
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

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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Dokter J. van Nierop 
vervanger van Dokter Brantjes

is afwezig i.v.m. vakantie 
van 10 t/m 14 okt.
Telefoon 040-2951030

Praktijk huisarts 
Rutten & Van de Sande

GESLOTEN van 10 t/m 14 okt.
Info waarneming tel. 040-2837083

Redactie Rond de Linde
Tekstbijdragen dienen uiterlijk 

maandag 17.00 uur op het 
redactieadres binnen te zijn.
redactie@ronddelinde.nl

Koninklijke
onderscheiding
Jan Matthijsse

Straatnaam 
Jan Ooster-
houthof 

Nuenen twee
brede scholen 
rijker

D
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I.v.m. de landelijke stakingsdag 
huisartsenzorg op 6 okt. aanstaan-

de zijn de Nuenense praktijken 
voor reguliere zorg gesloten. 
Voor spoedgevallen op 6 okt 

spoedpost: 0900-8861

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

Erica Terpstra opent Woon Initiatief Nuenen 
met ‘de wave’ en 18 linten 

24e Vincent van Gogh-rit Nuenen
Op zondag 2 oktober wordt de hippische oriëntatietocht van 25 kilometer 
voor de 24e keer verreden in de bosrijke omgeving van Nuenen, Helmond 
en Laarbeek.

Door Monique van Hagen.

Vrijdag 23 september, een bijzondere dag, het begin van de astronomische 
herfst, maar veel belangrijker nog, ook de dag dat het Wooninitiatief Nue-
nen offi  cieel werd geopend. De 18 jonge bewoners van het Wooninitiatief 
hebben in april van dit jaar al hun appartementen betrokken en dus hoog-
ste tijd om dit unieke project in Nuenen offi  cieel te openen.

Als laatste begint Erica Terpstra haar 
toespraak, “dat zij vanmorgen wakker 
werd en dacht YES! want wat is er 
mooier in deze tijd van veel zorgen om 
zulk mooi project te mogen openen”. 
Ook laat zij weten dat zij vanmorgen 
de minister heeft gesproken en dat die 
haar vertelde dat de ouders zich geen 
zorgen hoeven te maken over het 
PGB, wat een spontaan applaus ople-
verde van de aanwezigen.
Het meest belangrijke dat door alle 
sprekers werd aangehaald, is de grote 
volhardendheid van de ouders en de 
goede samenwerking met alle partij-
en. “Zo’n project kan alleen slagen als 
er veel emotie in zit. En dat is terug te 
zien, kijk naar het gebouw, kijk naar de 
blije gezichten van de kinderen” 
spreekt vol trots de voorzitter, Ton 
Cox, van het W.I.N. 
Bram de ceremoniemeester vraagt 
tussen de speeches door van het pu-
bliek een applausje voor de 18 stra-

door Erica Terpstra. De W.I.N. vlag 
wordt gehesen door Paul en Esther, 
dan krijgt iedere bewoner een lint vast 
te houden, die met elkaar verbonden 
worden, er wordt afgeteld en het lint 
doorgeknipt door Erica Terpstra.

De blaaskapel begint weer te spelen, 
de bewoners en genodigden lopen het 
gebouw binnen, er wordt door enkele 
bewoners nog een mooi woordje ge-
sproken, getoost en dan zingt ieder-
een een ‘Lang zullen ze leven’. 
Voor meer info over het W.I.N. zie: 
www.hetwin.nl

Erica Terpstra opende te midden van bewoners en vele belangstellenden afgelo-
pen vrijdag het WIN project. 

Er staan buiten veel mensen bij de in-
gang aan de Bosgorsstraat te wachten 
in de warme herfstzon voor het bijwo-
nen van de feestelijke opening. De be-
woners hebben vooraf Erica Terpstra 
mogen ontvangen voor een persoon-
lijk gesprek met haar. 
Na deze kennismaking lopen zij geza-
menlijk in optocht, voorafgegaan door 
de vrolijke muziek van ‘Blazerij de 
Molshoop’, richting de ingang waar de 
officiële opening zal plaatsvinden.
De ceremoniemeester Bram ontvangt 
het gezelschap en benoemt zichzelf 
vandaag tot ‘Persoons Gebonden But-
ler’ en grapt verder dat er zich voor 
deze gelegenheid slechts 76 sprekers 
hebben gemeld, terwijl er dat maar 
vier waren.

Als eerste spreker komt Ton Cox 
(voorzitter van het W.I.N.) aan het 
woord, hij heet iedereen en in het bij-
zonder mevrouw Erica Terpstra van 
harte welkom. 
Daarna spreekt Peter van Stipdonk 
(voorzitter van de woningbouwstich-
ting Helpt Elkander) en hij wenst de 
bewoners veel woonplezier. 
Vervolgens komt burgemeester Ligt-
voet graag aan het woord om dit 
hoogtepunt nog mee te kunnen ma-
ken, voordat hij in februari volgend 
jaar met pensioen gaat.

lende bewoners die er vandaag extra 
mooi en feestelijk uitzien. En anders-
om krijgen ook de aanwezigen een ap-
plausje van de bewoners.

En omdat vandaag iedereen blij is, be-
gint de ceremonie met het inzetten 
van ‘de wave’, zoals in de topsport, 

Vincent van Gogh-rit in Nuenen.

tuigen met hun gekostumeerde men-
ners en passagiers voor deze tocht de 
weg op.

De route voert door fraai herfstland-
schap, met tussendoor een sherrystop 
aan de Gerwenseweg in Stiphout, naar 
restaurant de Croyse Hoeve te Laar-
beek/Helmond. Hier kan de lunch 
worden genoten tegen het schitteren-
de decor van het middeleeuwse kasteel 
Croy. Na een smaakvolle Brabantse 
hap en een glas wordt het volgende 
deel van het parcours afgelegd. Het 
traject eindigt tenslotte weer in de 
dorpskom van Nuenen. De route is 
met richtingbordjes bewegwijzerd en 
is ook voor bezoekers goed te volgen. 

Terug in Nuenen is het tijd voor Bra-
bantse gemoedelijkheid en gastvrij-
heid op de talrijke terrasjes. Ook aan 
de kinderen is gedacht. Rond het park 
zijn gratis kinderattracties ingericht. 
Na de finish van de authentieke koet-
sentocht, die rond 16.00 uur staat ge-
pland, sluit het middagdeel af met de 
prijsuitreiking. Voor deelnemers en 
belangstellenden wordt het evene-
ment vanaf 20.00 uur afgerond met de 
prijsuitreiking van de oriëntatietocht 
en met een feestavond in cultureel 
centrum Het Klooster aan het Park.  

Een kleurrijke stoet van authentieke 
rijtuigen, aanspanningen en equipes 
zal dan de Brabantse dreven omtove-
ren tot een nostalgisch en schilderach-
tig plaatje. 
Het attractieve paardenspektakel 
brengt behalve zo’n 300 viervoeters 
jaarlijks tussen de vijf- en tienduizend 
bezoekers op de been.

Het evenement begint met een defilé 
rond het Nuenense Park vanaf 10.00 
uur. Hier kunnen bezoekers en deel-
nemers genieten van een romantisch 
straatbeeld van weleer, toen pk’s let-
terlijk nog uit echte paarden kwamen. 
Ook vindt hier de jurering plaats. Om 
11.30 uur gaan ook de authentieke rij-

Contact met 
Redactie 
Op vrijdag 30 september zijn de 
lezers van ons blad in de gele-
genheid om met het redactie-
team van Rond de Linde in 
gesprek te gaan bij Kunsthandel 
Dumay, Park 75 (voorheen de 
Fortis bank).

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

Speeltuin de Kievit 
blijft open met 
mooie weer
De zon maakt komende week haar 
comeback... de weersvoorspellingen 
zijn veelbelovend! Daarom hebben het 
bestuur en de vrijwilligers van Speel-
tuin de Kievit besloten nog even te 
wachten met het opruimen en winter-
klaar maken van de speeltuin. Speel-
tuin de Kievit houdt haar poort open 
voor alle kinderen, die nog heerlijk 
willen spelen. Bij goed weer is de poort 
open op woensdag-, vrijdag-, zater-
dag- en zondagmiddag van 13.30 tot 
17.30 uur. 



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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Handhaving
De komende tijd wordt vanuit handhaving meer aandacht besteed aan 
parkeren. Tot 15 oktober wordt bij fout parkeren op de Berg nog een 
waarschuwing gegeven. Na 15 oktober, of wanneer men ondanks een 
waarschuwing wederom fout parkeert, wordt verbaliserend opgetreden. 
De boete voor fout parkeren bedraagt 70 Euro. Voor hinderlijk parkeren 
op de Berg wordt al langere tijd verbaliserend opgetreden.

Aanpassingen in ontwerp
Naar aanleiding van een evaluatie met bewoners en winkeliers van de Berg 
worden de komende tijd nog een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd 
in de parkeersituatie. Het gaat hierbij om het realiseren van een aantal 
extra parkeerplaatsen of het verschuiven van enkele parkeerplaatsen. 

Blauwe zone
In het voorjaar van 2011 is in de raadscommissie de mogelijkheid bespro-
ken van een blauwe zone (parkeren met parkeerschijf) in het centrum. Het 
onderzoek naar de mogelijkheden voor het invoeren van een blauwe zone 
loopt nog. In mei 2011 is een parkeeronderzoek uitgevoerd in het centrum 
om een beeld te krijgen van de parkeersituatie. Naar verwachting neemt 
de gemeenteraad begin 2012 een besluit over het invoeren van een blauwe 
zone in het centrum van Nuenen.

RAADSVERGADERING 29 SEPTEMBER 2011
Op 29 september 2011 vergadert de gemeenteraad in Het Klooster 
om 19.30 uur. U bent van harte welkom om de vergadering te bezoe-
ken. Voor de vergadering is er een vragenhalfuurtje waarin de raads-
leden vragen aan het college kunnen stellen over onderwerpen die niet 
op de agenda staan.
De agenda en stukken staan op www.nuenen.nl
(bestuur en organisatie -->gemeenteraad --> raadsagenda).

TUINAFVAL
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische wijze 
aandachtspunten voor de opsporingsambtenaren (BOA’s) zijn benoemd. 
Wij zien gedurende week 40 en 41 extra toe op het thema tuinafval. Op 
de naleving van andere regels wordt uiteraard ook toegezien. 
Gedumpt tuinafval kan het milieu verontreinigen maar is ook storend 
voor het oog. Soms leidt illegaal gestort tuinafval ertoe dat men sneller 
andere zaken illegaal stort. Hierom hebben wij in de gemeente Nuenen 
een aantal regels waar u zich aan moet houden voor tuinafval. Zo moet 
tuinafval afzonderlijk worden aangeboden, dus niet in de grijze contai-
ner. Daarnaast moet u:
• het kleine, ‘normale’ tuinafval aanbieden in de groene GFT-container, 

die afhankelijk van uw woongebied om de twee weken op woensdag 
of donderdag wordt geleegd (in het buitengebied kunt bellen met 
het gratis nummer 0800 – 023 24 99 voor het legen van de container);

• het grove tuinafval aanbieden bij de milieustraat aan De Huufkes, 
omdat dit bij het grove huisvuil hoort. U mag 2 kubieke meter per 
keer storten. Dit kost eerste vier keer € 5,- per storting. Vanaf de 
vijfde keer is dit € 15,- per storting.

Het is dus niet toegestaan om tuinafval op een andere dan de hiervoor 
beschreven wijze aan te bieden of te storten zoals in parken, gemeente-
lijke plantsoenen, bossen of op parkeerplaatsen. De BOA’s zijn bevoegd 
om overtredingen van de genoemde regelgeving over tuinafval te verba-
liseren. 
Als u nog vragen heeft over dit artikel kunt u bellen met het nummer 
(040) 2631 631. Voor meldingen over bijvoorbeeld illegaal gestort tuin-
afval kunt u contact opnemen met het meldpunt van de gemeente Nu-
enen: (040) 2631 699. U kunt uw melding ook op onze site kwijt, www.
nuenen.nl, daar klikt u op het groene katje.

ONTVANGEN AANVRAGEN  
OMGEVINGSVERGUNNING
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht maken burgemeester en wethouders van 
Nuenen c.a. bekend aanvragen om omgevingsvergunning te hebben 
ontvangen voor:

Soort  Datum  Dossier- Locatie Activiteit
aanvraag ontvangst Nummer  

Uitgebreid 19/09/2011 N-HZ-2011-0143 Beekstraat 11 Bouwen badkamer 
 
Regulier 19/09/2011 N-HZ-2011-0144 Park 63B Slopen hellende  
    dakconstructie 

 
Regulier 22/09/2011 N-HZ-2011-0146 Zilvermeeuwhof 15 Veranderen carport 
 
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 
omgevingsvergunning is verleend.

VERLENGEN BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING MET ZES WEKEN

Soort  Dossier- Bouwadres Bouwactiviteit
aanvraag Nummer
   
Regulier N-HZ-2011-0128 Kerkstraat 18 Verbouwen en uitbreiden woonhuis 

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
 
22/09/2011 N-HZ-2011- Dennenlaan 17 Bouwen Gedeeltelijk slopen 22/09/
 0132  Slopen en uitbreiden  2011  
   RO bestaande  bungalow   
      

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
• aan menvereniging “de Coovelse Menners” zijn vergunning en ont-

heffingen verleend voor het organiseren van de jaarlijkse Vincent van 
Goghrit op zondag 2 oktober a.s., waarbij de start en finish plaats-
vindt in het centrum van Nuenen (verzenddatum 27 september 2011);

• aan Exploitatiemaatschappij Het Klooster Nuenen B.V. is toestem-
ming verleend voor het uitbreiden van het reguliere terras aan de 
linker- en rechterzijde (op de invalideparkeerplaatsen) alsmede voor 
het uitbreiden van het terras aan de voorzijde van het bestaande 
terras aan het adres Park 1 op zondag 2 oktober 2011 tijdens de Van 
Goghrit (verzenddatum 27 september 2011).

De vergunningen liggen vanaf heden ter inzage bij de balie Wonen en 
Openbare ruimte in het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nu-
enen. Tegen desbetreffende besluiten kunnen belanghebbenden binnen 
zes weken na verzenddatum (voor kapvergunningen geldt: na publica-
tiedatum) van het besluit, op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en wet-
houders van Nuenen c.a., Postbus 10 000, 5670 GA Nuenen.
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 voorzieningenrechter van de rechtbank te ‘s-Herto-
genbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90 125, 5200 MA ‘s-Herto-
genbosch, worden verzocht terzake van het bestreden besluit een 
voorlopige voorziening te treffen.  

Nuenen, 29 september 2011

PUBLICATIE
College Nuenen stelt protocol Social Return vast
Op 3 maart 2011 nam de gemeenteraad van Nuenen een motie aan 
waarbij het sociaal profijtbeginsel (social return on investment) voortaan 
een rol moet spelen bij inkoop en aanbesteding.

Wat betekent dit?
Als de gemeente Nuenen een inkoop- of aanbesteding uitvoert boven € 
150.000, dan wordt dit principe toegepast. Het gaat hierbij specifiek om 
aanbesteding van werken, leveringen en diensten. De opdrachtnemer is 
verplicht om 5% van de aanneemsom te besteden aan het inzetten van 
werklozen en/of het bieden van leerwerkstages aan jongeren.
Dit kan de opdrachtnemer zowel binnen als buiten de uitvoering van de 
opdracht doen.
Voordat een gemeente dit beginsel kan toepassen, moeten alle afspraken 
hierover worden vastgelegd in een protocol. Dit protocol is door het col-
lege van burgemeester en wethouders vastgesteld op 20 september 2011.
De uitvoering van het sociaal profijtbeginsel is neergelegd bij de WSD.

Nuenen, 29 september 2011

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

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

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

NEDERLANDSE IDENTITEITSKAART   
NIET MEER GRATIS
Op 21 september 2011 is een wetsvoorstel ingediend waarin geregeld 
wordt dat weer leges moeten worden geheven voor de Nederlandse 
identiteitskaart.
Dit wetsvoorstel heeft een terugwerkende kracht tot 22 september 2011, 
zodat de identiteitskaart vanaf die datum niet meer gratis is. Vanaf 22 
september 2011 worden bij de aanvraag van een identiteitskaart weer 
leges in rekening gebracht.

Geen aanvraag paspoort, rijbewijs etc. mogelijk op 18 oktober
In verband met noodzakelijke werkzaamheden aan onze geautomati-
seerde systemen is er op 18 oktober een beperkte dienstverlening aan 
de publieksbalies. 
Op die dag is het niet mogelijk om een paspoort, identiteitskaart, rij-
bewijs of uittreksels GBA aan te vragen of op te halen. 

Wij verzoeken u om hier rekening mee te houden en uw bezoek op een 
andere dag te plannen. Wij verwachten u op woensdag 19 oktober weer 
van dienst te kunnen zijn van 08.00 - 12.30 uur en 14.30 - 19.00 uur.

COLLECTE
In de week van 3 t/m 8 oktober 2011 wordt gecollecteerd door de 
dierenbescherming.

PARKEREN OP DE BERG
De werkzaamheden op de Berg zijn nagenoeg gereed. Met de herinrichting 
van de Berg is ook de parkeersituatie gewijzigd. In dit artikel is uitgelegd 
wat de wijzigingen inhouden. Verder wordt stilgestaan bij de plannen voor 
het verder reguleren van parkeren in de toekomst.

Vormgeving
In de nieuwe situatie liggen de parkeervakken op gelijk niveau met het 
trottoir. Deze keuze is gemaakt om de beeldkwaliteit van de Berg te ver-
beteren. Om duidelijk te maken waar geparkeerd mag worden zijn de 
parkeerplaatsen met een andere kleur steen gemarkeerd. De praktijk laat 
zien dat automobilisten nog moeten wennen aan deze situatie. Daarom 
worden de parkeervakken op de Berg voorzien van een P-tegel.

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

Parkeerverbodzone
In het centrum van Nuenen geldt al sinds enkele jaren een parkeerverbod-
zone. Op de invalswegen staat het begin en einde van de parkeerverbod-
zone aangegeven. Een parkeerverbodzone houdt in dat er buiten de par-
keervakken niet geparkeerd mag worden. Ook de Berg ligt binnen deze 
parkeerverbodzone en ook op de Berg mag dus alleen in de parkeervakken 
worden geparkeerd. Laden en lossen op de rijbaan is binnen een parkeer-
verbodzone wel toegestaan.

NIEUWE PARTIJ WOONACCESSOIRES

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

www.dewoondiscounter.eu

meubels & meer

Banken - Tafels - Kasten - Stoelen - Schilderijen - Accessoires

TIP: Urban zitmeubelen

Standaard Hoekopstelling 
€ 995,00

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

Nieuwe collectie 

WOONACCESSOIRES
spiegels, schilderijen, 

beelden en vazen

Rond de Linde op internet: 
www.ronddelinde.nl



      

   

Speciaalzaak
in aardappelen

groente en fruit

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

Groente
& Fruit

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

 WeekeNDreclame:  30 sept. eN 1 okt.: 

Holl. ijsbergsla, per krop ...... 0,49
Holl. komkommers, 2 stuks .. 0,99
Hollandse tomaten, hele kilo 0,89
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 3 oktober:

andijvie, panklaar, 1/2 kilo ............0,69
DINsDag 4 oktober:

Hutspot, panklaar, 1/2 kilo .............0,69
WoeNsDag 5 oktober:

rode kool, panklaar, hele kilo .... 0,99
DoNDerDag 6 oktober:

gekookte bieten, 1/2 kilo ........0,69
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
geHele Week vaN 30 sept. t/m 6 okt.:
galia meloen, per stuk ................ 1,25
conferance peren,  hele kilo  ... 0,69
cox’s o.p., hele kilo ........................ 0,79
mexico-salade, 250 gram ........... 1,59
perssinaasappels, 12 stuks .... 1,99

parkStraat 12b, nuenen, telefoon 040-2842311

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

Italiaanse 
weken!!!

