
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

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
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Vindt u nieuwe gordijnen
te duur?

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

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

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

Tel./Fax 040-7519051
www.degordijnenconcurrent.nl
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Denk bij uw 
aankopen 
aan onze

adverteerders

Verkoelend 
en spetterend 
touwtrekken 
over water

Voor de mensen 
met MS, 
een collectant 
in de bres

“Mijn 
hartelijke 
groeten voor 
heel Nuenen”

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

Al meer dan 35 jaar
u vertrouwd adres voor

alles op het gebied van glas.
 

Renovatie • Nieuwbouw
Herstel • Spiegels • Decoratie

Kerkakkers 1 • 5674 RP Gerwen
040 - 283 56 19
06 - 54 75 76 94

info@glasbedrijfsmits.nl
www.glasbedrijfsmits.nl

INVAKWERK     GLASWERK
G L A S S  U N L I M I T E D

GLASZETTER

Eind deze maand start verhuur winkels Berg 

Henri Smits van Helpt Elkander 
kijkt terug op 24 hele mooie jaren
Door Gerrit van Gi nkel

Maart vorig jaar diende de directeur van Woningbouwcorporatie Helpt 
Elkander, Henri Smits, zelf zijn ontslag in. Hij was toe aan iets nieuws. Bij-
na 25 jaar werkzaam voor de woningbouwvereniging leverde hem een 
enorm netwerk op dat verweven is in de hele Nuenense samenleving en met 
vele uitlopers daar ver buiten.

Contact met 
Redactie 
Op vrijdag 31 augustus zijn de 
lezers van ons blad in de gelegen-
heid om met het redactieteam van 
Rond de Linde in gesprek te gaan 
bij Kunsthandel Art Dumay, Park 
75. 

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

Henri Smits met een van de behaalde prijzen voor de projecten.

Smits is een selfmade man die gedre-
venheid, inzicht in complexe situaties, 
omgang met mensen en keihard on-
derhandelen als zijn dagelijks gereed-
schap gebruikt. Daarnaast zijn een 
gezonde portie nuchter verstand en 
een ongelooflijke snelheid van den-
ken, elementen die er voor zorgden 
dat menig door hem geleid project, 
succesvol werd afgesloten. Bij veel 
mensen die met hem onderhandelden 
of samenwerkten viel de uitspraak op 
te tekenen dat Smits in gedachten al 
twee stappen verder was als waar men 
op dat moment was.
Niet zonder trots maar toch ook wel 
informerend, lepelde hij een lijstje met 
steekwoorden op van projecten die in 
de afgelopen jaren door de woning-
bouwcorporatie gerealiseerd werden 
of met hun inbreng of initiatief tot 
stand kwamen. Zo waren er onder 
meer het Hugo Brouwerhof, Domoti-
ca woningen Kloosterstraat, glasvezel-
project Ons Net Nuenen met Kees 
Rovers, diverse genomineerde projec-
ten voor architectuur prijzen of ver-
meldingen, het WIN project aan de 
Bosgorsstraat, de Brede Scholen, 
Claushof, diverse CPO projecten 
(Collectief Particulier Ondernemer-
schap) en ’t Oog van Nuenen. ”Eigen-

lijk was er ieder jaar wel iets te vieren”, 
zegt Smits daar over.

Door al deze projecten is Henri Smits 
de Nuenense samenleving dankbaar 
dat hij veel heeft mogen leren. Zijn 
contacten en overleg met projectont-
wikkelaars, Gemeente en ambtenaren, 
Ouderenbonden, verenigingen, Zorg-
instellingen, architecten, raadsleden, 
aannemers en vele huurders waren 
voor hem dierbaar en zorgden er voor 
dat hij zich voelde als een vis in het 
water. Daarnaast is Smits ook trots op 
het gegeven dat er in zijn periode wei-
nig of geen klachten waren met de 
huurders.

De organisatestructuur bij Helpt El-
kander is erg plat en informeel. Op de 
jaarlijkse Algemene Leden Vergade-
ring wordt verantwoording afgelegd 
over de zaken die in dat verband be-
langrijk zijn. Daarin staat de gedrags-
code integriteit centraal die voor 
iedereen geldt binnen de corporatie. 
Het is ook zo dat bij Helpt Elkander de 
aan- en verkoop van objecten nooit 
door één persoon alleen gedaan 
wordt. 

Natuurlijk zijn er de afgelopen perio-
de niet alleen succesverhalen met glo-
rieuze eindresultaten. Soms is het 
woud van regelgeving en bijvoorbeeld 
de stroperigheid van de rechtspraak er 
de oorzaak van dat dingen niet lopen, 
stil liggen of ernstig vertragen.
Henri Smits vertelt erg voorzichtig 
over het project De Berg waar een hele 
winkelgalerij al 2 jaar leegstaat. ”Dat is 
moeilijk uit te leggen. Ten eerste om-
dat het ’onder de rechter zit’. Het is ook 
niet simpel uit te leggen. Er spelen ver-
schillende belangen en partijen. De 
oppervlakte van hetgeen opgeleverd 
is, is niet conform hetgeen eerst was 
bedacht. Er is bijvoorbeeld later een 

weg aangelegd die eerdere geplande 
winkeloppervlakte gebruikt heeft. 
Daardoor zijn eerdere contracten niet 
meer een op een uitvoerbaar. Er is bij-
voorbeeld een partij in het geding die 
de eerder voorgestelde oppervlakte 
van de units eist. Daarnaast is er een 
belofte gedaan aan een bewoner van 
een gesloopt pand. Ook die belofte 
speelt mee in het juridisch traject. Het 
is daarbij heel normaal dat als een zit-
ting verdaagd wordt een volgende bij-
eenkomst over drie maanden heel 
normaal is. Men werkt daar duidelijk 
anders dan ik”, merkt Smits tanden-
knarsensd op. ”Maar toch is er iets po-
sitiefs te melden. Eind augustus 
kunnen we beginnen met de verhuur. 
Er is een ruimte van 1600 m2 beschik-
baar voor de verhuur. Er hebben zich 
inmiddels al kandidaten gemeld waar-
van er twee zijn die geinteresseerd zijn 
in 1200 m2”. Over Het Klooster wil 
Smits niet veel kwijt. ”Veel dingen 
daar verdienen niet de schoonheids-
prijs. Het had veel beter gekund”. Een 
van zijn stokpaardjes was om van de 
oude boerderij Leijten, tegenover de 

Watermolen op de Opwettenseweg 
een zorgboerderij te maken waar Nu-
enense mindervaliden overdag een 
bezigheid zouden hebben met het 
werken en verzorgen van de dieren. 
”Ook hier had ik weer te maken met 
de regelgeving in ons land die mijn 
einddoel in de weg stond. Ik wilde de 
oude boerderij verbouwen tot een 
zorgboerderij. Daarnaast wilde ik er 
18 zorgwoningen oprichten in het 
aanliggende weiland om het project 
financieel haalbaar te maken. Ge-
meente en Provincie  die het Dommel-
dal beschermen maken het onmogelijk 
om daar een uniek project vlot te trek-
ken”.

Ook over landelijke perikelen met wo-
ningbouwcorporaties en hun riskante 
en verliesgevende beleggingen wil 
Smits niet veel zeggen. ”Wij hebben 
geen beleggingen gedaan in riskante 
derivaten of andere linke dingen. Het 
is wel zo dat als we bijvoorbeeld 
200.000,-- Euro per jaar moeten beta-
len voor Vestia of om andere corpora-
ties overeind te houden, we zelf 2 
miljoen Euro per jaar minder kunnen 
investeren”.

Henri Smits neemt 29 augustus af-
scheid als directeur van Woning-
bouwvereniging Helpt Elkander. Als 
opvolger is mevrouw Ellen van Beijs-
terveldt-Niels aangesteld die per 13 
augustus 2012 de directie taken over-
nam.

