleerd hebt hoe je 
moet zingen (dat is een proces) dan 
heb je een leven lang een nog betere 
basis om instrumentaal te musiceren: 
je voelt de muziek dan veel beter aan. 
Het repertoire is zeer uiteenlopend: 
van oude volksliedjes tot hedendaag-
se liederen. Uiteraard is er regelmatig 
een optreden!

Kunstkwartier Nuenen: Het Klooster, 
Park 1, Nuenen. Voor data en tijden en 
meer informatie: http://www.kunst-
kwartier.nl of bel 0492 - 542 445.

Op vrijdag 16 september houdt kunsthistorica Erna Charbon een dia lezing 
over Salvador Dali, een spraakmakende surrealist.

der andere ‘Versmeltende tijd’ en 
‘Brandende giraffe’. In deze werken 
brengt hij zeer nauwkeurig naar de 
werkelijkheid geschilderde objecten, 
die in geen relatie tot elkaar staan, met 
elkaar in verband en wel zo dat een op 
de werkelijkheid lijkende voorstelling 
ontstaat. 
 
De bijeenkomst vindt plaats in de Sca-
rabee van 14.00 tot 17.00 uur. De zaal 
is open om 13.45 uur. Toegang voor 
PVGE-leden is gratis. Niet-leden be-
talen € 2,-. De lift in de Hongerman is 
beschikbaar. De bar is geopend. Aan-
melden tot uiterlijk woensdag 14 sep-
tember bij Els Stultiens, tel. 2833502 
(na 11.00 uur). Open Monumenten-
dag Tentoonstelling over Het Klooster 
in Het Klooster.

De werkgroep Monumenten van de 
heemkundekring De Drijehornick or-
ganiseert in Nuenen elk jaar tijdens de 
Open Monumentendag een activiteit 
die aansluit bij het landelijk thema. Dit 
jaar is het thema ‘Nieuw gebruik - oud 
gebouw’. Hiermee wordt de aandacht 
gevestigd op gebouwen die hun oor-

spronkelijke functie hebben verloren 
en een nieuwe bestemming hebben 
gekregen. Wat past in Nuenen beter 
bij dit thema dan Het Klooster? De 
werkgroep speelt daarop in door een 
tentoonstelling te organiseren over de 
125-jarige geschiedenis ervan. 

De tentoonstelling laat zien hoe de 
Zusters van de Congregatie van Jezus, 
Maria en Jozef in het Sint-Elisabeth-
klooster, gebouwd in 1887, hun ‘lief-
dewerk’ gedurende bijna negen de-
cennia verrichtten. Na aankoop in 
1972 door de gemeente heeft dit his-
torische gebouw in 1997 als cultureel 
centrum een nieuwe bestemming en 
daarmee een nieuwe toekomst gekre-
gen. De tentoonstelling laat ook zien 
welke verenigingen en instanties in 
het verleden gehuisvest waren in dit 
gebouw, dat nu in 2011 niet meer uit 
de Nuenense gemeenschap is weg te 
denken.
Het gebouw is inmiddels een rijksmo-
nument. De tentoonstelling behandelt 
daarom ook de architectuur, de stijl-
kenmerken van het gebouw, de vele 
verbouwingen in de loop van de jaren, 
maar ook de plannen voor afbraak in 
1980.
Reden te over om een bezoek aan deze 
tentoonstelling te brengen. De ten-
toonstelling is ingericht in de grote 
zaal van de KBO in Het Klooster. De 
openingstijden zijn zaterdag 10 en 
zondag 11 september van 11.00 tot 
17.00 uur. De toegang is gratis.

Taxatie oude boeken, 
ansichtkaarten en oud speelgoed
Op donderdag 22 september  opent Restaurant De Aardappeleters, Berg 30 
haar deuren voor taxateur en veilinghouder Arie Molendijk uit Rotterdam. 

Herfst in de 
Walburg
Op 9 oktober gaan de poorten en 
deuren van de Walburg weer eens op 
zondag open. Wandelend over oude 
en nieuwe tuinpaden kan het publiek 
de herfst op z’n mooist zien, ruiken 
en proeven. Er valt veel te beleven in 
de tuinen waar boom en plant zich 
langzaamaan voorbereiden op een 
schitterende finale: de herfst van 
2011 wordt prachtig!

Wat is er te doen op deze dag?
HERFSTBLOEIERS: In de plan-
tenwinkel worden populaire en exclu-
sieve herfstfavorieten aangeboden door 
de vakmensen die - en passant - een 
kundig en inspirerend advies kunnen 
geven over de toepassing van al dat 
moois in de tuin. 

BOLLENKRAAM: 
De voorjaarsbollen zijn eind september 
ook weer binnen. Beproefde én bijzon-
dere soorten van Allium, Narcissus, 
Crocus, Galanthus, Leucojum etc. 

RONDLEIDINGEN: 
De bezoeker kan zich aansluiten bij een 
rondleiding door de tuinen. Vanaf 11.30 
start er –bij voldoende belangstelling- 
elk uur een rondleiding vanaf het terras. 

MUZIEK: 
Het Vissersvrouwenkoor de Walnoten 
uit Nuenen geeft om 14.00 uur een con-
cert waarin wind, water en ongetwijfeld 
ook de liefde bezongen worden.

De Walburg kwekerij&tuinen, Boord 
64, 5674 NE Nuenen, tel. 040-2449682
voor meer info: www.dewalburg.nl / 
www.dewalburghoveniers.nl. 

Zet uw vrijwilliger in het zonnetje

Vrijwilligersprijs 2011

Vrijwilligers die in het afgelopen jaar in-
spirerende en/of bijzondere activiteiten 
hebben uitgevoerd, komen in aanmer-
king. De gemeente Nuenen nodigt orga-
nisaties nadrukkelijk uit om ook jonge 
vrijwilligers voor te dragen. De prijs be-
staat uit een beeldje en een bedrag van 
€1000 voor de organisatie, waarvoor de 
vrijwilliger werkzaam is. Na de sluitings-
datum worden de nominaties voorge-
legd aan het college van burgemeester en 
wethouders dat uiteindelijk de keuze 
maakt. 

Wanneer komt iemand in aanmerking 
voor de Vrijwilligersprijs?
1. Het moet gaan om werk dat vrijwillig 
wordt verricht voor een maatschappelij-
ke organisatie of voor één of meer inwo-
ners in de gemeente Nuenen. De vrijwil-
liger hoeft zelf geen inwoner van Nuenen 
te zijn. 

2. Het moet gaan om vrijwilligerswerk, 
dat wil zeggen niet beroepsmatig en zon-
der dat de vrijwilliger daar uit een inko-
men geniet (een vergoeding voor ge-
maakte onkosten is toegestaan).
3. Het moet gaan om vrijwilligerswerk 
dat gedurende een langere periode wordt 
verricht (minimaal 5 jaar). De jaren van 
verricht vrijwilligerswerk op meerdere 
fronten of voor meerdere organisaties 
kunnen bij elkaar worden opgeteld. 
4. De intensiteit, tijdsbesteding en/of 
frequentie van het vrijwilligerswerk kan 
onderdeel uitmaken van de beoordeling 
van een aanvraag.
Voor meer informatie kunt u contact op-
nemen met het Steunpunt Vrijwilligers-
werk, Berg 22c, tel. 040-2831675. Het 
Steunpunt is onderdeel van het Service-
punt en is dagelijks bereikbaar van 8.30-
12.30 uur. U kunt ook een mail sturen 
naar: i.borger@levgroep.nl 

De gemeente Nuenen reikt sinds het jaar 2000 een prijs uit aan een bijzon-
dere vrijwilliger. Deze ‘vrijwilligersprijs’ is tevens een symbolische huldi-
ging van alle, al dan niet in organisatorisch verband werkzame vrijwilligers 
in de gemeente. De prijs wordt tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de 
gemeente Nuenen aan de betreffende winnaar door de burgemeester uitge-
reikt. Tot 15 oktober kunnen kandidaten voor deze prijs voorgedragen wor-
den via een aanmeldingsformulier verkrijgbaar bij het Steunpunt Vrijwilli-
gerswerk op de Berg.

