
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

Op zaterdag is apotheek Nuenen van 
11.00 tot 13.00 uur en BENU apotheek 
Kernkwartier open van 10.00 tot 12.00 
uur. 
Op werkdagen  zijn ”Apotheek Aan de 
Berg” en ”BENU Apotheek Kernkwar-
tier” open  tot 18.00 uur.

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

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

Jaargang 54 - Nr. 33 - 16 Augustus 2012

D
ez

e w
ee

k: BSO kinderen van 
Kids Society uit 
Nuenen naar de  
Olympische spelen!

AUTOMOWER
Nu met GRATIS installatie!

Uw Specialist in 
de regio!

VERKOOP - REPARATIE - ONDERHOUD

vdwiel
    gremac

Tuin-Park & Golfmachines - Beekerheide 32 - Beek en Donk - 0492-464162

www.automower-service.nl

model 305 

€ 1.499,=

Sta op  
tegen kanker,  
ga-toch-� etsen! 

Berry Leurink 
beheerder van 
gemeentelijke 
begraafplaats 
‘Oude Landen’

De Huufkes 19b - Nuenen
040 - 284 31 06

www.twitter.com/deronddelinde

Eerste schooldag in 
Nederwetten
Door Elwien Bibbe

Voor de 40 kinderen en het team van de St Jozefschool in Nederwetten was 
maandag 13 augustus een bijzondere eerste schooldag. Want bijna 2 jaar 
na de verhuizing naar de noodlocatie begon de eerste schooldag in het 
spiksplinternieuwe gebouw aan de Koppele 5.

Directeur Anita de Bie had voor deze 
speciale dag al een cadeautje meege-
nomen. En oud directeur Peter van 
den Berg en jeugdburgemeester Judi 
Grooten, leerlinge van groep 8 van de 
St Jozef mochten het uitpakken. Trots 
lieten zij het nieuwe logo zien. Want 
bij een nieuwe school hoort een nieuw 
logo. De naam van de school is ook 

Directeur Anita de Bie, jeugdburgemeester Judi Grooten en oud directeur Peter 
van den Berg met het nieuwe logo van BS Sint Jozef.

40 jaar actief bij Nuenense heemkundekring

Onderscheiding voor  
Nico Nagtegaal (91)
De oudste Nuenenaar die een gemeentelijke onderscheiding kreeg uitge-
reikt, is Nico Nagtegaal, 91 jaar. Afgelopen zaterdag heeft wethouder Paul 
de Witte de onderscheiding opgespeld. Hij deed dat op de bijeenkomst van 
heemkundekring De Drijehornick waar het oud-bestuurslid in het zonne-
tje werd gezet.

Let op Scouting Panta 
Rhei advertentie voor 
de Vlooienmarkt
Let op: Elders in deze Rond de Linde 
vindt u de ophaaladvertentie voor de 
vlooienmarkt van scouting Panta 
Rhei. Plak deze advertentie duidelijk 
zichtbaar op uw voordeur, raam  of 
op uw spullen en wij komen op de 
ophaaldag de spullen bij u ophalen.

Nico Nagtegaal wordt gefeliciteerd door wethouder Paul de Witte

Musicalgroep Kapsones weer van start

Interesse om mee te doen?
De vakantie voor de Nuenense kinderen zit er weer op. Inmiddels heeft 
Musicalgroep Kapsones de eerste stappen gezet naar een nieuwe produc-
tie, die in april 2013 te zien zal zijn in Het Klooster. Voor de 35e keer pre-
senteert ‘Kapsones Musical groep voor de Jeugd’ een nieuwe musical voor 
de Nuenense jeugd en andere belangstellenden.

De vereniging is een begrip voor ve-
len. Muziek, zang, dans en toneel wor-
den samengevoegd tot een zeer leuke 
en ieder jaar weer succesvolle voor-
stelling. Voor maar liefst 4 volle zalen! 
De activiteiten starten met een werk-
weekend in september. Daarna wordt 
elke woensdagavond gerepeteerd om 
het grote succes van de afgelopen ja-
ren minimaal te evenaren en mogelijk 
te overtreffen. De groep Kapsones be-
staat uit een 20-tal enthousiaste leden. 
Naast repeteren en spelen zijn er ook 
leden actief met decor, kleding, pr en 
andere zaken die bij een dergelijke 
productie horen.

Musicalgroep Kapsones

Actief
De Nuenense heemkundekring De 
Drijehornick bestaat dit jaar 40 jaar. 
Het oudst nog actieve lid van het eer-
ste uur is Nico Nagtegaal. In al die ja-
ren is hij steeds een erg actief lid 
geweest en nog steeds is hij elke week 
te vinden in de heemkamer onder Het 
Klooster. Daar is hij als ‘wandelend ar-
chief ’ het geheugen van de heemkun-
dekring en informeert belangstellenden 

uitgebreid over de geschiedenis van 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten (in-
clusief Eckart). 
Van Nico Nagtegaal verschenen tal 
van publicaties in de vorm van tijd-
schriftartikelen, boeken en brochures. 
Zo is hij mede-auteur van: 
- Dwers door Nuenens Verleden.
- Van Kwast tot Regenboog, over de 

geschiedenis van de protestantse 
gemeente.

- het boek over de toponiemen van 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

Zelf schreef hij ‘Nederwetten door de 
eeuwen heen’ en is hij redactielid van 
het heemkundig tijdschift De Drije-
hornickels. Ook de archeologie heeft 
zijn belangstelling. Tot op hoge leef-
tijd was hij actief met de schop onder-
meer bij de opgravingen naar Het 
Steenen Huys aan de Beekstraat en bij 
het opschonen van de kelders op 
Hooidonk.

Gedreven
Voorzitter van de heemkundekring 
Roland van Pareren memoreerde tij-
dens de bijeenkomst de vele activitei-
ten van Nico Nagtegaal. Als vraagbaak 
Nico het antwoord op een vraag al niet 
meteen weet, duikt hij wel in de boe-
ken en is vele avonden bezig met op-
zoeken. En dan volgt er steevast een 
uitgebreid antwoord, inclusief de aan-
haling van vindplaatsen die het bewijs 
moeten leveren. Nico schrikt er niet 

voor terug om naar Frankrijk en 
Schotland te reizen als hij daar een be-
vestiging denkt te vinden van een be-
paalde veronderstelling. Zo zegt hij 
bijvoorbeeld dat de naam Gerwen 
toch wel degelijk uit Frankrijk stamt!

Gemeentenaam
In zijn uitgebreid dankwoord kon 
Nico Nagegaal het toch niet laten wet-
houder De Witte, op zijn vraag wat de 
officiële gemeentenaam is, te wijzen 
op het feit dat het gemeente Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten is, waarbij 
Nuenen en Gerwen van oudsher één 
gemeente vormen en in 1821 fuseerde 
met de toenmalige gemeente Neder-
wetten. Als een echt ‘wandelend ar-
chief ’ ging hij vervolgens in op de 
geschiedenis van de kerken van Nue-
nen en Gerwen. Totdat de voorzitter 
hem er voorzichtig op wees, dat de 
vele belangstellenden ook wel een 
borrel wilden drinken en de jubilaris 
wilden feliciteren. 

Interesse om mee te doen?
Mocht je mee willen werken aan deze 
productie, dan kan dat. De repetities 
zijn op woensdagavond van 20.00 tot 
23.00 uur. In april 2013 staan er diverse 
optredens gepland zowel binnen als 
buiten Nuenen. Kapsones speelt name-
lijk ook voor mensen met een verstan-
delijke beperking in de regio. Ben je 18 
jaar en enthousiast om samen met an-
deren voor kinderen een musical te 
presenteren? Neem dan contact op 
met Chantal Baten, tel. 040-2833976. 

Of kijk voor meer informatie op 
www.musicalgroepkapsones.nl 

een beetje veranderd. De school heet 
nu: Eenbes Basisschool Sint Jozef.

Na het luiden van de schoolbel dron-
gen de kinderen zich door een muur 
van ballonnen en verhuisdozen naar 
binnen. En dat ging met heel veel 
drukte en lawaai gepaard. Maar al snel 
vonden de kinderen hun weg. De kin-

deren uit de benedenbouw zaten al 
snel in de kring met hun juf.
Het nieuwe schoolgebouw bestaat uit 
4 lokalen, een ruime gymzaal en heeft 
voldoende extra werkplekken. De 
gymzaal en de school zijn deels ver-
bonden met schuifdeuren, zodat de 
school bij grotere evenementen ook 
gebruik kan maken van de gymzaal. 
En natuurlijk beschikt de school over 
een mooi podium! De tweede ‘woon-
laag’ van het gebouw bestaat uit ap-
partementen.

BS Sint Jozef heeft straks 40 leerlin-
gen, verdeeld over 3 klassen. Een 
groep 1/2/3, een groep 4/5 en een 
groep 6/7/8. En heeft met het vierde 
lokaal nog voldoende plaats voor 
nieuwe leerlingen. Op 31 augustus en 
1 september is het openingsfeest.
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: ma. t/m vrij. 8.30 tot 12.30 uur, op woensdag ook van 14.30 tot 18.00 uur,
(afd. Bevolking tot 19.00 uur), Het cluster Sociale Zaken: dagelijks 8.30-12.30 uur, consulenten telefonisch 9.00-10.00 uur.
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Het bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van twee woningen 
(een tweekapper) en daarbij behorende bebouwing op de achterzijde 
van de percelen Nassaustraat 9-11 te Nuenen, kadastraal bekend 
gemeente Nuenen, sectie E, nrs. 3754 en 9053. De woningen zullen 
georiënteerd zijn op de Hendrikstraat. 
 
Gewijzigde vaststelling 
Het bestemmingsplan is naar aanleiding van zienswijzen en ambts-
halve ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vast-
gesteld. Meer informatie hierover is te vinden in het raadsbesluit, de 
daarbij behorende ‘Nota van zienswijzen’ en het gewijzigd vastge-
stelde bestemmingsplan zelf. Onder andere is het bouwvlak aangepast, 
evenals de maximaal toegestane goot- en nokhoogte. Het plan voor-
ziet via een toegevoegde bestemming ‘Verkeer’ in de aanleg van twee 
openbare parkeerplaatsen aan de voorzijde van de nieuw in te richten 
percelen aan de Hendrikstraat.
 
Tervisielegging 
Het raadsbesluit, het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan en de 
hierbij behorende stukken liggen met ingang van 17 augustus 2012 ge-
durende zes weken ter inzage op het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 
2 te Nuenen, bij de balie Wonen en Openbare Ruimte.
De balie is iedere werkdag geopend van 08.30 tot 12.30 uur en op woens-
dagavond van 14.30 tot 18.00 uur. Tegen betaling van leges kan een 
afschrift verstrekt worden van de ter inzage gelegde stukken. Het bestem-
mingsplan is ook in te zien via de website van de gemeente Nuenen (www.
nuenen.nl) en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Het bestemmingsplan ‘Nuenen-West, herziening 2011-1 (woningen Hen-
drikstraat)’ kan op die website rechtstreeks worden geraadpleegd via 
de volgende link:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0820.
BPNuenWHendrik11-D001.
 
Beroep 
Tegen het vaststelling van het bestemmingsplan kan gedurende de ter-
mijn van terinzagelegging beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kan 
gebruikmaken: 
•	 een	belanghebbende	die	tijdig	zijn	zienswijze	bij	de	gemeenteraad	

naar voren heeft gebracht; 
•	 een	belanghebbende	die	aantoont	dat	hij	redelijkerwijs	niet	in	staat	

is geweest zijn zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij 
de gemeenteraad naar voren te brengen; 

•	 een	belanghebbende,	voor	zover	het	beroep	wordt	ingesteld	tegen	
de wijzigingen die de raad bij de vaststelling in het plan heeft aan-
gebracht. 

Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag. 

Voorlopige voorziening
Ingevolge artikel 3.8, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het 
besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in werking daags na 
afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen deze termijn 
kan bij de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening 
worden ingediend, waardoor het besluit niet in werking treedt, totdat 
op het verzoek is beslist. Een dergelijk verzoek moet worden gericht 
aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag.
 
Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer D. Senders 
van de afdeling Ontwikkeling en Handhaving. Hij is telefonisch te be-
reiken onder nummer (040) 2631 641 en via het volgende e-mailadres: 
d.senders@nuenen.nl.

Nuenen, 16 augustus 2012
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

Naar aanleiding hiervan wordt eenieder in de gelegenheid gesteld bin-
nen twee weken na deze publicatie zijn of haar zienswijze in te dienen 
bij het college van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., 
Postbus 10 000, 5670 GA  Nuenen.

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

VERLENGEN BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING MET ZES WEKEN

Soort Dossier- Bouwadres Bouwactiviteit
aanvraag  Nummer    

Regulier N-HZ-2012-0092 Berg 30 Plaatsen dakopbouw achterzijde woning 
 

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 

08/08/ N-HZ-2012- Wederikdreef 2 Bouw Plaatsen tijdelijke units 08/08/ 
2012 0120   ten behoeve van 4  2012 
    klaslokalen voor de duur    
    van 5 jaar 

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	de	bewoners	van	project	De	Boschhoeve	 is	een	vergunning	

verleend voor het organiseren van een buurtbarbecuefeest in de 
Dirigenthof op 18 augustus 2012 (verzenddatum 15 augustus 
2012);

•	 aan	Buurtvereniging	Bab	is	een	vergunning	verleend	voor	het	or-
ganiseren van een buurtbarbecue in de Acaciastraat op 18 augus-
tus 2012 (verzenddatum 15  augustus 2012).

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

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

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

Nuenen, 16 augustus 2012

PUBLICATIE
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Nuenen-West, herziening 
2011-1 (woningen Hendrikstraat)’
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. maken bekend dat de 
gemeenteraad in zijn vergadering van 28 juni 2012 het bestemmings-
plan ‘Nuenen-West, herziening 2011-1 (woningen Hendrikstraat)’ 
gewijzigd heeft vastgesteld.
 

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

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

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

KOOPZONDAG
Het college van B en W heeft zondag 19 augustus aangewezen als 
koopzondag voor de bedrijven uit gebied I. Dit wil zeggen alle wegen 
binnen de bebouwde kom van de kernen Nuenen, Gerwen, Nederwet-
ten en Eeneind, uitgezonderd:

•	 Goossens	wonen	&	slapen,
•	 Collse	Hoek,	Gerwenseweg	41,
•	 Ri-Jo	B.V.,	De	Huufkes	19,	
•	 Saniplein	B.V.,	De	Huufkes	19A,	
•	 Stein	Keuken,	Spegelt	19
•	 autobedrijf	Tonnie	van	der	Heijden,	Gerwenseweg	24

Alle bedrijven uit gebied I mogen op deze dag geopend zijn.

MILITAIRE OEFENING
De	Koninklijke	Landmacht	houdt	in	de	periode	van	20	tot	en	met	24	
augustus 2012 een militaire oefening in onder andere Nuenen. U kunt 
daarom militaire voertuigen tegenkomen. Aan de oefening nemen 40 
personen deel, 12 pantserwielvoertuigen en 4 militaire wielvoertuigen.

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    

Regulier 09/08/ N-HZ-2012- Constantijnstraat 59 Wijzigen bestaande gevels 
 2012 0128  en voorzien van isolerend  
    gevelstucwerk  

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

Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij het college van burgemeester en wethouders zijn de volgende aan-
vragen om vergunning op grond van de APV en bijzondere wetten 
ingekomen:
•	 Aanvrager: Heerlyckheid de Opwettense Watermolen voor het 

organiseren van het Speltfeest op zondag 2 september 2012 op 
het terrein aan de Opwettenseweg 203.

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

Na een slopende huldiging in ‘s-Hertogenbosch toonde de in Nuenen woonachtige 
hockeyster Marilyn Agliotti afgelopen maandagavond spontaan haar olympische 
gouden plak in Café Ons Dorp.

Kinderkoor Nuenen

Wie zingt er mee?
De zomervakantie is voorbij en de 
kinderen van Kinderkoor Nuenen be-
ginnen aan een nieuw jaar vol oude en 
nieuwe liedjes om de gezinsvieringen 
in de H. Clemenskerk op te luisteren. 