 

Geert Beuving nieuwe Koning 
bij St. Anna Gilde Nederwetten
Het traditionele Koningschieten op maandag 20 augustus, bij het  St Anna 
Gilde van  Nederwetten heeft weer een nieuwe koning opgeleverd. Tinus 
Renders die de  afgelopen 2 jaar de scepter zwaaide, heeft zijn waardighe-
den overgedragen aan Geert Beuving.
Geert Beuving is de nieuwe koning 
van de St.Anna Gilde voor de komen-
de twee jaar. Hij woont samen met zijn 
Corrie in Nederwetten al enkele jaren 
met groot plezier. Zijn twee zoons 
Remko en Edwin zijn het huis al uitge-
vlogen.
De concurrentie was groot maar de uit 
hout gesneden vogel is voor Geert 
Beuving  gevallen. Na 102 schoten 
dwarrelde de vogel naar beneden en 
onttroonde hiermee  Tinus Renders, 
die afgelopen 2 jaar de scepter voor-
treffelijk heeft gehanteerd.
Geert is 3 jaar lid van de vereniging en 
heeft zijn sporen reeds verdiend, met De nieuwe koning Geert Beuving.

diverse activiteiten waaronder  een 
jaar kapitein van het Gilde en hij ver-
richtte veel hand en spandiensten. 
Onder grote belangstelling werd 
Geert in het zilver gehesen om daarna 
gebruikelijk het met een borrel te  be-
zegelen..

Indien interesse gewekt is voor het gil-
denwezen en om in 2014 ook mee te 
dingen voor het koningschap, kan je 
inlichtingen bij Geert Beuving (tel: 
040-2417105) verkrijgen.
Hij was kapitein van dit gilde( nu dus 
koning) en kan alle vragen beantwoor-
den wat een eventueel lidmaatschap 

inhoudt. Ook staat het vrij om bij gil-
denavonden aanwezig te zijn. Deze 
worden op even zaterdagen gehou-
den,  bij het Koutergat te Nederwet-
ten.
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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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Deze aanvrage ligt ter inzage bij de balie Wonen en Openbare ruimte, 
Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Tegen de aanvrage kan geen be-
zwaarschrift worden ingediend. Dit kan pas nadat omgevingsvergun-
ning is verleend.

PUBLICATIE
Aanwijzing trouwlocatie 

Het college heeft bij besluit van 14 augustus 2012 Hotel / Restaurant 
De Collse Hoeve, Collse Hoefdijk 24 in Nuenen als trouwlocatie aan-
gewezen. De aanwijzing geldt voor de volgende ruimtes: De Wintertuin 
met prieel, De Van den Oeverzaal, Het Koetshuis, De tent met tijde-
lijke vergunning.

Het aanwijzingsbesluit treedt in werking de dag volgend op deze be-
kendmaking en ligt voor de periode van één maand na deze bekend-
making voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis, Jan van Schijn-
veltlaan 2, te Nuenen. Tegen betaling is een kopie verkrijgbaar.

Als u het niet eens bent met het besluit kunt u binnen zes weken na de 
dag van publicatie een bezwaar indienen. Dit doet u ter attentie van 
het College van burgemeester en wethouders.

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

VERKEER
Tijdelijke afsluiting kruising Voirt, Beatrixstraat, Irenestraat

Vanaf vrijdag 24 augustus t/m vrijdag 31 augustus a.s. wordt de krui-
sing Voirt, Beatrixstraat, Irenestraat afgesloten voor het doorgaand 
verkeer. Deze afsluiting is nodig omdat de nutsbedrijven de gas- en 
waterleiding ter plaatse gaan vervangen. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met de balie Wonen en Openbare ruimte via (040) 
2631 699.

ONTVANGEN AANVRAGEN   
OMGEVINGSVERGUNNING

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

Soort Datum Dossier- Locatie Activiteit
aanvraag  ontvangst  Nummer   

Regulier 19/08/2012 N-HZ-2012-0130 Papenvoort 11 Plaatsen overkapping 

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.

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

Bij een hittegolf: 
•  Drink per dag twee liter water.
•  Blijf binnen tussen 12.00 en 16.00 uur.
 
Ordeverstoring 
•  Ga niet tegen de mensenstroom in.
•  Blijf rustig en volg de aanwijzingen van de
 autoriteiten op.
•  Ga niet naar de plek van de ordeverstoring toe.

Uitval stroom, gas, water of telefoon
•	Luister naar de calamiteitenzender met uw radio op 
 batterijen.
•  Doet de telefoon het nog? Bel dan niet onnodig 
 om overbelasting van het net te voorkomen.
•  Doet de stroom het nog? Kijk dan op de website 
 van uw gemeente of op www.crisis.nl. 
 Als www.crisis.nl niet is ingezet, wordt u op een 
 andere manier geïnformeerd. 

Overstroming
•	  Wordt verwacht dat het water tot uw huis komt? 
 Schakel gas en elektriciteit uit.
•  Zorg voor een persoonlijk noodpakket.
•  Als u niet weg kunt: luister naar de regionale 
 calamiteitenzender op uw radio uit uw noodpakket.

Kernongeval
•		Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Consumeer geen kraanwater, geen regenwater, 
 geen bladgroenten of moeilijk schoon te maken 
 etenswaren.
•  Houd huisdieren binnen en raak geen mensen en 
 dieren aan die buiten zijn geweest.

Gevaarlijke stoffen 
•	Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Ga naar een goed af te sluiten kamer waar het niet 
 tocht, liefst midden in het huis of gebouw.
•  Bent u buiten? Loop dwars op de wind in met een
 doek voor uw neus en mond.

Grote brand
• Blijf laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel   
 mogelijk.
•  Kunt u het gebouw niet meer verlaten?
 Ga dan voor een raam staan waar de brandweer 
 u kan zien.
•  Ga nooit terug een brandend gebouw in.

Groot verkeersongeval 
•  Loop niet onnodig over de snelweg.
•  Houd de vluchtstrook vrij voor brandweer, politie 
 en ambulance.
•  Bent u met de auto in een tunnel: verlaat uw auto   
 en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.

Terroristische aanslag 
• Breng uzelf in veiligheid.
•  Ga niet kijken op de plek van de aanslag.
•  Hebt u informatie die kan helpen bij het opsporen van  
 de daders, neem dan contact op met de politie. 

Ziektegolf 
•  Gebruik papieren zakdoekjes die u na 
 gebruik meteen weggooit.
•  Was regelmatig uw handen.
•  Blijf thuis als u een besmettelijke ziekte heeft. 

Instortingsgevaar 
•  Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar 
 meubilair of een deurpost, blijf daar stil zitten en   
 bescherm uw hoofd en nek met uw armen.
•  Gebruik geen liften.
•  Als u bedekt onder het puin ligt, blijf dan stil
 liggen en maak zo mogelijk geluiden
 op pijpen of buizen. 
•	Spaar uw krachten en schreeuw alleen als u geen   
 andere mogelijkheden heeft om geluid te maken.

Extreem weer  
Bij extreem slecht weer:
• Ga niet de weg/het water op als dit wordt 
 afgeraden of als een weeralarm is afgegeven.
•  Als u toch de deur uit moet, neem genoeg eten, 
 water, dekens en warme kleding mee.

Wat te doen bij een noodsituatie?
Ook in Nederland kunnen we te maken krijgen met een noodsituatie of ramp. Het is verstandig u hierop voor te bereiden.

Zorg altijd voor een noodpakket.
U kunt zich bijvoorbeeld voorbereiden op een noodsituatie door een noodpakket samen te stellen. In een noodpakket zitten spullen die u 
helpen u in noodsituaties enige tijd te redden. Een noodpakket bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulp-
doos; lucifers in waterdichte verpakking; waxinelichtjes; warmhouddekens; een gereedschapsset en een waarschuwingsfluitje. Daarnaast 
is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben. Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare 
producten zijn. Kijk voor meer tips op www.nederlandveilig.nl.

Algemene tips
Iedere noodsituatie is anders, maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval:

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.

•
•
•

•
•

•
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•  Blijf binnen tussen 12.00 en 16.00 uur.
 
Ordeverstoring 
•  Ga niet tegen de mensenstroom in.
•  Blijf rustig en volg de aanwijzingen van de
 autoriteiten op.
•  Ga niet naar de plek van de ordeverstoring toe.