Hij zal deze dag oude en zeldzame boeken, 
handschriften, kloosterboeken en of oude 
bijbels voor het publiek op hun waarde 
schatten. Op 3 augustus  kon dit evene-
ment helaas niet doorgaan wegens ziekte.

Molendijk is vooral gespecialiseerd in ou-
de geschiedenis, topografie, (staten)bij-
bels en theologie. Verder kan advies wor-
den gegeven tot verkoop of restauratie van 

oude boeken, bijbels, curiosa etc.  Ook het 
opstellen van een taxatierapport voor de 
verzekering is mogelijk. Tevens zal de 
heer De Jong uit Oudemirdum aanwezig 
zijn. De Jong mag een expert genoemd 
worden tot het taxeren van oude ansicht-
kaarten en oud (blikken) speelgoed wat 
deze dag welkom is.  Het evenement start 
om 13.00 uur en zal rond 16.00 uur afgelo-
pen zijn. 

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
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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. 

Thijs van den Biggelaar

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

Samen onderweg naar
   een persoonlijk afscheid

kerkberichten

     Uit d’n hoek…

Oogstdankviering in 
Mariahout
Op zondag 11 september 2011 om 11.00 uur organiseren de ZLTO afdeling 
Laarbeek en de afdelingen van KVO en Zijactief  de jaarlijks terugkerende 
“oogstdankviering” in het openluchttheater in Mariahout (Mariastraat). 

Deze oogstdankviering is een eucha-
ristieviering, waarin de agrarische 
sector haar dankbaarheid toont voor 
het feit dat ze naast haar eigen dage-
lijkse zorg en inspanning een gedeelte 
van de oogst gewoon krijgt. Ander-
zijds kan hierin de land- en tuinbouw 
aan haar leden een meerwaarde bie-
den daar het in een behoefte voorziet, 
± 850 tot 1000 belangstellenden uit de 
regio, een duidelijke betrokkenheid en 
herkenbaarheid geniet en anderzijds 
stilstaat bij het sociale aspect van onze 
samenleving. 

Voorganger tijdens deze viering is, 
Pastor Jan Engels. Medewerking 
wordt verleend door het  NCB-koor  

o.l.v. dirigent Jan Heesakkers. Ook 
wordt er stil gestaan bij het sociale as-
pect van onze samenleving.  Na afloop 
van de viering zal aan iedereen gratis 
koffie en broodjes worden aangebo-
den en kunnen de aanwezigen elkaar 
ontmoeten. Het thema van de viering 
is: Help ons delen. Iedereen is van har-
te welkom.

Bij slecht weer vindt de eucharistie-
viering plaats in een kerk. Er is vol-
doende parkeergelegenheid aanwezig. 
Voor meer informatie en /of persoon-
lijk gesprek kunt u contact opnemen 
met: Marcel Berkvens, tel.: 0499-
423662 of 06-20434130, E-mailadres:  
m.berkvens3@chello.nl. 

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Zaterdag 10 september, 18.30 uur: Eu-
charistieviering, stilteviering, voor-
ganger, pastor J. Vossenaar.
Zondag 11 september, 09.30 uur: Eu-
charistieviering, volkszang, voorgan-
gers, pastor J.Vossenaar en pastoraal 
werker P. ten Hacken.
Zondag 11 september, 11.00 uur: Eu-
charistieviering, parochiekoor, voor-
gangers, pastor J. Vossenaar en pasto-
raal werker P. ten Hacken

Misintenties
Zaterdag 10 september, 18.30 uur: Pe-
ter de Groot; Overl. ouders van 
Liempd-Scheepers; Drieka van de Til-
laart en Familie.
Zondag 11 september, 09.30 uur: Jan 
en Joep Verhallen; Overleden familie 
Yzermans-van den Eijnden; Martien 
de Groot.
Zondag 11 september, 11.00 uur: Piet 
Roijakkers; Ton Wessels; Hannie en 
Hennie van Engeland; Overl. ouders 
Arnold en Anny Arts-Koonings, 
(vanw. verjaardag Arnold); Piet en 
Jaantje Coolen-van Poppel; Hann de 
Brouwer-Coolen; Harrie van den 
Hurk; Annie Kasl-de Wit; Kees van 
Iersel; Overl.familie Cuijpers; Leo van 
Hevelingen, (vanw. sterfdag); en  Lotte 
van Rooij; Anna en Cor Bastiaans; Bij-
zondere intentie uit dankbaarheid bij 
gelegenheid van het 40-jarig huwelijk 
Frans en Truus van Rooij-van Schaik. 
Voor een bijzondere intentie

Mededelingen 
Op zondag 4 september werden in on-
ze parochie gedoopt: Nena Klep, Cu-
lenhof 26 en Frederique van Gemert, 
Molvense Erven 252. Wij wensen de fa-
milie van harte proficiat en veel geluk! 

De Regenboog Nuenen
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 11 september, 10.00 uur. 
Voorganger ds. C. Crouwel. Dienst 
van Schrift en Tafel. In deze dienst 
worden de nieuwe ambtsdragers aan-
vaard. Collecte: Missionair werk van 
de PKN in Nederland. Donderdag-
morgen is er van 10-12 uur Open Huis 
in de Ontmoetingsruimte van de Re-
genboog.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 11 september (Gildemis), 11. 
00 uur: Eucharistieviering tevens Kin-
dernevendienst, parochiekoor, voor-
ganger pastor Groot

Misintenties 
Gerrie van der Maat-van den Akker; 
André van der Maat; Frans Daniëls; 
Netty de Groot; Bert Coolen; Piet van 
de Water; Fien van de Sande-Verha-
gen; Overleden ouders Hannes en 
Gordina Royakkers; Overleden broers 
en zussen Royakkers

Mededeling
Op zondag 4 september werd in onze 
parochie gedoopt:  Fleur de Kok, Ter 
Mehr 6. Wij wensen de familie van 
harte proficiat en veel geluk!

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Latijnse Heilige Mis
Donderdag 8 september: 17.30 uur 
Lof, 18.30 uur Heilige Mis.
Vrijdag 9 september: 7.15 uur Lof.
Zaterdag 10 september: 8.30 uur Hei-
lige Mis.

Zondag 11 september: 13e zondag na 
Pinksteren, 10.30 uur Hoogmis.
Maandag 12 september: 18.30 uur 
Heilige Mis.
Dinsdag 13 september: 18.30 uur Hei-
lige Mis. 
Woensdag 14 september: 7.15 uur 
Heilige Mis.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 11 september, 9.30 uur: 
Woord- en Communiedienst met 
volkszang, voorgangers, leden van de 
werkgroep.