Het koor zingt niet alleen in de kerk in 
Nuenen maar ook in de kapel op Ec-
kartdal en in het Catharina Zieken-
huis. Dit zijn hele bijzondere locaties 
en de mensen die daar komen vinden 
het erg fijn om het koor te horen. Het 
koor staat onder leiding van Christel 
de Brouwer-Sanders. Lijkt het jou ook 
leuk om met het koor te zingen? De 
repetities zijn in de Clemenskerk op 
maandagavond van 18.30 uur tot 
19.15 uur voor de kinderen tot 10 jaar 
en tot 19.45 uur voor oudere kinderen. 
Loop gerust eens binnen en zing een 
keertje mee. De eerste repetitie is op 
maandag 27 augustus. Voor meer in-
formatie bel of mail naar C. de Brou-
wer 040-2840441, musical.ster@hot-
mail.com.Kinderkoor Nuenen



PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

Reclames geldig t/m zaterdag a.s.TOT ZIENS BIJ

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

PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

 

  

SPECIAALZAAK
IN AARDAPPELEN

GROENTE EN FRUIT

PARKSTRAAT 12
Nuenen, 040-2840408

Groente
& Fruit

WEEKENDRECLAME: 17 EN 18 AUGUSTUS: 
Bosuien, per bos .......................... 0,69
Holl. Trostomaten, hele kilo ..... 0,99
Holl. Komkommers, 2 stuks ..... 0,99
Huzaren-salade, hele kilo .......... 3,98
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MAANDAG 20 AUGUSTUS:

IJsbergsla, per stuk .................... 0,99
DINSDAG 21 AUGUSTUS:

Bloemkool, per stuk ................... 0,99
WOENSDAG 22 AUGUSTUS:

Chinesekool, panklaar, 1/2 kilo ....... 0,99
DONDERDAG 23 AUGUSTUS:

Gekookte mais, per pak ............ 1,69
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
GEHELE WEEK VAN 17 T/M 23 AUGUSTUS:

Watermeloen, per kilo ................ 0,89
N.O. Triumph peren, hele kilo ..... 1,69
Cabbage-salade, 250 gram ........ 1,59
Perssinaasappels, 12 stuks ............. 1,99

Voor service 
en kwaliteit! Groente

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

Filet Lapjes 
“diverse soorten”, 4 stuks ...........5,50 
Beef Palermo
100 gram ...................................... 2,25
100 gr. Zeeuws Spek +
100 gr. Runder Rookvlees ..4,50
Tomeat
“heerlijk gevulde tomaat”
per stuk ......................................... 1,95
Smulslof
“kant en klaar stokbrood”
per stuk ......................................... 2,75 
Bijna al onze belegde broodjes 

gaan warm de deur uit!!

KOOPJE

Iedere week andere achtergrond
3 versies: Fruit, Brood en Vlees

  

Parkstraat 12A - Nuenen - Tel. 283 13 93 / 284 03 47

SPECIAL

SPECIAL

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen.

Rond de Linde op 
uw vakantieadres?
www.ronddelinde.nl 

Actie geldig van 17 t/m 23 aug.:

In een sfeervolle, natuurlijke ambiance! 
Kun je ervaren; Hoe genezend, prettig, ontspannend
en apart een ‘Garra Rufa’ bad voor iedereen zal zijn.

Maak ’n afspraak (max. 4 pers).
En laat je inspireren en entertainen door dit 

bijzondere ‘Water wondertje’.

Ook Nuenen heeft nu
een ‘Garra Rufa Spa’!

040-787 03 38 | Witte put 22, Nuenen
www.garrarufa-nuenen.nl

NIEUW SCHOOLJAAR!!
Bij aankoop van € 15,-

schoolspullen, Textmarker 
groen en een set Bruynzeel 
stiften kado!! Leuk toch hè!!
HOGE BRAKE 66, 5672 GM NUENEN • TEL. 040-2913301 • WWW.RISJAMO.NL

Grof volkoren 
brood
(100% volkoren)

Appelfleurtje

6 Krentenbollen 
halen, 5 betalen

€ 1,85

€ 5,10

Luisteren is een belevenis! 
Vrijwilligerswerk bij Sensoor ook

Word VRIJWILLIGER bij SENSOOR Eindhoven

Sensoor is er dag en nacht voor een gesprek. 
Anoniem en vertrouwelijk. We zoeken 

vrijwilligers voor aan de telefoon of chat. 

Voor informatie en aanmelden 
kijk op www.sensoor.nl/brabant of bel 

040 - 212 55 66 voor een informatiepakket.
Aanmelden voor de nieuwe basistraining 

kan tot 31 augustus 2012.

Belangrijke mededeling voor 
zowel bedrijven als particulieren

Heeft u overlast van:
een wespennest?
muizen of ratten?

papiervisjes?
Voor al uw plaagdieroverlast bel met:
FD plaagdierpreventie Eindhoven

06-23868878 of 040-8423603

Eerste inspectie is kosteloos!

Praktijk voor Mondhygiëne
Mevr. M. Geelen
Sneeuwgorshof 1
5672 EV Nuenen
06 - 81 83 69 93

Stel uw eigen droombed samen... 
en ontvang tot € 750,- voordeel!

Bepaal zelf uw voordeel:

Compleet boxspringbed met 
gestoffeerde matrassen en 
een topdekmatras?

óf compleet boxspringbed 
met traditionele matrassen?

€ 500,- 
voordeel!❋

€ 750,- 
voordeel!❋

uw voordeel
tot

€ 750,-

* Een compleet boxspringbed bestaat uit: 2 boxsprings, 
 2 matrassen (traditioneel of meegestoffeerd), een
 hoofdbord, pootjes en optioneel een topdekmatras. 
 Acties gelden niet in combinatie met andere acties/ 
 kortingen. Actie geldt van 1 juli t/m 30 september  
 2012. Vraag naar de voorwaarden.

Opwettenseweg 81 
Nuenen 

Tel. 040 - 284 00 13
www.tijdvoorkwaliteit.nl



Boord 14
Nuenen

Dagelijks verse 
aardbeien

van de 
volle grond

Auto Service Verbroekken

Het adres voor: APK - reparatie - onderhoud
  Schadeherstel aan auto’s en motorfietsen
   Schokbrekers, uitlaten, accu’s, trekhaken
 Het spuiten van auto’s en motoren, airbrush 

De Tienden 10  Nuenen  Telefoon 040-2839527
                  WWW.verbroekken.com WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

Informeer naar de mogelijkheden of kom gewoon een keertje langs. 
Collse heide 58 (Eeneind II zuid) • Nuenen 

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

Verhuur van o.a.; Sta- tafels, stoelen & krukken,  
tap installaties, tenten, glaswerk, servies & bestek.. 

NU OOK HELIUMBALLONNEN !! 
Ook voor het compleet verzorgen van uw bruiloft, receptie, feestavond, 

jubileum of opening bent u bij ons aan het juiste adres! 

GARANTIEBEDRIJF

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

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

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

Scouting Panta Rhei organiseert de jaarlijkse vlooienmarkt ook dit jaar, met 
veel liefde en plezier, voor alweer het 45ste jaar. De uiterst belangrijke opbrengst 
gaat uiteraard naar het verzorgen van diverse speelactiviteiten voor de jeugd 
en het verder inrichten van de blokhut en het omliggende terrein. Inmiddels 
hebben we al een mooie en nieuwe blokhut, waar  onze scoutingleden weer 
met plezier kunnen knutselen, knopen, kampvuurtjes bouwen en spelen. 
Net als andere jaren rekenen wij op uw waardevolle spullen en uw 
aanwezigheid. De vlooienmarkt zal van 12.00 tot 16.00 uur op zaterdag 8 
en zondag 9 September 2012 plaatsvinden in en rond de blokhut aan de 
Pastoorsmast 12, Oude Landen in Nuenen.  
Ruim 60 gesorteerde kramen zoals: opbod, kleding, huishoudelijke artikelen, 
boeken, elektrische apparaten, speelgoed en nog veel meer. Natuurlijk is er 
ook een mooi terras met veel lekker eten en drinken, waar je even rustig kan 
genieten van de gezellige sfeer!

Pastoorsmast 12, Oude Landen, Nuenen
Vlooienmarkt 8 en 9 september 2012

12.00 - 16.00 uur. GRATIS Toegang
Ophaalschema:

Nuenen Zuid: 25 augustus 2012
Nuenen Noord: 1 september 2012

Het ophalen van de spullen gebeurd dit jaar 
op zaterdag 25 Augustus en 1 September vanaf 
10.00 uur en geldt alleen voor de bewoners 
van Nuenen. Wij hebben Nuenen opgesplitst in 
Zuid en Noord. In Zuid komen wij 25 Augustus 
en in Noord komen wij 1 September langs. De 
scheidingslijn loopt over de Europalaan (links) 
naar de rotonde (Smits van Ooyenlaan) naar 
de kruising (Beekstraat) over de Beekstraat 
richting Helmond. Heeft U spullen die wij 
kunnen gebruiken, hang deze advertentie dan 
zichtbaar aan uw voordeur. Zo zien wij snel dat 
u spullen heeft en komen ze dan ook graag 

bij u ophalen. Wij halen de volgende spullen 
NIET OP: asbest, banken, bedden, computer 
beeldschermen, kasten, koel/vrieskasten, ma-
trassen, plastic (tuin)meubels, (tuin)tegels, ten-
ten en vloerbedekking.
 Zijn we langs geweest, maar u was niet thuis. 
Dan kunt u de spullen ook zelf afgeven op 
werkdagen vanaf 27 Augustus  t/m 6 september 
na 19.00 uur, bij de blokhut Scouting Panta 
Rhei aan de Pastoorsmast 12, Oude Landen te 
Nuenen. Eventueel kunt u een afspraak maken 
om, als het mogelijk is, de spullen bij u op te 
halen. Bel dan 06 - 26 54 64 87

Nuenen Zuid:
Zaterdag 25 Augustus

OPHAALSCHEMA VLOOIENMARKT 2012

Nuenen Noord:
Zaterdag 1 September

Europalaan Sm
its

 va
n 

Oo
ije

nla
an

Beekstraat

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

Het was weer een succesvolle...
Ook dit jaar (2011) was onze vlooienmarkt weer een daverend succes, en het 
was supergezellig. Op zaterdag was het druk, lekker zonnig 
en warm. Ik heb niet stil gestaan en ontzettend veel 
verkocht. Op zondag was er nog een ruim assortiment 
om lekker in rond te snuffelen. En zag mensen, na een 
leuke aankoop, met een frisse cola en een heerlijke 
hamburger genieten op het terras.

Vrijwilliger Elektronica Kraam

45ste NUENENS GROOTSTE VLOOIENMARKT!45ste NUENENS GROOTSTE VLOOIENMARKT!

was supergezellig. Op zaterdag was het druk, lekker zonnig 
en warm. Ik heb niet stil gestaan en ontzettend veel 
verkocht. Op zondag was er nog een ruim assortiment 
om lekker in rond te snuffelen. En zag mensen, na een 
leuke aankoop, met een frisse cola en een heerlijke 

Pastoorsmast 12, Oude Landen, NuenenPastoorsmast 12, Oude Landen, NuenenPastoorsmast 12, Oude Landen, Nuenen

VINCENT VAN GOGHSTRAAT 13, NUENEN
TEL.: 040-284 01 93   WWW.WENDYSJEANSSHOP.NL

FEEST!
WENDY BESTAAT 8 JAAR!

SALE 70% KORTING

OP DE NIEUWE COLLECTIE 

15% FEESTKORTING*
(*ALLEEN GELDIG OP VR. 17 & ZA. 18 AUG. 2012)

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

Frank Helsper
Voor info: tel. 040-2839698

Tomakker 40, 5673 LG Nuenen

Noordveld Drogisterij en Parfumerie
Hoge Brake 72  5672 GM  Nuenen

T 040 - 283 46 77 | www.drogisterijnoordveld.nl

Kortingsbon

Besteding Uw korting
€ 5,- / € 10,- € 0,50
€ 10,- / € 15,- € 1,50
€ 15,- / € 20,- € 2,50
€ 20,- / € 30,- € 5,00
€ 30,- / € 40,- € 7,00
€ 40,- / € 50,- of meer € 10,00
Tegen inlevering van deze bon krijgt u de korting!

Deze aanbieding is geldig van donderdag 16 t/m zater-
dag 18 augustus 2012 of zolang de voorraad strekt. Niet 
in combinatie met andere acties. M.u.v. geneesmiddelen 

en nog een aantal andere artikelen, zie winkel.

Kortingsbon

 Uw korting
VOORDEEL

Rond de Linde nu ook compleet 
digitaal op www.ronddelinde.nl 
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Nieuws met zaken

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

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

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

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

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

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
COLLSE HEIDE 4 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL

Informatiebehoefte 
rondom onderwerp 
dementie
De PVGE afdeling Nuenen wil graag 
in kaart brengen welke behoeftes er 
bestaan of zullen gaan bestaan bij 
mensen die te maken hebben of 
krijgen met dementie. De PVGE wil 
met deze informatie kijken welke 
initiatieven mogelijk zijn, zoals bij-
voorbeeld de oprichting van een 
Alzheimer café. 

De kennis en ervaring van Alzheimer 
Nederland biedt ondersteunding bij 
zowel de voorbereidende als de uit-
voerende fase van een te realiseren 
initiatief. U wordt uitgenodigd om op 
maandag, 10 september in de boven-
zaal van de Scarabee bijeen te  komen. 
De middag start om 14.00 uur en zal 
eindigen om 15.45 uur. 

Voor het exacte programma, aanmel-
ding of meer informatie neemt u con-
tact op met de PVGE Nuenen: 283 89 
16, email : Rikus@Meelker.net of www.
pvge-nuenen.nl

Dommeldaldebat

Landelijke verkiezingsdebat in 
de regio
Als voorbereiding op de landelijke verkiezingen van september vindt op 
maandag 20 augustus in Geldrop het regionale Dommeldaldebat plaats. 
Een openbaar debat, met landelijke politici en regionale belangstellenden. 
Dus ook met u!

Bezoek expositie 'De Aardappeleters' met een bijzonder tintje

DonateurVrienden bezoeken 
Vincentre

Uit d’n hoek…

Doneren

D66 wil van het ‘toestemmingssysteem’ naar het ‘geen bezwaar-systeem’. Dus in 
plaats van aan te geven dat je donor bent, aangeven dat je géén donor bent. Auto-
matisch organen doneren, tenzij… Dat heet dan het Actieve Donor Registratiesy-
steem, binnenkort bekend als ADR.
 Zelf ben ik er nog niet uit. Aan de ene kant denk ik: wat maakt het uit, als 
ik er iemand anders blij mee kan maken of zelfs leven kan redden. Van de andere 
kant vind ik het toch een raar idee, dat ze, nadat ik dood ben, de bruikbare onder-
delen gaan verwijderen. Liefst nog warm. Ga ik, als het ADR er door is, bezwaar ma-
ken? Het argument van de ‘onaantastbaarheid van het menselijk lichaam’ vind ik 
ook wel sterk.
 Als we dat nieuwe systeem al in gaan voeren, dan op voorwaarde van de 
zogenaamde uitsluitingclausule: dat ik tegelijk een formulier in mag vullen met 
daarop namen van mensen die van mij geen organen mogen krijgen. Zeg, maxi-
maal tien. En een lijstje waarop staat van wie ik zeker geen organen wil ontvangen.

Edwin Coolen

Het debat wordt georganiseerd door 
de Volksuniversiteit Geldrop samen 
met bibliotheek dommeldal. Sinds 
korte tijd werken de twee organisa-
ties intensief samen op het gebied 
van lezingen en bij het afstemmen 
van hun programmering. Allebei 
hebben zij cursisten en/of leden in de 
dommeldal regio. Het debat op 20 
augustus is openbaar en onder lei-
ding van Luc Pruijn, directeur van bi-
bliotheek dommeldal. Iedereen uit 
de Dommeldalregio is welkom, dus 
ook niet-leden en niet-cursisten.

De kamerleden
De kamerleden die met u en met el-
kaar komen debatteren zijn: Cora 
van Nieuwenhuizen, VVD woord-
voerder integratie, immigratie en 
asielbeleid, nr. 14 op de lijst; Erik de 
Vries, bekend als fractievoorzitter 
van de SP Helmond, nr. 26 op de lijst; 
Madeleine van Toorenburg, CDA 
woordvoerder veiligheid en justitie 
en voormalig kandidaat-lijsttrekker, 
nr. 12 op de lijst; Linda Voortman, 
Groen Links woordvoerder volksge-
zondheid, volkshuisvesting en wel-
zijn en sport, nr. 5 op de lijst; De na-
men van de kamerleden van PvdA en 
D66 worden later bekend.

Vanaf 19.30 uur tot circa 22.00 uur 
zal het debat plaatsvinden rond de 

thema’s economie en crisis, woning-
markt en gezondheidszorg, ouderen-
zorg, cultuur en milieu. Locatie: 
Geldrop, Cultureel Centrum Hofdael 
(Grote zaal), Molenstraat 23. Tel: 040 
2869119. De toegang is gratis en re-
serveren is niet nodig.