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

parkStraat 12b, nuenen, telefoon 040-2842311

         

Bij 1 Portie 
Lasagne Bolognese
GRATIS salade caprese
100 gr. Italiaanse grillworst en
100 gr. Parma ham, samen voor .4,49
Pizza
2 stuks voor .......................................9,00
Figaro
100 gram voor ..................................1,25
Kip pesto salade
150 gram voor ..................................2,95
Maffia smulslof
per stuk voor .....................................2,75
Bijna al onze broodjes gaan warm de deur uit!!

koopJe

actie geldig van vrijdag 30 september 
t/m donderdag 6 oktober:

De R zit weer in de maand, 
dus het 2e pakje speculaas 

voor de halve prijs!
Gelders fijn 
volkoren 
brood..............
Kleine roomboter
cake........................ 	

Brood van de maand september:

Zadenrijk brood
Lekker meergranen brood

€	1,85

€	2,45

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen

Thuis in uw regio makelaars

Nuenen, Berg 2-4
040-2833708

Eindhoven, Edenstraat 1
040-2692530

Ook vestigingen in Helmond, Eersel, Deurne 
en Reusel

Onze kantoren zijn op zaterdag tot 
16.00 uur bereikbaar

www.vansantvoort.nlVolg ons op twitter #vsmmakelaars

Zeer ruime twee-onder-één-kap won-
ing met garage, fraai aangelegde ach-
tertuin pal zuid gelegen en maar liefst 
vier  slaapkamers. Het geheel is gelegen 
in een zeer rustige straat, in een fijne        
buurt, op enkele minuten loopafstand 
van de gezellige dorpskern van Nuenen.

Prijs: € 339.000,-- k.k.

Deze goed onderhouden geschakelde 
twee-onder-één-kap woning is gelegen 
in de gewilde wijk ‘Nuenderbeek’. Ide-
aal voor gezinnen door de royale woon-
kamer en de volop privacybiedende 
achtertuin. De woning is gelegen in een 
autoluwe straat in een kindvriendelijke 
omgeving nabij diverse groenvoorzie-
ningen. 

Prijs: € 339.000,-- k.k.

Een ruim vrijstaand-geschakelde won-
ing met een klassieke uitstraling. De 
wo-ning is gelegen op een centrale en 
mooie locatie in Nuenen. Een heerlijk 
lichte woning met grote raampartijen, 
garage en  5 slaapkamers. De achtertuin 
is op zuid-west gelegen. Aanvaarding is 
per direct mogelijk. 

Prijs: € 520.000,-- v.o.n.

Zeer rustig doch midden in het centrum 
van Nuenen gesitueerde, geheel nieuwe 
semi-bungalow met parkeerplaats in de 
parkeerkelder en tuin op zonzijde. De 
woning is voorzien van een luxe keuken 
en badkamer.

Speciale open huis prijs!!
Prijs: € 319.000,-- v.o.n.

Nuenen

Dalkruiddreef 3
Inhoud

± 540 m³

Perceel
 272 m²

Bouwjaar
1974

Nuenen

Schout Wernertslaan 15
Inhoud

± 435 m³

Perceel
 217 m²

Bouwjaar
1994

Nuenen

Hendrikstraat 4
Inhoud

± 713 m³

Perceel
 211 m²

Bouwjaar
2010

Nuenen

Noorstraatje 5
Inhoud

± 350 m³

Perceel
 152 m²

Bouwjaar
2010

Deze woningen zijn 
1 oktober a.s. vrij 
te bezichtigen van 
11.00 - 15.00 uur

Toyota Yaris, 5 Drs, 1.3 Automaat, 

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

oktober borstkaNkermaaND!

gisteren krijg je niet meer terug, maar vandaag is wel van jou.

Voetreflex kan een waardevolle ondersteuning bieden voor vrouwen met borstkanker. 
Ervaart u zelf eens de werking van een voetreflexmassage!

In het kader van de landelijke campagne ‘samen tegen borstkanker’ krijgt u als patiënt 
25% korting op één voetreflexbehandeling, afgestemd op uw klachten of wensen

(€ 43.50 i.p.v. 58,00).

Wilt u wat meer nalezen over voetreflex, dan nodig ik u uit mijn website te bezoeken 
www.hetvoetspoor.nl  Heeft u specifieke vragen of wilt u een afspraak maken, dan 

kunt u mij bellen op 06-15 09 86 86 of mailen naar info@hetvoetspoor.nl 

Behandelingen worden volledig of deels vergoed indien u aanvullend verzekerd bent. 
Verwijzing via uw huisarts is hiervoor niet nodig. 

U bent van harte uitgenodigd, Jacqueline Koehler

voetreflexpraktijk Het voetspoor
Waar het spoor van de voeten overgaat in de weg naar herstel



Roling, roling, roling!

Chris en Hanneke Vogels 
Keurslager

Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen-Zuid  
Telefoon 040-2834564

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

“Uw soepen specialist”

Gekookte achterham en 
filet Americain, samen.............399
Sjalotjes 
“Special”.100.gram...........................200

Leverkaas 150.gr..HALEN.=.100.gr..BETALEN

Varkenshaas Hoisin
“Special”,.100.gram..........................210

Goulash Soep 
“uit.eigen.keuken”............................325

DEZE.WEEK:

4 Gebraden gehaktballen
“Uit.eigen.keuken”,.liter...................................500.

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

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

Aanbiedingen geldig van 
maandag 3 t/m 
woensdag 5 oktober a.s.

Broccoli 
500 grAm .................0.79
Nieuwe oogst 
mANdArijNeN  
per kilo .................. 1.79
FrAmBozeN
per doos ................. 1.79
prei
per kilo .................. 0.79

Aanbiedingen geldig van 
donderdag 29 sept. t/m 
zaterdag 1 oktober a.s.
 
muskAAt druiveN
per kilo ..................1.99

verse vijgeN  
4 stuks .................... 1.49

spruitjes
500 grAm ................. 0.79

kNolselderij
per stuk ..................0.99

vaste aanbieding:
cherry tomaten, per doos ..........0,69
champignons, per doos ..................0,79

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

Schnitzels 
Gepaneerd,.div..soorten,.4.voor...........550

Weverstraat 19, NueNeN, tel. 040-2838333

Dierenspeciaalzaak

4 OktOber dierendag
En zoals ieder jaar 

Trakteert de Dierenvriend:
10% korting op het gehele 

assortiment

voor elke klant een 
cadeautje.

Kijk voor meer informatie op:
www.dedierenvriendnuenen.nl

Tot ziens!
Ewald en Daniëlle

De zorg voor uw kind is misschien wel de grootste uitdaging in uw leven. 
Gelukkig staat u er niet alleen voor. ZuidZorg helpt u graag op weg tijdens de 
zwangerschap en de kraamtijd. En ook daarna kunt u bij ons terecht voor 
deskundige hulp bij de zorg voor uw kinderen. Van baby tot kleuter. En dat 
geeft rust.

ZuidZorg is er graag voor u met: 
• Zwangerschapscursussen
• Informatieavonden over borstvoeding
• Kraamzorg
• Het consultatiebureau
• Cursussen rondom opgroeien en opvoeden
• Voedings- en dieetadvies speciaal voor kinderen
• Thuisbegeleiding: als opvoeden niet vanzelf gaat 

Meer informatie op www.zuidzorg.nl of bel 040 2 308 408

Onbezorgd.
Daar zorgen wij graag voor.

Nieuwstraat 45  
5691 AB  Son en Breugel

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

www.sonnerie.nl

Hotel • Brasserie • Zalen

Iedere zaterdag & zondag
Tafelbrunch

High TeaHHiighh TTea
Iedere zaterdag & zondagd d & dd d & d

ACTIVITEITEN AGENDA

Tijdens onze high tea wordt de tafel gevuld met 
heerlijke lekkernijen zoals sandwiches, quiche, 
scones, muf ns, toast en wordt afgesloten met 
een heerlijk dessert. Natuurlijk onbeperkt diverse 
soorten thee, puur natuur, los geserveerd. Ook 
door-de-weeks mogelijk voor groepen vanaf 
8 personen.

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

Volwassenen  21,50 
p.p.

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

Standaard High Tea 21,50 p.p.
(uitbreidingen mogelijk)

                     












      
          

       
        


 
 











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

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

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

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

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

Het fundament voor de start van een goede bouw!
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In het hart van Brabant ontstond het idee om alle lekkere, gezonde en voor-
al bewust kleinschalig en regionaal gemaakte producten te verzamelen. 
Deze producten zijn in Brabant geproduceerd of geteeld. Kleinschalig ver-
vaardigd, bewerkt en verpakt, met korte afstand tussen de producent en de 
klant. Vaak milieuvriendelijk en bewust geproduceerd zonder toevoeging 
van kunstmatige geur- of smaakstoffen.

Lekker Brabant verzamelt een uniek 
assortiment producten waarvan de   
smaak en de kwaliteit zeer belangrijk 
zijn. Alleen de beste producten van de 
echte ambachtelijke specialisten ko-
men in het assortiment voor. Zo werkt 
Lekker Brabant bijvoorbeeld samen 
met de Laarhoeve, een zorgboerderij 
waar mensen werken die een achter-
stand hebben op de arbeidsmarkt. 
Onder begeleiding verwerken zij verse 
groenten en fruit uit Brabant tot lang 
houdbare producten. Dit gebeurt op 
authentieke wijze zonder toevoeging 
van kleur- of smaakstoffen. Voor Lek-

ker Brabant maken zij onder andere 
de verschillende soorten jam, stoof-
peertjes, appeltjes met kaneel en Bra-
bantse pastasaus. Ook werkt Lekker 
Brabant met diverse ambachtelijke 
slagers die  producten als zult, hachee 
of boerenham aanleveren. En op het 
gebied van brood en banket wordt ge-
werkt met meerdere banketbakkers 
die ieder hun specialiteiten aan Lekker 
Brabant leveren. 
En sinds kort liggen de lekkere Bra-
bantse streekproducten in de schap-
pen van C1000 Ton Grimberg in Nue-
nen. Laat het U smaken!

Koninklijke onderscheiding 
voor de heer Jan Matthijsse 
Na afloop van de jaarlijkse herdenking van de bevrijding van de gemeente 
Nuenen op vrijdagavond 23 september heeft burgemeester Ligtvoet een 
Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer Jan Matthijsse (85). De 
uitreiking vond plaats in eetcafé Ons Dorp. 

Jan Matthijsse ontvangt de Koninklij-
ke onderscheiding: Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau op grond van de totali-
teit van zijn verdiensten op defensie- 
en andere terreinen. Tot aan zijn pen-
sionering was hij majoor bij de 
Koninklijke Landmacht (legerplaats 
Oirschot).

Hij heeft zich ingezet voor het in stand 
houden van historisch militair materi-
aal, o.a. legervoertuigen uit WO II. 
Mede door zijn inzet en initiatieven is 
de jaarlijkse viering van de bevrijding 
in de regio Zuid-oost-Brabant, in het 
bijzonder op 18 september te Eindho-
ven en rond 21 september te Nuenen, 

jaarlijks een indrukwekkende viering 
met een defilé van oorlogsvoertuigen. 
Deze voertuigen zijn voor jongeren 
een tastbaar element van de geschie-
denis over de bevrijding.

Jan Matthijsse is tot op heden een ac-
tief lid van de Vereniging van Airbor-
ne-vrienden. Daarnaast is hij ook vrij-
williger en gouden speld drager bij de 
Stichting 18 September Eindhoven. In 
de jaren 80 was hij actief lid van het 
Oranje comité Nuenen. In 1989 was 
hij oprichter en tot 2009 voorzitter 
van de Vereniging Wheels. Vanaf 2009 
is hij oprichter en actief lid van de Ver-
eniging Warwheels. 

 

Opwettense Watermolen in China
Van Gogh Friendship Park geopend
Dansende Chinese draken, doorknippen van een lang rood lint en een stort-
vloed van confetti. Het zijn de onderdelen van de officiële openingsceremo-
nie van het Van Gogh Friendship Park in Nanjing (China) op zondag 25 
september.
Geschenk
Het Van Gogh Friendship Park is een 
geschenk van de gemeente Eindhoven 
aan Nanjing ter gelegenheid van hun 
inmiddels 25-jarige vriendschapsrela-
tie. Eindhoven heeft toen een stukje 
Brabant cadeau gedaan. Op 5 hectare 
grond zijn enkele gebouwen uit Nue-
nen geplaatst, die ooit door Vincent 
van Gogh zijn geschilderd of gete-
kend, waaronder de Opwettense wa-
termolen, Windmolen de Roosdonck 
en een typische Nuenense langgevel-
boerderij. En dat alles op ware grootte. 
Dat is ook de reden dat het park deze 
naam heeft gekregen. 

Stukje Nuenen
Dit park is onderdeel van een groter 
park, waar in het weekend zo’n 30.000 
bezoekers komen. Toeristisch gezien 

De Eindhovense en Nuenense delegatie klaar om het lint door te knippen van het 
van Gogh Friendship Park in Nanjing.

Jan Kees Lemkes (links) tijdens de openingsceremonie in Nanjing.

is het Van Gogh Friendship Park een 
aanwinst voor Nanjing. Maar zeker 
ook voor het bedrijfsleven uit Eindho-
ven en Noord-Brabant, want kunst en 
cultuur vormen een goede basis om 
relaties met het Chinese bedrijfsleven 
verder te ontwikkelen. En uiteraard is 
het voor Nuenen een hele eer dat in 
het verre China een stukje Nuenen 
vertegenwoordigd is. Vanuit Van 
Gogh Village Nuenen knipt vice-voor-
zitter Jan Kees Lemkes mede het lint 
door.

De heer Jan Matthijsse ontvangt de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-
Nassau

Verloren 
Beau vd Steen (10 jaar) heeft tot 

haar groot verdriet haar Samsung 
camera met al haar paardenfoto’s 

verloren op zondagmiddag de 
25e  in het speeltuintje nabij 

Lobroec. Wie heeft deze gevon-
den? Tegen beloning terug te 

bezorgen bij fam. Vesters, Lobroec 
32, Nuenen. Tel. 2840506.

                              

Speelgoedbeurs 
in Lieshout
Op 5 oktober is er weer een speel-
goedbeurs. Deze wordt gehouden in 
het Dorpshuis aan de Grotenhof in 
Lieshout. Dit is een mooie gelegen-
heid om speelgoed te kopen voor 5 
december of eventueel te ruilen 
door zelf speelgoed aan te bieden. 

Inleveren van speelgoed
U kunt het speelgoed inleveren op 
woensdag 5 oktober tussen 12.00 en 
13.00 uur in het Dorpshuis. U moet 
een lijst maken met hetgeen u te koop 
aanbiedt. Geen knuffels. Artikelen die 
uit meerdere delen bestaan, wordt 
aangeraden goed aan elkaar te bevesti-
gen of in een plastic zak te verpakken.

Verkoop
Voor de verkoop is de beurs geopend 
van 18.00 tot 20.00 uur. Betaling van 
het speelgoed aan de kassa.
Niet verkocht speelgoed en het geld 
kunnen worden opgehaald tussen 
22.00 en 22.30 uur in het Dorpshuis. 
De organisatie ontvangt 15% van het 
geld van de verkochte spullen. Entree-
geld voor volwassenen is 1 Euro.
Voor inlichtingen: Toos Goossens     
tel. 0499-422633 / Joes Kempe tel. 
0499-423063 / Jose Berkers tel. 0499-
323259.
                                                                   

Samen 82 jaar 
brandweerervaring
Tijdens het brandweerfeest in de kazerne aan het Dwerspad reikte burge-
meester Ligtvoet enkele onderscheidingen uit. Gerard van Keulen nam 
afscheid in verband met functioneel leeftijdsontslag van de vrijwillige 
brandweer en ontving de Koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. De jubilarissen Ton Crooijmans en Jos van Maasakkers 
vierden hun 25-jarig jubileum en ontvingen de gemeentelijke erepenning in 
zilver.

Gerard van Keulen: 
afscheid na 32 jaar brandweer
Op 1 januari 1979 kwam Gerard in 
dienst van de vrijwillige Brandweer 
Nuenen. Op 1 mei 2011 is hij officieel 
uit dienst gegaan in verband met het 
bereiken van de 55-jarige leeftijd.

Onderscheidingen voor de brandweermannen. Links Ton Crooijmans en zijn vrouw 
Noor, midden Gerard van Keulen en Manou, rechts Jos van Maasakkers en Gerrie.

Na diverse opleidingen volgde bevor-
deringen tot Brandwacht 2e klasse, 
Brandwacht 1e Klasse, Hoofdbrand-
wacht, Onderbrandmeester en tot slot 
Brandmeester. Voor zijn langdurige 
verdiensten ontving hij in 2004 bij zijn 
25-jarig jubileum de gemeentelijke 
erepenning in Zilver. Bij gelegenheid 
van zijn afscheid ontvangt hij nu de 
Koninklijke onderscheiding: Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau. Inmiddels is 
zoon Ramon ook in het voetspoor van 
zijn vader en grootvader getreden. En 
is ook de 4e generatie in de maak! 

Ton Crooijmans en Jos v. Maasakkers: 
25-jarig jubileum
Op 1 januari 1986 kwamen Ton en Jos 
in dienst van de vrijwillige Brandweer 
Nuenen. Na diverse opleidingen volg-
den bevorderingen tot Brandwacht, 
Brandwacht 1e klasse en Hoofdbrand-
wacht.

Vanaf januari 2004 zijn zij Verkenner 
gevaarlijke stoffen en Jos is ook Uit-
rukchauffeur en preventie controle 
functionaris. Bij gelegenheid van het 
25-jarig jubileum ontvangen zij naast 
de brandweeronderscheidingen ook 
de gemeentelijke erepenning in zilver.
 

Kienen 
op het 

Pleincollege 
Op dinsdag 4 oktober 

organiseert VrouwenVereniging 
Nuenen-Gerwen weer het kienen 

op het Pleincollege aan de 
Sportlaan 8 te Nuenen. 

Aanvang 20.00 uur. 
Ook niet leden zijn 
van harte welkom.

Tentoonstelling 
Zomerfoto's IVN 
De FotoWerkGroep van het IVN geeft een tentoonstelling op zondag 2 okto-
ber van 11.00 uur tot 17.00 uur. De kleurrijke presentatie van de zomerfoto’s 
kunt u vinden in de IVN-ruimte van Het Klooster aan het Park 1 in Nuenen. 
De toegang is gratis.