Misintenties: 
Mieke van Stiphout-Bekkers; Driek 
van Stiphout.

Kindernevendienst 
St. Clemenskerk 
Gerwen
Zondag vraagt in het evangelie Petrus 
aan Jezus: “Hoe vaak moet je iemand 
vergeven? Zeven keer misschien?” Je-
zus antwoordt: “Zeventig keer zeven!” 
Nee, nee! Niet uitrekenen. Jezus be-
doelt juist dat je niet moet uitrekenen 
hoe vaak je vergeeft! Je moet een an-
der ook altijd vergeven. Hoe moeilijk 
dat soms ook is. 
Kunnen wij elkaar vergeven? Of blijf je 
boos als een ander kind jou iets ver-
keerds heeft gedaan? Of praat je niet 
meer met dat kind? Of speel je er niet 
meer mee? Let eens op papa en mama. 
Die vergeven jou heel vaak alles. Om-
dat ze heel veel van je houden. En let 
eens op Jezus. Hij vergeeft aan het 
kruis de mensen. Zoveel houdt Hij van 
ons. Houd jij ook van anderen? Kun jij 
ook anderen vergeven? Natuurlijk! Er 
wordt zondag over gepraat tijdens de 
kindernevendienst om 11.00 uur in de 
St. Clemenskerk te Gerwen. 

Klooster

In het Park, iets rechts van het Klooster, staat een bankje. Vanaf daar heb je 
mooi zicht op het Klooster.
 Mijn moeder is in één van die kamers geboren en haar opoetje ge-
storven. Vaag herinner ik me nog dat er in Nuenen nonnen over straat liepen, 
in het zwart of bruin. Er werd met ontzag over de zusters gesproken. De bi-
bliotheek zat er. Net als iedereen moest ik er naar de schoolarts voor een 
soort medische keuring, met het beruchte broek-omlaag-moment. Daar sta 
je dan met je eerste schaamhaartjes, in het bijzijn van de vrouwelijke school-
arts en je moeder. In 1980 waren er plannen om het af te breken. Dankzij het 
verzet tegen die plannen, onder leiding van Jan Jegerings, staat het er nu 
nog. Onvoorstelbaar, Nuenen zonder het Klooster. Een goede vriend heeft er 
jaren als beheerder gewoond. Toen hij eruit moest vanwege de verbouwing 
in de jaren ’90, hebben we als afscheid samen op het dak een pilsje gedron-
ken. 
 Zowel de binnenkant als om het Klooster heen is in de loop der ja-
ren veel veranderd. Alleen het Klooster zelf niet. En daarom is het een Nue-
nens anker geworden, zoals de kerk en de molen. Een plaats van herinnering.

Edwin Coolen

In memoriam Theo Hendrix
In 1969 werd de Honk- en Softball club Nuenen opgericht. Via medeoprich-
ter zoon Peter kwam Theo Hendrix al spoedig een kijkje nemen bij wat hij 
eerst maar een rare sport vond, maar waarbij hij snel bijna niet meer weg 
was te slaan. Al snel werd Theo de coach van de pupillen meisjes en enthou-
siast toeschouwer bij heel veel andere wedstrijden. 

Gaandeweg echter verlegde zich zijn 
interesses. Buitenmens en natuur-
mens als hij altijd is geweest werden 
het honk- en softballterrein het do-
mein waarover hij jarenlang de scep-
ter zwaaide. Geen karwei was hem te 
dol, te zwaar of te moeilijk. Of het nou 
simpel grasmaaien of bomen snoeien 
was, het mede uitleggen voor een soft-
ballveld Europees niveau waardig, of 
het subtiele herstellen van een honk-
balhandschoen, alles was mogelijk bij 
Theo.

Na zijn werkzame jaren was Theo da-
gelijks op de velden te vinden, altijd 
begeleid door minstens één hond. In 
de ochtend was het vaak een ommetje 
over het veld; in de middag was het het 
verrichten van de vele werkzaamhe-
den die zich natuurlijk op en om een 
sportveld kunnen voordoen. Gedu-
rende vele jaren heeft Theo bijna da-
gelijks uren op het veld doorgebracht. 
Als blijk van waardering werd hij tot 
erelid van de club benoemd. 
Uiteraard kon ook de kantine – bij de 
opening in 1992 uit respect voor deze 
bijzondere man het Theo Hendrix Pa-
viljoen genoemd - op veelvuldige be-

zoekjes rekenen. Behalve in honkbal 
was Theo namelijk ook bedreven in 
het toepen en het dartspel. 

Honk- en Softball Club Nuenen heeft 
uitzonderlijk veel te danken aan deze 
oprechte, krachtige, unieke en mar-
kante persoonlijkheid. Theo Hendrix 
zal dan ook enorm worden gemist.

Theo Hendrix, erelid van HSCN.

Zorgtechnologie geeft patiënten veel meer vrijheid

Het heft in eigen hand bij het              
prikken of meten

Joke Speldenbrink, bestuurslid van de 
seniorenbond ANBO in Eindhoven, 
kent vele voorbeelden vanuit de prak-
tijk. Bovendien is ze zelf hartpatiënt. 
“Dankzij de technologie ervaar ik nu 
veel meer vrijheid.” Iets dat voor veel 
meer mensen is weggelegd, bepleit 
Speldenbrink.

Videoverbinding
Door de vergrijzing neemt de vraag 

Praten met je verpleegkundige via een televisiescherm. Of thuis zelf je 
bloedwaardes meten, zodat je daar niet meer de deur voor uit hoeft. Het zijn 
slechts enkele voorbeelden van handige oplossingen voor mensen met bij-
voorbeeld dementie, diabetes en hartklachten. 

naar goede zorg toe, voorziet Joke 
Speldenbrink. “Gelukkig zijn er 
steeds meer slimme technologische 
oplossingen op de markt voor de 
groeiende groep ouderen. Zo kunnen 
ze gebruikmaken van een videover-
binding. Via het scherm praten ze 
dan met de thuiszorg, huisarts of 
mantelzorger. Gewoon vanuit huis. 
Dat is echt handig. Voor mensen met 
diabetes bijvoorbeeld. Soms zijn ze 
onzeker als ze zelf moeten spuiten. 
De huisarts of de assistente kan de 
patiënt dan via het scherm instructies 
geven en geruststellen. Waardoor het 
spuiten wél lukt.” Ook mensen met 
beginnende dementie zijn gebaat bij 
een videoverbinding, vervolgt 
Speldenbrink. “Zij kunnen via het 
scherm makkelijker sociale contacten 
onderhouden.”
 
Bloedwaardes meten
Zelf is Speldenbrink al jaren hartpati-
ent. Ook voor haar is het leven tegen-
woordig een stuk eenvoudiger. “Eén 

keer in de week moet ik bloedwaar-
des prikken. Vroeger moest ik daar-
voor elke week naar de trombose-
dienst. Zelfs op vakantie moest ik 
altijd ergens bloed laten prikken. 
Dat is nu allemaal verleden tijd. 
Prikken doe ik nu zelf, waar ik ook 
ben. Een klein prikje in de vinger is 
al voldoende. Een speciaal appa-
raatje bepaalt vervolgens de bloed-
waarden. Die geef ik dan telefonisch 
door. Ik ben minder afhankelijk. 
Dat geeft een enorm gevoel van vrij-
heid.”