Het debat wordt live uitgezonden via 
de website van bibliotheek dommel-
dal en u kunt ook mee debatteren via 
twitter #dddebat. Misschien wilt u 
nu al een vraag of stelling inzenden? 
Dat kan ook via #dddebat

Op vrijdag 14 september brengen de 
DonateurVrienden van stichting De 
Vrienden Vincent van Gogh & Nue-
nen een bezoek aan de huidige exposi-
tie in het Vincentre. Op deze avond zal 
de bedenkster van deze expositie, Jac-
queline Bekkers - Bs of Arts, een toe-
lichting geven op de realisatie van het 
schilderij door Vincent. Een groep van 
circa 50 DonateurVrienden zal gast-
vrij worden ontvangen in het Vincen-
tre. Naast de achtergronden van De 
Aardappeleters van Van Gogh, staat 

Jacqueline Bekkers stil bij de realisatie 
van de bijzondere expositie: 'De Aard-
appeleters van aardappel tot App'.
 
Mocht u deze avond graag willen bij-
wonen meldt u dan ook aan als Dona-
teurVriend en ontvang een persoon-
lijke uitnodiging voor deze bijzondere 
avond. 

Voor meer informatie 
www.vgvn.nl/vgvnnl/vrienden.aspx. 
of 06-23741315.
 

Muzikanten 
gezocht
Willie en zijn orkest the-Old-timers is 
op zoek naar een drummer (drumstel 
is aanwezig) en spelers op klarinet, 
trompet of bugel. Repeteren doen ze 
op donderdagmiddag van 14.00 uur 
tot 16.15 uur op Wettenseind 28 in 
Nuenen. Op verschillende weekdagen 
geven ze ook uitvoeringen elders. Als 
je overdag kunt spelen, ben je de juiste 
man of vrouw die ze zoeken. 

Kom eens luisteren naar een repetitie. 
Bel wel even naar Willie van Bakel, tel. 
040-2832408 om zeker te weten dat ze 
aanwezig zijn. 

Inloopochtend 
Kiekeboe is weer 
gestart
Op de eerste inloopochtend van Kie-
keboe na de grote vakantie was het 
weer gezellig druk met de kindjes en 
hun mama of papa! Hebt u ook kinde-
ren tussen de 0 en 4 jaar? En behoefte 
aan een gezellige ochtend waar de kin-
deren kunnen spelen, u andere ouders 
kunt ontmoeten of vragen heeft over 
opvoeding/verzorging, kom dan ook 
eens binnenlopen. 

Inloopochtend Kiekeboe wordt iedere 
dinsdagochtend gehouden van 9.30 - 
11.00 uur in de ruimte van Kids Soci-
ety Erica in de Dassenburcht, Jacob 
Catsstraat 1-3 in Nuenen. Kiekeboe is 
een initiatief van Punt Extra (zuid-
zorg). 

www.kiekeboenuenen.nl

18e Consumentenbeurs 
Helmond wordt groots feest 
Als een van de weinige beurzen in de regio is de Consumentenbeurs Hel-
mond, georganiseerd door Ondernemers Vereniging Mierlo-Hout, al jaren 
een succes. In 3 dagen meer dan 7000 bezoekers geeft aan dat deze beurs 
een onmisbare schakel is tussen ondernemer en consument.

Op vrijdag 2 van 18.00 - 22.00, zater-
dag 3 van 11.00 - 17.00 en zondag 4 
november van 11.00 - 17.00 uur zullen 
meer dan 60 standhouders op 1000 
m2 beursvloer in professionele stands 
zich presenteren aan de bezoekers. 

Als ondernemer kunt u zich de vraag 
stellen: ‘Waarom zou ik meedoen in 
deze tijden van crisis?’ Inderdaad, 
maar juist in tijden van crisis moet 
men een tandje hoger schakelen. De 
kosten daarentegen, vallen in vergelij-
king met andere beurzen, reuze mee. 
Dit komt o.a. omdat de organisatie in 
handen is van leden van Ondernemers 
Vereniging Mierlo-Hout zelf. Ook op 
de onpersoonlijke opmars van inter-

Speltfeest 2012 
met thema Historie, Kunst
Op het Speltfeest is de historie over de 1000 jarige geschiedenis van de 
molens, molenaars, eigenaren en bewoners te zien. Verder treft u Kunst aan 
van betrokken kunstenaars, schilders en tekenaars. Speciaal voor de rol-
stoelhouders en scootmobielers is er een respectvolle ontvangst met gratis 
koffi  e, thee en koek.
 
Dit jaar zou het Speltfeest in het teken 
van Van Gogh staan, met de opvoering 
van Vincents dorp aan de Dommel. He-
laas kan deze activiteit in verband met 
gebrek aan sponsors geen doorgang vin-
den. Het geplande Sint Jansfeest van 24 
juni wordt samengevoegd met het Spelt-
feest.

Het Sint Jansfeest is een eeuwenoud 
feest in Katholieke landen en komt voort 
uit het zonnewendefeest of midzomer-
feest. Dit feest wordt nu opgedragen aan 
de mensen die minder mobiel zijn. Zij 
worden tot 12.00 uur ontvangen met 
een gratis kop koffie met koekje.

Alle rolstoelhouders en scootmobielers 
worden uitgenodigd zich om 10.30 uur 
te verzamelen op het parkeerterrein van 
tuincentrum Coppelmans aan de Vor-
sterdijk, van waar om exact 10.45 uur 
vertrokken wordt naar de Opwettense 
watermolen, dit alles begeleid door de 
St. Antoniusschut Eeneind Opwetten. 
Bij de Opwettense watermolen worden 
ze verwelkomd door het koor Pre Amo-
re, mondharmonicaspelers ‘de Lucht-
happers’ en enkele prominenten. Daar-
na wordt de koffie geserveerd aan de 
langste tafel van Nuenen en verre omge-
ving. Na de koffie is iedereen van harte 
welkom op ‘het eiland’, waar kunst van 

De Fotowerkgroep van IVN Nuenen exposeert haar zomerfoto’s in de wandelgan-
gen van zorgcentrum De Akkers. 

Liza Jazenko te bewonderen is of men is 
welkom op het Speltfeest.

Uiteraard zulen de koren- en houtzaag-
molen draaien en wordt de historie van 
de familie Sengers – van Hoorn d.m.v. 
eeuwenoude contracten aan u voorge-
steld. Vele nieuw  ontdekte foto’s en 
schilderijen van Noud van Hoorn (broer 
van oom Piet), zullen deze unieke pre-
sentatie begeleiden.

In de Oliemolen worden schilderijen 
van Liza Jazenko tentoongesteld. Zij 
werkte in de oude leerlooierij (waar nu 
de toiletten zijn) tussen 1992 en 1998.
In de serre van de Droogschuur (Brasse-
rie) komt een special over Igidius van 
Hoorn, de leerlooier, die er gewerkt 
heeft tot 1925, waarna hij door onenig-
heid is verhuisd naar de leerlooierij aan 
de Woenselsestraat in Eindhoven.

Er wordt uitleg gegeven over het ‘Klot-
huis’, wat ‘klot’ is en waarom het speciaal 
daar gebouwd is. In het Schopgebouw 
wordt informatie gegeven over de histo-
rie van Opwetten – Nuenen en omge-
ving. Ook zijn er de tekeningen van Ad 
van Empel uit 1963 te bewonderen.

Daarnaast zijn er veel streekgerechten, 
oude ambachten en kinderspelen. De 

kinderen kunnen o.a. onder begeleiding 
een authentiek springtouw maken (gra-
tis), en er is een demonstratie schapen 
drijven en een roofvogelshow.

In verband met het Friendshippark in 
Nanjing ontvangen wij op 17 augustus 
een Chinese delegatie. Hiermee in ver-
band hebben wij Cornelis le Mair, een 
hedendaagse grootmeester van authen-
tieke schilderkunst, bereid gevonden 
om stageplaatsen ter beschikking te stel-
len voor 2 Chinese leerling schilders. 
Daarnaast zal Cornelis le Mair een ex-
positie houden in de boerderij, tegen-
over de Opwettense watermolen, tijdens 
het Speltfeest op zondag 2 september 
(gratis toegang).

U bent vanaf 10.30 uur van harte wel-
kom op het Speltfeest 2012 bij de Op-
wettense Watermolen.

net, is deze beurs een antwoord, om-
dat u uw klant persoonlijk ontmoet. 
Daarom… Actie geeft Reactie. Meer 
dan 7000 consumenten komen langs 
uw stand, doe er iets mee…

Al met al een groots ontmoetingsfeest 
voor alle ondernemers en hun klanten 
uit de regio Helmond, in Sporthal Po-
laris en Zalen de Geseldonk. Reser-
veer de data alvast op uw kalender en 
graag tot ziens. 

Stand reserveren?
Kijk op www.ovmh.nl bij BEURS wie 
al allemaal ingeschreven heeft. Meer 
info over stands e.d. mail naar info@
ovmh.nl

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200 • F 040-283 6055 • E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl
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SPOEDPOST CATHARINA
De Centrale Huisartsen Post is gehuisvest in het Cathari-
naziekenhuis. De Centrale Dienstapotheek is gehuisvest 
in hetzelfde gebouw. 
Beide posten zijn alleen geopend voor spoedgevallen.
Openingsuren:
Spoedpost, tel. 0900-8861 (10 ct/m.): 
Maandag t/m vrijdag van 17.00-08.00 uur; 
Weekend en feestdagen: dag en  nacht.
Centrale Dienstapotheek, tel. 040-2436666: 
Maandag t/m vrijdag van 17.30 - 08.30 uur; 
Weekend en feestdagen: dag en nacht.______________________________________

LEVGROEP
Berg 22c, 5671 CC Nuenen tel: 040-2831675, 
info@levgroep.nl. Geopend: ma. t/m do. Van 8.30-
16.00 uur en vrijdag van 8.30-12.30 uur.
Spreekuren:
• Algemeen Maatschappelijk Werk: Op afspraak
• Echtscheiding: Inloopspreekuur iedere dinsdag   
 van 19.00-21.00 uur
• Sociaal Raadsliedenwerk: Op afspraak
• Jeugd en Jongerenwerk:Tel: 040-2831675
• Vluchtelingenwerk: Inloopspreekuur dinsdag van  
 12.00- 14.00 uur
• Steunpunt Vrijwilligerswerk / Maatschappelijke   
 stages: Op afspraak
Heeft u vragen voor het CJG ? Op donderdag van 
8.30-12.30 inloop Servicepunt. 
Heeft u vragen voor het Vluchtelingenwerk? Op 
donderdag van 13.00-16.00 inloop Servicepunt.

SERVICEPUNT WELZIJN, WONEN EN ZORG NUENEN
Berg 22c, 5671 CC Nuenen, tel: (040) 2831675, 
servicepunt@nuenen.nl 
Telefonisch spreekuur van 9.00 tot 11.00 uur.
De inlooptijden voor vragen over Welzijn, Wonen en 
Zorg zijn van maandag t/m vrijdag van 8.30- 12.30.
Het Sevicepunt is hét loket in Nuenen waar u terecht 
kunt voor informatie en advies over aanvragen en 
voorzieningen op het terrein van welzijn, wonen en 
zorg. Dit zijn: 
•  Woonvoorzieningen •  Steunpunt Mantelzorg
•  Huishoudelijke hulp •  Steunpunt Vrijwilligerswerk
•  Informatiewinkel •  Vervoersvoorzieningen 
•  Rolstoelen •  Centrum Jeugd en Gezin
Het Servicepunt is een samenwerkingsverband tus-
sen de Levgroep en de gemeente Nuenen.
Op www.nuenen.nl onder de button Servicepunt 
vindt u uitgebreide informatie over het Servicepunt.______________________________________

SENSOOR NOORD BRABANT
Dag en nacht gesprek van mens tot mens: 
0900-0767 (5ct/m) of 040-2125566. Chat:
www.sensoor.nl • Postbus 4644, 5601 EP Eindhoven______________________________________

PROBLEMEN? PRATEN HELPT
Escape, tel. 06 - 39 60 23 80
www.escape-nuenen.nl • escape@onsnet.nu______________________________________ 

TELEKABEL
Storing 0800-1424 (22 ct. per minuut).
Klantenservice ma. t/m vr. 08.30-18.00 uur.

KINDERTELEFOON VOOR Z.O.-BRABANT (GRATIS)
Iedere dag van 14.00 tot 20.00 uur. Tel. 0800-04322______________________________________ 

BEREIKBAARHEID POLITIE NUENEN
Vincent van Goghstraat 139, Nuenen
Alarmnummer 1 - 1 - 2 (spoedeisende gevallen).
Telefoon 0900 8844 (24 uur per dag).
Bureau geopend: Ma. t/m vr.: 10.00-13.30 uur, 
zaterdag en zondag gesloten.______________________________________ 

STICHTING LEERGELD
U kunt zich aanmelden via tel. 06-25286545, Postbus 
62, 5670 AB Nuenen of e-mail: leergeld@onsnet.nu______________________________________

MELD- EN KLACHTENLIJN 040-2631699, 
Afd. Werken en Beheer, 24 uur per dag.______________________________________ 

OPENINGSTIJDEN VAN DE MILIEUSTRAAT
Dinsdag, woensdag en vrijdag van 13.00-17.00 uur en 
zaterdag van 10.00-17.00 uur. 
Heeft u vragen, bel dan het gemeentehuis, 040-2631699. 
Ophalen van grof vuil kan ook door de gemeente, tegen 
betaling. Meer informatie: Tel. 040-2631699.______________________________________                                                        

VOEDSELBANK NUENEN 
U kunt zich aanmelden bij het servicepunt, Berg 22, 
5671 CC Nuenen, tel. 040-2831675______________________________________

OPEN HUIS ”DE REGENBOOG”
Sportlaan 5. Elke donderdag van 10.00 - 12.00 uur.
Ook tijdens de vakanties. 

VAN DER STAPPEN UITVAARTVERZORGING
Bernhardstraat 4, 5671 HX Nuenen, tel. 040-2841550
info@vdstappen.nl • www.vdstappen.nl______________________________________ 

HULPDIENST VOOR OUDEREN
Tel. 2831675 op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur.______________________________________ 

DE AKKERS
Zorg aan huis. Alle zorg, verpleging en dienstverlening 
bij u thuis. Kantooruren tel. 2635999. Acute hulp ver-
eist: Tel. 2486324. ______________________________________ 

BIBLIOTHEEK DOMMELDAL NUENEN
Vincent van Goghplein 97, tel. 2833097. 
Openingstijden: ma. van 14.00-17.00 uur, di. gesloten, 
wo. 14.00-20.00 uur, do. 14.00-17.00 uur, vr. 14.00-
20.00 uur, za. 11.00-13.00 uur. 
Leeszaal open tijdens openingstijden bibliotheek______________________________________ 

VRIJWILLIGERSHULP VOOR THUISSTERVENDEN
Voor hulpaanvraag tel. 040-2864199 
(St. Annaziekenhuis) 24 uur per dag bereikbaar. ______________________________________ 

AA - EINDHOVEN E.O. 
Zelfhulpgroepen voor mensen met alcoholproblemen, 
tel. 040-2110124, dag en nacht bereikbaar.______________________________________

BLOEDAFNAME
Bloedafnamedienst Regio Eindhoven: 
Ma. t/m vr. in de Akkers (M. Begemannstr.) 8.30-10.45 
uur en in Medisch Centrum De Berg, 8.30-10.30 uur.

ZUIDZORG
Organisatie voor huishoudelijke hulp, verzorging, ver-
pleging, jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau), 
kraamzorg, voedingsvoorlichting en dieetadvies. 
Voor alle diensten dag en nacht bereikbaar: 
Postbus 2160, 5500 BD Veldhoven, 040-2308408.
• Bureau Zuidzorg Nuenen, Kloosterstraat 15.
• Servicepunt Zuidzorg, Kloosterstraat 15. Vooraan-
 vraag/verhuur verpleegartikelen, personenalarme-
 ring, maaltijdservice en alle andere dienstverlening. 
• Thuiszorgwinkel Zuidzorg, Kastelenplein 170-173, 
 Eindhoven. Voor uitleen, verhuur en verkoop van
 verpleeg- en kraamzorgartikelen.
• Open op werkdagen van 08.30 - 12.30 uur______________________________________

LABORATORIUM ST. ANNAZIEKENHUIS
Zuidzorg (Kloosterstraat 15):
Maandag, woensdag, donderdag  en vrijdag van 8.15 
tot 09.00 uur. (voor vragen kunt u contact opnemen 
met het secretariaat laboratorium, tel: 040-2864866).
Patiënten uit de trombosedienst worden door de 
trombosedienst afgesproken op speciaal daarvoor 
gereserveerde tijden. Deze zijn hier niet vermeld.______________________________________ 

SOCIAAL-FINANCIEEL ADVISEUR KBO
Maandag t/m vrijdag, telefoon 2833484.______________________________________ 

”PLUSMINUS” 
Hulp/advies bij inkomensproblemen. U kunt zich aanmel-
den via tel. 06-39243420, postbus 62, 5670 AB Nuenen 
of e-mail: plusminus@onsnet.nu

DIENSTEN EN INFORMATIE  7-08-2012

TUINAANLEG en ont-
werp, gazonaanleg: Gras-
zoden of kunstgras, tuin-
beregening, grondwerk. 
www.lapagondatuinen.nl. 
Tel: 06-19702668.