Uitval stroom, gas, water of telefoon
•	Luister naar de calamiteitenzender met uw radio op 
 batterijen.
•  Doet de telefoon het nog? Bel dan niet onnodig 
 om overbelasting van het net te voorkomen.
•  Doet de stroom het nog? Kijk dan op de website 
 van uw gemeente of op www.crisis.nl. 
 Als www.crisis.nl niet is ingezet, wordt u op een 
 andere manier geïnformeerd. 

Overstroming
•	  Wordt verwacht dat het water tot uw huis komt? 
 Schakel gas en elektriciteit uit.
•  Zorg voor een persoonlijk noodpakket.
•  Als u niet weg kunt: luister naar de regionale 
 calamiteitenzender op uw radio uit uw noodpakket.

Kernongeval
•		Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Consumeer geen kraanwater, geen regenwater, 
 geen bladgroenten of moeilijk schoon te maken 
 etenswaren.
•  Houd huisdieren binnen en raak geen mensen en 
 dieren aan die buiten zijn geweest.

Gevaarlijke stoffen 
•	Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Ga naar een goed af te sluiten kamer waar het niet 
 tocht, liefst midden in het huis of gebouw.
•  Bent u buiten? Loop dwars op de wind in met een
 doek voor uw neus en mond.

Grote brand
• Blijf laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel   
 mogelijk.
•  Kunt u het gebouw niet meer verlaten?
 Ga dan voor een raam staan waar de brandweer 
 u kan zien.
•  Ga nooit terug een brandend gebouw in.

Groot verkeersongeval 
•  Loop niet onnodig over de snelweg.
•  Houd de vluchtstrook vrij voor brandweer, politie 
 en ambulance.
•  Bent u met de auto in een tunnel: verlaat uw auto   
 en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.

Terroristische aanslag 
• Breng uzelf in veiligheid.
•  Ga niet kijken op de plek van de aanslag.
•  Hebt u informatie die kan helpen bij het opsporen van  
 de daders, neem dan contact op met de politie. 

Ziektegolf 
•  Gebruik papieren zakdoekjes die u na 
 gebruik meteen weggooit.
•  Was regelmatig uw handen.
•  Blijf thuis als u een besmettelijke ziekte heeft. 

Instortingsgevaar 
•  Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar 
 meubilair of een deurpost, blijf daar stil zitten en   
 bescherm uw hoofd en nek met uw armen.
•  Gebruik geen liften.
•  Als u bedekt onder het puin ligt, blijf dan stil
 liggen en maak zo mogelijk geluiden
 op pijpen of buizen. 
•	Spaar uw krachten en schreeuw alleen als u geen   
 andere mogelijkheden heeft om geluid te maken.

Extreem weer  
Bij extreem slecht weer:
• Ga niet de weg/het water op als dit wordt 
 afgeraden of als een weeralarm is afgegeven.
•  Als u toch de deur uit moet, neem genoeg eten, 
 water, dekens en warme kleding mee.

Wat te doen bij een noodsituatie?
Ook in Nederland kunnen we te maken krijgen met een noodsituatie of ramp. Het is verstandig u hierop voor te bereiden.

Zorg altijd voor een noodpakket.
U kunt zich bijvoorbeeld voorbereiden op een noodsituatie door een noodpakket samen te stellen. In een noodpakket zitten spullen die u 
helpen u in noodsituaties enige tijd te redden. Een noodpakket bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulp-
doos; lucifers in waterdichte verpakking; waxinelichtjes; warmhouddekens; een gereedschapsset en een waarschuwingsfluitje. Daarnaast 
is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben. Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare 
producten zijn. Kijk voor meer tips op www.nederlandveilig.nl.

Algemene tips
Iedere noodsituatie is anders, maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval:

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.

•
•
•

•
•

•

Ingezonden brieven
Geld vergeten in pinautomaat
Zaterdagmiddag 18 augustus 2012 ging ik boodschappen doen. Voordat ik het 
Kernkwartier inliep ben ik eerst even wat geld gaan pinnen bij de Rabobank pin-
automaten. Ik pinde om 12.37 uur een bedrag van € 250,-. Hiervoor gebruikte ik 
de linkse pinautomaat. Bij de kassa van de supermarkt kwam ik erachter dat ik 
het geld niet uit de pinautomaat heb gehaald. 
Maandag heb ik meteen contact op genomen met de Rabobank Nuenen. Daar 
blijkt dat het geld is meegenomen. In de situatie van de vinder zou ik ook niet goed 
weten wat ik met het geldbedrag zou moeten doen. Mocht u ooit in deze situatie 
terechtkomen, wacht dan bij de automaat totdat het geld weer wordt ingeslikt. Dit 
gebeurt binnen een minuut.
Via deze weg hoop ik alsnog in contact te komen met de vinder, of iemand anders 
die rond deze tijd iets heeft gezien, of wanneer iemand via via iets hierover heeft 
gehoord. Uiteraard zal de eerlijke vinder een beloning krijgen.
U kunt mij bereiken via het volgende nummer: 06-13430546

(Naam en adres bij de redactie bekend)

Aanrijding
Op maandag 25 juni jl. omstreeks 18.05 vond er op de met verkeerslichten bevei-
ligde kruising afrit A 270 Nuenen/Collse Hoefdijk (afrit Helmondweg vanuit 
Eindhoven) een aanrijding plaats tussen een personenauto en een bestelbusje. Het 
bestelbusje kwam uit de richting van Geldrop en negeerde het rode stoplicht. Bent 
u getuige geweest van deze aanrijding, dan zou ik het zeer op prijs stellen als u 
contact met mij wilt opnemen, per telefoon (06-53429386) of email (y.coene-
gracht@onsnet.nu).

Bij voorbaat hartelijk dank.

Overblijven op school met een lekker lunchpakket

Weer naar school met vitamines
Het is weer voorbij, die lekker lange en luie zomervakantie. De kinderen in 
Nederland gaan weer naar school. Zorg  dat ze volop vitamines binnenkrij-
gen, daar worden ze groot van. Het Vitamine Informatie Bureau heeft de 
beste tips! 
Schoolkinderen zijn volop in de groei 
en kunnen alle voedingsstoffen dus 
goed gebruiken. Vooral vitamines en 
mineralen! Hoe zorg je dat ze alles 
binnenkrijgen?

Een goede start!
Een ontbijt is de beste start van de dag 
voor een schoolkind. Wist je dat als je 
zo’n ontbijt slim samenstelt, je kind al 
snel 15% van de vitamines binnen-
krijgt die het op een dag nodig heeft. 
Waaruit bestaat zo’n goed ontbijt? 
Volgens het Voedingscentrum is dat: 
iets te drinken, granen, fruit en zuivel. 
Dat kan bijvoorbeeld een besmeerde 
bruine boterham met kaas en een be-
ker vers sinaasappelsap zijn. Of een 
bordje havermoutpap met stukjes ap-
pel en een kop thee. Of een kom yog-
hurt met aardbeien en muesli, met een 
glaasje water. Een goed ontbijt zorgt 
voor meer concentratie op school en 
brengt de spijsvertering op gang. Geef 
zelf het goede voorbeeld en eet gezel-
lig mee aan de ontbijttafel.

Een broodtrommel vol vitamines
Steeds meer kinderen blijven over en 
nemen een broodtrommel mee naar 
school. De lunchpauze is maar kort en 
kinderen willen ook graag buitenspe-
len; geef ze dus niet te veel mee. Twee 
boterhammen met hartig beleg, een 
stuk fruit en wat te drinken is in prin-
cipe genoeg. Die boterhammen sma-
ken lekker fris met wat sla of kom-
kommer erbij. Veel kinderen vinden 

het leuk om af en toe eens een verras-
sing in hun trommel te vinden. Denk 
aan een besmeerde krentenbol, wat 
kerstomaatjes, een wrap met kipsala-
de, koude pannenkoek met jam, of een 
spiesje met augurk en blokjes kaas.