Sneller ingrijpen
Ook patiënten die aan de longziekte 
COPD lijden, kunnen nu thuis aan 
de slag. “Patiënten kunnen met een 
klein, handzaam apparaatje zelf hun 
longfunctie meten. Het apparaatje 
stuurt de gegevens vervolgens door 
naar de specialist. Die kan de pati-
ent op deze manier veel beter in de 
gaten houden. En sneller ingrijpen 
als hij ziet dat de longfunctie ach-
teruit gaat.” Het zijn vaak eenvoudi-
ge dingen die het leven van mensen 
gemakkelijker kunnen maken, zegt 
Speldenbrink tot besluit. “Dat kan 
veel leed en gedoe besparen. Zodat 
mensen langer in hun eigen omge-
ving kunnen blijven wonen.”

Slimme Zorg
In Noord-Brabant lopen momen-
teel verschillende projecten die het 
mogelijk maken, dat steeds meer 

Mw. Verhagen-Metten uit Geldrop ‘beeldbelt’ via haar pc met de zorgcentrale. Fo-
to gemaakt door Jan Suijs.

mensen met behulp van ICT op een 
comfortabele en veilige manier steeds 
langer zelfstandig kunnen blijven wo-
nen. De provincie ondersteunt zes-
tien van deze projecten onder de ver-
zamelnaam ‘Slimme Zorg’. Onder die 
noemer ondersteunt de provincie 
ook verschillende actieve belangen-
organisaties bij de voorlichting aan 
hun achterban. Zoals lokale en over-

koepelende ouderenbonden en de 
provinciale vrouwenraad. Die voor-
lichting is nodig, om zoveel mogelijk 
Brabanders ervan bewust te maken 
dat slimme zorgtoepassingen hen 
kunnen helpen om zo lang mogelijk 
zelfstandig thuis te kunnen wonen.

Meer weten over Slimme Zorg? Kijk 
op www.brabant.nl/slimmezorg.
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Tot in de hemel
Zonnebloemen groeien blijkbaar tot in de hemel. Onderstaande foto kre-
gen we aangeleverd door de trotse opa van  Myrthe en Anne Swinkels.Inloopavonden bij 

Badminton Club 
Lieshout
Zin in Badminton? Kom dan naar één 
van de twee gratis inloopavonden van 
Badminton Club Lieshout op woens-
dag 14 of 21 september in sporthal 
“De Klumper” aan de Papenhoef in 
Lieshout. Alle geïnteresseerden zijn 
welkom: aspiranten (vanaf 6/7 jaar) 
om 18.30 uur, junioren (vanaf ca. 12 
jaar) vanaf 20. 00 uur en senioren 
(vanaf ca. 18 jaar) ook vanaf 20.00 uur. 

Uitslag 
sjoelseizoen
Als afsluiting van het sjoelseizoen 
werd op een gezellige avond de uit-
slag bekend gemaakt.

Hoofdklasse
1  Tini v.d. Ven, gem. 135,97
2  Wil v.d. Bogaard, gem. 132,82
1e Klasse 
1  Gerrie v.d. Ven,  gem. 128,12
2e Klasse
1  Mia v. Kaathoven, gem. 124,7
3e Klasse 
1  Mien Janssen, gem. 110,17

De club begint weer met een nieuwe 
competitie  en nieuwe leden zijn van 
harte welkom. Ze spelen elke dinsdag-
avond van 19.45 uur tot 22.30 uur in 
de Bredeschool. Nadere inlichtingen 
kunt u inwinnen bij: Nettie de Louw 
tel. 040-2831551.

Chantal van der Wijst 
Nederlands Kampioen
Afgelopen weekend is in Wierden (Overijssel ) Chantal samen met haar 
groom Hans van der Wijst, Nederlands kampioen geworden bij een samen-
gestelde menwedstrijd. Met haar tweespan pony’s was ze in klasse 2 veruit 
de beste.

Een zonnebloem 
van 3 meter en 12 centimeter
Daar stonden ze dan op 4 september op zondagmorgen om 10.00 uur aan de 
Broekdijk: een enthousiast groepje millennium10-ers, hun ouders en de 
organisatoren in de stromende regen. Klaar om te meten welke zonnebloem 
het hoogst geworden is. Begonnen zijn de tieners met zaadjes en kweekpot-
jes thuis. En sinds 14 mei zijn ze in de weer met hun tuintjes op het terrein 
van Fons Linders aan de Broekdijk. 

P r O g r A M M A
Paardensport

Na een supermooie dressuur en vaar-
digheid op vrijdag konden ze zaterdag 
in alle rust aan de start verschijnen voor 
6 spectaculaire hindernissen. Aan het 
einde van de dag mochten ze dan ook 

als kampioenen het podium betreden.
Zondag is het menteam gefeliciteerd 
met deze prestatie door de supporters 
en leden van de Nuenense menvereni-
ging De Coovelse Menners.

(Chantal van der Wijst en groom/echtgenoot Hans van der Wijst in actie in een 
hindernis). 

Van Acquoy is sinds 2010 lid en hij is 
een zeer fanatiek lid. Hij is vaak op de 
banen te vinden, ook buiten de wed-
strijden. Zijn extra inspanningen heb-
ben nu resultaat opgeleverd. De com-
pleet verzorgde dag met tussen de 
middag een gezamenlijke lunch viel 

bij alle leden goed in de smaak. 
Jeu des Boules vereniging De Elmde 
vindt gastvrij onderdak en heeft haar 
banen op het terrein van de St. Anto-
niusschut aan de Mulakkers op het 
Eeneind en speelt haar wedstrijden 
voornamelijk op zaterdagmiddag. 

Cor van Acquoy kampioen bij De Elmde.

Winnaars rabo 
Dikke Bandenrace
Zondag 4 september fietsten 25 
enthousiaste kinderen voor een 
podiumplaats bij de rabo Dikke 
Bandenrace. 

De Rabo Dikke Bandenrace werd ver-
reden tijdens de pauze van de 18e 
Jeugdronde van Geldrop die georgani-
seerd werd door TML Dommelstreek. 
De 25 jonge fietsers kwamen uit in 
drie categorieën. De nummers 1 van 
elke categorie gaan naar de landelijke 
finale op 8 oktober 2011. Daar ont-
moeten zij ook de wielerhelden uit de 
Rabo Wielerploeg. 

Onderstaand de winnaars op een rij.
Categorie 1  (7- en 8-jarigen)
1 Maarten van den Broek (Geldrop)
2 Thijs de Waard (Nuenen)
3 Stijn Janssen (Heeze)

Categorie 2  (9- en 10-jarigen)
1 Mark van Dongen (Oirschot)
2 Luc Geeris (Best)
3 Bob van Hoek (Heeze)

Categorie 3  (11- en 12-jarigen)
1 Eline van Hout (Oirschot)
2 Maurits Theunissen (Heeze)
3 Mike Bouckaert (Geldrop)

Helaas was het een beetje nat die zon-
dagochtend, maar de vreugde was er 
niet minder om. De jury onder leiding 
van John Habraken wees na zorgvul-
dig meten de volgende winnaars aan: 
Eerste werd Inge van Grinsven. Haar 
zonnebloem was de grootste met een 
hoogte van 3.12 meter. Sophie Steen-

bakkers werd tweede met een zonne-
bloem van 3.00 meter en Joris werd 
derde met 2.92 meter. 