Eén van de werkgroepen van het IVN 
Nuenen is de FotoWerkGroep, be-
staande uit een aantal enthousiaste 
amateurfotografen die er plezier in 
hebben om de Nuenense natuur te fo-
tograferen. Elke maand trekken zij er 
samen een zaterdagochtend op uit om 
op beeld vast te leggen hoe mooi en 
gevarieerd de natuur is in de verschil-
lende jaargetijden.

Om belangstellenden de gelegenheid 

Een zomerfoto van het IVN

te geven deze foto’s te bekijken, wordt 
er enkele keren per jaar een tentoon-
stelling georganiseerd. In april  vond 
de druk bezochte tentoonstelling van 
de lentefoto’s plaats. Binnenkort wor-
den er 50 fraaie zomerfoto’s gepresen-
teerd, allemaal gemaakt in de Nuenen-
se natuurgebieden.

Ook tijdens de openingstijden van het 
“IVN winkeltje” op donderdagmiddag 
van 15.00 uur tot 16.30 uur kunt u al-
tijd binnen lopen om de foto’s te be-
zichtigen.

Herfstdag in 
De Walburg 
Op 9 oktober is er een thema Herfst-
dag in De Walburg tuin. Er zijn weer 
volop appels (o.a. Schone van Bos-
koop en Bramley) kweepeer en de 
voorjaarsbollen zijn binnen, er zijn 
ook veel walnoten.

Voor wie niet kan wachten tot 9 okto-
ber, De Walburg is geopend op maan-
dag, donderdag, vrijdag en zaterdag 
van 10.00 uur tot 17.00 uur. Voor meer 
info: www.dewalburg.nl
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Toch ook wél tijd en oog voor elkaar
 
Ik schrijf dit stukje naar aanleiding van de ingezonden brief van Anita van Dun 
“Ongeval” die geplaatst werd in Rond de Linde van 15 s eptember j.l. 
Zij had  behoorlijk letsel opgelopen bij een  ongeval met een andere fietser. De 
schuldige tegenpartij had geen hulp aangeboden en een automobilist die er niet 
door kon omdat Anita op de grond lag ging staan toeteren.
Dat het ook anders kan heb ik ruim anderhalf jaar geleden ondervonden.
 
Het was januari en de straten waren spiegelglad. Aan het eind van de middag 
moest ik de Vincent van Goghstraat oversteken. Deed dat natuurlijk behoedzaam 
maar ging toch genadeloos onderuit en smakte op mijn heup.
Een automobiliste die het had zien gebeuren parkeerde haar auto en kwam naar 
mij toe en hielp mij overeind. Toen bleek dat ik geen voet kon verzetten. 
Zij ging haar auto halen en manoeuvreerde die zó dat het geopende portier vlak 
naast mij was zodat ik mij op de autozitting kon laten zakken. Zij heeft mij naar
huis gebracht en zei dat ze nog een keer langs zou komen om te horen hoe het alle-
maal afgelopen was. Helaas heeft ze dat niet gedaan want ik had haar graag nog 
eens extra willen bedanken. Als deze geweldige lieve vrouw dit stukje leest
vraag ik haar: bel me eens en/of kom eens langs a.u.b.
Eerlijkheidshalve moet ik er bij vertellen dat er tijdens bovenbeschreven actie ach-
ter ons óók een auto, die er even niet door kon, stond te toeteren!
Nu ik toch een podiumpje heb in Rond de Linde stel ik de Gemeente de voor de 
hand liggende vraag: kan de bestrijding van de gladheid in het dorp niet verbeterd 
worden? Het is toch raar dat aan het eind van de dag een drukke straat als
de Vincent van Goghstraat nog steeds een ijsbaan was?

Bea Wijtmans, Weverstraat 86, 5671BD Nuenen. 040 2831794
 

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.

Als iedere seconde telt!!!
Ruim EEN jaar geleden heb ik, tijdens een overleg met de Gemeente Nuenen, ver-
zocht om er voor te zorgen dat de straatnamen en nummering in het Oog van     
Nuenen duidelijk leesbaar en herkenbaar werden gemaakt, zodat hulpdiensten 
snel ter plaatse zouden kunnen zijn, vooral in de avond en nacht.
Mij is toen verzekerd dat de gemeente in overleg zou treden met deze hulpdien-
sten. Helaas is dit tot op heden niet gebeurd.
In de nacht van 1 op 2 september jl. was er acute hulp nodig, dit bij een bewoner 
aan de Raessenshof. Echter de ambulance kon de betreffende straat en het appar-
tement niet vinden.
Aan de bewoonster, die dringend hulp moest verlenen aan haar man, werd ge-
vraagd om op de galerij te gaan staan en met een zaklamp te zwaaien.
Wat later kon de brancard de draai naar de lift niet nemen, bovendien was de lift 
te klein. Dit is toch te gek voor woorden in een nieuw appartement!
Helaas is deze nog jonge vader overleden.
Dit bericht is geplaatst met de volledige medewerking van de betreffende weduwe.

GEMEENTE NUENEN, DOE HIER IETS AAN, ZODAT DIT NOOIT MEER GE-
BEURT!

Tonnie Smids, Noorstraatje 6, 5671 KC Nuenen. 

Hockey team in kleding Ban Bouw

10 jaar “Pop Uit Laarbeek“
Op 15 oktober vindt de 17e editie van PUL plaats in Café-zaal De Koekoek, 
Dorpstraat 49 te Lieshout.

Het was 22 september 2001 toen PUL 
(Pop Uit Laarbeek) in Lieshout het eerste 
levenslicht zag. Een 6-tal enthousiaste 
organisatoren, een welwillende café-ei-
genaar en een handvol vrijwilligers cre-
eerden in zaal De Koekoek een poppodi-
um waar door de jaren heen inmiddels 
zo’n 35 bands hebben gespeeld. 
Naast de 35 bands hebben ook inmiddels 
zo’n kleine 5.000 bezoekers de weg naar 
De Koekoek weten te vinden. Een aantal 
jaren kwam PUL 2 maal voorbij, 2 maal 
werd The Battle of PUL (de bandwed-
strijd met een optreden tijdens Bavaria 
Open Air als hoofdprijs) georganiseerd 
om nu te zijn aanbeland bij de, alweer, 
17e editie. 
Elk jaar na de zomervakantie krijgt PUL 
vorm. Dan zijn de bands geselecteerd en 
vastgelegd, draait de PR machine op vol-
le toeren en treft men overige voorberei-
dingen om PUL te doen slagen. Het pu-
bliek wordt bij PUL dan ook nooit 
teleurgesteld. De bands die optreden 
worden bijgestaan door bekwame tech-
nici die ervoor zorgen dat voor wat be-
treft licht en geluid niets aan het toeval 
wordt overgelaten. Goede randappara-

tuur, een groot en goed ingericht podi-
um zorgen voor korte change-overs 
(wisselingen tussen de bands) zodat de 
“vaart” er in blijft. 

Ook voor de 17e editie is het programma 
weer compleet. Tijdens deze editie van 
PUL zullen, naast een oude bekende –Fi-
ve4You- twee, voor PUL, nieuwe bands 
te zien en te beluisteren zijn. Uit Lies-
hout komt de coverband Alive@Nine. 
Coverband The Leaves is een pop/rock 
coverband uit het zuiden van Nederland. 
Five4You, tenslotte, is een allround co-
verband uit de omgeving van Gemert-
Laarbeek.  Leuke bijkomstigheid is dat 
tijdens PUL Enzio van Erp uit Mariahout 
voor het eerst in de eigen gemeente als 
sologitarist te bewonderen zal zijn.
De 17e editie van PUL, 15 oktober 2011. 
Café-zaal De Koekoek, Dorpstraat 49 te 
Lieshout. Kaarten zijn te verkrijgen bij 
Café Zaal de Koekoek (Lieshout), Bloe-
menatelier 't Parapluuke (Lieshout), 
Yours Fashion (Beek en Donk), Bloem-
sierkunst Bloom (Aarle-Rixtel), Jumbo 
Supermarkten (Mariahout). Zie ook: 
www.popuitlaarbeek.nl

GEVRAAGD
AMATEUR EN PROFESSIONEEL KUNSTENAARS

Voor een nieuw te openen galerie in gemert.
Bij voldoende belangstelling kan deze galerie 

begin november geopend worden.

Als kunstenaar kunt u enkele m² huren per 
maand voor een klein bedrag.

VOOR MEER INFO STUUR EEN EMAIL NAAR
H.Cuypers1@upcmail.nl

De dames van Hockeyclub Nuenen in nieuw tenue dankzij nieuw sponsorcontract. 
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Kennismaking met andere 
culturen kan je leven verrijken
Spreekt deze titel u aan? Dan is het volgende voor u wellicht interessant. De 
parochies van Nuenen, Gerwen en Nederwetten hebben al enige tijd een 
uitwisselingsprogramma met een parochie in de plaats Tucurú, in Guate-
mala. 
Om de band tussen de parochies te 
verdiepen wordt een bezoek gebracht 
aan de mensen in Tucurú. De reis zal 
in juli volgend jaar plaatsvinden. Men 
zal een week te gast zijn bij de paro-
chie in Tucurú en aansluitend volgen 
twee weken door Guatemala. 
Naast de ontmoeting met de parochi-
anen in Tucurú wordt er ook kennis 
gemaakt met de Mayacultuur. Niet al-
leen met de oude precolumbiaanse 
cultuur van eeuwen geleden, maar ook 
met de Maya’s die nu nog steeds de 
meerderheid van de bevolking vor-
men. Natuurlijk worden de oude tem-
pels in Tikal bezocht, maar ook de 
Maya-gemeenschappen van nu. Er 
wordt kennis gemaakt met hun cere-
monies en rituelen. Ook worden be-
zoeken gebracht aan coöperaties en 
boerenorganisaties. Het overgrote 
deel van de Maya-bevolking leeft in 
armoede, maar de manier waarop zij 
proberen om zich in een vaak uitzicht-
loze situatie staande te houden zal on-
getwijfeld heel veel indruk maken. 
Guatemala is een prachtig land, met 
een overweldigende natuur. Bergen, 
meren, vulkanen en tropisch oer-
woud. De reis wordt gemaakt met een 
organisatie die is gespecialiseerd in 
duurzaam reizen en die het land goed 
kent. 
Op dit moment bestaat de groep uit 7 
personen. Er zijn nog enkele plaatsen 
beschikbaar en daarom kan de groep 
worden uitgebreid met enkele betrok-
ken mensen. U hoeft niet kerkelijk ge-
bonden te zijn. 

Geen vrijblijvende vakantiereis
Deze reis is echter geen vrijblijvende 
vakantiereis; de organisatoren stellen 
wel enkele voorwaarden voor deelna-
me. De mensen die meegaan moeten 
goed voorbereid vertrekken. Daarom 
zijn er acht voorbereidende bijeen-

komsten georganiseerd waarin u 
wordt geïnformeerd over de geschie-
denis en de huidige situatie in Guate-
mala, en in Tucurú in het bijzonder. 
Een andere bijeenkomst gaat over de 
Mayacultuur, weer een andere over 
verschillende projecten die worden 
bezocht. Deelname aan deze bijeen-
komsten is verplicht, waarbij men 
echt niet moeilijk doet als u onver-
hoopt een keertje niet kunt. 
Een andere voorwaarde is dat u bij te-
rugkomst iets met uw ervaringen 
doet. Dat kan zijn in uw huidige werk-
kring, in het onderwijs, in de groep die 
verantwoordelijk is voor het uitwisse-
lingsproject, in uw vrijwilligerswerk. 
Afhankelijk van uw persoonlijke situa-
tie kan hiervoor een vorm worden ge-
kozen.
Ook wordt u de mogelijkheid geboden 
om Spaanse lessen te volgen. De kos-
ten hiervan bedragen ongeveer € 6,00 
per les. De organisatoren raden u 
dringend aan de taallessen te volgen, 
maar realiseren zich dat dit niet voor 
iedereen mogelijk is, gezien de tijd en 
de investering die dat vraagt. Basis-
kennis van de Spaanse taal, hoe mini-
maal ook, geeft u echter zoveel meer 
mogelijkheden om het contact en de 
communicatie te verdiepen. 

De totale kosten van de reis bedragen 
ongeveer € 2.000,00. Hierbij zijn de 
vlucht naar Guatemala, het vervoer 
ter plekke, overnachtingen en voeding 
inbegrepen.

Meer informatie?
Heeft dit artikel u enthousiast of 
nieuwsgierig gemaakt? Dan kunt u 
voor meer informatie over de Guate-
mala-reis contact opnemen met Leo 
Beckers, telefoonnummer 2833548 of 
Gemma van den Hooff, telefoonnum-
mer 2833305.

Ladiesnight 
in teken van Pink Ribbon
Op woensdagavond 5 oktober is er in Eetcafé Ons Dorp weer een Ladies-
night. Eetcafé Ons Dorp organiseert  op de maandelijkse Ladiesnight  altijd 
iets. Dit keer  wordt er in stijl gespeeld voor het goede doel; Pink Ribbon
Casino
Tijdens de avond wordt Eetcafé Ons 
Dorp omgetoverd tot een casino . De 
totale opbrengst komt ten goede aan 
Pink Ribbon. Stichting Pink Ribbon is 
een fondsenwervende organisatie die 
aandacht vraagt voor borstkanker. Zij 
willen er alles aan doen om ervoor te 
zorgen dat minder mensen borstkan-
ker krijgen. Daarnaast willen zij vroe-
ge diagnose bevorderen en de zorg 
voor borstkankerpatiënten en hun 
omgeving verbeteren. Oktober is de 
internationale borstkankermaand, in 
deze maand vraagt Pink Ribbon (ex-
tra) aandacht voor borstkanker. Dat is 
hard nodig want in ons land krijgt 1 
op de 8 vrouwen borstkanker in haar 
leven. Ieder jaar krijgen ongeveer 
13.000 mensen de diagnose borstkan-
ker, waarvan ook 100 mannen. Borst-

Nuenen c.a. twee brede scholen rijker: 
Heuvelrijk en De Dassenburcht
Door Elwien Bibbe

Gerwen heeft er een prachtig plein, nieuwe woningen en een bijzondere 
brede school bij. Op dinsdag 20 september verrichtte wethouder Paul de 
Witte de opening van Heuvelrijk. De naam verwijst naar de Heuvel, waaraan 
de brede school gelegen is. Op donderdag 22 september verrichtte hij 
opnieuw een openingshandeling, maar nu op het Andriesplein. Daar ver-
bond hij de drie gebruikers van De Dassenburcht, Kidssociety Erica, Peu-
terspeelzaal ’t Kwetternest en BS De Dassenburcht middels een huwelijk à 
la trois in de echt. Daarmee beloofde het bruidstrio eeuwige trouw. Beide 
basisscholen vallen onder het bestuur van de Eenbes.

Heuvelrijk
Directeur Mark Smits van BS. St. Cle-
mens en Voorzitter Niek van de San-
den van de Eenbes staken hun enthou-
siasme voor het mooie gebouw en ook 
de fijne sfeer waarin ze het nieuwe ge-
bouw betrokken niet onder stoelen of 
banken. En ook Gerwen mag trots zijn 
op dit nieuwe stukje Gerwen midden 
in de dorpskern. De oude gevel van BS 
St. Clemens is in tact gebleven. Om de 
veranderingen te zien moet je langs de 
school naar achteren lopen. Daar be-
vindt zich in de aanbouw een aantal 
nieuwe lokalen, ingericht met de mo-
derne hulpmiddelen van deze tijd en 
een gymzaal met daaraan gekoppeld 
een groot verhoogd podium. Het po-
dium met schuifdeuren gescheiden 
van de gymzaal, is al voorzien van gor-
dijnen en lampen. De voorstellingen 
van de 8 klassen met samen 180 leer-
lingen kunnen dus al beginnen. 
Eenmaal binnen merk je geen verschil 
tussen de oude en de nieuwe ruimtes. 
In het ‘oude’ gedeelte zit de BSO en de 
kinderopvang van Kidssociety Erica. 
Met respectievelijk 16 en 20 plaatsen. 
Ook het peuterspeelzaalwerk, de Peu-
terhof, en bibliotheek dommeldal heb-
ben hier een plaats gekregen. 
Directeur Marcel Strolenberg van 
Kidssociety Erica benadrukte de sa-
menwerking tussen de verschillende 
gebruikers van het gebouw. Sommige 
vieringen en activiteiten doen ze sa-
men. Heel blij is hij ook met de buiten-
ruimte en met het feit dat de brede 
school meer dan het minimaal wette-
lijk aantal vierkante meters omvat. Be-
langrijk is ook de omwonenden bij de 
brede school te betrekken. “Een brede 
school moet de wijk bedienen en in dit 
geval dan het dorp.”
Aan het schoolplein grenzen ook een 
aantal woningen. Oorspronkelijk be-
doeld voor ouderen, maar uiteindelijk 
grotendeels bewoond door jongeren. 
De gemeente denkt nog na over de ex-
ploitatie van de gymzaal/theaterzaal. 
Want voor Gerwense en niet Gerwen-
se verenigingen is dit een prima loca-
tie.

De Dassenburcht
Een nieuwe directeur in een geheel 
nieuw gebouw. Directeur Mariëtte 
Franssen had de eer om in haar nieu-
we functie de kinderen en de genodig-
den toe te spreken in de prachtige, 
grote binnenruimte van De Dassen-
burcht. En dat deed ze met verve. De 
binnenruimte is het hart van de 
school. Daaromheen liggen de lokalen 
en overige ruimtes. De school op de 
plaats van de vier jaar geleden ge-
sloopte Andrieskerk, heeft twee ver-
diepingen met daarop nog woning-
bouw in de vorm van een aantal 
appartementen. De school heeft geen 
gymnastiekzaal. Voor de gymlessen 
blijft de school gebruik maken van de 
gymzaal aan de Mgr. Cuytenlaan.

Lezing over de geschiedenis van het 
breien en over breikunst
Is het gedaan met het breien? Wie kan het nog of wie wil het nog leren? En 
hoe lang bestaat de breikunst al? Deze onderwerpen horen tot de inhoud 
van de lezing die gegeven wordt bij Kunstencentrum CAN. 

De gebruikers van de brede school ko-
men allemaal van verschillende loca-
ties binnen Nuenen. Peuterspeelzaal ’t 
Kwetternest verhuisde van de Hon-
german naar de Dassenburcht, ’t Palet 
en De Triangel vanuit Nuenen cen-
trum. Inmiddels vormen deze beide 
basisscholen, de één van protestantse 
en de andere van katholieke huize, één 
school BS De Dassenburcht, onder  
bestuur van de Eenbes. Kidssociety 
Erica, kinderdagverblijf en BSO, ver-

Wethouder Paul de Witte sloot het huwelijk tussen BS De Dassenburcht met Lucia de 
Geus, Peuterspeelzaal ’t Kwetternest met  Els Slootweg en Kidssociety Erica’s Jurgen v. 
Stiphout . Vijf kinderen van de Dassenburcht waren getuige van de belofte van trouw.