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.

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 € 35,-; Tenten vanaf 
€ 20,- eventueel bezorgen 
mogelijk. Mulders Staan-
tafelverhuur, Bruhezerweg 
49, 5704 CM Helmond, te-
lefoon 0492-510855 of 06-
27175412. Website: www.
ikgeefeenfeestje.nl.

Stichting Vrijwilligers 
Thuiszorg Geldrop /
Mierlo / Nuenen. Voor 
terminale zorg bereikbaar 
via tel. 06-12458961. Voor 
zorg aan mensen met de-
mentie en/of een lichame-
lijke 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

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.

KBS VAN GROOTEL
klussen - beveiliging - senioren

90% Minder kans op 
een geslaagde inbraak!

De beveiligingsspecialist 
van Nuenen e.o. voor hang 
en sluitwerk, spoeddienst 
na inbraak en buitenslui-
tingen, alarm en camera, 

verlichting etc.
www.kbsvangrootel.nl
tel: 06 - 53 42 14 18

LINDEBLAADJES per FAX 
of E-MAIL opgegeven, wor-
den NIET GEPLAATST in-
dien niet vooruit betaald is. 
Er volgt geen tegenbericht.

TE KOOP: z.g.a.n. winter-
banden set 4 stuks, merk 
Goodyear. Maat: 215/65 R15 
96T. + Sneeuwkettingen. Prijs 
€ 250,- Tel. 06-51373272.

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

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

AANLEG NIEUW GAZON 
Eventueel met beregening. 
Ook aanleg van kunstgras. 
www.lapagondatuinen.nl   
of bel voor een vrijblijven-
de afspraak telefoon 06-
19702668.

CURSUS HARDLOPEN. 
Meld je nu aan voor een 
cursus hardlopen bij loop-
vereniging Nuenen LONU. 
De 12 trainingen zijn op 
dinsdag en donderdag-
avond. Start is 4 septem-
ber en kost € 20,-. Min. 
leeftijd is 18 jaar. Aanmel-
den bij trainers@lonu.nl.

ZOMERAANBIEDING: 
Shantalamassage voor ont-
spanning van lichaam en 
geest. 3x 30 min. € 70,- Tel. 
7870848. www.fysiothe-
rapiehetkoetshuis.nl

WWW.LIJSTENMAKERIJFOEDERERBESTAAT75JAAR.NL

Alles weten over de historie van 
inlijstingen door de jaren heen?
Kom naar de mini-expositie 
bij Lijstenmakerij Foederer 
aan het Park.

Foederer bestaat 75 jaar, daarom krijgt u 
t/m 31 december korting op uw inlijsting(en) (tot wel 75%)

Lijstenmakerij Foederer - Park 75 Nuenen

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

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

Vind jij het leuk om 
een jong volwassen meis-
je naar Alverno, speciale 
dansschool, te brengen. 
Reacties, marioncavan-
derlinden@gmail.com.Tel. 
06-53785237.

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

M rcel v n de Kerkhof

Stuc doorswerk

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

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

OERLEMANS KEUKENS
MET DE VISUELE SHOWROOM

Keuze uit 1001 mogelijkheden 
Snel en vakkundig geleverd

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

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

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

Wil je weten welke cursus-
sen er zijn voor kinderen, 
jongeren en volwassenen bij 
Kunstencentrum CAN 
in Nuenen? Kijk dan op de 
website (www.kunstencen-
trumcan.nl) en kom naar de 
open dag op zondag 19 au-
gustus.

Voor een prachtige bruids-
make-up ga naar schoon-
heidssalonvivace.nl. 
Tevens ontharen van benen, 
oksels, gezicht en complete 
gezichtsbehandelingen. De 
Vlos 24, Nuenen. Tel: 283-
8978

Wil je later bij het toneel? 
Ga dan eerst naar de the-
aterklas of musicalklas bij 
Kunstencentrum CAN. 
Lessen beginnen in sep-
tember voor kinderen van 
7 tot 14 jaar.

Bij Kunstencentrum 
CAN dans en beweging: 
zumba, aerobics, pila-
tus voor volwassenen. 
Streetdance voor jonge-
ren en kleuterdans voor 
de kleintjes.

Tekenen, schilderen, wer-
ken met klei en alle soorten 
materialen leer je bij Kun-
stencentrum CAN. Voor 
kinderen vanaf 6 jaar. Vrien-
delijke kunstenaars-docen-
ten die óók jong begonnen 
zijn. Schrijf je nog in!

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

Zoek je een bij verdienste?
En lijkt het werk in de horeca je wel iets?

Voetbalvereniging RKSV Nuenen
zoekt per direct voor zaterdags en/of zondags

BAR MEDEWERKERS/STERS EN
KEUKEN MEDEWERKERS/STERS 

(snackverkoop)

Leeftijd vanaf 18 jaar. Heb je interesse, kom dan even langs of 
bel even. Pastoorsmast 14, Nuenen. Tel: 06 - 52 04 50 90

www.twitter.com/deronddelinde

Hulplessen aan kinde-
ren in het basisonder-
wijs. Individueel en op maat. 
Ruime ervaring. Vrijblijvend 
en gratis kennismakings-
gesprek. Marie-José Kneg-
tel. Tel. 283 81 38. Email: 
mj.knegtel@onsnet.nu.
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melhoef. Haar gezondheid ging de af-
gelopen maanden zienderogen ach-
teruit en zij is enkele maanden voor 
haar 104e verjaardag gestorven. 

De uitvaartdienst met aansluitend de 
crematie heeft op maandag 13 augus-
tus plaatsgevonden. 

Mevr. A. Engbers-van Rooij

 

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. Monique van Hagen.
Telefoon 040 - 787 02 81
Aanleveren van digitale teksten vóór maan-
dag 17.00 uur: redactie@ronddelinde.nl
Berichten en/of advertenties die door omstandig-
heden 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.

© 2012 - “Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geautoma-
tiseerd gegevensbestand en/of openbaar 
gemaakt in enige vorm of op enige wijze, 
hetzij elektronisch, mechanisch, door fo-
tokopieën, opnamen of op enige andere 
manier zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgevers.”

Kerkberichten Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger
Nuenen c.a.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorger 
Nuenen c.a.

Omdat persoonlijke wensen 
geen grenzen mogen kennen...
Omdat persoonlijke wensen 
geen grenzen mogen kennen...
Omdat persoonlijke wensen 

Iedere woensdag tussen 11.00 en Iedere woensdag tussen 11.00 en 
13.00 uur staan wij voor u klaar
in ons uitvaartcentrum te Geldrop. in ons uitvaartcentrum te Geldrop. 
Dan kunt u met ons kennismaken 
en beantwoorden we al uw vragen.en beantwoorden we al uw vragen.

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

UITGAANSAGENDA KOMENDE PERIODE: Opgave via redactie@ronddelinde.nl 
onder vermelding "uitgaansagenda"

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten 
Zaterdag 18 augustus, 18.30 uur: Eu-
charistieviering, Abdijliturgie, voor-
ganger: pastor J.Vossenaar. 
Zondag 19 augustus, 09.30 uur: 
Woord en Communiedienst, Gregori-
aans koor, voorganger: pastoraal wer-
ker J.Deckers.
Zondag 19 augustus, 11.00 uur: 
Woord en Communiedienst, volks-
zang, voorganger: pastoraal werker J.
Deckers.

Misintenties:
Zaterdag 18 augustus, 18.30 uur: Nic 
Magis; Gijsberdina van Iersel-van 
Doornmalen.
Zondag 19 augustus, 09.30 uur: Tine-
ke van Gestel-Maasen en haar zoon 
Joris.
Zondag 19 augustus, 11.00 uur: Giny 
Linders; Jetta Thibau-Janssen; Hen-
drikus en Petronella Klomp-Relou en 
Peter; Harry Vrijhoeven.

Mededelingen
Op zondag 12 augustus werd in onze 
parochie gedoopt, Julias Kuyten, 
Schout Leijtengaarde 22. Wij wensen 
de familie van harte proficiat en veel 
geluk!
In onze parochie is overleden, Bob 
Stultiens, Vincent van Goghstraat 217. 
Wij wensen familie en vrienden troost 
en sterkte bij het verwerken van dit 
verlies.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Nu de schoolvakanties voorbij zijn, 
gaan de reguliere diensten weer be-
ginnen. Zondag 19 augustus is ds. C. 
Crouwel voorganger in de dienst. Er is 
weer kindernevendienst. De collecte 
is voor Kerk in Actie, zending.

Elke donderdag van 10.00-12.00 uur 
hebben we Open Huis. U bent van 
harte welkom.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 19 augustus, 09.30 uur: Eu-
charistieviering met Parochiekoor, 
voorganger: Pastor J. Vossenaar.
Maandag 20 augustus, 09.00 uur: Eu-
charistieviering, Gildemis, voorgan-
ger: kapelaan P.K.G. Geelen.

Misintenties: 
Zondag 19 augustus, 09.30 uur: Ilse 
Renders; Piet Renders; Ouders Ren-
ders-Van Hoof; Theo en Dora van der 
Putten-Van Rooij; Henk Schenkels.
Maandag 20 augustus, 09.00 uur: Voor 
de levende en overleden leden van het 
St. Anna Gilde.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 19 augustus, 11.00 uur: Eu-
charistieviering, tevens Gezinsvie-
ring, koor: Krista Polle, voorganger: 
pastor J.Vossenaar.

Misintenties:  
Wim van Nuland; Bert van der Maat; 
Tonnie Drijver-Smolders; Overleden 
ouders Donkers-Geven en overleden 
familieleden; Overleden ouders van 
Rooy-van Maasakkers; Wilhelmus en 
Tonia Hendriks-van Maasakkers; 
Miet Hendriks; Gerard Luijks en An-
kie Prinsen.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Donderdag 16 augustus 17.30 uur Lof, 
18.30 uur H. Mis. 
Vrijdag 17 augustus 07.15 uur H. Mis. 
Zaterdag 18 augustus 08.30 uur Heilige 
Mis. 
Zondag 19 augustus 12e zondag na 
Pinksteren, 08.30 uur Hoogmis. 
Maandag 20 augustus Heilige Mis 
wordt nader aangekondigd. 
Dinsdag 21 aug. 18.30 uur H. Mis. 
Woensdag 22 aug. 07.15 uur H.Mis.

Datum tijdstip activiteit organisatie plaats website 

Maand augustus 09.00 zo. 19.00 woe. Wandelen maand augustus WSV Nuenen Sportpark Wettenseind, Wettenseind, EMK www.dse.nl/~wsvnuenen  

t/m 28 aug 19.30 uur Iedere dinsdagavond Bridge-instuif BCN Zaal Berkenbosch Nuenen www.feestcentrum-berkenbosch.nl 

17/20 aug  Kermis Nederwetten  Koppeldreef    

17 aug 20.00 uur Kienavond Lieshout Seniorenvereniging KBO  het Dorpshuis Lieshout   

18 aug 20.30 uur Dimitri van Toren  Openluchttheater Mariahout Openluchttheater Mariahout www.oltm.nl  

19 aug 10.30 uur Wielerronde Nuenen Wielervereniging TML Centrum Nuenen http://2012.tmldommelstreek.nl  

19 aug  Touwtrekken Nederwetten  terrein bij de Oude Toren   

19 aug 14.00 uur De Molshoop Swing en Blues Weverkeshof Hugo van Berckellaan 5 www.weverkeshof.nl  

20 aug 19.30 uur regionaal Dommeldaldebat  De Volksuniversiteit Geldrop en bibliotheek dommeldal  Cultureel Centrum Hofdael, Molenstraat 23, Geldrop   

25 aug 14.00 uur Reünie Veteranen RKSV Nuenen RKSV Nuenen Sportpark Oude Landen www.rksvnuenen.nl  

25 aug  Feestavond jubileum Basketball Club  Basketball Club Lieshout   www.bclieshout.nl   

26 aug 10.00-16.00 uur  Gerwense Vlooienmarkt Drumfanfare Jong Leven  Heuvelplein Gerwen www.drumfanfarejongleven.nl  

26 aug  Fietstocht voor ROPA-run Running Team, AanDeWielen  www.runningteamlaarbeek.nl  

26 aug  10.00 uur Goede doelendag Weverkeshof Hugo van Berckellaan 8 www.weverkeshof.nl  

26 aug 20.30 uur Liederentafel Liederentafel Café Schafrath www.schafrath.nl  

29 aug 16.00-18.00 uur Mountainbike-clinic voor jeugd  Werkgroep Leefbaarheid Gerwen  Gulbergen   

31 aug 14.00-20.00 uur Opening schoolgebouw Nederwetten /Muziekfeest Sint Jozefschool Nederwetten Nederwetten www.sintjozefnederwetten.nl  

1 sept 14.00-17.00 uur Open huis schoolgebouw Nederwetten/Dorps BBQ Sint Jozefschool Nederwetten Nederwetten www.sintjozefnederwetten.nl  

1+2 sept  Laco fi ets tweedaagse Laco Laco Sportlaan 4-6 Nuenen www.laco.eu  

1+2 sept  Boekenmarkt Weverkeshof Hugo van Berckellaan 5 www.weverkeshof.nl  

2 sept vanaf 13.30 uur Jubileumfestival Tsjonge Jonge  Tsjonge Jonge Huykert 35 te Gerwen www.tsjongejongegerwen.nl

 

IN MEMORIAM
Mevr. A. Engbers-van Rooij (1908–2012)

Woensdag 8 augustus is op bijna 104-jarige leeftijd (geb. 23-10-1908) 
mevrouw Ans Engbers-van Rooij in Verpleeghuis Dommelhoef te Eindho-
ven overleden. 
Mevrouw Engbers-van Rooij is bij de 
oudere vrouwelijke Nuenenaren beter 
bekend als “Juffrouw Anna” van de 
vroegere Heilig Hartschool aan de 
Kloosterstraat. Zij was daar ruim 
veertig jaar (1927 tot 1972) onderwij-
zeres in het lager- en huishoudonder-
wijs en velen van hen weten zich haar 
daarvan te herinneren. Vanwege haar 
verdiensten in het onderwijs werd zij 
bij haar afscheid in 1972 koninklijk 
onderscheiden. Nog begin dit jaar 
ontving zij, vanwege het unieke feit 
dat zij 85 jaar lid was van de Onder-
wijsbond CNV, een speciaal voor haar 
ontworpen speld met kroontje.

Mevrouw Engbers-van Rooij werd in 
1908 geboren op het Eeneind en heeft 
daar tot kort voor de tweede wereld-
oorlog gewoond, waarna ze met het 
gezin Van Rooij verhuisde naar Ton-
gelre. Op latere leeftijd is ze gaan wo-
nen in een appartement in Petruspark 
te Eindhoven. Sedert eind oktober vo-
rig jaar, drie dagen nadat ze 103 jaar 
geworden was, kwam ze door een on-
gelukkige val, waarbij ze een heup 
brak, terecht in Verpleeghuis Dom-

Geboren 8 augustus 2012

Rik
Zoon van Mark Verhoeven & Afke van Koesveld

broertje van Luuk & Tim
Schout Leytensgaarde 14, 5673 RN Nuenen

De trotse opa en oma
Theo en Marja van Koesveld

Gratis hondenbrokken voor 
prijswinnaars Hill’s kennisquiz
Tijdens de Van Gogh Mert 2012 op 10 juni j.l. organiseerde Woef en Co aan 
de Parkstraat 15a, de hondenspeciaalzaak in Nuenen, een Hill’s Science 
plan kennisquiz. De kennisquiz bestond uit een vijftal vragen over Hill’s 
hondenvoeding in relatie tot de gezondheid van de hond. 

Deelname was gratis en als doel men-
sen op een ludieke wijze inzicht te ge-
ven in het belang van gezonde voeding 
voor de hond.
De hoofdprijs van 2 x 12 kg Hill’s Na-
ture’s best hondenbrokken is gewon-
nen door Sandra van der Maat uit Nu-
enen met haar hond Luna. Er waren 
zoveel inzendingen dat Woef en Co er-
voor heeft gekozen om 4 extra prijzen 
uit te reiken. De volgende winnaars 
hebben elk een zak van 2 kg Hill’s Na-
ture’s best hondenbrokken gewonnen: 

Marieke Ringeling uit Nuenen, S. de 
Louw uit Gerwen, Cindy v/d Maat uit 
Nuenen en Lonneke van Erp uit Nue-
nen. De prijswinnaars kunnen  hun 
prijs in de winkel in Nuenen afhalen.
Woef en Co is geopend maandag van 
13.00 tot 17.30 uur, dinsdag en don-
derdag van 09.30 tot 17.30 uur, woens-
dag van 09.30 tot 12.30 uur, vrijdag van 
09.30 tot 20.00 uur en zaterdag van 
09.30 tot 17.00 uur. Zondag gesloten.