Er was ook een prijs voor de mooiste 
en best onderhouden tuin. Die prijs 
ging naar Birgit Rijsmus. Alle kinde-
ren ontvingen een medaille. 

Met zijn allen onder de paraplu’s bij het meten van de hoogste zonnebloem.

Dorpshuis Tejater opent seizoen 
met Leon van der Zanden 
Dorpshuis Tejater opent seizoen 2011-2012 met cabaret. Leon van der Zan-
den speelt op woensdag 14 september een try-out van zijn nieuwe program-
ma “Vruchtvlees”.

“Dat wat je nu voelt, houdt dat vast. 
Nog even… Dit gevoel, dat klopt. Je 
eerste gevoel klopt altijd. Maar ik 
schijn dat vergeten te zijn en ga steeds 
mee met wat andere mensen vinden. 
Mensen die ik zie op TV, tegenkom op 
internet of als ik gewoon met ze praat. 
Soms weet ik echt niet meer wat ik zelf 
van iets vind, alleen wat er van mij 
verwacht wordt. Het liefst spoel ik alle 
bullshit weg en leef met wat er over-
blijft. De essentie. En die is volgens mij 

hetzelfde bij jou als bij mij. Ons eigen, 
rauwzoete vruchtvlees.”

De voorstelling begint om 20.30 uur. 
Kaartjes hiervoor zijn verkrijgbaar in 
het Dorpshuis, Grotenhof 2 in Lies-
hout. Reserveren is mogelijk, tel. 
0499-422878 van maandag t/m don-
derdag na 13.00 uur. Of via de site 
www.sghl.nl Gereserveerde kaartjes 
kunnen tot een half uur voor aanvang 
van de voorstelling opgehaald worden.

Anne kreeg de zaadjes tijdens een ex-
cursie van De Mijlpaal bij Coppel-
mans. In de tuin van haar opa bereikte 

de zonnebloem maar liefst een hoogte 
van 3.85 meter. De hoogte is door opa 
gemeten.

Anne Swinkels uit  de Refeling met haar zonnebloem van 3.85 mtr.

Week van de Alfabetisering

Ook de WSD-Groep vindt het belang-
rijk dat haar medewerkers beschikken 
over een goede taalvaardigheid en 
zich, met het oog op een eerlijke kans 
op de arbeidsmarkt, blijvend ontwik-
kelen. WSD-Groep begeleidt mensen 
die hulp nodig hebben bij het vinden 
en behouden van een passende baan. 

Van maandag 5 tot en met vrijdag 11 september vindt de ‘Week van de Alfa-
betisering’ plaats. Een initiatief van Stichting Lezen & Schrijven om aan-
dacht te vragen voor de ruim anderhalf miljoen volwassenen, kinderen en 
jongeren die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen.

WSD is uitgegroeid tot hét mensont-
wikkelbedrijf voor mensen met een 
beperking in de driehoek Tilburg – 
Den Bosch – Eindhoven. 
 
Nieuwe mogelijkheden
De aanpak van laaggeletterdheid is de 
laatste jaren binnen WSD een belang-
rijk thema geworden. “Tussen de 20 en 
30 procent van de medewerkers bin-
nen WSD kan onvoldoende lezen en 
schrijven om zonder beperkingen in 
de maatschappij actief te zijn. Slechte 
beheersing van de Nederlandse taal 
beperkt de ontwikkeling van mede-
werkers naar zo regulier mogelijk wer-
ken. Door de taal op niveau te krijgen 
ontstaan nieuwe mogelijkheden, zo-
wel op het gebied van werk alsook in 
de privésituatie”, zo verwoordt Paul 
Broeckaert, manager WSD Academie. 

Aan de slag
Om nog meer medewerkers over de 
streep te trekken om aan de slag te 
gaan met taal zet de Academie de aan-
pak van laaggeletterdheid binnen de 
verschillende vestigingen van WSD op 
de kaart. “Doel van de actie is het weg-
nemen van het taboe rondom laagge-
letterdheid. Daarnaast wordt getoond 
welke mogelijkheden er zijn als je de 
stap hebt genomen om je taal te verbe-
teren”. 

Binnen de WSD Academie worden 
verschillende taaltrajecten aange-
boden:
NT1: Nederlands als eerste taal voor 
mensen die hier opgegroeid zijn; NT2: 
Nederlands als tweede taal voor me-
dewerkers die in het buitenland opge-
groeid zijn; MBO Taal: opleiding om 
binnen een jaar het Nederlands in-
stroomniveau vereist voor MBO- ni-
veau 1 te behalen; DigitaalGids: oefen-
programma via internet, specifiek 
geschikt voor mensen werkzaam in de 
sociale werkvoorziening. 
Voor meer informatie over WSD, surf 
naar: www.wsd-groep.nl.

Cor van Acquoy kampioen   
bij De Elmde
Tijdens de jaarlijkse Jeu des Boulesdag van De Elmde op donderdag 1 sep-
tember j.l.  kon Cor van Acquoy op het eind van de dag gehuldigd worden 
als de nieuwe kampioen.

Jeu de Boules



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.

●  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!

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 

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

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

Wie maakt de bejaar-
den blij? Gezocht: Een 
in goede staat verkerende 
piano voor bejaardenhuis. 
Telefoon 040-2842023

Gevraagd hulp in de 
huishouding. Voor 4 uur 
per week. Tel. 06-18027956

Gevraagd: Stevige jonge 
man vanaf 14 jaar voor di-
verse werkzaamheden op 
zaterdag bij autobedrijf. 
Tel. 06-53144105

Aangeboden: huishoude-
lijke hulp. Tel. 06-84430153

KASHMIR-YOGA-LES-
SEN in Nuenen. Vanaf 13 
sept. starten de nieuwe cur-
sussen op 13, 14 of 15 sept. 
kun je een proefles volgen 
op woe-ochtend, di- en do-
avond. Wil je info of je aan-
melden voor een proefles? 
Neem dan contact op met 
Pauline, tel. 040-2906876, 
infoos@shiatsutherapie.nl

Pianolessen. Gespecia-
liseerd in het lesgeven aan 
kinderen. Tel 06-47886556

Huishoudelijke HULP 
gezocht voor 3 uur per 
week in overleg. Neder-
lands sprekend. Tel. 040-
2842085.CARAVAN STALLING 

in Gerwen. Nog enkele 
plaatsen vrij. Alleen kleine 
caravans: Maximale lengte 
5,50m inclusief dissel. Tel. 
040-2834498.

Rijschool Kriegenbergh 
Bedankt voor het 1e sla-
gen van mijn autorijbe-
wijs. Anthony Verhallen.