Meneer Huub en Juul Ott zorgden voor een feestelijk tintje. Het was nog even zoe-
ken naar de goede sleutel, maar met de hulp van een aantal leerlingen was die 
snel gevonden. Wethouder Paul de Witte opende samen met Britt de deur van de 
nieuwe school.

huisden van de Kloosterstaat naar de 
nieuwe locatie. Zowel de beide basis-
scholen als Erica waren hard aan nieu-
we huisvesting toe. 
Dhr. Henri Smits van Helpt Elkander 
beloofde De Dassenburcht nog een 
cadeau. De leerlingen mogen hiervoor 
ideeën deponeren in een ideeënbus. 
De openingsceremonie werd afgeslo-
ten met de onthulling van een kunst-
werk buiten, een bankje gemaakt uit 
een steen van de Andrieskerk. De 
beeldhouwers zijn Joke Janssen-Sle-
gers, Jos van Ham, Frans Daamen en  
Jo Janssen-van de Nieuwenhof.

Op dit moment wordt gewerkt aan de 
totstandkoming van nog twee brede 
scholen in de gemeente Nuenen. Ook 
in Nederwetten, De Koppel, is de 
bouw van een brede school gestart en 
de Mijlpaal zal in de toekomst een 
plaats vinden in de nieuwe brede 
school, Gestapelde Werelden, op de 
plaats van de Hongerman. 

Kijk op www.dedassenburcht.nl of op 
www.sintclemens.nl om meer te zien 
of te horen over de feestelijke opening 
van beide scholen.

kanker raakt ons dus allemaal, direct 
of indirect.

Hoewel er normaal geen toegangprijs 
gevraagd wordt maakt men er voor 
deze avond een uitzondering.
Bij binnenkomst wordt gevraagd             
€ 5,00 te doneren voor Pink Ribbon, 
hiervoor krijgen de dames een wel-
komstdrankje en de eerste speelgeld 
voor het casinospel. Uiteraard kan er 
extra speelgeld gekocht worden om 
langer te spelen maar nog veel belang-
rijker om Pink Ribbon nog meer te 
steunen. 

Alle lady’s worden verwacht vanaf 
20.00 uur in Eetcafé Ons Dorp, waar-
bij om 20.30 uur de avond wordt ge-
opend door een ambassadrice van de 
stichting Pink Ribbon. 

Koken in Guatemala. (Foto Ruud van Akkeren)

Onderscheiding voor 
Tennisvereniging Nederwetten
Tijdens de jubileumreceptie van TV Nederwetten op zaterdag 24 september 
2011 heeft burgemeester Ligtvoet een bronzen erepenning uitgereikt  aan 
tennisvereniging Nederwetten vanwege hun 25-jarig bestaan.
Met op zaterdagavond een receptie en 
een feestavond en op zondag een 
brunch en een clinic van de nieuwe 
tennistrainer vierden de 180 leden het 
25-jarig jubileum. De club heeft te-
genwoordig drie banen en met behulp 
van veel vrijwilligerswerk is er tegen-
woordig een fraai paviljoen. Met vijf 
teams spelen zij de KNLTB-competi-
tie wedstrijden. Er speelt een team van 

jonge dames die op zaterdagmiddag 
competitie spelen. TV Nederwetten is 
een gezellige club zonder wachtlijst. 
Het is een hechte club in een hechte 
gemeenschap van ongeveer 800 inwo-
ners. Bij gelegenheid van dit 5e lus-
trum ontving de tennisvereniging Ne-
derwetten de bronzen erepenning van 
de gemeente Nuenen, Gerwen en Ne-
derwetten.

Marie-José van der Sandt, onder an-
dere coördinator Beeldende Kunst bij 

het CAN en textiel kunstenaar, zal de-
ze onderwerpen belichten en illustre-
ren. Iedereen die belangstelling heeft 
is van harte welkom. De lezing is gra-
tis. Om zo veel mogelijk geïnteres-
seerden te bereiken wordt de lezing 
zowel overdag als op een avond gege-
ven. Overdag op woensdag 5 oktober 
van 10.00 – 11.30 en ’s avonds op 
maandagavond 10 oktober van 20.00  
21.30 uur.
In verband met de beschikbare ruimte 
graag vooraf aanmelden tijdens de 
kantooruren van het kunstencentrum 
en wel op maandag van 13.30-15.30 
uur, op woensdag van 19.00 -  22.00 
uur en op vrijdagmorgen van 9.00 – 
11.30 uur.



Kruijswijk Makelaardij, Nieuwstraat 39, Son en Breugel  
www.kruijswijkmakelaardij.nl, Tel (0499) 472 572

*vraag naar de voorwaarden

mijnsonniuspark.nl

Koopwoningen v.a. e 286.000,- in een groene wijk, overal dichtbij.

Incl. luxe keuken met inbouwapparatuur

Als je nu koopt kun je een 
half jaar gratis wonen!*

Nog 3 te koop!

Nog slechts 1 te koop!

Wonen is 
Sonniuspark

 Wil jij ook overal 
 dichtbij wonen?

Heerlijk leven in Son en Breugel
Hoven-Zuid

Nog 1 te koop!

JOS MARTENS & ZN B.V. 
LANDBOUW TUIN & PARKMACHINES 

Ginderdoor 55, tussen Lieshout / 
Mariahout tel. 0499-423131 

www.josmartens.nl 
Ook voor reparatie / onderhoud 

 
 

 
 

STEHRK WERK  
SCHERPE PRIJZEN 

 
 

DE HUUFKES 29, NUENEN
T  040 - 284 12 22  WWW.KURA.NL

KURA GEEFT UW PAND
EEN EIGEN GEZICHT

KUNSTSTOF KOZIJNEN
VOOR DE BESTE PRIJS!

OOK IN UW REGIO

ULTIEME

HOUTLOOK
Geen aanbetaling

=
Geen risico

ONGELOFELIJK!!

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

geopend woensdag en donderdag van 10.00-17.30 
Vrijdag 10.00-20.00   Zaterdag 10.00-16.00
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n.BOXSPRING ‘EXCLUSIVE’
  In 35 kleuren en luxe stoffen leverbaar! (dezelfde prijs)
  Bestaande uit:
  -   Gestoffeerd hoofdbord 
   140, 160 of 180 cm breed (dezelfde prijs)
  -   2 x Gestoffeerde boxspring-
 onderbakken met ronde poten
  -   2 x 7-Zone pocketveringmatrassen 
   met HR-schuim afgedekt

  van 1427,  -

NU COMPLEET 995,-
GRATIS! matrastopper koudschuim T.W.V. 199,-

Rond de Linde op internet: 
www.ronddelinde.nl

Je vader zegt dat  
Je behekst bent 
vanwege Je handicap

wat kun Je doen?

word nu donateur 
 ing 7 800 800

gr
at

is
 p

la
at

si
ng

GARANTIEBEDRIJF

v.d. Wildenberg b.v.
Europalaan 2, 5674 Ca nuEnEn

Tel. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen
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Vershal in 
Parkstraat 1 jaar 
geopend
De vershal achter Bart Smit opende 
vorig jaar oktober haar deuren. 
Twee dagen in de week doet de 
Familie Timmermans daar zaken in 
de verkoop van groente en fruit en 
bloemen en planten.

In een hal, waar door de bescheiden 
omvang een gezellige marktsfeer 
heerst, ziet de consument vooral veel 
verse producten. Mevrouw Timmer-
mans vertelt dat op het eind van de za-
terdagverkoop de hal helemaal wordt 
leeggehaald en dat die voorraad wordt 
doorgestoten naar een markthande-
laar.
De vrijdag daarop, als de hal weer 
opengaat, wordt die afgevuld met 
kersverse voorraad uit eigen boom-
gaarden en vanuit de veiling.
De familie Timmermans is met de 
derde generatie actief in deze sector 
en beschikt over een eigen AGF 
Groothandel en heeft fruitboomgaar-
den in de Betuwe. Doordat ze zelf te-
len wordt  tussenhandel uitgeschakeld 
en kan men dus supervers en voorde-
lig aanbieden. Ook het aanbod van 
bloemen en planten is altijd vers en 
aangenaam geprijsd.
De Vershal is gevestigd op het par-
keerterrein achter Bart Smit aan de 
Parkstraat in Nuenen en is op vrijdag 
van 08.00 tot 19.00 uur open en op za-
terdag van 08.00 tot 17.00 uur.

Computercafé Nuenen
Computercafé Nuenen start op donderdag 6 oktober weer met een nieuw 
seizoen, waarin elke week in het lokaal van SeniorWeb iedereen welkom is 
om een inleiding over een onderwerp bij te wonen, er over te discussiëren 
en daarna zelf op de computers te oefenen. De koffie staat zoals gewoonlijk 
weer klaar om 9.00 uur, en om 9.30 uur start de inleiding.

Programma voor de maand oktober 
ziet er als volgt uit:

Donderdag 6 oktober: 
Stamboomonderzoek
Zoeken naar je voorouders. Wie zijn 
ze? Wanneer zijn ze geboren? Waar 
hebben ze gewoond en hoe leefden ze? 
Een vervolg workshop in samenwer-
king met het Regionaal Historisch 
Centrum Eindhoven.
 
Op 4 oktober organiseert het Compu-
tercafé Mierlo een workshop voor be-
ginners, in vestiging Mierlo van Bi-
bliotheek Dommeldal. Ook deze 
workshop in Mierlo is voor iedereen 
toegankelijk.

Donderdag 13 oktober: 
GPS wandel- en fietsroutes
Na deze workshop kunt u thuis uw ei-
gen fiets- of wandelroute uitzetten en 
in beeld brengen met GPS, Google   
Earth en Google Maps. En daarna uw 
eigen route fietsen met behulp van de 

Dierendag op Weverkeshof 
Ter gelegenheid van dierendag, zal op 2 oktober op Weverkeshof, aangevuld 
met extra kinderactiviteiten, de nieuwe pluimveewei officieel worden 
geopend. 

Waar ze al een aantal jaren over 
droomden, een wei die voor de bezoe-
kers heel diertoegankelijk is, hebben 
ze dit jaar met inzet van velen kunnen 
realiseren. Op zondag 2 oktober om 
13. 00 uur wordt het vernieuwde ach-
terterrein feestelijk geopend. Een pri-
ma dierendagmoment dus.

Al jaren stond, samen met de verhar-
ding van de paden op het achterter-
rein, een open pluimveewei op hun 
verlanglijstje. Door enkele gulle giften 
alsmede door de aanpak van hun eigen 
klussengroep wordt die droom dit jaar 
gerealiseerd. 
Nadat, afgelopen winter, eerst een 
aantal zonlichtafschermende bomen 
zijn gekapt is er begonnen aan de ver-
nieuwing van de paden, het plaatsen 
van nieuwe hoge hekken en het ver-
schuiven van het pauwen- en kalkoe-
nenhok. 
Zo ontstond er de pluimveewei, waar 
nu iedereen doorheen kan wandelen. 
Die weide wordt bevolkt door kalkoe-
nen, een paar nieuwe pauwen en enke-
le oorspronkelijk Nederlandse hoen-
derrassen. Door de nieuwe paden, nu 
kinderwagen, rollator en rolstoel-
proof, zijn ook de weiden van de scha-
pen, Toggenburgergeiten en Neder-
landse landgeiten, inclusief hun 
jongen van dit jaar, voor alle bezoekers 
jong en oud beter bereikbaar. Daar-
naast is ook de ganzenwei vernieuwd 
en is die populatie daar aangevuld met 
Kwakereendjes en Twentse landgan-
zen. 

Na de korte en feestelijke opening en 
het officieel doorknippen van het lint, 

start meteen het feest voor de kinde-
ren, voor wie het volgende program-
ma is samengesteld: Het poppenthea-
ter Kziewel. 
Een Brabants poppentheater met 
meer dan 30 jaar ervaring. Als van-
ouds komt Monique van de Oetelaar 
met dierendag op Weverkeshof de 

Dwèrsklippels 55 jaar dwèrs
Komend carnavalsseizoen vieren de gouden Dwèrsklippels en Dwèrsklip-
pelinnekes het 55-jarig bestaan van hun vereniging. Dat doen ze met tal van 
bijzondere activiteiten. Zo komt er een tentoonstelling van 55 jaar carnaval 
en een speciale carnavalskrant. Ook het thema voor dit gouden carnavals-
jaar is al bekend en luidt kort en krachtig: Dwèrs. Deelnemers aan de 
optocht kunnen dus al vast aan de slag.

Tentoonstelling
De carnavalsvereniging wil graag een 
tentoonstelling maken met allerlei do-
cumenten en attributen die een beeld 
geven van 55 jaar carnaval in Nuenen. 
Iedereen die nog oude foto’s, kos-
tuumstukken, bijzondere onderschei-
dingen of documenten heeft, wordt 
gevraagd die ter beschikking te stellen 
voor de tentoonstelling. De vereniging 
zal er uiteraard heel zuinig mee om-
springen. Contactpersoon is de prae-
ses van de senaat, Pieter van Wijk, e-
mailadres: P.vanWijk01@onsnet.nu.

Het Groot Gerwens Kookboek
De eerste recepten met foto’s zijn al binnen!  Hier alvast een voorproefje: het 
recept van een eenvoudige doch heerlijke linzensoep van Jacqueline. Zij 
heeft het recept van haar tante Coba die in 1917 in Gerwen werd geboren en 
Jacqueline maakt deze soep zelf al 33 jaar.

Benodigdheden:
500 gr. Blonde linzen
500 gr. Runder of gemengd gehakt 
naar voorkeur
5 grote uien
3 bouillonblokken
Kerriepoeder
Zout

Open dag in de 
Snuffeltuin
Op zaterdag 1 oktober bent u van 
10.00 tot 16.00 uur van harte wel-
kom in de Snuffeltuin bij Marie-
Christien Kop, ten Hout 4 in Neder-
wetten.

U kunt een kijkje nemen in het sfeer-
volle atelier om alle werkstukken te 
komen bewonderen, die u de komen-
de maanden kunt maken. U kunt zich 
inschrijven voor één of meer work-
shops, individueel of met een groep 
vriendinnen.
Na een gezellige ochtend, middag of 
avond gaat u dan naar huis met een 
pronkstuk, dat veel voldoening geeft 
en waar u nog lang plezier van zult 
hebben.

Nieuw in de Snuffeltuin is dit jaar het 
maken van zeepslingers en een work-
shop panelen schilderen inclusief 
lunch. Ook degenen die denken geen 
talent te hebben, zullen merken dat zij 
onder deskundige leiding tot veel in 
staat zijn. Voorbeelden van alle werk-
stukken die u kunt maken zijn tijdens 
de open dag te zien. Bij uw bezoek 
kunt u daar meer over horen. Tijdens 
deze dag zijn ook vintage sieraden ten-
toongesteld. Wanneer u nog meer wilt 
weten, bel dan 040-2836511.

Open dag Scouting 
Rudyard Kipling
Zaterdag 1 oktober is de Open Dag 
van Scouting Rudyard Kipling. Van 
13.00-16.00 uur bent u van harte 
welkom om te kijken en mee te 
doen! Bij de blokhut in het bos aan 
de Papenvoortse heide 5b, zullen 
activiteiten voor jong en oud geor-
ganiseerd worden. Komt u kijken?
Scouting is een jeugd en jongerenor-
ganisatie, die een plezierige en uitda-
gende vrijetijdsbesteding biedt voor 
kinderen tussen de 5 en 18 jaar. De ac-
tiviteiten worden georganiseerd door 
enthousiaste vrijwilligers.  Tijdens de 
Open Dag zullen voor de verschillen-
de leeftijden spellen worden georgani-
seerd zoals: vossenjacht, vuur stoken, 
hutten bouwen, levend tafelvoetbal, 
kratjes stapelen, survivallen of oud-
Hollandse spelletjes. U bent van harte 
welkom om hieraan mee te doen. 
Heeft uw kind na de Open Dag inte-
resse om bij Scouting te komen. Dan is 
het mogelijk om twee keer vrijblijvend 
mee te kijken. Er is geen wachtlijst dus 
je kunt meteen beginnen! Voor meer 
informatie over de Scouting kunt u 
kijken op www.rudyardkipling.nl. 

Station Charlotte: Seven Days
 
Deze band pretendeert geen coverband te zijn in de letterlijke zin van het 
woord. Seven Days speelt nummers van anderen en voorziet deze van een 
eigen Seven Days sausje.
Seven Days maakt muziek met pop/
rock/funk-invloeden.
De leden hebben een brede muzikale 
smaak en dat is in de muziek terug te 
horen. Seven Days laat zich qua mu-
ziek en geluid vooral beïnvloeden 
door de muziek uit de jaren 70. De ba-
sis wordt gelegd door de groovende 
ritmesectie van Peer en Patrick met 
subtiele accenten, daaroverheen legt 
Aldo zijn keyboardpartijen met scheu-
rende Hammond-klanken. De eigen-
zinnige zang wordt verzorgd door Jos 
die tevens verantwoordelijk is voor 

Nieuw bij 

Introductie van het Franse

 lingeriemerk LOU bij  

Bij aankoop van een BH 
uit deze collectie krijgt u 
de slip of string cadeau.

   
Carnavalsanekdotes gezocht!
Voor de redactie van de Carnavals-
krant is dit jubileumjaar een reden om 
op zoek te gaan naar leuke, bijzondere, 
carnavaleske of anderszins vermel-
denswaardige anekdotes uit de afgelo-
pen 55 jaar. 

Dus, heeft u een leuk verhaal, stuur 
het naar info@dwersklippels.nl

Het antwoord op andere vragen over 
het hoe, wat, waar en wanneer, kunt u 
vinden op www.dwersklippels.nl

kinderen schminken als hun favoriete 
dier.  Zonder muzikale omlijsting kun-
nen ze niet. Deze is op dierendag We-
verkeshof 2011 in handen van Anne-
lies Hilgerdenaar. Zij brengt songs en 
muziek voor de kleintjes, maar ook de 
groten vergeet zij niet. 
Voor de overtollige energie staat er in 
een van de weiden van het achterter-
rein ook nog een octopus-springkus-
sen voor de kinderen.
Kinderboerderij Weverkeshof vindt u 
aan de Jhr. Hugo van Berckellaan 5, 
5671 CH Nuenen. Meer info: www.
weverkeshof.nl.  

het ritmische en solistische gitaar-
werk.
Seven Days is een 4-koppige band die 
bestaat uit Peer Moonen (drums), Pa-
trick de Lepper (bas, backing vocals), 
Aldo Reket (keyboard, backing vocals) 
en Jos Vinders (guitar, vocals). Alle le-
den hebben ruime ervaring opgedaan 
in diverse bands. Sinds 2007 vormen  
ze samen een hechte formatie.
Op zaterdag 1 oktober treden zij vanaf 
ongeveer 21.00 uur op in Station 
Charlotte aan de Sportlaan in Nuenen.
Zie ook: www.stationcharlotte.nl.

Bereiding:
Zet de linzen met ruim water op en 
laat ze gaar en smeuïg koken.
Bak in een braadpan het gehakt rul en 
voeg de uien toe. Naar wens zout toe-
voegen.
Even lekker doorbakken en dan het 
kerriepoeder royaal erbij schudden en 
een half uurtje op zacht vuur laten 
sudderen. De linzen en gehaktmengsel 
in een grote pan mengen, eventueel 
met water verdunnen en op smaak 
brengen met de bouillonblokken. 
Je ziet het wel, hoe eenvoudig kan het 
zijn. Het Groot Gerwens Kookboek is 
er blij mee en met de foto erbij maak je 
het recept helemaal compleet.
Ga jij ook de uitdaging aan? Meld je 
dan aan zodat er een mooi kookboek 
ontstaat….….als er tenminste vol-
doende recepten ingestuurd worden. 
Het bedenken van de vorm voor het 
boekje is nog in de beginfase dus sug-
gesties zijn natuurlijk van harte wel-
kom.
Mocht je twijfelen over hoe en/of welk 
recept in te sturen, meld dan alvast dat 
je wel mee wil doen, dan zal er zo snel 
mogelijk contact met je opgenomen 
worden. Een emailbericht versturen 
kan naar: lizettebomans@hotmail.
com of miriamvandesande@onsnet.
nu. Bellen kan ook: 040-2832203 of 
040-2833185.
Schroom niet want elk recept is goed 
en Het Groot Gerwens Kookboek 
moet nog flink groeien!

smartphone, iPad of met een GPS – 
apparaat.