Na school: verwenvitamines
Maak er een goede gewoonte van om 
na school samen met je kind wat fruit 
te eten. Een kleine fruitsalade, een 
schijf meloen, wat druiven of een sap-
pig peertje: dat vinden kinderen lek-
ker. Een vast fruitmoment per dag 
zorgt dat je kind gemakkelijker de 
aanbeveling van 1,5 stuks fruit haalt 
en ook vitamines zoals C, foliumzuur 

en beta-caroteen binnenkrijgt. En 
heeft je kind zo tegen etenstijd al be-
hoorlijke trek? Geef dan geen chips of 
koek, maar liever wat rauwe worteltjes 
of kerstomaatjes, een volkorencracker 
of een rijstwafel.

Donkere huid: vitamine D
De Gezondheidsraad beveelt voor 
jonge kinderen extra vitamine D aan, 
van zuigeling tot de leeftijd van vier 
jaar. Na de leeftijd van vier jaar haalt 
een kind in principe voldoende vita-
mine D uit een gezonde en gevarieer-
de voeding én uit zonlicht. Dagelijks 
buiten spelen dus! Als een kind een 
donkere huidskleur heeft, moet je ook 
op de basisschool doorgaan met extra 
vitamine D. In een donkere huid wordt 
namelijk minder vitamine D aange-
maakt onder invloed van zonlicht. Is je 
kind een matige eter, met misschien te 
weinig groente of onvoldoende varia-
tie? Een multivitamine is dan mis-
schien een goede aanvulling. Voor 
meer info: www.vitamine-info.nl.

Live band verzorgt 
Mega 80’s Party in Het Klooster
Terug naar de tijd van de cassettebandjes, de schoudervullingen, buttons en 
de geföhnde coups. Op zaterdag 29 september treedt � e Fabulous Party 
Band op in Het Klooster met een swingende 80’s party. 
Speciaal voor deze avond zal het Plein 
van Het Klooster worden ingericht in 
de stijl van de jaren tachtig. Nummers 
van Wham, Madonna, Level 42, Mi-
chael Jackson, Spandau Ballet, Van 
Halen, Europe en nog vele anderen 
zullen je helemaal terugbrengen naar 
de tachtiger jaren.

Uniek is de samenstelling van de band: 
Bestaand uit ruim 20 muzikanten 
worden de grootste hits uit de 80’s 
perfect gecoverd. Initiatiefnemer, mu-
zikaal leider en arrangeur van de band 
is Mark Hendriks wiens hartenkreet 
het is om in een dergelijke samenstel-
ling de planken op te kunnen. Iets wat 
niet vaak voorkomt in Nederland.  De 
band bestaat uit vooral Nuenenaren 
aangevuld met mensen uit de regio. 
Alle muzikanten hebben al jarenlang 
publiekservaring in diverse muzikale 
settings binnen en buiten Nuenen. De 
doelstelling is om op hoog niveau mu-
ziek te maken met steeds een nieuw en 
afwisselend project. Zo is er vorig jaar 
met groot succes een grote discoshow 
georganiseerd in Nuenen en Oirschot 
met muziek uit de jaren 70. 

De deuren zijn open vanaf 20.30 uur 
en de show begint om 21.00 uur. Voor-

afgaand en tussendoor zal een DJ de 
sfeer aan de gang houden. 

Kaarten kosten € 10,- in de voorver-
koop (€ 15,- aan de deur) en zijn ver-
krijgbaar via www.hetklooster.org of 
via boekhandel Bruna (Parkstraat 13) 
of boekhandel Risjamo (Hoge Brake 
66).  Zie ook www.thefabulousparty-
band.nl voor meer informatie. 

Stroomstoring deel 
centrum Nuenen 
Maandagmorgen rond 7.30 uur 
werd een deel van het centrum van 
Nuenen getroff en door een stroom-
storing. 

Er waren onder andere meldingen van 
bewoners aan het Park en de Cle-
mensakker.  Gelijktijdig zat in gebouw 
Arcadia aan het Van Goghplein een 
vrouw een tijdje vast in de lift. Zij is 
door de brandweer bevrijd. Rond 9.00 
uur was de stroomvoorziening weer 
hersteld. De storing werd veroorzaakt 
door graafwerkzaamheden in de Lin-
denlaan.

Onderhoudswerkzaamheden aan de Parkvijver: de zogenaamde beschoeiing, 
de houten palen van de omranding, worden vervangen.



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: 24 EN 25 AUGUSTUS: 

Bleekselderij, per struik  ............ 0,99
Venkel, 1/2 kilo  ............................ 0,99
Courgette, 2 stuks  ..................... 0,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MAANDAG 27 AUGUSTUS:

Bospeen, per bos  ........................ 0,99
DINSDAG 28 AUGUSTUS:

Witlof, 1/2 kilo  .............................. 0,99
WOENSDAG 29 AUGUSTUS:

Komkommers, 2 stuks  .............. 0,99
DONDERDAG 30 AUGUSTUS:

Worteltjes, panklaar, 1/2 kilo  ..... 0,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
GEHELE WEEK VAN 24 T/M 30 AUGUSTUS:

Kwetsen, hele kilo  ...................... 2,49
Minneola, 8 stuks  ....................... 1,99
Bieten salade, 250 gram  ........... 1,59
Perssinaasappels, 12 stuks ............. 1,99

Voor de lekkerste 
belegde broodjes!! Groente

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

4 Houthakkersteaks 
voor ..........................................................5,50 
Bij 150 gr. Gebr. Kipfi let
100 gr. Ei-Bieslooksalade . GRATIS
Ham Gehakt Wellington
per stuk ......................................... 1,75
Carpaccio Misto
100 gram ...................................... 2,10
4 Gepaneerde Schnitzels
voor ................................................. 5,95
Mini Kiprollade
“Van puur kipfi let”
300 gram ...................................... 5,00 

KOOPJE

KOOPJE

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

  

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

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen.

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

Actie geldig van 24 t/m 30 aug.:

Aardbeienslof

Van € 7,95. Voor € 6,75
Waddenbrood

Van € 2,09. Voor € 1,99
WEEK 18

WEEK 20

WEEK 21 

Toyota Verso 1.8, 7 peroons MMT, 43.000 km

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

T  040 283 16 96

F   040 283 95 09

De Pinckart 9

5674 CB Nuenen

E  ln.nenowhv@ofni 

I   www.vhwonen.nl

Ma. gesloten    Di. t/m Do. 10.00 tot 18.00 uur    Vrij. 10.00 tot 20.00 uur    Za. 10.00 tot 17.00 uur

19
92

2

In 2012
bestaan wij 50 jaar!

Bekijk nu onze geheel vernieuwde website op: www.vhwonen.nl

raamdecoraties, shutters &

horren 

overgordijnen & inbetweens

vloerbedekking

karpetten & kleden op maat

marmoleum, vinyl, laminaat,

fi neerparket en pvc-stroken

Van € 7,95. Voor € 6,75

Van € 2,09. Voor € 1,99



Meer informatie over trouwen bij la Sonnerie vindt u op www. sonnerie.nl

Ieder weekend High Tea (op reservering)

Heerlijk genieten van een high tea met onbeperkt 
diverse soorten thee en heerlijke lekkernijen in 
onze Brasserie, of bij mooi weer lekker op één 
van onze terrassen. 

Standaard High Tea € 21,50 p.p. 
(uitbreiding mogelijk)

Iedere vrijdag en zondag 
Klooster Diner
Wisselend 3-gangen surprise menu inclusief 
aperitief, twee glazen huiswijn, bier of fris en 
koffi e met friandises.

Kloostermenu € 42,50 p.p. 
(uitbreiding naar 4e gang € 8,50)

Nieuwstraat 45  - Son en Breugel - T. 0499 - 460 222    

Hotel • Brasserie • Zalen

Activiteitenagenda
Het hele jaar door de leukste activiteiten,

natuurlijk bij la Sonnerie!

   

ABSOLUUT DE BESTE PRIJZEN

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

KURA GEEFT UW PAND
EEN EIGEN GEZICHT

ULTIEME

HOUTLOOK

OPEN DAGEN
24 EN 25 AUGUSTUS

EXTRA KORTING!