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

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

VERKEERSSCHOOL

Sinds 1955

NIEUW
v.a. 16,5 jaar autorijles

Reserveer tijdig

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

040-2831486

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

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

eigen geluidsinstallatie zodat deze zaal zeer geschikt is voor

bruiloften - verjaardagen
recepties - vergaderingen

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

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

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

Cursus tekenen en 
schilderen. In septem-
ber start Atelier Berloz 
weer met de cursus, op 
dinsdagmiddag en woens-
dagavond. Het doel van de 
cursus is het leren omgaan 
met beeldende ideeën en 
materialen, het stimule-
ren van creativiteit en het 
verwerven van vakken-
nis in vorm en kleur. Het 
aterlier is voor iedereen 
toegankelijk, beginners en 
gevorderden. Voor meer 
informatie: Will van Berlo, 
Bernadettestraat 58, Ma-
riahout. Tel. 0499-422030, 
of mail: will@berloz.nl

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

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

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

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. Zaterdag 
10 september gesloten 
v.a. 14.00 uur i.v.m. wieler-
wedstrijd.

Op zoek naar een leuke 
cursus voor uw kind? 
Bij Kunstencentrum CAN 
kunnen ze dansen, schil-
deren, boetseren en nog 
veel meer. Nu aanmel-
den! Voor meer informatie: 
www.stichtingcan.nl

lunch • high tea • dinner

Parkstraat 2b, 5671 GG Nuenen
040-7870041    www.puff-inn.nl

NIEUW!
Met ingang van 7 september a.s. dagelijks:

 
Van 15.00 uur - 16.30 uur: 

High tea buffet met onbeperkt thee  14,50
Van 17.00 uur - 19.00 uur:

Kaasfondue inclusief glas prosecco  15,00
Drie-gangen verrassingsmenu 

inclusief glas prosecco  24,50
 

Voor reserveringen: 
Tel.: 040-7870041 of 

e-mail: eat@puff-inn.nl  

V.C.N. Verzekerings Combinatie Nederland BV
is een SUCCESFORMULE en daardoor een sterk 
groeiende onderneming in de verzekeringsmarkt en behoort 
tot de top in de branche. Met een dynamisch, enthousiast 
en professioneel team van medewerkers fungeren wij als een backoffi ce-
organisatie dat onafhankelijke intermediairs (assurantietussenpersonen) ondersteunt met 
schadevolmachten, hypotheekinkoop, automatisering en administratie.

Door de sterke groei van de organisatie zijn wij op zoek naar een:

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER VERZEKERINGEN 
(fulltime of parttime met een minimum van 32 uur per week)

Functie:
 • het invoeren van diverse verzekeringspolissen;
 • medeverantwoordelijk voor het controleren van verzekeringsdocumenten;
 • alle andere voorkomende administratieve werkzaamheden.

Profi el:
 • administratieve ervaring op gebied van verzekeringen is een pré;
 • MBO werk- en denkniveau;
 • goede kennis van MS Offi ce pakket;
 • zeer accuraat;
 • representatief, enthousiast, opgewekt en servicegericht.

VCN biedt uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en door haar succes 
optimale doorgroeimogelijkheden met volop ruimte voor eigen initiatief.

Ben jij die enthousiaste, gemotiveerde nieuwe medewerker die graag ons team wil 
komen versterken? Stuur dan je sollicitatie met CV binnen 10 dagen naar VCN, t.a.v. perso-
neelszaken, Postbus 130, 5670 AC Nuenen of naar personeelszaken@vcn.nl. Bel voor nadere 
inlichtingen Daniëlle Toelen, telefoonnummer 040-2907575 of kijk op onze website www.vcn.nl. 

Alvershool 5a, Gerwen, 040-2847272
Email info@andrevanrooij.nl

Website; www.andrevanrooij.nl

Kwaliteit is belangrijk,
want we zien u graag terug!

Volop bloeiende
winterharde
VIOLEN
Grootbloemig - mini

Alles van eigen kwekerij

EEN 
BEZOEK 
MEER 
DAN 
WAARD!

De Leest Interieur
Woning- en projectstoffering

Tapijt, gordijnen
en zonwering

Baverdestraat 73
5737 AB Lieshout

Voor kwaliteit en betaalbaar interieur.
Bel voor deskundig en vrijblijvend advies:
TEL. 06-51076113
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  SUDOKU BEL&WINSPEL: 0909 - 50.10.191 (0,44 euro per gesprek)

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

belt u de oplossing door naar
0909-50.10.191

(0,44 euro per gesprek)

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

Uit alle juiste inzendingen wordt de 
winnaar getrokken.

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

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

SUDOKU NR. 36 
De winnaar ontvangt 

een dinerbon 
te besteden bij: 

  

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

Winnaar week 35: Corrie KleynMolenkamp, Geldropseweg 43, 5672 AB 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.

3 7 9 2 4
4 6

9 8 3 1
7 5 1

6 8 2
8 2 5

1 8 5 6 9
1 7 3

9 4 7

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

  Oplossing
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P R O G R A M M A
Paardensport

Korfbal

Voetbal

Basketballen bij 
Achilles ‘71
Heb jij zin om te basketballen?
Basketbalclub Achilles ’71 organi-
seert wekelijks  een inloop voor jon-
geren van 11 tot 15 jaar. Elke dins-
dagavond van 19.30 tot 20.45 uur 
kun je gratis kennis maken met deze 
fantastische sport (tot december). 
Daarna wordt bekeken of deelname 
aan de competitie vanaf januari ook 
mogelijk is.

Ervaren trainers leren je dribbelen, 
schieten, passen, verdedigen, aanval-
len, samenspelen etc. Eigenlijk alles 
dat basketbal zo mooi maakt. Lijkt het 
jouw leuk om hier aan mee te doen? 
Dan ben je van harte welkom bij de 
trainingen in sporthal De Hongerman. 
Zie voor meer informatie www.achil-
les-71.nl  of neem contact op met Tan-
ja Klaassen, telefoonnummer  040 - 29 
06458 of per mail klaassen@parkthea-
ter.nl.

Dongen - RKSV Nuenen 2-1
Nuenen begon deze wedstrijd met op doel Voogt. Achterin werden de posi-
ties bezet door Jafi , v Malten, R. Jansen, en Bots. Het dynamisch middenveld 
bestond uit C. Jansen, Werts en vd Gevel en de meest aanvallend ingestelde 
spelers waren Philippart, Wijnen en N. Jansen.

Echte kansen kwamen er niet in het 
begin maar Nuenen werd wel een aan-
tal keer gevaarlijk vanuit de corner. 
Onder andere Coen Jansen was dicht 
bij een treffer na een bekeken balletje 
over de keeper dat helaas via de lat van 
de lijn werd gehaald. 
De 0-1 viel uiteindelijk wel. Na een 
klein kwartiertje kreeg Nuenen een 
vrije trap aan de linker kant van het 
veld. Werts draaide de bal richting de 
verste paal waar de bal slim werd te-
ruggelegd voor de goal. Van Malten 
stond er dankbaar te wachten en tikte 
zo de 0-1 binnen. Helaas verdween de 
euforie vrij snel daarna toen Bots een 
sliding net buiten de 16 inzette en een 
Dongen speler naar het gras ging. De 
scheidsrechter zag hier een penalty in. 
De penalty werd feilloos binnen ge-
schoten, 1-1.