Donderdag 20 oktober: 
Multitouch-tafel
Demonstratie en  gebruik van nieuwe 
(sociale) media op de Multitouch-ta-
fel. Stelt u zich voor: een horizontaal 
touch screen op tafelformaat dat niet 
slechts met één enkele vinger of twee 
vingers, maar met een hele groep 
mensen tegelijk te bedienen is. Kom 
kijken en ontdekken.

Foldertjes met het volledige program-
ma zijn te verkrijgen in het lokaal van 
SeniorWeb en in de bibliotheek. Het is 
tevens te vinden op  www.bibliotheek-
dommeldal.nl en www.SeniorWebnu-
enen.nl.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl



W. van Oorschot
Stukadoorsbedrijf

Goudenkalf 5 040 - 283 13 74
5673 TW Nuenen 06 - 53 87 06 01

Om u nog beter van dienst te zijn hebben wij een compleet vernieuwde, grotere 
winkel gerea liseerd en ons winkelassortiment flink uitgebreid. We bieden u een hele 
ruime keuze in tuin- en parkmachines, handgereedschap, tuingereedschap, werk-
kleding, bedrijfskleding, persoonlijke bescherming, onder  delen en bere gening. We 
zijn geopend van ma t/m vrij 7.00-18.00 uur en zat 8.00-13.00 uur. Op zaterdag 
8 oktober openen wij officieel onze deuren, maar natuurlijk bent u ook nu al van 
harte welkom in onze nieuwe winkel!

Nijverheidsweg 43  Mierlo  |  0492 66 12 11  | info@swinkelsmierlo.nl | www.swinkelsmierlo.nl

Verkoop  |  reparatie  |  oNderhoud 

Al ruim 25 jaar hét adres voor al uw tuin- en parkmachines! 

Swinkels Tuin & Park
is compleet vernieuwd met 
een nóg uitgebreider assortiment

van den beuken catering

High Tea 

BBQ

Cocktails & Bites 

...and more

De Tienden 26a
5674 TB Nuenen

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

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

* Onze tarieven zijn adviesprijzen en inclusief montage, balanceren, wielgewichten, standaard ventielen, verwijderingsbijdrage en btw. 
Deze aanbieding geldt voor Michelin- en Continental-winterbanden en zolang de voorraad strekt.

WINTERBANDENTIJD

UW ZOMERBANDEN 
LOGEREN BIJ PEUGEOT 

VOOR € 55 ALL-IN!*

PROFITEER NU AL 
VAN ONZE SCHERPE 
ALL-IN TARIEVEN

Model Bandenmaat 4 banden incl. 
stalen velgen*

107 155/65 R14T € 469

207 185/65 R15T € 559

308 195/65 R15T € 559

508 215/60 R16H € 959

3008 215/60 R16H € 959

5008 215/55 R16H € 1.039

Kijk voor een compleet overzicht van onze scherpe 
all-in tarieven voor winterband/velgcombinaties op 

www.peugeot.nl/winterbanden

Olijf
r e s t a u r a n t

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

10 EN 11 OKTOBER
Italiaanse wijn- en spijsavond

U wordt om 19.00 uur ontvangen in restaurant Olijf 
waar wij u met een apéritief verwelkomen. 

Vervolgens zullen wij een Italiaans 5 gangenmenu 
voor € 67,50 per persoon serveren. 

Het menu zal bestaan uit een voorgerecht, 1e tussengerecht, 
2e tussengerecht, hoofdgerecht en een dessert. 

(Dit is inclusief wijnapéritief, 5 bijpassende
 glazen wijn, koffie of thee).

Alleen gebruik maken van het Italiaanse menu kan ook
 voor € 39,50 p.p.  

De genuttigde drankjes worden in rekening gebracht.

* * * 

Wij hopen u te mogen verwelkomen, 
om net zo als de Italianen te genieten 

van het goede leven en deze avonden af te mogen sluiten 
met een mooie espresso, wellicht in combinatie met 

een van onze dertig grappa’s

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

25jaar
     

Dorpsstraat 95 Mierlo  |  Tel. 0492 66 11 00  |   www.lenssenmannenmode.nl

Gratis reistrolley bij aankoop 
Lenssen Mannenmode maatpak

JUBILEUMACTIE 
D

eze actie geldt niet in com
binatie m

et voorgaande / andere acties.
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Jose van Bree-Toemen 
verlaat De Combinatie
Een van de oprichters van De Combinatie Nuenen, Jose van Bree-Toemen, 
verlaat deze fractie. Door de huidige koers van de fractie en hun unfaire 
gedrag heeft ze besloten om als zelfstandig raadslid door te gaan.

Gevraagd naar haar verdere omschrij-
ving van het unfaire gedrag van de 
fractie verklaarde zij dat het ondemo-
cratisch is om zonder enig overleg met 
haar tijdens haar afwezigheid (ziekte) 
een nieuwe fractievoorzitter te benoe-
men.
Verder heeft De Combinatie heeft 
zich geconformeerd aan de coalitie, 
maar neemt daar niet de verantwoor-
delijkheid in.
 
De gemaakte afspraken daarover wor-
den volgens van Bree niet nagekomen
 Daardoor is voor haar een onwerkba-
re situatie ontstaan. Zij herkent niet 
meer De Combinatie die ze mede op-
gericht heeft, met de normen en waar-
den die Combinatie-waardig zijn.
 
Gezien haar betrokkenheid bij het col-
lege tot dusver, kan het college op haar 
steun als zelfstandig raadslid blijven 
rekenen.

Vrijwilligers 
gezocht
Om de intocht van Sinterklaas ook 
dit jaar weer goed te laten verlopen, 
heeft het team van vrijwilligers dat 
daar nu voor zorgt nog wat extra 
handjes nodig.

Daarom wordt op donderdag 20 okto-
ber om 20.00 uur een informele voor-
lichtingsavond in Eetcafé Ons Dorp 
gehouden over wat het team van vrij-
willigers doet voor deze intocht en 
wordt verteld voor welke “taken” men 
nog vrijwilligers zoekt. Dus wil je je 
graag inzetten voor het mooie dorp 
Nuenen en wist je nog niet precies wat 
je wilde doen, dan is dit je kans. Je 
kunt  je aanmelden via s.brouwer@on-
snet.nu. Tot ziens op 20 oktober, de 
koffie/thee en gevulde speculaas staan 
klaar. Bestuur Stichting Intocht Sin-
terklaas Nuenen.

PS. vrijwilligers die meehelpen met de 
intocht mogen van Sinterklaas altijd 
een extra keer hun schoen zetten…… 
(niet verder vertellen hoor).

Herdenking bevrijding van 
Nuenen indrukwekkend
Afgelopen vrijdag 23 en zondag 25 september vierde Nuenen ca. het feit dat 
Gerwen, Nederwetten en Nuenen op 21 september 1944, nu 67 jaar geleden, 
bevrijd werden. Daarbij werd herdacht dat 31 geallieerde militairen in en 
om Nuenen hun leven lieten voor onze vrijheid en dat 20 Nuenense burgers 
en militairen bij gevechtshandelingen zijn omgekomen. :  
Op vrijdag ging een bezinningsbijeen-
komst in de Clemenskerk aan het 
Park, georganiseerd door de Raad van 
Kerken Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten, vooraf aan de bijeenkomst bij 
het monument.. Na die bijeenkomst 
gingen de aanwezigen met de Brass-
band naar het bevrijdingsmonument 
op de hoek van Europalaan / Park-
straat waar inmiddels enkele honder-
den belangstellenden verzameld wa-
ren.
Het bevrijdingsvuur, dat door de 
Toerclub Nuenen onder begeleiding 
van militaire voertuigen van War-
wheels in Eindhoven was afgehaald, 
werd  overhandigd aan de burgemees-
ter van Nuenen c.a. Het bevrijdings-
vuur bij het monument werd ontsto-
ken door de burgemeester en de heer 
Smulders. Een kort openingswoord 
werd  gesproken door de voorzitter 
van het Oranjecomité. Burgemeester 
Mr. W.R. Ligtvoet sprak een herden-
kingsspeech die veel toehoorders aan-
sprak.
De Burgemeeester ontstak samen met 
de heer Smulders het bevrijdingsvuur.

Op veler verzoek is die speech hieron-
der een op een weergegeven. 
Daarna volgde de kranslegging door 
de burgemeester namens het gemeen-
tebestuur, het Oranjecomité, leerlin-
gen van basisschool Dassenburcht, de 
Vereniging van Airborne Vrienden. 
Andere belangstellenden legden daar-
na een krans. Tot slot werd de Last 
Post en het Wilhelmus gespeeld. 

Op zondag 25 september werd de Be-
vrijdingstaptoe op het Vincent van 
Goghplein gehouden. Brassband De 
Vooruitgang, Harmonieorkest Ger-
wens Muziekkorps, Drumfanfare Jong 
Leven en Showkorps O&V- Nuenen 
zorgden ieder op hun eigen wijze voor 
een stemmig geheel. 

Hieronder volgt de integrale weergave 
van de speech van Burgemeester W. 
Ligtvoet die veel losmaakte bij talloze 
toehoorders.

Speech 
bevrijdingsherdenking 2011.
67 jaar geleden vond op de plaats waar 
wij nu staan een voor de bevrijding 
van Nuenen belangrijke oorlogshan-
deling plaats. Daarbij kwamen men-
sen om die hier waren om ons vrijheid 
terug te geven. 

In 1994 bij de viering  van het feit dat 
Nuenen 50 jaar was bevrijd is dit be-
vrijdingsmonument met de naam 
“Wederopstanding is bevrijding” van 
de beeldend kunstenaar Martijn 
Troost onthuld. In 2009 hebben we 
het monument door toevoeging van 
de plaquette verbonden met de namen 

van de Engelse en Amerikaanse mili-
tairen die in de 2de wereldoorlog in 
Nuenen zijn omgekomen alsmede de 
Nuenenaren die in Nederlands Indië 
zijn gesneuveld tijdens de politionele 
acties. 
Nu ziet u weer een verandering.  De 
aarden wal die onlosmakelijk is ver-
bonden met het monument en waarin 
de steen is opgenomen die werd aan-
geboden in herinnering aan de Easy 
Company, was ernstig ingezakt ter 
hoogte van de aanhechting bij de na-
menplaquette. Dat is hersteld deze zo-
mer en heeft er voor gezorgd dat de 
strakke lijnen van ons monument 
weer terug zijn. Echter, de natuur 
moet zijn werk doen en de nieuwe nog 
jonge beplanting die straks weer  de 
wal geheel moet bedekken, is nog niet 
volgroeid.

Misschien ligt daar ook de aanhaking 
met wat symboliek. Materie moet ver-
nieuwen en verjongen. Dat gaat niet 
steeds vanzelf en heeft dan onze stu-
rende hand nodig. Verjonging van de 
jaarlijkse herdenking is een proces dat 
al vele jaren geleden is ingezet. Wij 
prijzen ons gelukkig dat er hier vetera-
nen zijn die de oorlog en de militaire 
inzet daarna zelf hebben meegemaakt. 
Hun aantal wordt kleiner en elk jaar 
wijzen we op de noodzaak van het 
voortbestaan van deze herdenking. 
Het landelijke Comité 4 en 5 mei dat 
elk jaar voor de herdenkingen in mei 
en september een thema aangeeft, 
koos dit jaar voor het thema “Adop-
teer een Monument” . In Nuenen is 
het echter al zeer vele jaren zo dat de 
basisschool Het Palet, nu opgegaan in 
de Dassenburcht, ons monument 
heeft geadopteerd. De scouting bege-
leidt ook al vele jaren onze plechtig-
heid en helpt bij de kranslegging. Ook 
leerlingen van het Pleincollege waren 
een aantal keren nauw betrokken. 
Voor het eerst is ook de jeugdburge-
meester  met haar 2 wethouders, een 
initiatief van het Oranjecomité, hier 
aanwezig. 
Dat is Nuenen, ook zonder landelijke 
oproep en daar mogen we trots op 
zijn. 
Het mag voor de hier aanwezige vete-
ranen, hun familie maar ook voor de 
oudere belangstellenden bij deze 
plechtigheid een geruststellende ge-
dachte zijn dat er draagvlak is om deze 
uiterst zinvolle traditie in stand te 
houden.

Gedachten en herinneringen bewegen 
ook afhankelijk van tijd, plaats en per-
soon.
Onze herdenking van de oorlogs-
slachtoffers beweegt ook mee en heeft 
zich verbreed tot een moment van be-
zinning en afkeuring tegen alle oor-
logsgeweld en geweld in het algemeen. 

Ook dreiging met geweld kan grote 
impact hebben op mensen en vraagt 
om een scherpe afwijzing.
Herdenkingen zijn nodig om huidige 
generaties ervan te doordringen dat 
geweld zinloos is. Hen bij te brengen 
dat geweld niets oplost en dat toe-
stand  van vrede en veiligheid de beste 
ontplooiingskansen voor mensen 
biedt. 
In het afgelopen jaar hebben we de 
Arabische lente gezien. Gezien, met 
veel respect hoe hard er - met soms 
primitieve middelen -  werd en nog 
wordt gestreden om vrijheid te her-
winnen. 
Ieder heeft zijn eigen gedachten en 
voor enkelen nog herinneringen bij de 
2de wereldoorlog en de oorlogen en 
conflicten daarna waar Nederlandse 
strijdkrachten bij betrokken waren.
Al 25 jaar mag ik jaarlijks bij de her-
denkingen als burgemeester toespra-
ken houden. Maar ik ben geboren in 
1947. Had ik wel recht van spreken zo 
heb ik mij dikwijls afgevraagd. Tref ik 
wel de juiste toon omdat het allemaal 
van horen zeggen is. Natuurlijk had ik 
ook van dichtbij de verhalen gehoord, 
hoewel spaarzaam, van mijn vader die 
als jonge onderduiker uit angst om bij 
razzia’s opgepakt en afgevoerd te wor-
den naar Duitsland, jarenlang vele 
malen verborgen werd in een berg-
plaats onder de vloer en zich uren- en 
soms dagenlang nauwelijks kon bewe-
gen. Hem werd 5 jaar lang als 20- er 
een kostbaar deel van zijn jeugd ont-
stolen. En dat was nog maar niets ver-
geleken bij de verhalen van mijn 
schoonvader die bij de Nederlandse 
marine in een onderzeeër in Indië de 
slag om de Javazee meemaakte en later 
als krijgsgevangene naar Japan werd 
gevoerd. Hij overleefde het, maar ve-
len deden dat niet. Als klein kind 
stond ik in mijn geboorteplaats wel te 
kijken naar kapotgeschoten huizen die 
nog niet waren opgeruimd in de eerste 
na-oorlogse jaren en op mijn netvlies 
staat nog - vlak bij ons huis - de resten 
van een kerkje waar ongetwijfeld he-
vig was gevochten. Als we naar het 
strand gingen zagen we vele bunkers 
waar we wel eens ingingen hoewel dat 
niet mocht. Dat was spannend voor 
een ongeveer zesjarige maar toen be-
greep ik niets van wat zich daar had af-
gespeeld.
Ik ken alleen maar de theorie van oor-
log en vrede al hebben de verhalen van 
mijn naasten en later die van vele an-
deren, ook van hier aanwezigen, die de 
oorlogsverschrikkingen zelf hebben 
meegemaakt, diepe indruk op mij ge-
maakt.
Dat motiveert mij om elk jaar weer 
hier en in mijn vorige gemeenten te 
hebben mogen oproepen om te her-
denken en een ieder op te roepen om 
bij het maken van zijn eigen keuzen 
geweldloos te handelen.
In verband met mijn aanstaande pen-
sionering sta ik in deze hoedanigheid 
voor het laatst voor u en vraag u : blijf 
altijd komen naar deze herdenking en 
draag het stokje over aan volgende ge-
neraties.  U doet het uit respect voor 
degenen die vochten voor uw vrijheid, 
als eerbetoon voor hen die daarbij 
sneuvelden en u doet het als krachtig 
en openbaar appèl tegen oorlog en ge-
weld.

Willem Ligtvoet
Burgemeester Nuenen c.a.

23 september 2011.

Frisse wind door 
winkeliersvereniging 
Winkelhart van Nuenen
Door Gerrit van Ginkel

De winkeliersvereniging Winkelhart van Nuenen is met enkele mutaties in 
het bestuur  klaar voor de start van de eindejaarsactiviteiten.

Met de presentatie van het nieuwe logo 
zijn aan de leden, tijdens een onlangs 
ingelaste bijeenkomst, de nieuwe plan-
nen gepresenteerd. Via een maandelijk-
se advertentiecampagne in dit blad zul-
len de komende acties gepresenteerd 
worden. Onder voorzitterschap van Ap 
Duisterhoff en met Raymond Deckers 
als vice-voorzitter zijn met enkele ande-
re enthousiaste bestuursleden diverse 
taken gesplitst.
Daardoor worden er korte lijnen gehan-
teerd en is er een goede samenwerking 
ontstaan tussen bestuur en andere part-
ners zoals Gemeente, Horeca en Pers. 
Ook is de onderlinge communicatie 
aanmerkelijk verbeterd. 
De Winkeliersvereniging t elt momen-
teel 42 leden en dat is ongeveer 95% van 
het gebied waarvoor zij de belangen be-
hartigt zoals onder meer De Voirt, Park-
straat/Parkhof, Boordseweg, Smidse en 
Park..Naast aansprekende acties voor 
het winkelend publiek wil de vereniging 
zich ook sterk maken voor dat winke-
lend publiek en hen een gevoel geven 
van gastvrijheid en veiligheid.
Zo zijn er afgelopen winter 42 sneeuw-
schuivers aangeschaft zodat de winke-
liers hun stoepen ijsvrij kunnen houden 
om het publiek veilig te laten bewegen. 
Verder zijn er veiligheidscertificaten ge-
haald voor veiligheid in en om de win-
kels, zal er feestverlichting tijdens de 
feestmaanden aanwezig zijn en zal er 
extra aandacht zijn voor bloemen in de 
zomerperiode.

Jose van Bree verder als zelfstandig 
raadslid.

Inzameling speelgoed door 
Stichting Speelkr8 weer van start
 
Ook dit jaar zamelt de Stichting weer gebruikt en nieuw speelgoed in om 
voor bijstandsgezinnen in de regio Eindhoven met kinderen tussen de 0 en 
10 jaar een mooi speelgoedpakket te kunnen samenstellen. Zo kunnen zij 
uiteindelijk ook het heerlijk avondje van Sinterklaas vieren. 
Inleveren kan op 29 en 30 oktober en 
op 5, 6, 12 en 13 november bij Speel-
tuin de Kievit, Kerkstraat 10 in Nue-
nen of in Eindhoven aan de Waldeck 
Pyrmontstraat 19. De inzamellocaties 
zijn open van 12.00 tot 15.00 uur.
  