Bij aankoop van een 
Auping bed*

15% korting
op de gehele
Life Time collectie

2e matras gratis tot €695,-
*vraag naar de voorwaarden

OF

uw slaapkamer specialist

Meubelen - Slapen - Zitten - Vloerbedekking - RaamdecoratieMeubelen - Slapen - Zitten - Vloerbedekking - Raamdecoratie

Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68

www.raaymakersbv.nl

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

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

Keukens
• apparatuur
• werkbladen
• renovatie

Doe-het-zelf
Winkel

Praktische kasten
geheel naar uw wens gemaakt

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 

Rond de Linde nu compleet digitaal op
www.ronddelinde.nl 

Iets te vieren of organiseren?
Doe het creatief en inspirerend in 

onze prachtige kookstudio.

Voor iedere gelegenheid,
zowel zakelijk als privé.

Vanaf 10 personen bent u al
van harte welkom!

Kookworkshops | Walking dinner
Recepties | Jubilea | Teambuilding 

Vergader- en presentatieruimte
Vraag vrijblijvend om info of maak

gerust een afspraak.

John Geven Studio’s  Spegelt 45 Nuenen
040-2831231 info@johngevenstudios.nl

www.johngevenstudios.nl

AdvertentieRonddelinde.indd   1 06-02-12   08:53

Bij langdurige   
gewrichtsklachten      
is Osteopathie      
misschien iets voor u
Als Osteopaat krijgt Mark Meulenbroeks regelmatig vragen voorgelegd of osteo-
pathie een verbetering kan brengen in een gewrichtsklacht. 

Het herstel van klachten aan de gewrichten 
van armen en benen verloopt vaak spon-
taan. Is dit echter niet het geval dan kan de 
oorzaak liggen in de overbelasting van de 
gewrichten (spieren, pezen, ligamenten, 
kapsel of het gewricht zelf ). Daarnaast zorgt 
ook een verstoorde doorbloeding van het 
gewricht voor problemen. Dit alles kan dan 
zorgen voor een slechte afvoer van afval-
stoffen. Deze afvalstoffen hopen zich op en 
'nestellen' rond het gewricht wat inderdaad 
dan gewrichtsklachten kan geven. 

Schouderklachten zijn voor veel mensen 
herkenbaar. De schouder doet zeer. Je voelt 
je pezen, spieren, ligamenten of kapsel. Ook 
kan het zijn dat je een uitstralingspijn voelt 
vanuit de hals. In de praktijk blijkt ook dat 
deze mensen vaak al een vervelende, kna-
gende schouderpijn hebben na een dag in-
tensief in de tuin werken, na een dag klussen 
of na het sporten. Ook zie ik in mijn praktijk 
mensen die al jaren kampen met een zeu-
rende / stijve schouder waarbij op röntgen-

foto's niets te zien is en medicatie en injectie 
niet helpen. Na een paar behandelingen 
gaan zij vaak pijnloos naar huis. 
Een osteopaat ziet het lichaam als een ge-
heel, hierdoor onderzoekt en behandelt hij 
niet alleen de regio van de klacht en de 
structuren die de klacht kan veroorzaken. 
Maar hij kijkt ook naar het zenuwstelsel, 
wervelkolom, de doorbloeding, bindweefsel 
en zelfs organen die allen invloed hebben op 
het gewricht. Het zien van het lichaam als 
een geheel (holisme) is de rede waardoor os-
teopathie een effectieve behandeltherapie is 
voor mensen met verschillende soorten ge-
wrichtsklachten.

Voor meer informatie over deze of andere 
klachten verwijs ik u graag door naar web-
site www.osteopathiemeulenbroeks.nl of 
vraag ik u contact op te nemen met tele-
foonnummer: 06-58 96 12 31. Daarnaast wil 
ik u erop attenderen dat voor een osteopa-
thie behandeling geen verwijzing van de 
huisarts nodig is.

 



23 Augustus 2012Rond de Linde  Nr.  34 

 

CoLofoN
Rond de Linde verschijnt als wekelijks 
mededelingen- en advertentieblad, op 
donderdag, in een oplage van 13.500 
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...
Iedere woensdag tussen 11.00 en 
13.00 uur staan wij voor u klaar
in ons uitvaartcentrum te Geldrop. 
Dan kunt u met ons kennismaken 
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"

Dankbetuiging

Op 16 juli jl. hebben wij afscheid genomen van 

Jac Hamers
Zoveel mensen in de kerk, zoveel lieve brieven, kaarten en telefoontjes. Deze 
uitingen van medeleven doen ons zeer goed en helpen ons het verdriet te ver-
werken. Wij hebben helaas niet iedereen persoonlijk kunnen spreken of zien. 
Daarom willen wij u allen langs deze weg hartelijk danken voor uw belangstel-
ling gedurende de ziekte en bij het overlijden van Jac.

Nuenen, augustus 2012 Nell Hamers-Maas, 
 (schoon)kinderen en kleinkinderen

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten 
Vrijdag 24 augustus, 13.00 uur: Eucha-
ristieviering uit dankbaarheid b.g.v. 
het 50-jarig huwelijksfeest van Henk 
en Koos van de Vorst-Hoeks.
Weekenddiensten
Zaterdag 25 augustus, 18.30 uur: Eu-
charistieviering, panfluit, voorganger: 
pastor J.Vossenaar.
Zondag 26 augustus, 09.30 uur: Eu-
charistieviering, vocale omlijsting, 
voorganger: pastor J.Vossenaar.
Zondag 26 augustus, 11.00 uur: Eu-
charistieviering (opening van het pas-
torale jaar), volkszang, voorganger: 
pastor J.Vossenaar. Kinderwoord-
dienst
Vrijdag 31 augustus, 14.00 uur: Huwe-
lijksviering, Inge Jacobs en Peter Coo-
len.

Misintenties
Zaterdag 25 augustus 18.30 uur: geen 
intenties.
Zondag 26 augustus 09.30 uur: Carel 
van den Brekel; Mia van den Akker-de 
Rooij; Rob van den Akker; Suzanne 
Raijmakers-van den Akker.
Zondag 26 augustus 11.00 uur: Mien-
tje van Rooy-de Greef; Gre van der 
Loo-Hoofd; Wim en Tonny de Vries 
van der Linden; Bertus Raaijmakers; 
Lucas Raaijmakers; Jo Jegerings; Kitty 
Smulders-Janssen; Fransje Ahuis-Phi-
lippa; Mieke Heijnen-Linssen; Piet en 
Theo Keeris; Dorie Hiemstra-Keeris; 
Jan en Gusta Swinkels-Strijbosch; 
Hans Strijbosch; Gerardus Kluijt-
mans; Truus en Herman Campman-
Heuijerjans; Overleden ouders van 
Nunen-Geraerts ( 100ste geboortedag 
Mevr.van Nunen); Harrij van der Vel-
den.

Mededelingen
In onze parochie is overleden: Johan 
Schrauwen, Vredehof 18, wij wensen 
familie en vrienden troost en sterkte 
bij het verwerken van dit verlies.
Komend weekend is er een extra 
schaalcollecte voor de MIVA, voor 
vervoers- en communicatiemiddelen 
in de kerken van de derde wereld.

Zondag 26 augutus. Start van het 
nieuwe pastorale jaar
Op zondag 26 augustus start in elke 
kerk het pastorale jaar. In tegenstelling 
tot de eerdere jaren hebben we niet 
één dienst voor de gehele Pastorale 
Eenheid, maar in elke kerk is er op de 
gebruikelijke tijd een viering. Het pas-
torale jaar zal als thema hebben ‘Hier 
in het aardse bestaan. In elke kerk zal 
door een aantal parochianen verteld 
worden hoe zij het aardse bestaan er-
varen in hun werk met en voor ande-
ren.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Op zondag 26 augustus zal voorgaan 
ds. A. Rebel, predikant in Deurne en 
inwoner van Nuenen. De kinderen 
van de basisschool zijn deze zondag 
op kamp, dus er is geen kinderneven-
dienst. De collecte is voor de Stichting 
'Nuenen helpt Ethiopië'. Via onze 
website kunt u de dienst ook beluiste-
ren.
Op maandag 27 augustus is er weer 
'Samen aan tafel'. Opgave bij I. Hui-
zing uiterlijk zaterdag 25 augustus.
Donderdag 30 augustus is er van 
10.00-12.00 uur Open Huis.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 26 augustus, 09.30 uur: Eu-

charistieviering (opening van het pas-
torale jaar), parochiekoor, voorganger: 
pastor F. Groot.