Ook de 2e helft begon Nuenen sterk. 
Helaas ontbrak het vaak aan een goe-
de laatste bal waardoor er van echt 
grote kansen geen sprake was. Aan de 
andere kant werd Dongen ook gevaar-
lijk. Nadat de scheidsrechter voordeel 
gaf kwam een Dongen speler 1 op 1 
met de Nuenense keeper te staan. Met 

een bekeken lob verschalkte hij Voogt 
maar tot opluchting van de groen-wit-
te aanhang belandde de bal op de lat 
en kon Voogt de bal rustig vangen. Na 
deze kans begon Dongen steeds meer 
het heft in handen te nemen. Ondanks 
dat Nuenen het veld overwicht ver-
loor bleef het wel de meeste kansen 
creëren. 
Na een snel genomen vrije trap door 
Jafi, stuurde Wijnen Coen Jansen rich-
ting de achterlijn en deze speelde de 
bal laag voorlangs richting de 2e paal 
op de vrij staande van Maasakkers die 
de bal vanaf ongeveer 5 meter over-
schoot. Met nog enkele minuten te 
spelen begon Dongen steeds meer aan 
te dringen op de goal van Nuenen en 
werd duidelijk dat Nuenen voor de 1-1 
moest gaan, ook al was het vrijwel de 
gehele wedstrijd beter. 
Ver in blessuretijd sloeg het noodlot 
dan toch toe. Een vrije trap op een me-
ter van de achterlijn werd bij de 2e paal 
binnengetikt en zo verloor Nuenen 
dan toch de 1e competitiewedstrijd in 
de Hoofdklasse B. Nuenen kon met 
opgeheven hoofd sportpark ‘de   Bie-
zen’ verlaten kreeg de terechte com-
plimenten voor het vertoonde spel.

VOETBAL

RKSV Nuenen 
Zaterdag 10 september
Vet. Braakhuizen B. - Nuenen A  . 15.30
Vet. Wilh. Boys. - Nuenen B ......... 16.00

Zondag 11 september
Nuenen 1 – Deurne 1  .................... 14.30
Nuenen 2 – Dongen 2  ................... 12.00
Nuenen 3 – Eindhoven AV 2  ....... 12.00
Nuenen 4 – Tivoli 3  ....................... 14.00
De Valk  - Nuenen 5  ....................... 11.30
UNA/Brinvast 6 - Nuenen 6  ........ 12.00
SBC 9 - Nuenen 7  ........................... 12.00
WODAN 13 - Nuenen 8  ............... 14.30
Nuenen 9 - SV Valkenswaard 11  . 10.00
Festilent DA1 - Nuenen DA1  ....... 11.00
De Valk DA1 - Nuenen DA2  ........ 10.00

RKGSV GERWEN
Zaterdag 10 september
RKGSV vet. - Waalre vet.  ............. 16.00

Zondag 11 september
Woenselse Boys 1 – RKGSV 1  ..... 14.30
SBC 3 – RKGSV 2  .......................... 12.00
WODAN 11 – RKGSV 3  .............. 11.00
RKGSV 4 – Pusphaira 5  ................ 10.00
RKGSV 5 – ODC 8  ........................ 12.00

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 10 september
Vet. Nederwetten - de Valk ........... 16.30 
 
Zondag 11 september
DVS 1 - Nederwetten 1 .................. 14.30
Woenselse B/.2 - Nederwetten 2 .. 12.00
Nederwetten 3 - Essche Boys 4 .... 10.00
Nederwetten 4 - Tongelre 4 .......... 11.00
DOSL DA1 - Nederwetten DA1 .. 10.00
 
EMK
Zondag 11 september 
Tongelre - EMK 1   .......................... 14.30
Beerse Boys 3 - EMK 2   ................. 13.00
EMK 3 - Wilhelmina Boys 6   ........ 11.30
EMK 4 - SBC 6   ............................... 11.30
Nieuw Woensel 8 - EMK 5  ..........  12.00

KORFBAL
Zondag 11 september
OEC 1 - NKV 1 ................................ 14.30

EMK – Essche Boys 5-0
Emk begon uitstekend aan de nieuwe competitie. Al na enkele minuten was 
het aanvoerder Ruud van Helvoirt die vanaf de penaltystip EMK op een 1-0 
voorsprong bracht.  

RKGSV – DEES  2-2
De eerste wedstrijd van de competitie begon voor Gerwen goed: in de zesde 
minuut gaf Mike van de Berk uit een vrije trap de bal op maat aan Nick van 
Loon die hem via een kopbal netjes in het doel werkte. 
Gerwen bleef zeker het eerste half uur 
constant druk zetten. DEES zag tot 
dan nog geen mogelijkheden maar na 
een half uur speeltijd kregen zij de 
kans om gelijk te maken wat ze ook 
meteen deden. Binnen enkele minu-
ten stond het zelfs 1-2 doordat zij ook  
een vrije trap kregen en  deze gelijk be-
nutten. Bart Buys kreeg  voor rust nog 
kans om gelijk te maken maar een af-
standschot van hem werd door de 
keeper gestopt en een voorzet van 
Mark Jansen op Nick van Loon ging 
maar net over. 

Na de rust ging Gerwen op jacht naar 

de gelijkmaker maar het doel kon 
maar niet gevonden worden. Gelukkig 
kreeg Gerwen loon naar werken en 
kon Nick van Loon de bal keurig over 
de grond het doel in werken en zo de 
gelijkmaker scoren. DEES gaf echter 
nog lang niet op en bleef op zoek naar 
de winnende treffer. Vooral in de laat-
ste minuten werd het nog erg gevaar-
lijk voor het Gerwen doel en gelukkig 
wist Jeffrey van Dingenen de bal keu-
rig weg te werken en voorkwam zo de 
2-3. Gerwen kreeg ook niet meer de 
mogelijkheid om de winnende treffer 
te  maken en moest genoegen nemen 
met een gelijkspel. 

EMK spits Tom Van Elst kopte EMK 
op een 2-0 voorsprong. EMK doelman 
Cuppen moest zich enkele minuten 
later strekken bij een kopbal van de te-
genstander en zijn actie zorgde ervoor 
dat EMK met een 2-0 voorsprong de 
rust in kon gaan. Direct na rust werd 
een uitstekende voorzet van Roy Don-
kers door Tom van Elst achterwaarts 
binnen gekopt. Kort hierna zag Sjef 
Sanders een inzet van de doellijn ge-
haald. In de 65e minuut kopte van Elst 
een voorzet van de uitstekend spelen-
de Ruud Boerema diagonaal binnen 

en scoorde daarmee een hattrick en 
kopte EMK naar een verdiende 4-0 
voorsprong. 

Tegenstander Essche Boys was murw 
gespeeld en EMK kon zonder pro-
bleem enkele wissels uitvoeren. In de 
85e minuut was het verdediger Rainer 
van Bergen die na een schot tegen de 
doelman de bal terug kreeg en deze 
bal achter de liggende doelman kopte. 
Het team van trainer Ronnie Everaets 
is met deze 5-0 overwinning goed aan 
de competitie begonnen. 

Spectaculair Soccer 
Tournament 2011
In de laatste week van de zomerva-
kantie vonden voor de 5e keer de 
EMK voetbaldagen plaats. 

Vanwege het feit dat het ging om de 5e 
keer heeft de organisatie een nieuw 
concept geïntroduceerd. Alle leeftij-
den werden in 4 teams verdeeld (tri-
bes) en vochten voetbalveldslagen uit 
op kleine veldjes en pannaveldjes. 
Klappers waren het beachvoetbal en 
spettervoetbal, voetballen in een klein 
laagje water.