Meer info op www.woefenco.nl 

Fietstocht voor goede doel
Running Team Laarbeek en tourclub AanDeWielen uit Aarle-Rixtel organi-
seren op: Zondag 26 augustus een prachtige fi etstocht. 

Opbrengst voor ROPA-run
De totale opbrengst gaat naar de Stich-
ting ROPA-run. De ROPA-run is een 
estafetteloop van 520 kilometer waarbij 
mensen in teamverband, een sportieve 
prestatie leveren om op die manier geld 
op te halen voor mensen met kanker.

Start
U kunt starten tussen 10.30 uur en 
13.00 uur vanaf het clubgebouw van de 
Runnersclub Lieshout, gelegen aan de 
Provinciale weg 24 Lieshout. (achter 
tennispark De Raam); en/of in Aarle-
Rixtel bij dorpscafé De Vrienden, 
Dorpsstraat 18-22. 

Vanuit Aarle-Rixtel kunt u op eigen ge-
legenheid of in groepsverband deelne-
men aan deze prachtige fietstocht. In 
groepsverband wordt er gestart om 
10.45 uur.

Onderweg kunt u genieten van weidse 
blikken, mooie natuur, en prachtige 
bossen. Men kan kiezen tussen 35 en 50 
km. Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50, 
kinderen tot 12 jaar gratis. Tegen een 
kleine vergoeding zijn een hapje en 
drankje te gebruiken op de pauzeplaats 
in Handel en in het clubgebouw van 
Runnersclub Lieshout. Meer info: 
www.runningteamlaarbeek.nl.
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De Rode Neuzen Rally ten behoeve van Stichting CliniClowns

Massale oproepactie rode auto’s
 Op 21 oktober organiseert Stichting CliniClowns in samenwerking met 
Hampshire Hotels “De Rode Neuzen Rally”. Een autorally dwars door 
Nederland met als doel een geheime locatie en fi nish. Voor deelname zijn 
verder geen andere voorwaarden of kwalifi caties nodig, behalve een rode 
auto!

Vanaf week 33 reist een speciaal sa-
mengesteld team door heel Nederland 
om rode auto’s (goed) te keuren. Deze 
actie is in het kader van een bijzonder 
evenement dat op 21 oktober a.s. 
plaats zal vinden. 

Een oproep aan alle rode autorijders 
van Nederland: Heeft u een rode auto 

De meeste zijn 
aan een nieuwe 

collectie toe 
daarom 

presenteren wij 
originele 

Sport Collecties
o.a. Scarva jeans met 
Higgings jasje zowél 
broeken als Shetland 
rokken van Gigue in 

felle kleuren.
Meester Strikstraat 1  Helmond - Stiphout

Telefoon 0492 523271
OPEN: 09.30-18.00 uur 

www.firstclassmodestiphout.nl

 

Meester Strikstraat 1  Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 523271
OPEN: 09.30-18.00 uur 

www.firstclassmodestiphout.nl

Sta op tegen kanker, ga-toch-fietsen! 

Fietsactie voor het KWF
Vanaf maandag 27 augustus gaan Merel Dirkx uit Nuenen (25) en Esther van 
Velden (26), 500 kilometer van Eindhoven naar Parijs fi etsen om geld in te 
zamelen voor KWF Kankerbestrijding. 

Ze hoeven eigenlijk geen uitleg te ge-
ven waarom ze specifiek voor dit goe-
de doel hebben gekozen: omdat vrij-
wel iedereen in zijn of haar omgeving 
tegenwoordig te maken krijgt met de-
ze vreselijke ziekte. Maar liefst 1 op de 
3 mensen in Nederland krijgt kanker! 
Ook deze twee meiden horen in hun 
vriendenkring veel aangrijpende ver-
halen over deze ziekte. Voor Esther 
komt deze actie op een bijzonder mo-
ment: bijna 12,5 jaar geleden kreeg 
haar moeder - na een intensieve peri-
ode van chemokuren en bestralingen 
- een beenmergtransplantatie en is 
mede daardoor van lymfeklierkanker 
(Non-Hodgkin) genezen. Daarnaast 
kreeg haar schoonmoeder dit jaar 
voor de tweede keer borstkanker, 
maar ziet ook haar toekomst er weer 
positief uit.

Een wereld zonder kanker lijkt onmo-
gelijk, maar onderzoek zorgt voor 
steeds meer licht in de duisternis. Alle 
donaties die binnenkomen voor de 
fiets-actie, worden dan ook recht-
streeks geïnvesteerd in kankeronder-
zoek. Ze hebben inmiddels al meer 
dan €2.000,- ingezameld voor hun ac-
tie, maar streven ernaar op een bedrag 
van €5.000,- uit te komen. Door aan-
dacht te vragen voor onze actie in de 
lokale media, hopen ze mensen bereid 
te vinden deze actie ‘Ga toch fietsen!’ 
te sponsoren. Via de officiële www.
staoptegenkanker.nl/ga-toch-fietsen 
actiepagina kan er gedoneerd worden. 
Om de actie te promoten hebben ze al 
een speciale Facebookpagina: www.
facebook.com/gatochfietsennaarpa-
rijs, twitter (@gatochfietse) en we-
blog.

Mindfulness training in 
Nuenen 
Ga je na die heerlijke vakantie toch weer snel gebukt onder de stress van het 
dagelijks leven? Merk je regelmatig dat je het moeilijk vindt om te weten 
wat je wilt? Of heb je bijvoorbeeld moeite om het werk los te laten? Profi teer 
dan nu van een mindfulness training. 

Mindfulness is geschikt voor iedereen 
die (nog) meer zou willen genieten 
van het leven. Het is, kort gezegd, een 
levenshouding waarbij je opener en 
bewuster in het leven staat. Je richt je 
aandacht op je ervaring van dit mo-
ment, zonder hierover te oordelen. En 
dat scheelt een hoop energie, want je 
hoeft niet te piekeren of te knokken 
om dingen anders te maken dan ze 
zijn! Je hoeft geen serieuze klachten te 
ervaren om baat te hebben bij een 
‘meer mindful’ leven. Het is daarnaast 
wetenschappelijk bewezen dat mind-
fulness o.a. helpt tegen stress, angsten 
en depressies. 

Het is vanaf nu mogelijk om -op een 
prettige locatie- een training te volgen 
in Nuenen! Annemarie Vaarkamp is 
een gekwalificeerde mindfulness trai-
ner, tevens psycholoog en heeft zeer 
ruime ervaring met mindfulness. Zij 
begeleidt groepen, zowel als zelfstan-
dige trainer als binnen de eerstelijns-
praktijk waar zij ook werkzaam is. In 
de trainingen wordt gewerkt met aan-
dachts- en meditatie-oefeningen. Je 
leert zo bijvoorbeeld gepieker en on-

zekerheid te verminderen en meer 
ontspannen om te gaan met je proble-
men. Er wordt gewerkt met kleine 
groepen (maximaal 8 personen) waar-
door ieder een eigen manier kan vin-
den van meer mindful zijn. Iedere 
deelnemer is tenslotte anders.

Tijdens acht wekelijkse bijeenkomsten 
van 2 uur onderzoek je wat voor jou 
werkt. Daarnaast krijg je begeleidings 
cd’s en een werkboek mee naar huis, 
zodat je ook thuis iedere dag je oefe-
ningen kunt doen. Zo ontdek je steeds 
meer wat voor jou werkt. Het anders 
omgaan met bijvoorbeeld stress gaat 
zo geleidelijk in je systeem zitten. De 
bijeenkomsten zijn gericht op oefenen 
en het uitwisselen van ervaringen. En 
als je liever luistert dan praat is dat 
ook prima.

Meld je nu aan voor de training die 
eind augustus start! Voor meer infor-
matie over de trainingen en over An-
nemarie Vaarkamp: 

Kijk op de website www.MeerMind-
ful.nl. Of bel: 06-82000876.

De enige echte 
Gerwense Vlooienmarkt
Drumfanfare Jong Leven uit Gerwen organiseert op zondag 26 augustus 
2012 weer haar jaarlijkse groots opgezette vlooienmarkt. 

Voor de 43e keer wordt deze markt ge-
houden en is inmiddels bekend in de 
nabije en verre omgeving. Op het ruim 
en overzichtelijk gesorteerde terrein 
kunt u naar hartenlust speuren en 
snuffelen naar de dingen die u nodig 
heeft. Vanaf 12.00 uur start de verkoop 
per opbod. Tevens staan er diverse 
kraampjes met hartige hapjes, koffie en 
frisdrank. De markt wordt ook dit jaar 

gehouden op het Heuvelplein, te Ger-
wen. De jaarlijkse boekenmarkt wordt 
gehouden op zondag 27 januari 2013.
De markt is van 10.00 tot 16.00 uur ge-
opend en de toegang is uiteraard gratis. 
Een mooie afsluiting van uw zomer 
met een dagje heerlijk “ rommelen” op 
de enige echte Gerwense vlooien-
markt. Info 06-51050112 en 
www.drumfanfarejongleven.nl.

Politieberichten
Man in Nuenen om het leven gebracht 
Nuenen, 12-08-2012 • Zondagochtend omstreeks 10.30 uur waarschuwde een 
voorbijganger de politie, omdat hij in de bosschages bij de Mierlosedijk en par-
keerplaats Vaarle een dode man aangetroffen had. 
De politie is meteen ter plaatse gegaan en heeft de omgeving van de vindplaats van 
het slachtoffer ruim afgezet voor sporenonderzoek door de technische opsporing. 
In de buurt van het slachtoffer is een auto aangetroffen. Er wordt onderzocht of 
deze verband houdt met de zaak. De politie is een groot onderzoek gestart.
De politie gaat er inmiddels vanuit dat de man die dood aangetroffen is door een 
misdrijf om het leven is gekomen. De identiteit van de man kan nog niet beves-
tigd worden. Het sporenonderzoek op de vindplaats van het slachtoffer gaat 
door. Er wordt sectie verricht op het stoffelijk overschot. De auto, die op de par-
keerplaats aangetroffen is, is getakeld voor nader sporenonderzoek. De parkeer-
plaats en bosschages blijven voorlopig gesloten in verband met het onderzoek.
Er is inmiddels Team Grootschalig Onderzoek (TGO) opgestart met recher-
cheurs van politie Brabant Zuid-Oost en Brabant-Noord.

Getuigenoproep
Heeft u in de omgeving van de Mierlosedijk/ parkeerplaats Vaarle onlangs iets 
gezien, dat mogelijk verband houdt met deze zaak? Neemt u dan contact op met 
de politie via 0900-8844.

Dronken bestuurder camper aangehouden
Nuenen, 11-08-2012 • Vrijdagavond even voor middernacht is een 47-jarige 
man uit Nuenen op de Bosweg aangehouden voor rijden onder invloed. 
De man slingerde met zijn camper over de weg en omstanders waarschuwden de 
politie. De man negeerde het stopteken van de politie en reed een spiegel van het 
politievoertuig af. De man weigerde aan het bureau een blaastest, daarom is door 
een arts een bloedtest afgenomen. De man bleek niet in het bezit van een geldig 
rijbewijs te zijn. Er wordt proces-verbaal tegen de automobilist opgemaakt.

 Vacaturebank vrijwilligers   Week 33

INSTELLING OMSCHRIJVING BENODIGDE TIJD / MEER INFO  
—————————————————————————————————————————————————————————————— 
Amnesty International afd. Nuenen werkgroeplid voor het organiseren/coördineren van activiteiten in Nuenen in overleg
—————————————————————————————————————————————————————————————— 
Voetbalclub RKSV Nuenen vrijw. v. onderhoud groen/sportpark + vrijw. cameraman/-vrouw (analyse trainingen) in overleg 
—————————————————————————————————————————————————————————————— 
St. Vrijwillige Thuiszorg vrijw. voor aanwezigheidshulp en praktische ondersteuning aan mantelzorgers i.o. 1 à 2 dagdelen p. wk.
—————————————————————————————————————————————————————————————— 
Dorpswerkplaats Nuenen bestuurslid met administratieve achtergrond (b.v.k. vrouw i.v.m. samenst. best.) in overleg
—————————————————————————————————————————————————————————————— 
Showkorps O&V voorzitter gevraagd voor energieke vereniging met 55 leden. Bestuur: 7 leden.  in overleg
—————————————————————————————————————————————————————————————— 
Platform Gehandicaptenbeleid bestuursleden die zelfstandig en in teamverband activ. kunnen opzetten/uitvoeren in overleg
—————————————————————————————————————————————————————————————— 
St. Culturele Activiteiten Nuenen medew. grafiek/edelsmeed/textiel/fotografie-atelier + medew. algemeen beheer ca. 2 u. p. wk.
—————————————————————————————————————————————————————————————— 
Jo van Dijkhof Spoed: vrijwilliger Gasterij voor o.a. serveren van drankjes tijdens bridgeavonden di en/of do 19.30-23.30 u.
 (i.o. kortere tijden mogelijk) 
—————————————————————————————————————————————————————————————— 
Nationaal Ouderenfonds Nuenen bestuursleden (o.a. activiteiten rond organisatie zomerzegelverkoop) febr-juli: 1-2 u. p.wk, rest i.o.
—————————————————————————————————————————————————————————————— 
Parochie Nuenen lid Doopwerkgroep en Vormselwerkgroep. Organisatorische taken in overleg
—————————————————————————————————————————————————————————————— 
PVGE Nuenen coörd. bezorging nieuwsbrieven (6x p. jr.) en bestuurslid activiteitencommissie in overleg 
—————————————————————————————————————————————————————————————— 
Buurtbusvereniging Chauffeurs Buurtbus (lijn 460) met geldig rijbewijs BE i.o. 3 u. per 2 weken  
—————————————————————————————————————————————————————————————— 
De Akkers vrijwilliger voor de Gasterij (gastvrouw-/gastheertaken) wo en/of za 16.30-20.00 u.
 ondersteuning bij maaltijden op verschillende afd. (affiniteit met dementerenden) diverse tijden (in overleg)
 pianist voor begeleiding do (even wk) 9.45-12.00 u.
 vrijw. voor bordspellen of creatieve workshops vanaf najaar 2012 vr. 9.30 – 12.00 u.
—————————————————————————————————————————————————————————————— 
Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het Servicepunt - LEVgroep op Berg 22 in Nuenen. 
Dagelijks geopend van 8.30 - 12.30 uur of volgens afspraak tel. 040-2831675. Nieuwe vacatures kunt u aanleveren via ismene.borger@levgroep.nl

Merel uit Nuenen en haar vriendin Esther zijn er klaar voor!

Annemarie Vaarkamp, gekwalificeerd mindfulness trainer.

dan kan het zijn dat uw auto op korte 
termijn voorzien wordt van een goed-
keuringscertificaat. Ook als de auto 
niet voorzien is van een certificaat kan 
iedereen met een rode auto zich direct 
en eenvoudig aanmelden via website 
www.rodeneuzenrally.nl voor een 
uniek evenement dat uitsluitend en al-
leen toegankelijk is voor rode auto’s: 

De Rode NeuzenRally 2012.