Misintenties 
Wim en Riek Hoeks; Vader en moeder 
Lie.

Mededeling
Er zal een extra collecte worden ge-
houden voor de MIVA.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 26 augustus, 11.00 uur: Eu-
charistieviering (opening van het pas-
torale jaar), volkszang, voorganger: 
pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Bert Coolen (vanwege verjaardag); 
Tonnie Drijver-Smolders; Pham Cong 
Khanh; Noud van Rooij; Miek van 
Rooij-v.d. Heuvel.

Mededelingen
Er zal een extra collecte worden ge-
houden voor de MIVA. 
Zondag 2 september a.s. is er geen eu-
charistieviering in Gerwen, vanwege 
de Hooidonkviering te Nederwetten. 
U bent aldaar van harte welkom. 

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Latijnse Heilige Mis
Donderdag 23 augustus:17.30 uur Lof, 
18.30 uur H. Mis. Vrijdag 24 augus-
tus:07.15 uur H. Mis.  Zaterdag 25 au-
gustus: geen H. Mis. Zondag 26 au-
gustus: 13e zondag na Pinksteren, 
08.30 uur Hoogmis. Maandag 27 au-
gustus: Heilige Mis wordt nader aan-
gekondigd. Dinsdag 28 augustus: 18.30 
uur H. Mis. Woensdag 29 augustus:  
07.15 uur Heilige 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  

vanaf 3 sept 20.00 uur Elke maandag kienen in gerwen CV de Narre-Kappen en Drumfanfare Jong Leven Gemeenschapshuis D’n Heuvel, Gerwen   

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

24 aug 20.30 uur Giggut en Queen Tribute Band Openluchttheater Mariahout Openluchttheater Mariahout www.oltm.nl  

25 aug  Bedevaart naar Kevelaar     

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

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

25 aug 20.00 uur Lustrumfeest HCN HC Nuenen Het Klooster www.hcnuenen.nl  

26 aug  DE middag van het Brabants lied St. Brabants Dialectenfestival Lieshout Openluchttheater Mariahout www.oltm.nl  

25+26 aug 10.00-16.00 uur  Open dagen Fam. Van den Heuvel AH Collse Hoefdijk 40 www.ah.nl/opendagen  

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 Laarbeek en AanDeWielen uit Aarle-Rixtel   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 en 20.00 uur Opening schoolgebouw Nederwetten/Muziekfeest Sint Jozefschool Nederwetten Nederwetten www.sintjozefnederwetten.nl  

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

31-8, 1+2 sept  Harley-Davidson rally  Laco Strandbad Nuenen www.laco.eu  

1+2 sept  Laco fiets 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 10.30 uur Speltfeest 2012  Opwettense Watermolen www.opwettensewatermolen.com  

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

 

“Mijn hartelijke groeten voor heel Nuenen”
Ji Jianye is burgemeester van Nanjing, een Chinese stad met 7 miljoen inwoners. Een stad waar bijna de helft van 
het aantal Nederlanders zou kunnen wonen. Tijdens zijn bezoek aan de Opwettense Watermolen en het museum 
Vincentre op vrijdag 17 augustus groet hij alle Nuenenaren. 
Nanjing kreeg in 2011 van zusterstad 
Eindhoven het Van Gogh Friendship 
Park aangeboden ter gelegenheid van 
het 25-jarig jubileum van hun vriend-
schapsrelatie. Een aantal locaties uit 
Nuenen zijn als replica in dat park te 
zien. Nu was het de beurt aan Nanjing 
om de echte locaties te bezoeken. Dit 
gebeurde tijdens hun bezoek aan 
Brainport Regio Eindhoven. Zo wer-
den er bedrijfsbezoeken gebracht, en 
technische en economische onderwer-
pen besproken. “Steeds weer is het 
voor mij duidelijk dat respect voor cul-
tuur de mensen bij elkaar brengt. Ook 
hier weer in Nuenen. Wees blij dat u de 
kunstenaar Van Gogh kunt vertegen-
woordigen. Daarom mijn hartelijke 
groeten aan iedereen in Nuenen”, aldus 
de burgemeester van Nanjing.

In Van Goghmuseum Vincentre schenkt burgemeester Rob van Gijzel zijn collega 
Ji Jianye van Nanjing een blijvende herinnering aan zijn bezoek aan Brainport Re-
gio Eindhoven.

Langs deze weg willen wij graag onze dank betuigen voor de velen blijken 
van medeleven die wij hebben ontvangen na het overlijden van 
mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en lieve opa

Jan Habraken
De vele lieve brieven, kaarten, bloemen en bezoeken waren voor ons 

een grote troost. 
Het is voor ons onmogelijk u allen persoonlijk te bedanken, daarom willen 
wij dat op deze manier doen, maar onze dank is niet minder welgemeend.

Annie, kinderen en kleinkinderen

Langs deze weg willen wij graag onze dank betuigen voor de velen blijken 
van medeleven die wij hebben ontvangen na het overlijden van 
mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en lieve opa

Jan Habraken
De vele lieve brieven, kaarten, bloemen en bezoeken waren voor ons 

een grote troost. 
Het is voor ons onmogelijk u allen persoonlijk te bedanken, daarom willen 
wij dat op deze manier doen, maar onze dank is niet minder welgemeend.

Annie, kinderen en kleinkinderen



KPJ Nederwetten bedankt haar sponsors 
“Touwtrekken over water 2012”

Autobedrijf Van Den Berk
Biemans Landbouwservice
Boerderij De Krakenburg
Bouwbedrijf van Kemenade 
Brasserie-Café De Kruik
Cafe ’t Sonneke
Dinercafé Zinn
Egelie Electro Techniek
Erbee Keukens
Gordijnen Concurrent
Grillbar Slinders
Harold Vereijken gereedschappen en verhuur
Hoefsmederij Marino Wijlaars
Joosten Agro BV
Kuijten Witgoed
Leenders RVS Industrie
Loodgietersbedrijf Gebr. van Engeland
Loonbedrijf Vermeulen
Maas Tegelwerken
Machinaal Timmerbedrijf Wiltin
O.N.S. Installatiebedrijf
Riny van Kessel Speciaalzaak in aardappelen, groente en fruit
Rudy Manders timmer- en interieurwerken
Swinkels Gruithuijzen Hoveniers
Tweewielercentrum Paul van den Broek
Van Acht autoschade Nijnsel
Van Eck bedrijfshygiëne
Veehandel Thijssen
Zuivelhandel Pino Beks

Wij willen ook al onze vrijwilligers bedanken die er voor 
gezorgd hebben dat dit een geslaagde dag is geworden!

Bedankt!!

 
Bedrijfsprofiel 
ABC Milieu en Infra is een internationaal dienstverlenend advies- en projectrealisatiebureau. 
Al ruim 25 jaar zijn we het aanspreekpunt op het gebied van o.a. bodembescherming, 
civieltechnische / bouwkundige projecten en specialistische reiniging. Onze opdrachtgevers  
zijn  o.a. bedrijven in de (petro)-chemische industrie en voedingsmiddelenindustrie, 
oliemaatschappijen, overheden, defensie, recycling en afvalverwerking.  
 
Wegens groei is de fulltime vacature ontstaan voor een professionele en enthousiaste  
 

Civieltechnisch / bouwkundig projectleider 
 
Functieomschrijving 
In deze functie vorm je een belangrijke schakel tussen de directeur, de interne organisatie 
en de klant. Je rapporteert aan de directeur en je bent verantwoordelijk voor: 
 
- Een enthousiast team van ca. 10 medewerkers. 
- Het telefonisch te woord staan van opdrachtgevers en advies geven. 
- Het uitwerken van calculaties. 
- Het opstellen van offertes. 
- Werkvoorbereiding. 
- Inkoop. 
- Maandrapportages. 
 