De ruim 120 kinderen vonden het soc-
cer tournament geweldig en ook de 
ouders gaven aan dat de opzet, de te-
nues, de prijzen en de uitvoering een 
succes waren. De eerste aanmeldingen 
voor volgend jaar zijn er dan ook weer.

Uitslagen 
Nuenense 
tenniskampioen-
schappen 2011
Op zondag 4 september werden de 
Nuenense tenniskampioenschap-
pen 2011 afgesloten met een schit-
terende fi naledag. De afgelopen 14 
dagen werkten het weer prima mee 
en ook op de fi naledag ging, na een 
forse regenbui ' s-morgens om 9 uur, 
in de loop van de dag de zon weer 
schijnen. Er werden meer dan 30 
fi nales gespeeld.

Tenslotte konden aan het einde van de 
middag burgemeester Willem Ligt-
voet en wethouder Paul de Witte de 
prijzen en wisselbekers uitreiken aan 
de nieuwe Nuenense tenniskampioe-
nen 2011. 
Adriaan Luijks bij de heren en Marjo-
lein Theeuwen bij de dames. 
Lotte Verkuilen ontving de wisselbe-
ker bij de meisjes en Tim Vaes bij de 
jongens.
De overige uitslagen zijn terug te vin-
den op: www.tvwettenseind.nl.NKV – Mariarade 19-10

In de eerste competitiewedstrijd speelde NKV thuis tegen Mariarade. 
Onder leiding van de nieuwe coach Gert-Jan Hensing en teammanager 
Michael Koolen, was het team zeer gedreven om de eerste 2 punten binnen 
te halen. 

Vanaf het eerste fluitsignaal ging NKV 
vol passie van start. Maar ook de spe-
lers uit Hoensbroek stonden met veel 
enthousiasme op het veld voor hun 
eerste competitiewedstrijd. Het duur-
de daarom ook even voordat NKV op 
voorsprong  kwam. Helaas wist  Mari-
arade door onverwachte schoten en 
het minder sterk verdedigen van NKV 
telkens de aansluiting te vinden bij 
NKV en zelfs 2 doelpunten uit te lo-
pen vlak voor de rust. Maar NKV liet 
de kop niet hangen en zette nog even 
goed aan 3 minuten voor rust. Door 
goede aanvallen en goed samenspel 
wist NKV in deze laatste 3 minuten 

van de eerste helft 3 keer tot scoren te 
komen waardoor NKV met 9-8 de rust 
in ging.
Gemotiveerd kwamen de spelers van 
NKV na de rust uit de kleedkamers. 
NKV ging er voor de volle 100% voor 
om de eerste 2 punten van het seizoen 
te pakken. Dit straalden de spelers ook 
uit waardoor ze makkelijk de voor-
sprong konden vasthouden en steeds 
verder uitbouwden. Onder aanmoedi-
ging van het enthousiaste thuispubliek 
werd er gewonnen met 19-10. NKV 
heeft in de eerste wedstrijd zeker laten 
zien dat ze er dit seizoen voor de volle 
100% voor willen gaan.

Laura van Gennip Nederlands 
kampioen met Bont Fire
 
Op 3 september werden de Nederlandse kampioenschappen pony’s ofwel 
de Hippiade verreden. Voorafgaand aan deze Hippiade hebben ruiters en 
amazones al een heel selectietraject afgelegd. Eerst worden ze de beste van 
hun kring en pas als ze vervolgens goed presteren op de regiokampioen-
schappen, verdienen ze een uitnodiging voor de Hippiade op het KNHS-
centrum in Ermelo. Liefst 5 ponyruiters van Ponyclub Prins Willem Alexan-
der bemachtigden zo’n uitnodiging en verschenen aan de start in diverse 
disciplines.  
Voor Laura van Gennip was het een 
spannende en vooral warme dag. Met 
haar viervoeter Bont Fire reed ze een 
super dressuurproef in de klasse AB-
L2. Er was veel concurrentie en ze had 
niet gedacht met de titel naar huis te 
gaan. Het wachten op de uitslag was 

zenuwslopend maar met 68,68% was 
Laura een terechte winnaar in haar 
klasse. 
Judith van Gennip reed met Special-
Indy een nette dressuurproef en werd 
12e in het eindklassement. Bij het 
springen werd het kampioenschap 
voor het D-Z en D-ZZ (zwaarste klas-
se) verreden over 2 manches. Teddy 
van de Rijt was in beide klassen na-
drukkelijk aanwezig en werd 3e met 
Kosmo van Orchid’s in het klasse D-
ZZ en 7e met Jerry-Lee  in de klasse 
D-Z. Kimberly Peter met Troye (D-Z) 
en Bram van Heijst (D-L) vielen helaas 
niet in de prijzen. 

Het was een fantastisch Nederlands 
Kampioenschap onder zeer goede 
weersomstandigheden. Nuenen kan 
trots zijn op hun ruiters en amazones.

Laura van Gennip met Bont Fire.Programma 
“De Lieshoutse 
Wielrenners”
Vanaf 1978 is de Lieshoutse vereni-
ging “De Lieshoutse Wielrenners” 
actief binnen het veldritgebeuren. 
Zondag 25 september staat voor de 
7de keer een veldtoertocht op het 
programma.  

Twee tochten worden in de directe 
omgeving van Lieshout uitgezet, een 
van 25 en een van 45 kilometer. Een ie-
der kan hieraan deelnemen. 
Zondag 20 november 2011 wordt de 
32e Bavaria-veldrit van Lieshout geor-
ganiseerd en alle categorieën die de 
KNWU kent, doen hieraan mee. Om 
elf uur is de eerste start. 
Zondag 4 december 2011 is de 32e 
jeugdveldrit van Lieshout en dan ko-
men licentiehouders van 8 tot en met 
14 jaar aan het vertrek. Voor meer in-
formatie: www.lieshoutsewielrenners.
nl.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl



onze
kindermerken:

Sorel (nieuw)
Develap

Romagnoli
Shoesme

Giga
Yellow Cap
Converse

Vans (nieuw)
Le Coq sportif

Münich
Mistral

Timberland (nieuw)
Redzz (nieuw)

Clic
Gattino

Hip (nieuw)
e.a.

onze
herenmerken:

Tommy Hilfiger
Van Bommel

Converse
Replay

Le Coq Sportif
Pantofolo d’Oro

Cruijff
Panama Jack

Mistral
Timberland (nieuw)

Mc Gregor
Goliath (nieuw)

Vans (nieuw)
Sioux

Floris van Bommel
Teva

Sorel (nieuw)
van Lier

Mephisto
e.a.

  onze damesmerken:
Lamica, Paul Green, Every Body, Gabor, Wolky, Manas, Via Vai, Sorel(nieuw), Walk in the Park (nieuw), Shabbies (nieuw), 
Timberland (nieuw), Tommy Hilfiger (nieuw), Carmens, S. Oliver, B.P., Rapisardi, Replay, Waldlaufer, Unisa (nieuw), Emu, 

Equo (nieuw), K&S, Mery (nieuw), Mjus, Aqa, Panama Jack, Fit Flop, Monshoe, Goliath (nieuw), Ash, Julie Dee, Alexandria, 
Rohde, Rieker,  Dei Colli, Mistral, Teva, e.a.

UnisaTimberlandK & S

Tommy Hilfiger Walk in the ParkShabbies

Timberland

Mc Gregor

V. Bommel

nieUWe WinTerCoLLeCTie
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