Stichting Speelkr8
Elk jaar weer zamelen de vrijwilligers 
van Stichting Speelkr8 gebruikt en 
nieuw speelgoed in voor gezinnen die 
het niet breed hebben. Na een grondi-
ge controle en eventuele reparatie 
kunnen geselecteerde gezinnen een 
speelgoedpakket voor hun kinderen in 
de leeftijd van 0 tot en met 10 jaar sa-
menstellen. 
Zij ontvangen een compleet pakket 
dat de sociale, taalkundige, emotione-
le, motorische en verstandelijke ont-
wikkeling van hun kinderen bevor-

dert. Het speelgoed kan dan gegeven 
worden in dure feestmaanden.

Zes jaar geleden ontstond Stichting 
Speelkr8. Een aantal ondernemende 
dames in de regio Eindhoven zag dat 
voor bepaalde gezinnen Sinterklaas 
een handje geholpen moest worden. 
Dit alles gebeurt zonder subsidie. 
Puur gesteund door donaties en het 
enthousiasme van particulieren en be-
drijven om (gebruikt) speelgoed in te 
leveren. Allerlei speelgoed wat goed 
en compleet is, is van harte welkom. 
Evenals de hulp van vrijwilligers. 

Meer informatie op: www.speelkr8.
nl.
Hier kunt u zich ook aanmelden om 
als vrijwilliger voor Stichting Speelkr8 
aan de slag te gaan.

Raymond Deckers sluit af met de mede-
deling dat Zeeman een open plek in zal 
nemen in het Parkhof en dat er een ge-
hoorwinkel van Verhoeven bij zal ko-
men aan de Parkstraat.
Het Winkelhart van Nuenen is klaar 
voor de eindejaarsperiode en wil met 
fris elan de Nuenense consument van 
dienst zijn. Meer info op www.winkel-
hartvanNuenen.nl 

Open Trouwlocatie Dag
Ruim 100 locaties in Nederland 
openen op 2 oktober hun deuren 
voor bruidsparen. Ook het Klooster 
in Nuenen heet de bruidsparen van 
harte welkom om sfeer te proeven. 
Zonder afspraak, en geheel vrijblij-
vend is deze locatie te bezoeken tus-
sen 11.00 en 16.00uur. 

Ook het Klooster in Nuenen ont-
breekt niet aan de lijst. Tijdens een 
bruiloft kiest men voor een bijzondere 
ambiance, een authentieke accommo-
datie, de unieke Raadszaal biedt u dit 
allemaal. Het is ook mogelijk om uw 
gehele huwelijksdag met uw gasten in 
het Klooster door te brengen. De loca-
tie is uitermate geschikt voor een hu-
welijksreceptie, diner en feestavond, 
oftewel de complete huwelijksdag on-
der één dak. Voor meer informatie 
www.hetklooster.org.

Een “beestachtige“ week in 
Archipel De Akkers
Van maandag 3 tot en met vrijdag 7 oktober worden bewoners van Archipel 
De Akkers verrast met een themaweek waarin de dieren centraal staan. 
Deze week heeft de titel: een “beestachtige” week gekregen. Er zijn tal van 
activiteiten georganiseerd voor de bewoners intern, enkele activiteiten zijn 
ook toegankelijk voor cliënten extern.

Op donderdagmiddag kunnen de die-
ren van de Ark van Noah geknuffeld 
en geaaid worden door de bewoners 
en kunnen herinneringen opgehaald 
worden aan de huisdieren van vroeger. 
Op vrijdagmiddag biedt Belevingsthe-
ater ”de lachende zon” een middagje 
theater speciaal gericht op de beleving 
van de bewoner.

Voor de externe cliënten zijn de vol-
gende activiteiten (tegen betaling) 
toegankelijk: Maandag 14.30 uur in de 

Gasterij: Presentatie en demonstratie 
door Serge Gaus van de Martin Gaus 
hondenschool met zijn blindengelei-
dehonden. Woensdag 19.30 uur in de 
Gasterij: Dia presentatie door Jan Bos 
over de kleuren in de dierenwereld.

Wij wensen alle belangstellenden een 
interessante week toe! Voor meer in-
formatie kunt u contact opnemen 
met: Tosca van den Heuvel of Elina 
Peltola, Archipel De Akkers 040-
2635999.
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Milieudefensie roept op 
tot een landelijk verbod op 
megastallen
Milieudefensie voerde afgelopen vrijdag 23 september, voorafgaand aan de 
aanbieding van de uitkomst van de maatschappelijke dialoog over megastal-
len aan staatssecretaris Bleker, actie voor een landelijk verbod op megastal-
len. 
Bleker nam vandaag de uitkomsten 
van de dialoog megastallen in ont-
vangst van Hans Alders tijdens een 
persconferentie in Nieuwspoort in 
Den Haag. Uit het rapport blijkt dat 
het roer echt om moet in de Neder-
landse veehouderij. Milieudefensie 
ziet dit dan ook als het moment om tot 
een verbod op megastallen te komen. 
“Een landelijk verbod op megastallen 
geeft een geweldige impuls aan de ver-
duurzaming van de veehouderij”, al-
dus Klaas Breunissen van Milieude-
fensie. “We moeten af van de weg naar 
schaalvergroting en kostprijsverlaging 
die ten koste gaat van milieu en die-
renwelzijn.” 

Uit de maatschappelijke dialoog me-
gastallen blijkt dat het fundamenteel 
anders moet met de veehouderij in 
Nederland. 'Business as usual is geen 

optie', constateert Alders terecht. De 
Nederlandse bevolking vindt dat er 
een eind moet komen aan de industri-
alisering van de veehouderij. Dit be-
vestigt het beeld uit eerdere onder-
zoeken. Zowel Milieudefensie als het 
ministerie van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie hielden re-
presentatieve opinieonderzoeken 
over megastallen, waaruit deze maat-
schappelijke zorg al duidelijk bleek. 
Breunissen: “De maatschappij heeft  
het gehad met megastallen. Dit is hét 
moment om politiek door te pakken”. 

Tijdens de ludieke actie voorafgaand 
aan de aanbieding door Alders, pre-
senteerden twee actievoerders van 
Milieudefensie verkleed als 'Miss Pig-
gies' hun visie over megastallen aan de 
staatssecretaris. 'Geen megastal, maar 
modderbad.'

Uitzendingen 
Lokale Omroep 
Nuenen
 
Op zondag 2 oktober start weer een 
nieuwe Nuenen Nu uitzending met 
o.a. ‘heartsafe’, stichting voor AED 
en VW-busjes festival.
 
Op donderdag 29 september wordt    
de Raadsvergadering van Gemeente 
Nuenen live uitgezonden, aanvangs-
tijd 19.30 uur.
 
Webredacteur gezocht
LON is dringend op zoek naar een   
webredacteur, een persoon die het 
leuk vindt de website up-to-date te 
houden met Nuenens nieuws.
De belangrijkste taak is het bewerken 
van de persberichten die via e-mail 
binnenkomen.                                            
Voor meer informatie kunt u op werk-
dagen tussen 10.30 en 12.00 uur bellen 
naar de studio of een mailtje sturen.  
Lokale Omroep Nuenen, TV Groep: 
040 2835384, tv@omroepnuenen.nl, 
www.omroepnuenen.nl

Straatnaambord Jan van 
Oosterhouthof ingehuldigd
Op zaterdag 1 oktober om 14.00 uur zal het nieuw geplaatste straatnaam-
bord ‘Jan van Oosterhouthof’ voor de appartementen boven Brede School 
De Dassenburcht op een speciale manier ingehuldigd worden. Daarbij zul-
len ook enkele broers van pastoor Jan van Oosterhout aanwezig zijn. Belang-
stellenden zijn hierbij van harte uitgenodigd.

Enkele oud-parochianen, waaronder 
Jan Cunnen van de vroegere An-
driesparochie, hebben daartoe het ini-
tiatief genomen. Zij doen dit om er 
voor te zorgen dat de nieuwe bewo-
ners van de Jan van Oosterhouthof 
meer te weten zullen komen over de 
persoon pastoor Jan van Oosterhout, 
waarnaar hun hof is vernoemd. Bo-
vendien willen de oud-parochianen, 
die gedurende ruim 40 jaar vertrouwd 
waren met deze pastoor en met de 
Andrieskerk die hier tot voor enkele 
jaren gestaan heeft, de herinnering 
aan deze pastoor weer eens ophalen.

Wie was pastoor Jan van Ooster-
hout?
Jan van Oosterhout werd in 1961 de 
bouwpastoor van de Andrieskerk in 
een tijd dat kerkgang gewoon was en 
er plannen waren voor een flinke uit-
breiding van de wijk verder naar het 
Broek. In die hoedanigheid maakte hij 
zich sterk voor een kerkgebouw zon-
der franje, waarin ruimte en rust prio-
riteit hadden. De kerk werd gebouwd 
in de stijl van de Bossche School en in 
1964 ingewijd door bisschop Bekkers.
De jonge, 38 jaar oude pastoor Jan van 
Oosterhout was en is altijd zeer mo-
dern en vooruitstrevend geweest in 
zijn opvattingen. Zo nam hij al vroeg 
het initiatief om samen te werken met 
de protestantse gemeente. Een samen-
werking die nu gewoon is, maar toen 
toch wel heel bijzonder.

Ook de aankleding van ‘zijn Andries-
kerk’ had zijn speciale aandacht en 
was lang een groot discussiepunt tus-
sen hem en de architect, die eigenlijk 
helemaal niets in deze ruimte wilde 
dat de rust of de ruimte verstoorde. 
Door de inbreng van de pastoor kwam 

er bijvoorbeeld toch een heel groot en 
zeer modern drieluik van schilder Hu-
go Brouwer in de kerk te hangen.

Nieuwe straatnaam in Nuenen. Op de achtergrond Brede School De Dassen-
burcht.

Op 1 september 1992 ging hij met 
emeritaat, maar bleef actief voor de 
parochie. In 1999 vierde hij zijn gou-
den priesterfeest. Op 29 mei 2005 
overleed hij in Nuenen, alwaar hij ook 
begraven werd. Hij woonde dan al een 
poos met zijn steun en toeverlaat Mi-
na in Zorgcentrum De Akkers. Jan 
Cunnen: “De afbraak van de Andries-
kerk heeft hij niet meer mee mogen 
maken. Maar als hij gezien zou heb-
ben, wat daar nu op die plaats staat, 
dan had hij daar zeker vrede mee ge-
had.” 

Collecte voor de 
Dierenbescherming
Van 3 tot en met 7 oktober 2011 gaan door het hele land dierenbeschermers 
op pad om te collecteren voor de Dierenbescherming. Ook in de regio Zuid-
oost Brabant gaan de collectanten weer ‘belletje trekken’.
 “De opbrengsten uit de collecte zijn 
hard nodig om de Dierennoodhulp te 
kunnen blijven garanderen,” vertelt 
Juud Janssen, chauffeur op de dieren-
ambulance en bekend van het tv-pro-
gramma Dierenbeschermers. “Bijna 
500 vrijwilligers zetten zich wekelijks 
in voor de Dierenbescherming. Tel 
daar de collectanten en wijkcoördina-
toren bij en je zit op een totaal van 
1800 dierenbeschermers. Want of je 
nu op de ambulance rijdt, honden uit-
laat bij het asiel, kittens opvangt als 
gastgezin of je ronde loopt als collec-
tant; we zijn allemaal dierenbescher-
mers!” aldus Juud. 

Met uw donatie kan de Dierenbe-
scherming veel doen!
De Dierenbescherming mag dan voor-
namelijk op vrijwilligers draaien, er 
zijn veel dingen die wel geld kosten. 
Denk bijvoorbeeld aan het wagenpark 
van de dierenambulance, materialen 

Juud Janssen, Cora van den Akkerveken, José Sinx en Mike van der Veer (ontbreekt op de    
foto) bekend van de tv-serie Dierenbeschermers, zetten zich ook in voor de collecte.

die nodig zijn, brandstof voor de  au-
to’s en voedsel voor de dieren. Juud 
vertelt: “Met een volle collectebus 
kunnen we veel betalen. Het is mooi 
dat mensen door het tv-programma 
Dierenbeschermers beter weten wat 
we allemaal doen. Zo kunnen ze zien 
dat elke euro ten goede komt aan het 
welzijn van de dieren. Want daar doen 
we het voor! Ik wil mensen graag op-
roepen om gul te geven. En als er be-
drijven zijn die ons willen sponsoren, 
zou dat ook heel mooi zijn!”

Het tv-programma Dierenbescher-
mers is nog tot november te zien op 
woensdagen om 19.25 uur op Neder-
land 1. Zelf dierenbeschermer wor-
den? De Dierenbescherming kan altijd 
vrijwilligers gebruiken. Kijk voor het 
actuele overzicht van (vrijwillige) va-
catures op www.brabantzo.dierenbe-
scherming.nl/vacatures of bel naar 
088-8113500.

Brei eens iets voor 
een ander
Op donderdag 6 oktober van 10.00 
tot 12.00 uur opent de Breikamer 
haar deuren weer in het Hoedenate-
lier aan de Berg 52 te Nuenen. Het 
thema van dit jaar is ‘Brei eens iets 
voor een ander’. 

Dat is dubbel plezier want je maakt 
dan zelf een uniek cadeau voor klein-
dochter, man, zus of buurvrouw.
Je houdt van breien en haken, maar 
hebt zelf al vijf mutsen met bijpassen-
de sjaals in de kast liggen en een nieu-
we trui heb je ook niet nodig. De op-
lossing is dan om te gaan breien voor 
een ander. De mogelijkheden zijn ein-
deloos. Voor grote of kleine projecten 
kun je patronen kiezen in de boeken 
van de Breikamer. 
Je krijgt er advies en een helpende 
hand. Laat je inspireren door het the-
ma ‘Brei eens iets voor een ander’. De 
Breikamer is iedere donderdag open 
van 10.00 tot 12.00 uur (behalve feest-
dagen en vakanties). Kosten zijn 2,50 
Euro per ochtend inclusief koffie/thee. 
Informatie bij Riekje Jouvenas, tel: 
040-2834300; Kiddy Roelink, tel: 040-
2838670 of Nadine Vereecken, tel: 
040-2838710.

KBO Lieshout 
op stap met supersenioren
Dinsdagmiddag 4 oktober gaat Seniorenvereniging KBO Lieshout op stap 
met de supersenioren van het dorp. Supersenioren zijn senioren die niet 
meer goed mee kunnen doen met de activiteiten van de KBO. Senioren die 
niet gemakkelijk van huis kunnen, omdat ze bijvoorbeeld slecht ter been 
zijn, een rollator gebruiken of in een rolstoel zitten. KBO Lieshout zorgt 
voor een rolstoelbus en gaat de deelnemers thuis ophalen als dat nodig is. 
Ook supersenioren, die geen lid zijn van de KBO kunnen deelnemen aan 
deze middag.

Het uitstapje is inmiddels een traditie 
geworden. Dit jaar gaat de bus een 
rondje Laarbeek doen. Wethouder    
Joan Briels neemt de taak van gids op 
zich. Hij zal niet alleen de bekende 
plekjes van vroeger laten zien, maar 
ook uitleg geven bij de nieuwe ontwik-
kelingen binnen de gemeente.
Het vertrek is om 2 uur bij het Francis-
cushof in Lieshout. De deelnemers 
worden aan het eind van de middag 
getrakteerd op een maaltijd in een 
pannenkoekenrestaurant. De kosten 2 
euro voor leden en 4 euro voor niet-le-
den. Dit is mogelijk omdat Senioren-
vereniging KBO Lieshout opbreng-
sten uit extra activiteiten hiervoor 
bestemt. Zo zijn er in de zomermaan-
den extra kienavonden gehouden 
waarvan de opbrengst naar deze mid-
dag gaan. Het Nationaal Ouderen 
Fonds heeft de activiteit erkend en 
toegezegd de opbrengsten te verdub-
belen.
Belangstellenden kunnen zich opge-

ven bij de Inloop op dinsdagochtend 
tussen 10.00 en 11.00 uur in het 
Dorpshuis te Lieshout. Aanmelden 
kan ook bij via onderstaand telefoon-
nummer of e-mailadres. 

Seniorenvereniging KBO Lieshout is 
een vereniging van en voor inwoners 
van Lieshout die ouder zijn dan 50 jaar 
en telt al bijna 750 leden. De vereni-
ging behartigt, in samenwerking met 
de drie andere KBO-afdelingen van 
Laarbeek, binnen de Seniorenraad 
van Laarbeek en in andere samenwer-
kingsverbanden de belangen van alle 
senioren in de gemeente. Lid worden 
kan door een mailtje te sturen naar 
Nelly de Groot: pjamdegroot@planet.
nl of te bellen naar: 0499-422326.

De klant al 25 jaar centraal 
bij Lenssen Mannenmode 
Als ‘broekies’ van midden twintig opende het Mierlose ondernemerspaar 
Manja & Maarten Lenssen in 1986 hun kledingzaak in de Mierlose Dorps-
straat. Nu 25 jaar later runt het enthousiaste stel nog steeds op dezelfde 
locatie een herenmodezaak. De winkel van 120 m2 werd in de loop der jaren  
uitgebreid tot een uniek modepand van maar liefst 1000 m2. 

Maar één belangrijk aspect bleef het-
zelfde. ‘De klant staat nog altijd cen-
traal’. Ook het gemoedelijke en de      
gezellige sfeer vindt het ondernemers-
paar bijzonder belangrijk. Maarten 
Lenssen die van huis uit het modege-
beuren van dichtbij meekreeg van zijn 
moeder die al jarenlang in de mode-
wereld zat en de bekende damesmo-
dezaak Lenssen Manders in het voor-
malige kersendorp runde. 

Maarten Lenssen startte ruim een 
kwart eeuw geleden samen met zijn 
vrouw Manja als zelfstandig onderne-
mer een herenmode zaak, in het voor-
malige pand van Noud Branten. Be-
stond in de beginjaren de keuze van 
herenkleding bij de herenmodezaak te 
Mierlo vooral uit de nodige casual- en 
confectiekleding, tegenwoordig heeft 
men keuze te over en bestaat de col-
lectie van complete kostuums tot een 
stoere jeans en van sokken tot onder-
goed en van riemen tot schoenen. De 
meest aansprekende merken sieren 
het unieke winkelpand welke is onder-
verdeeld in een speciale jeanscorner, 
casual- en business afdeling en aparte 
afdeling met trouwkleding voor de 
man. Vooral ook op het gebied van de 
trouwerij is Lenssen Mannenmode al 
jaren lang toonaangevend in Zuid-
Oost Brabant. Naast de diverse kle-
dingcorners in de zaak welke Manja 
en Maarten zelfstandig tot in detail 
hebben bedacht en uitgewerkt, is er 
een kidscorner voor de kleintjes en de 
sfeervolle koffiecorner waar men kan 
genieten van verschillende soorten 
koffie of thee of een andere versnape-
ring. Ook de klantenkring van Lens-
sen Mannenmode is steeds jonger ge-
worden, net zoals de merken en de 
alsmaar breder wordende keuzemoge-
lijkheden. Merken als G-Star, Scotch 
& Soda, Hillfinger Denim, Superdry, 
Gaastra, Gardeur, British Indigo, State 
of Art, Mc Gregor, Vanguard, PME 
Legend tot aan Cast Iron en Bare Me-
tal vormen dan ook een belangrijk on-
derdeel en blijken bijzonder populair 

bij de bezoekers van Lenssen Man-
nenmode. “
Maarten Lenssen, de helft van het suc-
cesvolle Mierlose ondernemerspaar, 
heeft samen met zijn vrouw Manja 
een naam weten op te bouwen in het 
wereldje van de Nederlandse mannen-
mode waar men trots op mag zijn. Een 
mooi compliment en het bewijs dat de 
Mierlose ondernemers niet voor niets 
tot de absolute top in Nederland be-
hoort op het gebied van de mannen-
mode.