Functieprofiel 
Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau met ervaring in een B2B omgeving. Je bent niet 
alleen commercieel, maar ook klant- en servicegericht. Je hebt een enthousiaste en 
leergierige mentaliteit. Je bent communicatief sterk en houdt van uitdaging. Je hebt minimaal 
3 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie. Je bent zelfstandig en neemt eigen 
verantwoordelijkheid bij het uitvoeren van je werkzaamheden. Je houdt van een informele 
sfeer maar kunt goed aanvoelen wanneer een zakelijke houding gewenst is.  
 
Sollicitatie 
Neem voor meer informatie contact op met de heer J. Belgers. (tel. 040-2567658).  
 
De sollicitatie zien wij graag schriftelijk of per e-mail (info@abcmilieueninfra.nl) tegemoet. 
Deze kun je v— — r 30 augustus 2012 sturen aan: 
ABC Milieu en Infra 
o.v.v. Ò Vacature civieltechnisch/ bouwkundig projectleiderÓ  
T.a.v. mevr. K. Hoenselaars 
Postbus 190 
5690 AD  Son     Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
 
 
 
 
 

Uw uitzet goed 
geregeld

Wij zorgen er samen voor dat het na ‘de mooiste dag’ 
ook nog goed geregeld is! Kijk voor meer informatie 
op www.huwelijksevoorwaardennodig.nl

Schäfer Notarissen
Dan staat het zwart op wit…

Schafer_adv_Huwelijk_82x75_steunkleur.indd   2 20-08-12   21:05

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

Boord 14
Nuenen

Dagelijks verse 
aardbeien

van de 
volle grond

Kunststof-, aluminium- 
en houten kozijnen 
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels 
- Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

Bart van Moorsel
Gerwenseweg 19, Nuenen, telefoon 06-10100736
www.rolimontage.nl

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

Frank Helsper
Voor info: tel. 040-2839698

Tomakker 40, 5673 LG Nuenen

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

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

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

Belangrijke mededeling voor 
zowel bedrijven als particulieren

Heeft u overlast van:
Een wespennest? Papiervisjes?

Muizen of ratten?
Voor al uw plaagdieroverlast bel met:

FD plaagdierpreventie Eindhoven

06 - 23 86 88 78 of 040 - 842 36 03
Eerste inspectie is kosteloos!
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DE Middag       
van het Brabantse Lied
Op zondag 26 augustus organiseert de Stichting Brabants Dialectenfestival 
Lieshout DE Middag van het Brabantse Lied. Er wordt opgetreden door: De 
Valkenswirtse Twilling, Hans van Gorp en Pro et Contra.

Dorpsfeest in nieuwe MFA 
Nederwetten met optreden 
Lenny Kuhr
De multifunctionele accommodatie ofwel het project Brede School De Kop-
pel in Nederwetten wordt officieel geopend. Het gebouw wordt sinds kort al 
gebruikt door de basisschool. Ook het dorpshuis en de sportaccommodatie 
worden al incidenteel gebruikt. De buitenschoolse kinderopvang staat in de 
startblokken. Verder start de verhuur van 6 appartementen en 5 grondge-
bonden woningen. Daarmee is een mijlpaal bereikt in het verbeteren van de 
leefbaarheid van de kleine kern Nederwetten. Nederwetten gaat dit heug-
lijke feit groots vieren.

LEVgroep

Informatieavond mantelzorgers 
dementerende ouderen
Het mantelzorgsteunpunt van de LEVgroep organiseert de informatieavond 
“ondersteuningsgroep voor familieleden en mantelzorgers van demente-
rende ouderen”

Samen kunnen we meer
De redactie van dit blad biedt iedere week een politieke partij de mogelijk-
heid zich tot de Nuenense burgers te richten. Deze week het CDA.

Shamrock 4 
Keltische muziek
Op 15 september treedt om 20.00 
uur in het Van Goghkerkje de groep 
Shamrock 4 op. 

Het kerkje is open vanaf 19.30 uur. 
Kaartjes a € 5,- zijn te bestellen via 
keesvandesande@onsnet.nu. De kaart-
jes kosten € 6,- aan de kassa. De groep 
bestaat uit Kees van de Sande, bouzou-
ki, mandoline, zang. Henk van Aalten, 
concertina’s. Jos Thoonsen, viool en 
altviool. Willem Elbers, uilleann pipes, 
low whistle, 5 string banjo.

Shamrock 4

Ted Smeets en Ellen van den Oetelaar 
timmeren al jaren aan de weg als ko-
mische en muzikaal zangduo ‘de Val-
kenswirtse Twilling’. Zij spelen twee 
vrijgezelle dames die overal commen-
taar op leveren. Ted (alias Margriet 
Bloem) is het brutale typetje, behoor-
lijk bazig en ook af en toe licht amicaal 
handtastelijk. Elles (Roos Bloem) 
speelt een wat nettere rol, meer be-
houdend en uiterst volgzaam. Zij 
roept haar zus regelmatig tot de orde, 
maar is wel de domste van het stel. Zo-
wel de liedjes als de sketches zijn in 
het Brabants dialect.

Hans van Gorp stond de afgelopen 
twintig jaar, gewapend met zijn gitaar, 
op honderden plaatsen in Nederland 
en België de mensen te vermaken met 
zijn enorme arsenaal aan liederen. Het 
oude handwerk van troubadour/min-
streel/speelman werd in ere hersteld. 
In 2011 besloot Hans dat de tijd rijp 
was om een cd uit te brengen met ei-
gen werk. Uitgangspunt was dat de 
teksten in het dialect zouden zijn en 
dat de liedjes dicht op zijn huid zou-
den zitten. De teksten zijn van Piet 
Snijders, Frans Hoppenbrouwers en 

van Hans zelf. De muziek is allemaal 
van eigen hand. In maart 2012 kwam 
de cd uit, getiteld ‘Zo as ik ben’. Hans 
wordt bij zijn optreden ondersteund 
door Eric van Home (Piano) en Ture 
Eijsbouts (bas).

Pro et Contra bestaat nu uit Leo van 
Bussel (zang), Joop Martens (gitaar) 
en Jan Geven (toetsen). De groep be-
gon in 1972 met optredens tijdens zit-
tingsavonden van ‘De Klot’ in Asten. 
Tot 1984 deden ze daaraan jaarlijks 
mee, daarna gingen ze de regio in en 
soms verder. De cabaretgroep ging 
zich steeds meer muzikaal manifeste-
ren. In 1987 kwam de eerste lp uit. 
Teksten en muziek kwamen uit eigen 
koker. Met het huidige liedjespro-
gramma brengt de groep een afwisse-
lend optreden, in het dialect, met als 
thema’s: sfeer, gezelligheid, spanning.
 
De middag vindt plaats in het Open-
luchttheater in Mariahout. (Bij slecht 
weer is er vervangende locatie gere-
geld). Aanvang 14.30 uur. Entree: € 8,00. 
Kaartjes te koop aan de kassa. 

Reserveren via: www.oltm.nl. 