De Rode Neuzen Rally is een landelijk 
evenement, waar zowel professionals 
(classic cars) als amateurs aan hun 
trekken kunnen komen. Twee klassen, 
twee routes, maar beiden met hetzelf-
de doel: een hele mooie en unieke dag 
rijden door Nederland ten behoeve 
van Stichting CliniClowns. Rode auto-
rijders van Nederland verenigt U! En 
komt allen naar de Rode Neuzen Rally 
op 21 oktober a.s. Voor meer informa-
tie zie www.rodeneuzenrally.nl.
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Berry Leurink beheerder van    
gemeentelijke begraafplaats ‘Oude Landen’

Berry is geboren in Arnhem op 3 ok-
tober 1951. Op de LTS te Arnhem 
volgde hij de gawalo-opleiding (gas, 
water, lood) en haalde in 1967 zijn 
einddiploma. Een baan in de bouw 
was aan Berry echter niet besteed. In 
1969 slaagde hij voor het officiële 
vrachtwagenrijbewijs en 40 jaar was 
hij (internationaal) vrachtwagen-
chauffeur, het langst bij Hoogers in 
Geldrop en van Gansewinkel in Maar-
heeze en het laatst bij Bavaria in Lies-
hout.
Het beroep van vrachtwagenchauf-
feur is slopend; lange werktijden, 
drukke en chaotische werkomstandig-
heden en de stress die dat oproept. Re-
denen genoeg voor Berry, mede gelet 
op zijn leeftijd om voor een minder 
hectische baan te kiezen.
Als beheerder is hij verantwoordelijk 
voor alles wat er op de begraafplaats 
gebeurt en voor de handhaving van 
het reglement en de verordeningen, 
die uitgangspunt voor dat reglement 
zijn en door de raad van de gemeente 
Nuenen c.a. in zijn vergadering van 3 
maart 2011 zijn vastgesteld.
Voor het onderhoud van de begraaf-
plaats krijgt Berry vier dagen per week 
assistentie van Frans van der Leest van 
de W.S.D.
Onlangs hebben wij een bezoek ge-
bracht aan de begraafplaats, zijn 
vriendelijk door Berry en Frans ont-
vangen en uitgebreid rondgeleid. De 
begraafplaats telt 8 vakken. Vak C is 
bestemd voor parochianen van de H.
Clemenskerk en in het najaar van 2011 
door pastor Vossenaar ingewijd. On-
dertussen is er door de betrokken in-
stanties overeenstemming bereikt 
over de inrichting van een islamitische 
begraafplaats, waarvoor vak F is aan-
gewezen. 
De bouw en inrichting van een rouw-
centrum is in voorbereiding en wordt 
uitgevoerd door Van der Stappen, uit-
vaartverzorging te Geldrop. Het per-
ceel voor het centrum is al vastgelegd.
Op de begraafplaats treft men drie 
soorten graven aan: staand en liggend 
(traditionele graf ), zerkmodel en 
staand op sokkel. Daarnaast zijn er ur-

nengraven in een urnenkelder of in 
een urnenzuil.
Voor een graf moeten grafrechten 
worden betaald. Dit recht wordt ge-
vestigd voor 20 jaar, met de mogelijk-
heid tot verlenging met 10 jaar. Inmid-
dels is het ook mogelijk te kiezen voor 
grafrechten voor onbepaalde tijd.

De begraafplaats heeft gekampt met 
aanloopmoeilijkheden. Door de com-
pacte structuur van de bodem kan het 
gras nauwelijks wortel schieten. Een 
Belgisch bedrijf is bezig geweest de 
bodem adequaat te bewerken, zodat 
het water kan wegzakken en het euvel 
voorgoed uit de wereld is geholpen.

Berry Leurink is een geëngageerd man 
met vooruitstrevende ideeën. “Ik ben 
van plan in de winter met mijn foto-
toestel het land in te trekken en op di-
verse locaties foto’s van bijzondere 
graven te maken. Die neem ik op in 
een boek dat ik ga maken. Daarmee 
wil ik het zicht van de mensen op de 

Documentaire Nuenense producent herhaald op Nederland 2

‘Peerke Donders;    
zijn leven, zijn Brieven’
Op woensdag 22 en woensdag 29 augustus herhaalt de RKK op Nederland 2 
het tweeluik ‘Peerke Donders; zijn leven, zijn Brieven’. De gedramatiseerde 
documentaire over de zalige missionaris Petrus Donders is geproduceerd 
door Nuenenaar Jeroen Veldkamp van Veldkamp Produkties (Son) en ‘ach-
terneef’ Lout Donders (Tilburg) tussen 2007 en 2009. Het tweeluik is in 
2010 door Omroep Brabant TV en op Nederland 2 door de RKK al eens 
uitgezonden. 

Kleine vos het meest geteld in     
provincie Noord-Brabant

 
De tuinvlindertelling wordt ieder jaar 
in het eerste weekend van augustus ge-
houden. In heel Nederland werd de 
kleine vos het meest geteld, zo ook in 
Noord-Brabant. De dagpauwoog die 
in Noord-Brabant een tweede plek be-
haalde werd ook in Nederland tweede. 
Het oranje zandoogje deed het in 

Noord-Brabant een stuk beter dan lan-
delijk: 249 exemplaren werden er in de 
provincie gezien, van de 494 in heel 
Nederland. Ook de koninginnenpage, 
de grootste dagvlinder van Nederland, 
was rijkelijk aanwezig en werd 60 keer 
gemeld in de provincie Noord-Bra-
bant. 

Parkhof 1 - 5671 EX Nuenen - T 040 763 04 15

Een artikel 50% Korting
Twee artikelen 60% Korting
Drie artikelen 70% Korting

Officieus functioneert Berry Leurink sinds 1 juli 2011 als beheerder van de 
gemeentelijke begraafplaats ‘Oude Landen’ aan de Beekstraat te Nuenen. 
Zijn officiële benoeming volgt op 1 april 2012 door het bestuur van de 
beheerstichting gemeentelijke begraafplaats onder voorzitterschap van 
drs. Gerrit Aquina. Van dat bestuur maken verder Harrie van Gastel , secre-
taris-penningmeester, en Jacques Coolen deel uit. Deze laatste heeft Berry 
vorig jaar gepolst of hij in deze baan geïnteresseerd was. Hij nam het aan-
bod in overweging en stemde in april van dit jaar definitief in met zijn aan-
stelling.

Hoofdpersoon Peer-
ke Donders vertelt 
in de film (regie: van 
Ellen van Kempen) 
voor een groot deel 
zijn eigen verhaal 
aan de hand van 
fragmenten uit de 
vele brieven die hij 
zelf heeft geschre-
ven vanuit zijn mis-
siepost Suriname 
naar zijn thuisfront 
in Tilburg. ‘Deze 
brieven vertellen sa-
men met fictiescè-
nes, scènes uit het 
huidige Suriname en 
verhalen van men-
sen van nu, het ver-
haal over een man 
die leefde vanuit zijn 
sterke wil en rots-
vast religieus ver-
trouwen’, aldus de 
makers. 

Donders
Petrus Donders 
werd op 27 oktober 
1809 geboren als 
zoon van een arme 
Tilburgse huiswever. Als kind wilde hij 
priester worden, maar zijn ouders 
konden de seminarieopleiding niet 
betalen. Peerke werd knecht op het 
kleinseminarie Beekvliet, waar hij op-
viel door zijn vroomheid. Daarvan on-
der de indruk besloot de seminarielei-
ding hem tot de priesteropleiding toe 
te laten. 
Op 31-jarige leeftijd werd Peerke tot 
priester gewijd. Tijdens zijn studie aan 
het diocesaan grootseminarie in Haa-
ren werd Donders' interesse gewekt 
voor de missie in Suriname, waarnaar 
hij in 1842 vertrok. De eerste vieren-
twintig jaar werkte hij in Paramaribo 
en in Batavia, een melaatsenkolonie 
aan de Coppenamerivier. Hier hield 
hij zich intensief bezig met de zielzorg 
en de verpleging van de honderden 
zieken. In 1866 werd de Surinaamse 

missie door de paus opgedragen aan 
de Congregatie der Redemptoristen. 
Petrus werd in 1867 op eigen verzoek 
in deze congregatie opgenomen. Van-
af toen ondernam hij als eerste pries-
ter geregeld missiereizen naar de, in 
het oerwoud woonachtige, indianen 
en bosnegers. 

Petrus Donders stierf op 14 januari 1887 
aan een nierontsteking. Hij is begraven 
in de kathedraal van Paramaribo.

Uitzendingen:
Woensdag 22 augustus Nederland 2, 
17.00u Deel 1: Peerke Donders; zijn 
leven, zijn brieven.

Woensdag 29 augustus Nederland 2, 
17.00u Deel 2: Peerke Donders; zijn 
leven, zijn brieven.

keuzemogelijkheden verruimen”.
Hij streeft er ook naar een website van 
de begraafplaats te ontwerpen om zo-
doende digitale keuzes mogelijk te 
maken. Verder pleit hij voor de moge-
lijkheid grafkelders en familiegraven 
aan te leggen. Berry stelt dat hij bin-
nen de kaders van het reglement zo-
veel mogelijk rekening wil houden 
met de wensen van iedereen. “We wil-
len de mensen met respect behande-
len. Tenslotte komen we met hen in 
contact in kommervolle omstandig-
heden en daarvan zijn we ons terdege 
bewust”. 
Voor de beheerder en zijn assistent is 
het daarom bijzonder verheugend dat 
de bezoekers zo positief zijn over de 
inrichting en het onderhoud van de 
begraafplaats en de wijze waarop zij 
tegemoet worden getreden.
De begraafplaats is toegankelijk tus-
sen zonsopkomst en zonsondergang. 
Kinderen beneden 12 jaar hebben al-
leen toegang onder begeleiding van 
minimaal één volwassene.
Het is niet toegestaan met de fiets op 
de begraafplaats te komen of er te fiet-
sen.

Tot slot wil Berry graag een oproep 
doen aan mensen die als vrijwilliger 
enkele uren per dag/week onder-
houdswerkzaamheden op de begraaf-
plaats willen verrichten. Via 06-
14338304 kunnen zij zich aanmelden. 

Veel of weinig vlinders?
Er werden in 2012 iets meer vlinders 
geteld dan in 2011. Dat betekent ech-
ter niet dat het goed gaat met de vlin-
ders. Tijdens de tuinvlindertelling was 
het overwegend zonnig. Dat had hoge 
aantallen vlinders moeten opleveren. 
Toch gaven veel tellers aan maar wei-
nig vlinders te zien. De tuinvlindertel-
ling laat zien dat het aantal vlinders 
wat lager is dan gemiddeld in voor-
gaande jaren, zoals 2010 en 2009. 

Dagpauwoog
De dagpauwoog eindigde dit jaar ho-
ger dan andere jaren. Het is een veel 
voorkomende vlinder die overal in Ne-
derland gezien kan worden. Hij ge-
bruikt brandnetel als voedselplant 
voor de rups, en dat is in ons land na-
tuurlijk geen zeldzaamheid. 
Normaal worden de meeste dagpauw-
ogen gezien in de tweede helft van juli. 
Maar dit jaar lijkt alles een beetje later, 
zo ook de dagpauwogen. Afgelopen 
weekend werden ze daarom meer ge-
teld dan tijdens de vorige tuinvlinder-
telling. Toch gaat het al jaren slecht 
met de dagpauwoog. De aantallen uit 
het begin van de jaren negentig wor-
den nergens meer gehaald. De Vlin-
derstichting werkt aan het achterhalen 
van de oorzaken van de achteruitgang 
van deze vlinder.
 
Vlinder mee!
De tuinvlindertelling is natuurlijk een 
momentopname. De Vlinderstichting 
verzamelt het hele jaar gegevens over 
vlinders. Iedereen kan daar aan bijdra-
gen door vlinderwaarnemingen door-
geven. Waarnemingen uit de tuin kunt 
u maandelijks doorgeven via www.
vlindermee.nl. Alle andere vlinder-
waarnemingen kunt u kwijt op www.
telmee.nl of www.waarneming.nl.

Berry Leurink, beheerder begraafplaats Oude Landen.

De kleine vos op een vlinderstruik. (foto Henk Bosma)

Afgelopen weekend hield De Vlinderstichting voor de vierde keer de jaar-
lijkse tuinvlindertelling. Nog nooit eerder werd er in zoveel tuinen geteld: 
meer dan 2200 mensen telden mee in Nederland. In Noord-Brabant werd 
volop meegeteld: 327 tuinen deden mee! De kleine vos werd het meest 
gezien (1372 exemplaren), gevolgd door de dagpauwoog (701 exemplaren) 
en de atalanta (642 exemplaren). Gemiddeld zitten er in Noord-Brabant 15 
vlinders in de tuin, en worden er 5 verschillende soorten geteld. Alle resul-
taten staan op www.vlindermee.nl.
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Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de 
voorraad strekt en uiterlijk t/m zaterdag 1 september 2012. Genoemde prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage.
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T’ai Chi School Goudswaard
Bent u op zoek naar geestelijke en lichamelijke rust?

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

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

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

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

waardoor ziekten voorkomen kunnen worden en tevens genezen.

GRATIS proeflessen T’ai Chi Ch’uan en Qi Gong in NUENEN
 Maandag 20 Augustus, Ô s Avonds om 18.00 uur,
 Donderdag 23 Augustus, Õ s Ochtends om 10.15 uur,
 Vrijdag 24 Augustus, Õ s Ochtends om 10.30 uur.

 Scarabee, Mantelmeeuwlaan 10, Nuenen

Wees stil als een berg, beweeg als een machtige rivier

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

WEEK 18

WEEK 20

WEEK 21 

Toyota Verso 1.8, 7 peroons MMT, 43.000 km

1ste eigenaar  ....................................................... April 2008
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De bundel is te bestellen bij www.freemusketeers.nl. In de boekwinkel met het 
ISBN-nummer 978-90-484-2546-4 NUR: 306 of bij bij Bol.com en Bruna. De 
prijs is € 15,95.

Kinderen ondersteunen 
na trauma
Hoe reageert een kind op een schokkende gebeurtenis zoals een ernstig 
ongeluk, de plotselinge dood van een broertje of zusje, of geweld? Wat kun-
nen volwassenen in de naaste omgeving doen om een kind te helpen bij het 
verwerken van deze ervaring? Wanneer is professionele hulp nodig? Een 
nieuw boek biedt handvatten.

Het boek is geschreven door de Nue-
nense Eva Alisic en is voorzien van een 
voorwoord van Alexander Rinnooy 
Kan. ISBN 9789461057389 | 112 blz. | 
€ 15,95, te koop via Bol.com, uitgeverij-
boom.nl en andere online aanbieders.
Eva Alisic heeft wetenschappelijke des-
kundigheid weten te koppelen aan een 
groot inlevingsvermogen in de richting 
van de slachtoffers en hun ouders en 
andere betrokkenen. Juist die combi-
natie maakt het boek tot zo’n waarde-
volle aanwinst. 
 
Focus op praktische informatie
Dit boek geeft informatie over het on-
dersteunen van kinderen die een 
schokkende gebeurtenis hebben mee-
gemaakt. Het is gebaseerd op recente 
nationale en internationale onder-

zoeksresultaten, vertaald naar de prak-
tijk van alledag. De tekst is geïllus-
treerd met voorbeelden, tips en 
eenvoudige handvatten om kinderen 
na een traumatische gebeurtenis bij te 
staan.
Eva Alisic wil met ’Kinderen onder-
steunen na trauma’ een betrokken, 
menselijk geluid laten horen. In de psy-
chologie en psychiatrie wordt veel ge-
bruik gemaakt van gestandaardiseerde 
vragenlijsten en gestructureerde inter-
views die gericht zijn op stoornissen. 
De mensen om wie het gaat krijgen op 
die manier echter nauwelijks een stem. 
In dit boek hebben kinderen, ouders en 
leerkrachten dat via diepte-interviews 
wel gehad. Dit levert verrassende in-
zichten op, bijvoorbeeld dat eenmalig 

Jean-Pierre Bergmans, (sport)fysiotherapeut, manueel therapeut, www.fysiotherapienuenen.nl 

De fysiotherapeut
De behandeling en het   
herstel van een spierscheuring
Zonder spieren kan men niet bewegen. Door de aanhechting van de uitein-
den van de spier; de pezen, aan de botdelen kan een spier onder sturing van 
het zenuwstelsel een beweging maken. Het is een mechanisme dat ons 
onder meer helpt om een sportprestatie neer te zetten. Soms zijn de krach-
ten op de spier dermate groot dat een spierscheuring kan optreden. De 
bekendste plaatsen zijn de de kuit (zweepslag) en het bovenbeen.

Open dagen            
bij Familie van den Heuvel

Omdat Albert Heijn dit jaar 125 jaar 
bestaat willen zij dit jubileum niet al-
leen met haar klanten en medewer-
kers vieren, maar ook met de leveran-

ciers. Albert Heijn organiseert in 
augustus door het hele land Open Da-
gen waarbij zo’n 175 boeren en telers 
laten zien waar de verse producten in 

Openluchttheater Mariahout

Queen Tribute band en Giggut
Op vrijdag 24 augustus treden Giggut en de Queen Tribute Band op in het 
Openluchttheater in Mariahout. De in Son en Breugel razend populaire 
band Giggut opent de muzikale avond. Daarna is het Openluchttheater 
voor de Queen Tribute band en wordt het een nostalgisch meezingfeest met 
nummers zoals Mama, Under Pressure en We will rock you.