Ter gelegenheid van 25 jaar Lenssen 
Mannenmode heeft men bij de Mier-
lose modezaak nog het gehele seizoen 
elke maand diverse speciale aanbie-
dingen en kan de klant volop profite-
ren van het jubileum. Ook heeft men 
een speciale koopzondag op 9 oktober 
van 12.00 uur tot 17.00 uur. Een ideale 
mogelijkheid voor een bezoekje aan 
de mannenmodezaak van Manja en 
Maarten Lenssen, een stadse winkel, 
in een dorp’ welke 25 jaar geleden haar 
deuren opende. 

Lenssen Mannenmode, Dorpsstraat 
95, 5731 JH Mierlo (Tel. 0492 66 11 
00) Openingstijden: Ma. 13.00-18.00 
uur. Di t/m. do. 9.00-18.00 uur. Vr. 
9.00-21.00 uur. Zat. 9.00-17.00 uur. 
(www.lenssenmannenmode.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. 

kerkberichten KLUIJTMANS NATUUrSTeeN
NATUURSTEEN - gRAfwERkSPECIALIST

Voor alle natuursteen, altijd maatwerk.

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

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

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

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

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NLCollse Heide 4 NueNeN • T (040) 283 75 72 • WWW.sPuiTeRiJ-JANseN.Nl

Personal Coaching

Stress - angst - fobieën - onzekerheid 
Hindernissen en belemmerende 

overtuigingen overwinnen?

Kijk voor meer informatie 
op de website.www.gedachten-kracht.nl

info@gedachten-kracht.nl
Tel. 0616084743 

Walther van Heeswijk
Licensed NLP Coach

Geregistreerd bij Vereniging Integrale Vitaliteitskunde
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H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten: 
Zaterdag  1 oktober 18.30 uur: Eucha-
ristieviering, volkszang, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en pastoraal wer-
ker J. Deckers.
Zondag 2 oktober, 9.30 uur: Eucharis-
tieviering, muzikale omlijsting, voor-
gangers pastor J. Vossenaar en pasto-
raal werker J. Deckers.
Zondag 2 oktober, 11.00 uur: Woord 
en Communiedienst, Parochiekoor, 
voorgangers pastor J.Vossenaar en 
pastoraal werker J. Deckers.

Misintenties:
Zaterdag 1 oktober 18.30 uur: Geert 
en Marjan Engelen-Kappel; Kitty van 
de Rijt-van der Leij; Overl.ouders An-
toon en Miep Geenen-Knapen; Lam-
bert van de Kerkhof; Hilde Trum-
Smeenge; Tiny Steenbekkers; Miet 
Sanders; Ria van Gerwen-Tas; Iet Ge-
vers-Donkers; Jo de Haas-van der 
Hamsvoort, (vanwege sterfdag en ver-
jaardag);
Zondag 2 oktober 9.30 uur: Paula 
Hobbelen-Verhoeckx; Henk Hen-
drikx; Wim vanBoxtel;
Zondag 2 oktober 11.00 uur: Henk 
Bollen; Ton Wessels; Miriam Raes-
sens; Jan Schoenmakers; Julia Moo-
nen-Kwinten; Mariet de Haas-van 

Breugel; Frits Vereijken; Overl.ouders 
Frans en Riet van de Ven-Kleef; Leo 
Kuijten; Marco Janssen(vanw. sterf-
dag); Overl. ouders  Bastiaans-Aarts; 
Tony Soet; Theo van Lieshout; Wim 
Leers; Sjef en Jeanne Kisters-Bakker; 
Dorus van Liempt; Overleden ouders 
de Vries-Tonneyk; Toon van Grotel; 
Riet Verlijsdonk-Willems.

De Regenboog Nuenen
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 2 oktober, 10.00 uur: ds. C. 
Crouwel. Er is kindernevendienst. 
Collecte: Jeugdwerk van de PGN. 
19.30 uur: Taizé-viering in het Van 
Gogh Kerkje m.m.v. P. Weijmans, pia-
no.

Collecte: Wilde Ganzen. Na de och-
tenddienst is er gelegenheid tot ont-
moeting met koffie en thee. Donder-
dag van 10.00-12.00 uur: Open Huis.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 2 oktober, 11.00 uur: Woord 
en Communiedienst, parochiekoor, 
voorganger Leden van de werkgroep. 

Misintenties: 
Toon van Lierop; Gerrie van der Maat-
van den Akker; Overleden ouders 
Toon en Lies van der Heijden.

Mededeling:
De opbrengst van de extra collecte op 
18 september j.l. bedroeg € 103,48. 
Hartelijke dank aan alle gulle gevers.
 
H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 2 oktober, 9.30 uur: Woord en 
Communiedienst met parochiekoor, 
voorganger Leden van de werkgroep.

Misintenties: 
Lies van Dinter-Raaijmakers; Frans 
van Rooij; Jan Kluijtmans; Overleden 
ouders Saris-Renders en Jan Teunisse; 
Mari Verbruggen.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Latijnse Heilige Mis
Donderdag 29 september: Heilige 
Aartsengel Michaël, 17.30 uur Lof, 
18.30 uur Heilige Mis.
Vrijdag 30 september: 7.15 uur Heilige 
Mis.
Zaterdag 1 oktober: 7.15 uur Heilige 
Mis, daarna uitstelling tot 9.00 uur.
Zondag 2 oktober: 16e zondag na 
Pinksteren, 10.30 uur Hoogmis.
Maandag 3 oktober: 17.3 uur Lof, 
18.30 uur Heilige Mis, 19.30 uur ge-
loofsverdieping.
Dinsdag 4 oktober: 17.30 uur Lof, 
18.30 uur Heilige Mis. 
Woensdag 5 oktober: 7.15 uur Heilige 
Mis.

Taizé-vesper in het 
Van Gogh Kerkje
Op zondag 2 oktober a.s. is er weer 
een Taizé-vesper in het Van Gogh 
Kerkje. Deze vesper heeft het thema: 
‘de hoeksteen’. Ook dit keer klinken tij-
dens de vesper bekende Taizé-liede-
ren en zijn er momenten rust en stilte. 
De vesper wordt gehouden in het Van 
Gogh Kerkje aan de Papenvoort in 
Nuenen en begint om 19.30 uur . 
Voorafgaand is er verstillende piano-
muziek.

Uitnodiging 
Eerste Communie 
Nederwetten 
Op dinsdag 4  oktober om 20.30  uur is 
er een bijeenkomst in het parochie-
zaaltje in Nederwetten, naast de kerk 
voor ouders van kinderen uit groep 4 
die in 2012 de Eerste Heilige Commu-
nie willen doen. Het project heet: ‘Op 
weg naar…’ Op die avond wordt er ge-
sproken over wat de communie in-
houdt, de verwachtingen en worden  
er afspraken gemaakt. 

De communie is gepland op zondag 
15 april om 10.30 uur. Tijdens deze 
bijeenkomst zullen zo mogelijk aan-
wezig zullen zijn: Pastoor Vossenaar, 
Juf Sabine, Paula Groote en Inie van de  
Biggelaar. Voor inlichtingen en infor-
matie kan men zich wenden tot Inie 
van de Biggelaar, tel. nr. 040-2837308.

     Uit d’n hoek…

Herinneren

Zondagavond reed ik, min of meer toevallig, voor de eerste keer over de 
lichtjesroute in Eindhoven. Ik ging vanuit Woensel naar Nuenen en heb toen 
een stuk dezelfde weg afgelegd als de bevrijders in 1944.
 In Mierlo-Hout is een nieuw gedenkteken onthuld met betrekking 
tot WOII. En in Eindhoven is het project rond de struikelstenen. Daarmee 
worden de Joodse slachtoffers uit die stad herdacht, de stenen liggen voor 
hun toenmalige woonhuizen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn in en 
rond Nuenen, Gerwen en Nederwetten 31 geallieerden militairen en 20 bur-
gerslachtoffers gevallen. Een paar jaar later ook nog militairen in Neder-
lands-Indië. 
 Hoe lang moeten we doorgaan met herdenken? Wat mag/moet 
worden vergeten? We hebben net de tiende herdenking van de aanslagen 
van 9/11 gehad. Van de aanslagen op de Londense metro, juli 2005, is me 
vooral de indrukwekkende reactie van de Britten bijgebleven: sterk, koel en 
waardig. Deze maand is ook de tv-serie De Slavernij gestart, over de rol van 
Nederland in de slavenhandel. En recent was het bloedbad op Rawagede, 
tijdens de politionele acties op Indonesië, in het nieuws. Eindelijk komt er 
aandacht voor de zwarte bladzijden van onze Nederlandse geschiedenis. 
Het werd tijd. September als Maand van de Herdenking.

Edwin Coolen

Start winterseizoen 
Wandel Sport 
Vereniging Nuenen
Na een zeer succesvolle 3e editie van 
de Vincentwandeling en de traditione-
le afsluiting van het zomerseizoen met 
het wandelen van een gedeelte van de 
Lichtjesroute start zondag 2 oktober 
a.s. het winterseizoen. Tijdens het 
winterseizoen zijn de wandelingen op 
zondagochtend. 

De startlocatie voor deze wekelijkse 
wandeling is in de maand oktober de 
parkeerplaats aan de vijverzijde bij het 
gemeentehuis.  Op zondagmorgen om 
09.00 uur vertrekken 2 groepen, ieder 
in een eigen tempo, voor een sportieve 
wandeling van maximaal 2 uur door 
de mooie Nuenense omgeving. Voor 
de echte wandelliefhebbers is er de 
mogelijkheid om een langere wande-
ling in groepsverband te maken.
Iedereen is welkom om ook eens vrij-
blijvend mee te wandelen.
Vooraanmelden is niet nodig, men 
kan zich melden op de startlocatie.
Voor nadere informatie: www.dse.
nl/~wsvnuenen. Ook kunt u mailen 
naar het secretariaat: joke_wsv@hot-
mail.com.

125 jaar Klooster
Tentoonstelling nu in bibliotheek
‘Nieuw gebruik, oud gebouw’, onder dit thema organiseerde Heemkunde-
kring De Drijehornick tijdens de Open Monumentendagen op 10 en 11 sep-
tember, een tentoonstelling over 125 jaar Klooster in Het Klooster in Nue-
nen. De tentoonstelling trok al veel belangstellenden en is nu van half sep-
tember tot en met 29 oktober nog te bekijken tijdens de openingsuren in de 
Nuenense bibliotheek. 
In 1886 werd de eerste steen gelegd 
voor wat officieel het St. Elisabethge-
sticht zou heten van de Sociëteit van 
de Zusters van Jezus, Maria en Jozef. 
Oorspronkelijk waren onderwijs, kin-
deropvang, zieken- en bejaardenzorg 
de taken van de zusters in het Kloos-
ter. Door de jaren heen heeft het ge-
bouw die zorgfuncties verloren. Vanaf 
de jaren ’70 heeft het Klooster een 
nieuwe bestemming gekregen als cul-
tureel centrum. Omdat het Klooster 
ook jarenlang huisvesting bood aan de 
Openbare Bibliotheek Nuenen, is deze 
tentoonstelling nu prima op zijn plaats 
in de bibliotheek.

De tentoonstelling bestaat uit drie de-

len: het Klooster als religieus centrum 
voor onderwijs en bejaarden- en zie-
kenzorg, het Klooster als sociaal-cul-
tureel centrum en het Klooster als ge-
bouw. Aan de hand van teksten en 
(beeld)materiaal worden diverse on-
derwerpen behandeld, zoals het dage-
lijks leven van de zusters, bejaarden- en 
ziekenzorg, onderwijs, verenigingen en 
instanties in het Klooster, architectuur, 
verbouwingen, de plannen tot afbraak 
in 1980 en de huidige staat als rijks-
monument. Tot slot komt de onzekere 
toekomst van het Klooster aan bod. 
Dus, wie weet zijn het Klooster in    
Nuenen en de bibliotheek in Nuenen 
ook de komende jaren weer onlosma-
kelijk met elkaar verbonden.

BEZoRGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl

De Gerarduskalender
Elke dag een beetje spirit!
 
De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurka-
lender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot 
nadenken, onder het motto: 'elke dag een beetje spirit!'. 

Op de achterkant staan afwisselend 
moppen, gedichten, bezinningstek-
sten, puzzels en informatie over ver-
schillende onderwerpen. De kalender 
is bedoeld om elke dag goed te kunnen 
beginnen. De spreuk op de voorkant 
en de moppen, puzzels en informatie 
op de achterkant geven u aan het be-
gin van de dag een positief gevoel.
De kalender wordt elk jaar met zorg en 
plezier samengesteld door een uitge-

breide redactie van personeel en vrij-
willigers rondom Klooster Wittem. De 
opbrengst van de kalender komt ten 
goede aan alle activiteiten die vanuit 
Klooster Wittem worden georgani-
seerd (zie ook op internet: www.
kloosterwittem.nl).
 
De kalender is verkrijgbaar bij: Joke en 
Christ Swinkels, Spotvogelstraat 4, tel. 
040-2835673. 

Succesvol sponsordiner in Pezzaz
Jongstleden dinsdag  20 september 2011 werd het de Stichting Doctors for 
Mozambique (DfM) mogelijk gemaakt om een groot diner te organiseren 
ten behoeve van een zestigtal gasten van de stichting.

Initiatiefnemers Gitta van der Meeren 
en Joop van de Looveren hebben teza-
men met enkele getrouwe en bekwa-
me hulpkoks een uitstekend diner ver-
zorgd, gebruikmakend van de 
faciliteiten van de keuken en het res-
taurant van Pezzaz, dat normaal op 
dinsdagen gesloten is. Deelnemers 
aan het diner betaalden 100 euro per 
couvert om aldus extra middelen te 
vergaren voor de Stichting. 
Aan voorzitter Pauline van Empel de 
eer om tijdens de avond de netto op-
brengst van dit sponsordiner zijnde 
3500 euro bekend te maken. Een waar 
succes. Elke euro van dit bedrag wordt 
rechtstreeks, zonder overheadkosten 

besteed aan de artsen in opleiding in 
Beira, Mozambique. Hierdoor is het 
mogelijk, om van dit geld, weer twee 
studenten een heel jaar lang te laten 
studeren aan de Universiteit aldaar.
De Stichting Doctors for Mozambique 
heeft als doel om talentvolle, maar ar-
me studenten in Mozambique te hel-
pen arts te worden, door hun studie te 
financieren. Zo wordt bijgedragen aan 
een structurele oplossing voor het 
schrijnend tekort aan artsen in Mo-
zambique.  Momenteel worden 18 
studenten financieel ondersteund 
door de Stichting Doctors for Mozam-
bique. Meer info: www.doctorsformo-
zambique.org.

Eigenaren Restaurant Pezzaz samen met gelegenheidskoks.



LINDEBLAADJES

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

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

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

HOE GAAT DAT?

●  Voor al uw schade-reparaties
●  Uitleenauto beschikbaar            www. autoschadesmits.nl

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

Albert Schepers
Veiligheid & Comfort
Wegens specialisatie

20 - 50% 
korting

op bijna het 
gehele assortiment

www.albertschepers.nl
Duivendijk 5b, Nuenen

Tel. 040-2840053

DIEF IS KANSLOOS!

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 

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 
vragen over liefde, relaties, 
kinderen, werk, financieel, 
zakelijk, contact dierbare 
overledenen, komt ook aan 
huis. Tel. 040-8417975.

BIEDT ZICH AAN: Ge-
zelschapsdame annex ver-
pleegkundige, bij dame of 
heer. Voor één of meerdere 
dagdelen per week. Te-
vens in bezit van rijbewijs. 
Telefonisch reageren graag 
06-23150211

E. DE KLEIJN DAK-
WERKEN. Voor al uw 
reparaties, nieuwbouw en 
renovatie. Vrijblijvende of-
ferte, tel. 06-81748316.

Was jij donderdag 22 sept. 
bij huisartsenpraktijk Nuenen 
en heb je mijn 2-jarig doch-
tertje verlost van pijn aan 
haar verbrande vingertjes... 
Het was je eerste keer en het 
werkte. Super bedankt!

Wie kan ons helpen bij het 
snoeien van onze tuin? T. van 
Leeuwen. Tel. 040-2836570

Aangeboden hulp in 
de huishouding.  Tel. 
06-84196273. Tel. 06-
84634724.

VERKEERSSCHOOL

Sinds 1955

NIEUW
v.a. 16,5 jaar autorijles

Reserveer tijdig

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

040-2831486

Ervaren keramiste geeft al 
jaren kleiles aan huis. In 
gezellige kleine groepjes 
(max. 6), je eigen kunst-
werk realiseren, nu 3 plaat-
sen vrij! Info 040-2838899/ 
www.artdeterre.com.

KBS VAN GROOTEL
repartie - onderhoud - 
verkoop - installatie

• Klussen 

• Beveiliging 

• Senioren
“senioren handyman”

“all-round klus(jes)bedrijf”

iNfO@KBSVANGROOTEL.NL
Tel: 06 - 53 42 14 18

Omdat ‘t deze week eindelijk 
zomer is!!!: Nog één laatste 
kans; MORE  THAN  SE-
VEN “De winkel met 
DE KOE”: OPRUIMING 
LAATSTE WEEK!!! KLE-
DING, SJAALS, TASSEN 
EN OORBELLEN. NU: 
70% KORTING. Vrijdag 
10.00-18.00 zaterdag 10.00-
17.00. Berg 52a, Nuenen

AANHANG
WAGENS

VERHUUR - VERKOOP
ONDERHOUD

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040-2832029

ATELIERROUTE Eind-
hoven e.o. bij Kunst aan de 
Berg met schilderijen en 
installaties van Anita Cou-
wenbergh, schilderijen en 
foto's van Bart Stumpers 
en schilderijen van Ingrid 
Peels, zaterdag 1 en zon-
dag 2 oktober, van 11.00 
tot 17.00 uur, Berg 51, In-
stituut Zilverschoon, www.
kunstaandeberg.nl

KINDERKLEDINGBEURS.
Wo. 5 oktober Zaal Den 
Heuvel Mierlo. 9.30-11.30u. 
t/m maat 110 en van 14.00-
16.00u. v.a. maat 116. Toe-
gang GRATIS!