Zing- en look-a-like Timothy Drake 
heeft de wereld inmiddels kennis laten 
maken met zijn talenten en samen met 
Montserrat zing- en look-a-like Linda 
Kinsbergen en zijn 4-koppige live band 
zorgen ze voor een onvergetelijke 
show met de bekendste Queen num-
mers.
Timothy stond in 2010 bij de beste 4 
imitatie acts in de finale bij het RTL4 
programma ‘My name is’ en sindsdien 
heeft hij in Nederland en België vele 
optredens mogen verzorgen, waaron-
der het zingen van We are the champi-
ons bij de voetbalkampioenen FC 

Twente en Anderlecht in België. Sa-
men met Linda Kinsbergen als Mont-
serrat Caballe heeft hij een groot suc-
ces met het nummer Barcelona 
(honderdduizenden hits op Youtube). 
Met deze act sluiten ze regelmatig 
feesten en partijen af. De 4-koppige 
live band bestaat louter uit beroeps- en 
ervaren muzikanten die de beroemde 
Queen sound zeer goed benaderen.
Kaartjes kosten € 12,50 en zijn ver-
krijgbaar via www.oltm.nl en bij Erik 
Barten Tuin- en parkmachines, Wil-
helminastraat Mariahout of aan de 
theaterkassa.

Zondag 19 augustus     
Van Gogh Ronde van Nuenen
A.s. zondag wordt voor de 33x in het centrum van Nuenen de jaarlijkse van 
Gogh wielerronde gehouden. Het belooft weer een heel spektakel te wor-
den. Ook is er een Luikse markt op het van Goghplein. 

trauma eigenlijk niet bestaat (er is vaak 
een lange nasleep), dat knuffelbeesten 
een steunfiguur kunnen zijn voor kin-
deren, en dat leerkrachten soms wor-
stelen met de balans leerling-klas.

Hoewel het boek primair voor ouders 
en leerkrachten geschreven is, is het 
ook informatief voor huisartsen, 
jeugdhulpverleners en andere profes-
sionals.

Dr. Eva Alisic is psycholoog en onder-
zoeker bij Monash University (Mel-
bourne, Australië). Daarnaast is ze 
verbonden aan het Landelijk Psycho-
traumacentrum voor Kinderen en 
Jongeren (UMC Utrecht) en het kin-
derziekenhuis in Melbourne. 
Kinderen ondersteunen na trauma 
verschijnt in de serie Rondom het 
kind. Rondom het kind is een reeks 
boeken waarin deskundigen duidelij-
ke en praktische informatie geven 
over problemen bij kinderen. De boe-
ken zijn speciaal geschreven voor ou-
ders, verzorgers, leerkrachten en 
hulpverleners. Eerder verschenen on-
der andere Kinderen met dyslexie en 
Kinderen met slaapproblemen.

Programma
12.00 uur nieuwelingen 40 km

13.30 uur Elite dames 60 km
15.15 uur Elite belofte 80 km

Giggut

kunstencentrum

Ook tijdens de wielerronde kunt 
u goed bij ons terecht, via de 

hoofdingang van Het Klooster

OPEN DAG
19 augustus 13.00 - 16.00 uur
Informatie cursussen, demonstraties, zelf 

meedoen!

Park 1, Nuenen
www.kunstencentrumcan.nl

de supermarkten van Albert Heijn 
vandaan komen. Albert Heijn en haar 
telers werken continu gezamenlijk aan 
de kwaliteit en smaak van de produc-
ten. Ook zetten zij zich in om de ge-
oogste producten zo snel mogelijk van 
het land in de winkel te krijgen. Albert 
Heijn is trots op deze jarenlange sa-
menwerking met de mensen die zich 
dag in dag uit met zorg en passie inzet-
ten voor hun product en wil tijdens de 
Open Dagen ook de mensen achter 
het product laten zien.

Daarom stelt telers familie v.d. Heuvel 
uit Nuenen op 25 en 26 Aug. zijn deu-
ren open voor het publiek. Bezoekers 
krijgen tijdens deze Open Dag een 
gratis kijkje achter de schermen. Be-
zoekers dienen zich vooraf in te schrij-
ven op www.ah.nl/opendagen. Op die 
website staat ook een overzicht van al-
le boeren en telers die hun bedrijf 
open stellen voor het publiek. De 
Open Dag is een uitje voor het hele ge-
zin. Er is volop de gelegenheid om vra-
gen te stellen aan de medewerkers 
over het werk op het bedrijf. Ook is er 
aan de kinderen gedacht.

De telers familie v.d. Heuvel aan de Collse Hoefdijk 40 in Nuenen laat graag 
en met gepaste trots zien waar de verse aardbeien en frambozen uit de 
supermarkt vandaan komen. Op 25 en 26 augustus van 10.00 tot 16.00 uur 
stelt de teler uit Nuenen zijn deuren open voor het publiek.

Bij een eerstegraads spierscheuring zal 
minder dan 5% van de spiervezels be-
schadigd zijn. Je voelt tijdens explosieve 
en maximale belasting een stekende en 
scherpe pijn in de spier, maar je kunt 
nog wel rustig lopen en fietsen zonder 
daarbij klachten te ervaren. Daarente-
gen zal bij een tweedegraads spierscheu-
ring lichte belasting al pijn geven. Het 
oprekken van spieren zal tevens pijnlijk 
zijn en de kracht in de spier neemt af. 
Een derdegraads spierscheuring geeft 
een felle pijn waarbij een knappend ge-
luid waarneembaar is. De pijn zal snel 
wegtrekken, simpelweg omdat de ver-

binding totaal verbroken is waardoor je 
de pijn amper nog kunt waarnemen. 
Een derdegraads spierscheuring dient 
aanvankelijk operatief behandeld te 
worden. Bij een eerste- en tweedegraads 
spierscheur volstaat het volgen van een 
revalidatieprogramma bij een fysiothe-
rapeut en is een bezoek aan het zieken-
huis meestal niet nodig.
Direct na de spierscheuring is het aan te 
raden om de RICE-regel toe te passen. 
De eerste 3 dagen zal de getroffen spier 
moeten rusten (Rest) en omhoog (Eleva-
tion) worden gehouden om de zwelling 
lokaal te verminderen. Compressiever-

band (Compression) en immobilisatie 
(Immobilisation) geeft de spier de nodi-
ge rust.
Om de pijnen te verminderen zou je 
kunnen ijzen (niet langer dan 15 min. 
per keer). Het nadeel van ijzen (Ice) is 
dat de bloedtoevoer vermindert en aan-
gezien je bloed nodig hebt voor gene-
zing kan het ijzen het genezingsproces 
vertragen. Wanneer de pijnen van de 
zwelling en de weefselschade goed te 
verdragen zijn mag je het ijzen buiten-
wegen laten. 

Vanaf de vierde dag mag de spier rustig 
worden aangespannen zonder dat er een 
beweging plaatsvindt. Het bewegen met 
spierkracht mag pas vanaf de eerste 
week. Er kan dan begonnen worden met 
fietsen en andere lichte oefeningen. 
Vanaf de vierde week mag er weer rustig 
worden begonnen met hardlopen. De 
revalidatieperiode na een eerste- of 
tweedegraads spierscheuring duurt mi-
nimaal zes weken.
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Brabants Kampioenschap Outdoor 2012

Teddy v.d. Rijt en 
Judith van Gennip kampioen
Afgelopen weekend werden Teddy van de Rijt en Judith van Gennip, allebei 
uit Nuenen, Brabants Kampioen Outdoor 2012. Maar liefst 19 combinaties 
van Ponyclub Prins Willem Alexander uit Nuenen wisten zich te plaatsen 
voor deze kampioenschappen in Chaam. Het kampioenschap werd over 2 
dagen verreden en de ruiters en amazones moesten zich op zaterdag kwali-
fi ceren voor de fi nale op zondag. 

Springen
Teddy wist zich op zaterdag in de al-
lerhoogste klasse (DZZ) te plaatsen 
voor de finale. Met de hengst Kosmo 
van Orchids reed ze op zondag als eni-
ge 2 foutloze ritten en werd hiermee 
de nieuwe Brabantse Kampioene Out-
door 2012. Dit kampioenschap wordt 
altijd gevierd door een duik in de 
sloot. Ook Teddy belande in het water 
door toedoen van collega ruiters en 
amazones.
Kirsten Kreemers werd met Sandy 8e 
in de klasse AB-L en Max v.d. Rijt ein-
digde met Mistery op een 7e plaats 
(DM) en met Zebrano R.a.g. (DL) op 
een 13e plaats.

Haar zus Laura werd 2x reserve-kam-
pioen met Nicky en Bont Fire. Lisa v.d. 
Heuvel wist op zaterdag zich als 1ste 
te plaatsen. In de finale werd ze 3e met 
Jurjen in de klasse DL2. Julia Raaijma-
kers reed Preston op zondag naar een 
mooie 5e plaats (BM1).

Tijdens deze dagen konden de ruiters 
en amazones ook een startbewijs be-
machtigen voor de Nederlandse Kam-
pioenschappen, “Hippiade” genoemd. 
Deze vindt plaats op het KNHS-cen-
trum in Ermelo op 1 september 2012. 
Zeven Combinaties gaan Nuenen ver-
tegenwoordigen en een gooi doen 
naar het Nederlands Kampioenschap. 
Springen: Teddy v.d. Rijt (DZZ) en 
Max v.d. Rijt (DM). Dressuur: Laura 
van Gennip (AL2 en CL2), Judith van 
Gennip (DM2) en Lisa v.d. Heuvel 
(DL2). 
Wij wensen onze Nuenense ruiters 
heel veel succes!

Meer informatie over de ponyclub: 
www.ponyclubnuenen.nl/.

BSO kinderen van Kids Society uit Nuenen naar de  
Olympische spelen!

Olympische spelen ook in 
Nuenen!!
De kinderen van Kids Society Erica, locatie Ouwlandsedijk, hebben geno-
ten van de vakantieweken want deze weken stonden voor de buitenschoolse 
opvang geheel in het teken van de Olympische zomerspelen. De BSO-spe-
len begonnen met het maken en ophangen van vlaggen en het aansteken van 
de Olympische vlam. Daarna konden de spelen van start gaan.

Fanatiek, met de hoop op een Olympi-
sche medaille, zijn de kinderen bezig 
geweest. Tussen de sporten door was 
het ook nodig te ontspannen en meer 
te leren over de gewoonten en gebrui-
ken van andere landen. De sporton-
derdelen waren o.a: stokbroodraces, 
paardrijden, atletiek, trimbaan lopen, 
speurtocht, stokpaardenrace, kame-
lenrace etc. Zelfs een echte Paralym-
picsdag was ingelast: Want hoe moet 
je racen met een rollator, sporten met 
krukken of volleyballen met een blind-
doek?

Tussendoor als ontspanning was er 
veel waterpret, kamperen op locatie, 

ravotten in de speeltuin, hightea ma-
ken en eten, theater, springkussen, 
Delfsblauw servies maken, jeux de 
boules, zandschilderen en ga zo maar 
door. Op de laatste dag was er een 
heuse slotceremonie, waar de vlaggen 
werden gestreken en de vlam werd ge-
doofd, net als bij de echte Olympische 
Spelen. Tijdens de afsluiting was er 
nog een ijskoude verrassing voor 
groot en klein want “IJssalon Italia” uit 
de Vincent van Goghstraat had voor 
Kids Society Erica speciaal fruitijs ge-
maakt en ter beschikking gesteld, zo-
dat de spelen fit en gezond afgesloten 
konden worden. De kinderen waren 
blij met dit “sportieve” gebaar! Kienen KBO 

Lieshout 
Op vrijdag 17 augustus organiseert 
de Seniorenvereniging KBO Lies-
hout in  het Dorpshuis weer de 
bekende en gezellige kienavond. 
Deze kienavonden zijn altijd vol 
verrassingen. Kom kienen en win 
een van de prachtige prijzen. 

De zaal is open om 19.00 uur en aan-
vang kienen is om 20.00 uur. Na het 
kienen wordt traditiegetrouw de lote-
rij gehouden. Iedereen is welkom. Ze-
ker ook als u alleen bent kan het gezel-
lig zijn om een avondje te komen 
kienen met allerlei andere mensen.

Touwtrekken 
over water tijdens 
Nederwetten kermis
Meedoen aan dit Wettense water-
festijn is nog mogelijk. Opgeven per 
team kan tot en met vrijdag 17 
augustus via info@kpjnederwetten.
nl touwtrekken over water. Het 
inschrijfgeld voor de dames en 
herenteams vanaf 16 jaar is € 15,00 
en voor de jeugd tot 16 jaar € 7,50.

Wanneer: op 19 augustus op het ter-
rein bij ‘de Oude Toren’ in Nederwet-
ten, aanvang 10.30. Toegang gratis! 
Prijsuitreiking is aansluitend op het 
kermisterrein!

De KPJ hoopt op veel sportieve deel-
nemers (geen touwtrekverenigingen) 
en enthousiaste fans!

IVN organiseert heidefietstocht
IVN Nuenen organiseert op zondag 
19 augustus een fietstocht van 40 kilo-
meter over verschillende bloeiende 
heidegebieden. Er wordt regelmatig 
gestopt bij mooie interessante natuur-
historische plekken en zo nodig wordt 
er enige toelichting gegeven. Maar het 
belangrijkste is toch het genieten van 
de paarse heide. 

Vertrek: 10.00 uur per fiets vanaf de 
tuin van Het Klooster. Rond 15.00 uur 
is men weer terug in Nuenen. Eten en 
drinken voor onderweg zelf meene-
men! Het meenemen van een verrekij-
ker wordt sterk aanbevolen. Deelna-
me aan deze fietstocht is gratis. 

Informatie via tel. 040-2421423.

Koningschieten bij het   
St. Anna Gilde Nederwetten 
Na een onderbreking van 2 jaar is er bij het St. Annagilde Nederwetten weer 
de H.Mis op kermismaandag 20 augustus en die begint om 9.00 uur.
Het koningschieten blijft als vanouds op de kermismaandag met de traditi-
onele gebruiken, zoals de bezoeken aan de Beschermheer de nieuwe Koning 
en de plaatselijke horeca.

Mountainbike-clinic   
voor jeugd op Gulbergen
Misschien is mountainbiken iets voor jou! Dat kun je binnenkort gaan uit-
vinden. Want dan staat er een clinic op de agenda. Een clinic is een soort 
trainingsbijeenkomst waarbij je onder leiding van bekwame mountainbi-
kers jezelf vaardigheden eigen kan maken. Vaardigheden die bij het moun-
tainbiken van belang zijn. 

De Werkgroep Leefbaarheid Gerwen 
organiseert deze clinic die door Mar-
tijn van Moorsel en Hein Donkers 
wordt gegeven. Deelname staat open 
voor jongens en meisjes van 9 tot 15 
jaar en vindt plaats op woensdag 29 
augustus van ongeveer 16.00 tot 18.00 
uur. Dat alles gaat gebeuren op Gul-
bergen!!! De plek bij uitstek waar 
mountainbikers graag vertoeven.

Wat je nodig hebt is een mountainbike 
met helm. Misschien heb je die zelf, 
maar er is ook een aantal fietsen met 
helm ter beschikking dank zij Leon 
Rooijakkers en de Rabobank. Als je in-
teresse hebt, kun je je aanmelden met 
een inschrijfformulier dat je kan aan-
vragen bij werkgroepleefbaarheidger-
wen@gmail.com.
Ouders of familie zijn welkom om de 
kinderen aan te moedigen tijdens het 
trainen. Hoe het verder gaat, hoe je op 
Gulbergen komt, krijg je na inschrij-
ving te horen (via e-mail of via tele-
foon). Voor meer informatie kun je 
bellen naar de werkgroep 06-
41102625. 

Dus:
-Woon je in Gerwen….. Ben je tussen 

9 en 15 jaar….Heb je een mountain-
bike, of wil je er een lenen…..Heb je 
zin om mee te doen? -Geef je dan snel 
op!!! Inschrijven is echt nodig!!! En doe 
dat dan voor 23 augustus. 

Mountainbike-clinic voor jongens en 
meisjes van 9 tot 15 jaar op Gulbergen.

Na de mis die wordt voorgegaan door 
Kapelaan P.K.G. Geelen volgt een ven-
delgroet aan het kerkelijk gezag. Daar-
na gaat het gilde terug naar het Gilde-
huis aan het Koutergat voor de 
traditionele koffietafel en volgt de lo-
ting voor de volgorde van schieten. Om 
11.00 uur wordt begonnen met schie-
ten en de vraag is natuurlijk wie de hui-
dige Koning Tinus Renders zal onttro-
nen, die dit 2 jaren is geweest en het 
voortreffelijk heeft gedaan. Met de 
nieuwe Koning wordt daarna de Be-
schermheer Dhr. Kluijtmans bezocht 
om hem de nieuwe Koning voortestel-
len. De nieuwe Koning wordt thuis be-
groet (als hij tenminste in Nederwetten 
woont) en wordt officieel gefeliciteerd 
en er wordt een vendelgroet gebracht. 
Dan volgt een bezoek aan de plaatselij-
ke horecabedrijven, om de dag om on-
geveer 18.00 uur af te sluiten.

We verwachten net als andere jaren 
veel kermisgangers en gildebroeders 
van de zusterverenigingen bij de mis, 
op het schietterrein en daarna op de 
kermis.
Het Gildehuis aan het Koutergat zal op 
maandag tot 13.30 uur open zijn.

Paardensport

Wielersport
Mountainbike-clinic   

14e wintercompetitie 
van Tennisvereniging 
de Raam
Over ruim 6 weken start al weer de 
14e wintercompetitie van Tennisver-
eniging de Raam Lieshout. Belangstel-
lenden kunnen zich voor 2 september 
aanmelden als winterlid en meespelen 
in deze aantrekkelijke competitie. Een 
winterlidmaatschap kost € 50,-. Je 
kunt dan ook vrij tennissen bij TV de 
Raam. 
Aan de wintercompetitie doen ook 
veel mensen van buiten Lieshout en 
Mariahout mee. Ieder lid van de 
KNLTB, vanaf de leeftijd van 15 jaar, 
kan zich inschrijven. Het wintersei-
zoen loopt van 1 oktober tot 1 april. 
Inschrijven kan voor de mix, dames-
dubbel, herendubbel en de singles. 

Kijk voor meer informatie en voor 
aanmelding op www.tvderaam.nl

“IJssalon Italia” zorgde voor de juiste verfrissing op de Olympische spelen.

Tennis

Judith van Gennip met Special Indy

Teddy van de Rijt met   
Kosmo v.d. Orchid’s 

Open dag 
peuterspeelzalen
Op zaterdag 18 augustus is er van 
10.00 tot 12.00 uur open dag op alle 
Nuenense peuterspeelzalen. Samen 
met uw kind kunt u een kijkje nemen 
op de peuterspeelzaal en kennisma-
ken met de leidsters, terwijl uw kind 
lekker speelt. Ook ouders met peuters 
die de speelzaal al bezoeken zijn van 
harte welkom, evenals peuters die op 
de wachtlijst staan. Inschrijven is ook 
mogelijk tijdens de open dag. 
De Stichting Kinderspeelzalen Nue-
nen (SKN) heeft 3 peuterspeelzalen in 
Nuenen:
Peuterspeelzaal ’t Dwersliggertje, 
Vrouwkensakker 17.
Peuterspeelzaal Enode, Heikampen 5-7.
Peuterspeelzaal ’t Kwetternest,   
Jacob Catsstraat 1-3.

Dressuur
Judith reed met Special Indy op zater-
dag al een hele goede proef in de klas-
se DM2. Zij werd 1ste met maar liefst 
202 en 204 punten. Ook op zondag 
was deze combinatie onverslaanbaar 
en behaalde zij glansrijk het kampi-
oenschap. Met haar andere pony 
Onyx werd ze 3e in dezelfde klasse. 
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Korfbal

WielersportVoetbal
P r o g r a m m a

RKSV NueNeN

Zondag 19 augustus 
Alverna 1 – Nuenen 1 ................... 14.30
Nuenen 2 – Dommelen 1 ............. 14.30
TGG 3 – Nuenen 3 ........................ 12.00
Sarto VR1 – Nuenen VR1 ............ 14.30 
Sparta 25 VR 2 – Nuenen VR2 .... 11.00
Dinsdag 21 augustus
Nuenen 1 – HVV Helmond 1 ...... 19.30
Sterksel 1 – Nuenen 2 18.45
Woensdag 22 augustus
Nuenen VR1 – Nemelaer VR1 .... 18.45
Donderdag 23 augustus
Nuenen 3 – UNA/Brinvast 3 ....... 18.45

RKVV NedeRwetteN
Vrijdag 17 augustus. (i.v.m. kermiscup)
Nederwetten 2 – Nuenen 3 ......... 19.00 
Zaterdag 18 augustus 
(i.v.m. 40 jaar vet. RKGSV) 
Veteranen 
RKGSV – Nederwetten  ............... 15.30 
Zondag 19 augustus (Beker)
Nederwetten 1 – DOSL 1  ............ 14.30 
Dinsdag 21-augustus (Beker)
Oirschot 1 – Nederwetten 1  ....... 18.45

RKGSV
Dinsdag 21 augustus (Beker)
RKGSV 1 - Wilhelmina boys 1  ... 18.45 

Met het hele gezin sportief in de trappers!

Nuenense Fiets 2 daagse 
Nog twee weken en dan kan op zaterdag 1 en zondag 2 september de eerste 
Nuenense Fiets 2 daagse van start. 

Voetballen bij de rKSV Nuenen 
Ben jij geboren in 2006 of 2007 en wil jij voetballen bij Barcelona of Arsenal?
Bij de RKSV Nuenen zijn nog plekken over bij Sport en Spel.
Zie voor meer informatie www.rksvnuenen.nl of mail naar sportenspel@rksv  
nuenen.nl. Tevens is er een Informatie avond op 28 augustus om 20.30 uur in de 
kantine aan de Oude Landen.

Voetballen bij de RKSV.

De van Laco to Laco Fiets 2 daagse zal 
een zestal mooie routes door het land-
schap van Nuenen en omgeving gaan. 
De twee routes van 30 kilometer, ide-
aal voor het gezin, gaan richting Hel-
mond en Geldrop en voert door we-
gen en fietspaden die vaak nog niet 
ontdekt zijn. De 60 kilometer routes 
gaan naar Oirschot en Deurne terwijl 
voor de goed geoefende fietser de 100 
kilometer naar Hilvarenbeek en Ven-
ray gaan. Deze routes gaan groten-
deels over binnenwegen of mooie 
fietspaden langs bijvoorbeeld het 
Eindhovens en Tilburgs kanaal. 

Iedere deelnemer krijgt een platte-
grond mee en een routebeschrijving. 
Maar elke route is ook helemaal met 
pijlen aangegeven zodat het eigenlijk 
niet fout kan gaan. Halverwege de 

route is er telkens een rustplaats in 
een ander Laco sportcentrum waar u 
van harte welkom bent. Daar wordt u 
getrakteerd op een drankje. Na afloop 
krijgt elke volhouder een schitterend 
herinneringsspeldje. 

De starttijden zijn elke dag van 08.00 
tot 11.00 uur en er kan gestart worden 
bij Sportcentrum Laco Nuenen aan de 
Sportlaan 4-6 in Nuenen. Het in-
schrijfgeld is € 2,50 voor 2 dagen incl. 
een drankje op de rustplaats en een 
herinnering. Deze Fiets 2 daagse moet 
een jaarlijks terugkerend evenement 
in Nuenen gaan worden. Na afloop 
van het fietsevenement is er op zon-
dag om 13.00 uur een barbecue voor 
alle deelnemers en members van Laco 
sportcentrum Nuenen.

De Nuenense Fiets 2 daagse leidt de fietser door het Brabantse landschap.

40-Jarig jubileum 
veteranen  
rKgSV gerwen
In augustus 1972 werd door een 
aantal oud-voetballers het vetera-
nen elftal van rKgSV gerwen opge-
richt. oud-voetballers die na een 
actieve voetbal carrière op zaterdag 
middag rustig een balletje wilde 
trappen. Dit groeide later uit tot een 
vaste club binnen rKgSV.

Nu veertig jaar later is dit nog een 
groep voetballers die niet meer weg te 
denken is binnen de club. Daarom 
wordt op 18 augustus dit 40 jarig be-
staan gevierd met een jubileum wed-
strijd tegen zustervereniging VV Ne-
derwetten; aanvang 15.30 uur op het 
sportpark in Gerwen.
Alle oud-leden met echtgenoten en ie-
dereen die de veteranen een warm 
hart toedraagt, is van harte uitgeno-
digd. Aansluitend is er in de kantine 
van de voetbalclub na het officiële deel 
de gelegenheid om onder het genot 
van een drankje oude herinneringen 
op te halen. Hierna worden de feestac-
tiviteiten voortgezet met muziek en 
aan het inwendige voor de mens is ook 
gedacht.

Bridgecursus
Bridgeschool “de vijf azen” start 
half september weer met bridgeles-
sen in Nuenen. De beginnerscursus 
wordt gegeven op woensdagavond 
en de vervolgcursus op donder-
avond. 

Verder starten er twee oefengroepen 
op woensdagavond en vrijdagmiddag. 
Er wordt dan bij de docenten thuis aan 
twee tafels gespeeld met maximaal 10 
personen per groep: zo krijgt u bijna 
privéles. In de oefengroepen wordt 
veel aandacht besteed aan de stan-
daard bied-, spel- en tegenspelsitua-
ties. Hebt u interesse, dan kunt u bel-
len of mailen:noortjevdb@onsnet.nu, 
tel. 06-19419 324 of hans.munnik@
onsnet.nu, tel. 040-2831719.

Succesvolle EmK voetbaldagen
op 7, 8 en 9 augustus 2012 vond de zesde editie plaats van de EmK voetbal-
dagen. 110 kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar ingedeeld in “tribes” 
streden om de vele bekers en medailles. De weergoden waren gunstig; het 
drogen na het spettervoetbal ging dan ook makkelijk. Het ging er weer 
hevig aan toe tussen onze stammen, maar gelukkig beschermd door de 
“bubbles”, het strandzand en anders de goede zorg van Ellen, zijn alle strij-
dertjes er goed uitgekomen ondanks de duikvluchten en heldhaftige tack-
les.

Bubble soccer tijdens de EMK voetbaldagen.

Er waren voor de deelnemers veel uit-
dagingen: panna knock-out, 4 tegen 4, 
7 tegen 7, penaltyschieten, strandvoet-
bal en het spectaculaire spettervoetbal 
waarbij het buikschuiven geen enkel 
probleem is. Een nieuw en sterk ge-
waardeerd onderdeel was “bubble soc-
cer” waarbij de deelnemers in de bal 
kruipen om daarna tegen een kleinere 
bal schoppen. Rennen is goed mogelijk 

maar een schouderduw betekent een 
onverwachte landing. Het levend tafel-
voetbalspel zorgde voor veel ge-
schreeuw, gelach en gejuich.  Op het 
einde van de derde dag waren alle deel-
nemers moe gestreden. Na drie gezel-
lige dagen voor de kinderen en de vele 
toeschouwers, konden de prijzen en 
eretekens worden verdeeld, en vond 
een verbroederingsmaaltijd plaats.

NKV opent jubileumjaar 
met koppelschiettoernooi
 
Korfbalvereniging NKV is opgericht op 23 juni 1963 en op die datum in 
2013 bestaat de vereniging 50 jaar. om dit heuglijke feit te vieren organi-
seert NKV in het jubileumjaar diverse activiteiten. Te beginnen met een 
koppelschiettoernooi op 26 augustus.

Teams, bestaande uit elk twee perso-
nen, zullen proberen om binnen een 
vastgestelde tijd en op een vaste af-
stand zoveel mogelijk doelpunten te 
maken. Alle leden van NKV kunnen 
zich voor dit evenement opgeven en 
er zullen per categorie (pupillen, aspi-
ranten en junioren/senioren) poules 
gevormd worden. Vriendjes en vrien-
dinnetjes mogen ook meedoen en be-
langstellende zijn van harte welkom. 
Ook is er Nuenens topkorfbal te zien. 
Want het toernooi wordt gespeeld 
rondom de wedstrijd van het eerste 
team. 
Het toernooi begint om 11.00 uur met 
de voorronde. De winnaars van elke 
poule zullen na de wedstrijd van het 
eerste team in een finale ronde uit 

moeten gaan maken wie de winnaars 
per categorie zullen worden.

Tijdens de rust van de wedstrijd zullen 
alle jeugdleden van NKV proberen om 
50 doorloopballen te maken in een zo 
kort mogelijke tijd. Toeschouwers 
krijgen de mogelijkheid om tegen be-
taling te raden, binnen welke tijd de 
jeugdleden erin slagen om de 50ste 
doorloopbal te maken. Voor de win-
naar van het raden van de juiste tijd is 
er een beloning.
De deelnemers aan het koppelschiet-
toernooi krijgen een oorkonde uitge-
reikt. Aan het einde van het jubileum-
jaar is er voor iedereen die aan een 
sportactiviteit heeft deelgenomen een 
extra attentie.

Steven Kruijswijk 
in top-10 Tour of Utah
De Nuenense profrenner Steven Kruijswijk is afgelopen zondag tweede 
geworden in de laatste etappe van de Tour of Utah. De raborenner won de 
sprint van een achtervolgende groep van tien renners op 49 seconden van 
solowinnaar Levi Leipheimer (USa). Klassementsleider Johann Tschopp 
(Zwitserland) finishte als 4e in de groep Kruijswijk en schrijft de Tour of 
Utah op zijn naam. 
Steven Kruijswijk wist door zijn twee-
de plaats in de top-10 van het eindklas-
sement te eindigen. De naam Steven 
Kruijswijk prijkt op een eervolle 9e 
plaats in de eindrangschikking van de 
Tour of Utah 2012, de zwaarste etap-
pewedstrijd in de Verenigde Staten. 

Thuisrijder Leipheimer probeerde 
zijn titel te verdedigen en koos de aan-
val in de zware bergetappe in de slot-
klim over 17 kilometer met hellingen 
tot 20%. De ervaren Amerikaan kon 
echter niet voldoende voorsprong op-
bouwen om zijn achterstand van 2 
min. en 7 sec. op Tschopp goed te ma-
ken. 
Het Raboteam was tijdens de laatste 
etappe al vroeg in de slag, eerst met 
Michael Matthews en Jetse Bol in een 
kopgroep en in de finale met Nuene-
naar Steven Kruijswijk. Ploegleider 

Frans Maassen omschreef de slotklim, 
met de top op 15 kilometer van de 
meet, als een ‘supercol’: een zeer steil 
ding. Op die laatste klim barstte de 
koers helemaal open. De aanvallers 
vielen een voor een terug en de top-
pers gingen met elkaar in de slag. Ste-
ven Kruijswijk reed aan de voet lek, 
maar keerde op vlotte wijze alleen te-
rug. Tot verrassing van de ploegleider, 
die de kansen van zijn kopman zag 
vervliegen. “Ik dacht dat het gebeurd 
was toen Steven lek reed. Vijf kilome-
ter onder de top kwam ik weer bij de 
kopgroep en toen zat Steven erbij. Dat 
was een sterk nummer van hem.” Daar 
bleef het niet bij, want de Nuenenaar 
had nog voldoende macht over voor 
een felle sprint. 
 

De Nuenense renner Steven Kruijswijk 
rijdt zich ook in de VS in de kijker……

(foto Cees van Keulen)

Leren bridgen
Voor (informatie over) vrijwel gratis 
bridgeles - met goede - door de 
Nederlandse Bridge Bond gediplo-
meerde - begeleiding kan men 
terecht op dit telefoonnummer: 
040-2831187. 

De mogelijkheid van extra gelegen-
heid om te oefenen is evt. aanwezig, 
met ‘kant-en-klare’ uitgewerkte spel-
len voor mee naar huis na afloop van 
elke les. Bovendien zijn er, uiteraard 
ook gratis, - desgewenst - vele aanvul-
lende e-maillessen. Spoedige aanmel-
ding wordt op prijs gesteld. Lego 

bouwwedstrijd
Op zondag 19 augustus kunnen LEGO 
fanaten zich helemaal uitleven tijdens 
de LEGO bouwwedstrijd in Dieren-  
rijk. De deelnemende LEGO bouwers 
mogen op een bouwplaat naar eigen 
inzicht met LEGO bouwen. In het 
park komen LEGO tenten te staan 
met daarin tafels met ontelbaar veel 
LEGO-steentjes. Vanaf 13.00 uur kan 
elk half uur gestart worden met bou-
wen. Alle LEGO bouwwerken worden 
gedurende de dag tentoongesteld en 
aan het einde van de middag wordt 
door de jury een prijswinnaar gekozen. 
Naast de LEGO bouwwedstrijd kun-
nen kinderen ook ‘vrij’ bouwen met 
LEGO en wordt er een muziekquiz ge-
organiseerd. Dierenrijk is op zondag 
19 augustus geopend van 10.00 tot 
18.00 uur.
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Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Thuiskomen was nog 
nooit zo voordelig

in het land van Jan Linders

Acties geldig t/m zondag 19 augustus 2012
www.janlinders.nl

Dash 
wasmiddel
alle varianten
1160-1300 gram/ml
5.29/5.49
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5 PAKKEN

10
00

Vul een tas 
met vlees, 
vis of kip!

Wagner Big pizza
alle varianten en
combinaties mogelijk
pak
2.45
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VRIES-
VERS


	RdL wk33 2012
	VP 33
	Gemeente wk32
	Adv Kersvers wk33
	Adv Wendy wk33
	Tekst Spelt wk33
	Lindeblaadjes wk33
	Tekst Kerk wk33
	Tekst Fietsactie wk33
	Tekst Berry wk33
	Adv Expert wk33
	Tekst Kinderen wk33
	Tekst BSO Sport wk33
	Tekst Sport wk32
	Adv jan Linders AP wk33