Rond de Linde
 op internet:

www.ronddelinde.nl

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

Voor al uw drukwerk

Gevestigd in Nuenen 

 

 
 

De Pinckart 54, 5674 CC Nuenen 
 

Tel. 040 263 1200 
 

www.advocatenkantoorintveld.nl 
 

De Pinckart 54, 
5674 CC Nuenen  
Tel. 040 263 1200  

www.advocatenkantoorintveld.nl

OnderhOudsbeurt
VOOr uw peugeOt

vanaf € 89,-
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
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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. 39 
De winnaar ontvangt 

een dinerbon 
te besteden bij: 

  

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

Winnaar week 38: Elles van der Griendt, Refelingse Erven 152, 5672 TJ 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.

9 3 4
6 8 3
7 8 5 1 6

5 2
4 7 3 5 9 1

1 3
1 4 8
6 5 2

7 2 6 4

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

  Oplossing

PUZZELNUMMER: 01020

sudoku week 39_sudoku week 11.qxd  21-07-11  15:16  Pagina 1

P R O G R A M M A

Korfbal

Voetbal

Honk- en Softbal

Badminton

NKV behoudt koppositie op 
eigen veld
Na drie speelronden en tevens drie overwinningen staat NKV 1 op de eerste 
plaats van de ranglijst. Om aan kop te blijven moest ook gewonnen worden 
in de vierde competitiewedstrijd. Deze werd thuis gespeeld op zondag 25 
september tegen Klimop uit Asten.

Direct na het eerste fluitsignaal van de 
scheidsrechter ging NKV fel van start 
en wist in de eerste minuten een paar 
keer te scoren en de tegenstander di-
rect op achterstand te zetten. Bij een 
4-2  stand stokte de scoringsmachine 
echter even. NKV speelde correct en 
pakte veel rebounds, maar was niet 
scherp in de afronding. De verdedi-
ging bleef geconcentreerd haar taak 
uitvoeren en kon voorkomen dat 
Klimop dichterbij kwam. Een kwartier 
lang werd door beide partijen geen 
doelpunt gemaakt. Daarna begon de 
aanval van NKV weer soepeler te lo-
pen en werd met snelle combinaties 
gemakkelijk een paar keer gescoord. 

Op slag van rust wist Dennis van Ke-
menade met een strakke pass de uit de 
ruimte doorgelopen Gertjan Riet on-
der de korf aan te spelen waarna hij 
deze kans fraai met één hand benutte. 

Ruststand 9-3 in het voordeel van de 
thuisploeg.
NKV coach Gertjan Hensing waar-
schuwde zijn ploeg om scherp te blij-
ven en niet achterover te gaan leunen 
in de tweede helft. Na de onderbre-
king wist Klimop toch meteen twee-
maal te scoren uit onoverzichtelijke si-
tuaties. De ploeg uit Nuenen pakte 
echter snel de draad weer op door te-
gen te scoren en speelde gefocust op 
de overwinning verder. Zodoende 
werd de voorsprong verder uitge-
bouwd tot zes doelpunten, mede door 
de bijdrage van topscoorder Koen van 
Diepen (6x). In de slotfase wist Klim-
op nog eenmaal te naderen tot vier 
punten verschil, maar NKV kon deze 
voorsprong zonder problemen tot het 
eindsignaal vasthouden. Eindstand 
17-13.
Zondag a.s. gaat NKV op bezoek in 
Maastricht.

De Bocht’80-Nederwetten  1-4
In deze wedstrijd hielden beide ploegen elkaar in de eerste helft goed in 
evenwicht met een licht veldoverwicht voor de Bocht ’80 uit Oirschot. 
Tot kort voor rust speelde de wed-
strijd zich voornamelijk op het mid-
denveld met af en toe een doelpoging 
voor beide teams. Na een half uur spe-
len verving de licht geblesseerde Toon 
van Rooij, broer Willem. In de 40e mi-
nuut werd een vrije trap van Giel van 
Korven net naast gekopt doorToon 
van Rooij. Twee minuten later was het 
wel raak. Een combinatie tussen Toon 
van Rooij en Niek Evers werd door 
Toon afgerond met een kopbal in de 
linkerhoek. 0-1.
Kort voor rust werd een vrije trap van 
Niek Evers feilloos ingekopt door 
Awin Kuster. 0-2. Ook na rust ging 
Nederwetten fel van start. In de 48e 
minuut werd een aanval over rechts 

via Rene van Kemenade en Niek Evers 
keurig afgerond door Toon van Rooij 
0-3.
Nederwetten ging door en in de 54e 
minuut kon een prima voorzet van 
Yuri Jaspers wederom doeltreffend af-
gerond worden via het hoofd van 
Toon van Rooij.  0-4. Nederwetten 
was in de tweede helft duidelijk ster-
ker en de verdediging onder aanvoe-
ring van Rene Foolen en Mark Spaan 
had keurig stand gehouden. Toch kon 
de Bocht in de 82e minuut nog iets te-
rugdoen door een treffer van Ronald 
Vermaas. 1-4. 
Een schot van Niek Evers tegen de paal 
voorkwam een nog grotere uitslag in 
het voordeel van de blauw-witten. 

EMK – RKGSV 0-1

EMK loopt in de Gerwen val
In een uitermate sportieve Nuenense derby troff en EMK en RKGSV elkaar 
onder stralende omstandigheden. Vanaf het begin van de wedstrijd  trok 
EMK het spel naar zich toe. 
Na een corner in de 18e minuut was er 
een kopkans voor Bart Heezemans 
maar zijn inzet ging naast. De RKGSV 
doelman verkeek zich in de 30e mi-
nuut bijna op een voorzet van Ruud 
Boerema. 

RKGSV had geluk dat de scheidsrech-
ter in de 41e minuut een overtreding 
op van Elst in het strafschopgebied 
niet bestrafte met een penalty. EMK 
had in de eerste helft  het meeste bal-
bezit, maar wist dit niet met een doel-
punt te bekronen. Na rust was de eer-
ste kans voor RKGSV maar het schot 

van de aanvaller ging tegen de paal. 
Jordy Fuller gaf enkele minuten later 
een voorzet vanaf rechts, maar Roy 
Donkers wist de bal niet binnen te 
koppen. In de 65e minuut komt 
RKGSV geheel tegen de verhouding in 
op een 1-0 voorsprong na geklungel in 
de EMK verdediging. 
EMK ging na dit doelpunt nog meer 
op de aanval spelen en wist na een 
aantal wissels weer wat meer het spel 
in handen te krijgen. In de 75e en 76e 
minuut waren er kansjes voor Bart 
Heezemans en Sjef Sanders maar de 
echte nauwkeurigheid was er niet. 
RKGSV kwam in de 83e minuut goed 
weg toen de scheidsrechter verzuimde 
om een overtreding van de doelman 
niet te bestraffen. EMK had de gehele 
wedstrijd een veldoverwicht maar 
creëerde al met al te weinig uitge-
speelde kansen om 3 punten op het 
Eeneind te houden.

VOETBAL

RKSV NUENEN 
Zaterdag 1 oktober
Nuenen Vet A – RKGSV Vet  ........ 16.15
Nuenen Vet B – De Valk Vet  ........ 16.15
Zondag 2 oktober
Nuenen 1 – Dijkse Boys 1  ............. 14.30
DESK 2 - Nuenen 2  ........................ 12.00
Nieuw Woensel 2 - Nuenen 3  ...... 12.00
Nuenen 4 – Wilhelmina Boys 4  ... 12.00
Nuenen 5 – Bergeijk 4  ................... 12.00
Nuenen 6 – Dommelen 5  ............. 12.00
Pusphaira 3 - Nuenen 7  ................. 10.00
Nuenen 8 – SBC 11 ......................... 12.00
Beerse Boys 9 - Nuenen 9  ............. 13.00
Baardwijk DA1 - Nuenen DA1  .... 10.00
Nuenen DA2 – Gestel DA1  .......... 10.00 

RKGSV GERWEN
Zaterdag 1 oktober
Nuenen A vet. – RKGSV vet.  ....... 16.45
Zondag 2 oktober
RKGSV 1 – SCI/GIBO Groep 1  .. 14.30
RKGSV 2 – WODAN 2  ................. 11.00
RKGSV 3 – Unitas’59 7  ................. 11.30
WODAN 13 – RKGSV 4  .............. 12.00
LSV 3 – RKGSV 5  .......................... 11.30

EMK
Zondag 2 oktober 
Oirschot Vooruit 1 - EMK 1  ......... 14.30
ODC 3 - EMK 2   ............................. 11.00
EMK 3 - Gestel 4   ........................... 11.30
EMK 4 - Nieuw Woensel 5   .......... 10.30
Gestel 9 - EMK 5   ..........................  10.00

RKVV NEDERWETTEN 
Zaterdag 1 oktober
Braakhuizen B - Nederwetten  ..... 15.30
Zondag 2 oktober
Eindhoven AV 1 - Nederwetten 1  14.30
Nederwetten 2 - Eindhoven AV 2 12.30
Nederwetten 3 - Brabantia 8  ........ 10.00
Nederwetten 4 - Woenselse B. 4  . 11.00
Puspharia DA2 - Nederw. DA1  ... 10.00

BCL begint met overwinning 
Het vaandelteam van Badminton Club Lieshout heeft in de eerste partij van 
de nieuwe districtscompetitie meteen een overwinning geboekt. De uit-
wedstrijd tegen het derde team van naaste buur Scarabee uit Son werd in 
Son met 3-5 gewonnen. Het tweede herenteam van Badminton Club Lies-
hout is minder goed begonnen aan het nieuwe seizoen: zij verloren de eerste 
thuiswedstrijd van het Udense Slamis met 3-5. 
De heren van het eerste mixteam van 
Badminton Club Lieshout hebben een 
maximale bijdrage geleverd aan de 
overwinning die de Lieshoutse bad-
mintonners boekten tijdens hun eer-
ste wedstrijd van het nieuwe seizoen. 
Walter van Leuken en Christian-Wil-
lem Klumpers wonnen beiden hun 
singlepartij met duidelijke cijfers en 
ook wonnen ze samen nog eens hun 
dubbelpartij. Dat was hard nodig, om-
dat de dames in de singlepartijen geen 
vuist konden maken tegen hun sterke 
Sonse opponenten. Boukje van der 
Werf en Simone de Greef verloren 
beiden hun singlepartij. De dames-
dubbelpartij wist Simone de Greef wel 
te winnen, mede dankzij de hulp van 
Karin van den Biggelaar. Ook de beide 
afsluitende mixpartijen wisten de 
Lieshoutenaren te winnen. 

Boukje van der Werf won samen met 
Christian-Willem Klumpers en Karin 
van den Biggelaar won samen met 
dorpsgenoot Walter van Leuken. Bei-
de mixpartijen werden met duidelijke 
cijfers binnengehaald.  

Ad Scheepers Jeugdtoernooi  HSCN
Traditiegetrouw zal aankomende zondag 2 oktober het jaarlijkse Ad Schee-
pers jeugdtoernooi plaatsvinden op de velden van HSCN op sportpark de 
Lissevoort.
Vele kleine honkballertjes van clubs 
uit Zuid Nederland, zowel meisjes als 
jongens, zullen die dag van harte wel-
kom zijn, want het belooft weer een 
spetterend toernooi te worden.

Er zullen wedstrijden gespeeld wor-
den door diverse leeftijdscategorieën 
tussen circa 5 en 15 jaar. 

De allerkleinsten spelen het zoge-
naamde Bee-ball, een simpele variant 
van honkbal, speciaal ontwikkeld om 
de basisbeginselen van de sport op 
jonge leeftijd op speelse wijze te kun-
nen leren. 
Behalve het toernooi met sportieve 

wedstrijden zijn er tal van activiteiten 
zoals schminken, springen op het 
springkussen, een loterij en hambur-
gers en hotdogs eten, want het is im-
mers een “all american game”.

De jongens en meisjes van HSCN ho-
pen op heel veel publiek, dus iedereen 
is welkom een kijkje te komen nemen 
op Sportpark de Lissevoort. 

Het toernooi begint om 11.00 uur en 
om 14.30 is er speciaal voor geïnteres-
seerde kinderen en hun ouders een 
wedstrijd georganiseerd tussen de 
honkballers van HSCN Heren 1 en de 
Twins uit Oosterhout.

Eerste Gulbergen24

Een prachtig en uitdagend 
parcours voor fi etsers 
én toeschouwers
 
Landgoed Gulbergen is het uitdagend decor van een nieuw spectaculair 
mountainbike-evenement. In het weekend van 1 en 2 oktober organiseert 
de Stichting Mountainbike Promotie Nuenen voor het eerst de Gulber-
gen24: een spectaculair 24-uurs mountainbikemarathon. 

De fietsroute loopt over de ‘Razob-
bult’, het hoogste punt van Brabant op 
60 meter NAP, waardoor in een et-
maal maar liefst drie keer de Alpe 
d’Huez wordt beklommen. Dat maakt 
dit evenement op het Landgoed Gul-
bergen uniek in Nederland. Gulber-
gen24 telt ruim 400 deelnemers, waar-
van er zestien de 24 uur individueel 
onafgebroken gaan fietsen. Voor de 
toeschouwers is bij de start/finish een 
gezellig promodorp ingericht met 
spannende demonstraties, stands, 
kinderactiviteiten zoals een spring-
kussen en workshops en natuurlijk is 
er live muziek. 
 
Rudi van Houts
Nederlands kampioen mountainbiken 
Rudi van Houts en tevens ambassa-
deur van Gulbergen24: “Het is een 
prachtig en uitdagend parcours. De 
lange klim, de technische afdaling en 
een aantal andere stukken door het 
bos gaan het zwaar maken en ook voor 
het publiek zal het mooi zijn om te kij-
ken. Het lijkt me vooral gezellig en een 
mooie uitdaging om met een team 
deel te nemen. Om het individueel te 
doen lijkt het me erg zwaar en ik heb 
dan ook ontzettend veel respect voor 
de doorzetters die het doen.”

Mountainbike trial show
Benni Schrurs, voorzitter van de 
Stichting Mountainbike Promotie   
Nuenen: “We bieden de recreatieve en 
sportieve fietsers gezelligheid, plezier 
en uitdaging. In teamverband of indi-
vidueel, voor zowel bedrijven als     

particulieren. Maar ook aan de toe-
schouwers is natuurlijk gedacht. Het 
promodorp biedt onder meer een 
grandioze mountainbike trialshow 
van de professionele extreme sporter 
Patrick Smit. Daarnaast zijn er diverse 
stands van onze sponsors, een spring-
kussen voor de kinderen, muziek van 
dag-DJ Harrie van der Heijden en een 
live optreden van Bleyewerck op za-
terdagmiddag.” 

In totaal doen er circa 60 teams en 55 
individuele rijders mee die op zater-
dag 1 oktober klokslag 13.00 uur klaar 
staan om via een `Le Mans start` op 
hun bike te springen en te beginnen 
aan hun marathon. De finish is op 
zondag natuurlijk ook om 13.00 uur. 
Het promodorp met de start/finish 
bevindt zich langs het Eindhovens ka-
naal aan de Vamweg 18 in Mierlo. Volg 
de aanwijzingsborden rondom het 
parcours vanuit Geldrop en Nuenen. 
Voor meer informatie kunnen belang-
stellenden kijken op www.gulber-
gen24.nl.

Stichting Mountainbike Promotie 
Nuenen
In november 2010 werd Stichting 
Mountainbike Promotie Nuenen een 
feit. Het bestuur bestaat uit Benni 
Schrurs (voorzitter), Frans van Dom-
melen (secretaris), Maarten Klomp 
(penningmeester) en de leden Jos Bis-
seling, Ralf van Heugten en Eric van 
de Sande. Daarnaast is Nederlands 
kampioen Rudi van Houts ambassa-
deur van Gulbergen24.

Routeoverzicht Gulbergen24

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl



De mooiste horeca 
locatie van helmonD 

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

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

Geheel vernieuwd buitenterras met tuin.

4-GANGEN KEUZE MENU

e 26,- p.p.

www.restaurantdesteenoven.nl

Steenovenweg 21
Helmond

0492-507507

www.lekkereteninhelmond.nl  www.trouweninhelmond.nl

KeUZe menU

E 28,- p.p.

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

4-GANGEN KEUZE MENU

e 26,- p.p.

www.restaurantdesteenoven.nl

Steenovenweg 21
Helmond

0492-507507

Garage Eeneind
Nuenen

 
                       

De gehele maand oktober 2011

10% korting
gratis winter check

                
Openingstijden:

 08.00 - 17.30 uur
vrijdag 08.00 - 17.00 uur

zaterdag 08.00 - 12.00 uur

                             
 Bel voor afspraak 

040 - 2839101

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 

Keukens - Renovatie - Tegels - Laminaat

Engelse les voor uw kind? 
Yes, please!

Wilt u uw kind op een speelse manier de Engelse taal laten leren? 
Dan bent u bij Korein Kinderplein en Bilingual Kids aan het juiste adres. 
Samen bieden wij in Eindhoven en Nuenen Engelse les voor kinderen 
van 4 tot 12 jaar. 

Meer weten?
Kijk op www.koreinkinderplein.nl. U vindt de goede pagina direct door 
Engelse les als zoekterm in te geven in de zoekbalk. 

Gratis 
proefl es!
Lever deze coupon in bij 
Korein Kinderplein aan 
de Vrouwkensakker 17 
in Nuenen. Daar kunt 
u direct de gratis les 
inplannen. 

Korein Kinderplein is onderdeel van Korein

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

volop violen 
in meer dan 50 kleuren
de ideale sfeermakers!

groot assortiment
tuinplanten

Het plantenseizoen is weer begonnen!

In Dierenrijk werk je samen met 

40 collega’s van de afdelingen 

Educatie, Dierverzorging, 

Facilitaire Dienst en Horeca/

Receptie. Jij zorgt ervoor dat de 

bezoekers kunnen genieten van 

de talrijke diersoorten in het 

park en dat kinderen ook nog 

lekker kunnen beesten tussen de 

dieren op en rondom unieke 

speelattracties.

Meer info over deze vacature, 
sollicitatiemogelijkheden en werken 
bij Libéma? 
Kijk op www.libema.nl/werken

Voor de afdeling Horeca/Receptie van Dierenrijk 
zijn wij per direct op zoek naar 

De mooiste tijd beleef je bij Libéma!
Met drie vakantieparken, zes attractieparken, zes beursaccommodaties, eigen organisatiebureaus 
en ruim 750 medewerkers is Libéma de grootste aanbieder van leisure-producten voor zowel de 
zakelijke als consumentenmarkt in Nederland. Jaarlijks komen meer dan 5 miljoen gasten in 
aanraking met de uiteenlopende producten en merken van Libéma.

Binnen de receptie en in het horecagedeelte ben jij hét 
aanspreekpunt voor onze gast. Voor de komende periode 
zijn wij op zoek naar enthousiaste collega’s die ons team 
kunnen versterken in de weekenden en vakanties. De 
standplaats van deze functie is Nuenen.

Op www.libema.nl/werken vind je meer informatie over 
bovenstaande functie. Pas je in het gewenste profi el en wil 
jij graag werken in een levendige en bruisende omgeving? 
Dan nodigen wij je van harte uit te solliciteren via de 
website of bel met Marieke Smits via 0492-668247.

Enthousiast?
Kijk dan snel op onze site www.libema.nl/werken.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie  
wordt niet op prijs gesteld.

Een bijbaan
tussen de tijgers?

Weekend- en Vakantiekrachten 
Horeca/Receptie
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