Op vrijdagmiddag 31 augustus is de 
officiële openingsceremonie, gevolgd 
door een receptie voor genodigden. ’s 
Avonds is er in de nieuwe voorstel-
lingszaal een muziekfeest waarbij lo-
kale artiesten en groepen zorgen voor 
de muzikale invulling. Onder andere 

Zorgen voor een dementerende oude-
re is, ook al doet men het met zoveel 
liefde, een zware opgave. U krijgt als 
partner, zoon of dochter, een goede 
buur of vriend een heel andere rol. 
Daarbij kunt u ongetwijfeld wat on-
dersteuning of hulp gebruiken.
Regelmatig worden er in deze regio 
ondersteuningsgroepen georgani-
seerd voor partners en familieleden of 
goede vrienden van dementerende 
ouderen. Eind oktober start bij vol-
doende deelname een ondersteu-
ningsgroep voor mantelzorgers uit 
Geldrop-Mierlo en Nuenen. Ook 
mantelzorgers uit Son en Breugel zijn 
welkom. 
De groep wordt georganiseerd en be-
geleid door ZuidZorg en het maat-

schappelijk werk van de LEVgroep. 
Op de informatieavond zal de GGzE 
afdeling ouderenzorg aanwezig zijn 
om een en ander toe te lichten en vra-
gen te beantwoorden. Tijdens de bij-
eenkomsten van de ondersteunings-
groep worden mensen met elkaar in 
contact gebracht om ervaringen uit te 
wisselen en elkaar een ruggensteuntje 
te geven. Naast informatie over doel 
en activiteiten van de ondersteunings-
groep wordt ook gesproken over de-
mentie: de betekenis daarvan voor u 
en uw omgeving. 

De informatieavond wordt gehouden 
op maandag 17 september van 19.30 - 
21.30 uur bij de LEVgroep locatie Ser-
vicepunt, Berg 22, Nuenen. 

De gemeente Nuenen zit in zwaar 
weer. De afgelopen jaren heeft de ge-
meente fors geïnvesteerd in grondbe-
leid om haar regionale taakstelling uit 
te kunnen voeren. Door de internatio-
nale crisis is de woningmarkt nagenoeg 
stil komen te liggen met alle gevolgen 
van dien voor projectontwikkelaars, 
aannemersbedrijven, huizenbezitters 
en ook gemeenten.
De gemeente Nuenen heeft de afgelo-
pen jaren fors ingeboet op de boek-
waarde van de gronden en daarmee is 
een enorm gat in de begroting voor 
2013 en verder ontstaan. Is dit alles 
verwijtbaar? Volgens het CDA niet. De 
verwachtingen die we hadden zijn door 
onvoorziene omstandigheden verloren 
gegaan. Hoe nu verder? Een vraag die 
ons de komende maanden tot aan de 
begroting in november nog veel hoofd-
brekens zal kosten.

Besparen op personeel, minder taken 
uitvoeren, minder dienstverlening aan 
de burger, intensief samenwerken met 
Geldrop-Mierlo en Son en Breugel en 
tegelijkertijd hogere lasten, het is onaf-
wendbaar.  

Er zullen pijnlijke keuzes worden ge-
maakt. Iedere inwoner zal dit gaan er-
varen. Maar hoe dan ook, voor het 
CDA mag de zorgplicht v   oor de bur-
ger niet in het geding komen. Een zorg-
plicht met name voor drie groepen van 
mensen:
Burgers die, soms tijdelijk, onvoldoen-

de inkomen kunnen verwerven;
Mensen die moeite hebben om zich 
zelfstandig staande te houden door ou-
derdom, een handicap of anderszins;
Ouders die problemen hebben met het 
doen opgroeien van hun kinderen.
De extra’s die we als raad hebben inge-
steld onder de bijzondere bijstand en 
onder de paraplu van de WMO zijn 
voor het CDA belangrijk om overeind 
te houden. Zwaar bezuinigen en lasten 
verhogen zijn nodig om de kwaliteit 
van Nuenen, waar we met recht trots 
op zijn, te behouden, maar niet ten 
koste van de zwaksten.

BS De Nieuwe Linde hapt heerlijk 
in nieuwe continurooster
Basisschool De Nieuwe Linde in Nuenen schakelde vorige week, aan het 
begin van het nieuwe schooljaar, over op het continurooster. Voortaan blij-
ven alle kinderen tussen de middag over op school en eten hun boterham-
men heerlijk met hun juf of meester op.

Het wordt een zware klus die alleen 
slaagt als gemeenschap, raad, college 
en ambtenaren de handen ineen slaan. 
Ieders inbreng en inzet is daarbij essen-
tieel. Samenwerken en verantwoorde-
lijkheid dragen is belangrijker dan ooit. 
We nodigen alle inwoners van Nuenen 
, Gerwen en Nederwetten uit om met 
ons mee te denken in het belang van 
onze gemeenschap.

Theo van den Tillaart, fractievoorzitter 
CDA, (t.vandentillaart@onsnet.nu)  
www.nuenen.cda.nl

met een optreden van de in Neder-
wetten wonende Lenny Kuhr. De toe-
gang is gratis; de zaal heeft een zitca-
paciteit van 250 plaatsen, dus vol is 
vol. 

Op zaterdagmiddag 1 september is 
het open huis. Ieder is welkom om de 
prachtige nieuwe accommodatie te 
komen bekijken. Ook zullen de lokale 
verenigingen zich presenteren tijdens 
een verenigingsmarkt. Voor de kinde-
ren staan er diverse speelattracties op-
gesteld. 
Het geheel gaat aan het einde van de 
middag over in een dorpsbarbecue. 
Hiervoor hebben al ruim 250 perso-
nen ingeschreven. 

Ter gelegenheid van deze opening 
wordt door de dorpsraad met steun 
van de provincie een boekje uitge-
bracht dat een tijdsbeeld schetst van 
het hedendaagse Nederwetten. Dit 
boek kan worden opgehaald tijdens de 
markt op zaterdagmiddag.

Programma:
Zaterdag 31 augustus 
14.00 uur. Opening MFA Nederwet-
ten en receptie voor genodigden.
20.00 uur. Muziekfeest met optredens 
door lokale artiesten. Zaal open vanaf 
19.30 uur.
Zondag 1 september
14.00 uur. Open huis en verenigings-
markt.
17.00 uur. Dorps BBQ.

Omdat het zo’n fijn weer was, hapten 
de kleuters van juffrouw Brigitte Oo-
mens zelfs buiten in hun ‘bammetjes’. 

Directeur Harrie van den Bogaard 
kreeg daardoor zoveel zin dat hij ook 
gezellig meedeed. 

Cursusaanbod ZuidZorg van start
Ook in 2012 biedt ZuidZorg weer een aantal cursussen aan aan bewoners van 
de regio Eindhoven en De Kempen. Het zijn verschillende cursussen op het 
gebied van 'Opgroeien en Opvoeden', 'Gezond Leven' en 'Voor wie extra zorg 
nodig heeft of geeft'. Voor sommige cursussen geldt dat zorgverzekeraars 
deze geheel of gedeeltelijk vergoeden en deelnemers van PuntExtra krijgen 
korting op de cursusbijdrage. Veel cursussen beginnen al in september. 
Naast bekende cursussen rondom 
zwangerschap en geboorte komt 
ZuidZorg ook met een nieuw aanbod. 
De cursussen Mindfulness en Mindful 
Eten zijn nieuw. Mindfulness heet ook 
wel ‘Opmerkzaamheid’ en is een vorm 
van aandachttraining die helpt om 
meer te leren leven in het hier en nu 
en te ‘leren loslaten’. En dat helpt weer 
bij het beter leren omgaan met stress-
gerelateerde klachten. De training 
Mindfulness van ZuidZorg is een ken-
nismaking; een praktische ervarings-
gerichte training met o.a. meditatie-

oefeningen, aandachtsoefeningen en 
yoga. En is voor iedereen die geestelijk 
en lichamelijk in balans wil zijn.
Mindful Eten is voor iedereen die 
graag meer wil genieten van eten en 
drinken, zonder schuldgevoel achter-
af. De cursus is bedoeld voor mensen 
die een gezond eetgedrag nastreven, 
regelmatig meer eten dan nodig is en 
moeite hebben een gezond gewicht te 
bereiken of te behouden. De cursus 
bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2 uur. 
Voor overige cursussen en meer infor-
matie zie www.zuidzorg.nl/cursussen

A-Zorgdiensten voor ontzorgen
Rob Pieters en Gert Jan van der Velde stonden begin dit jaar in Nuenen aan 
de start van een nieuw bedrijf: A-Zorgdiensten. Het bureau is in staat om 
gemotiveerd en goed opgeleid personeel voor zorg- en verpleeginstellingen 
en ziekenhuizen aan te bieden.

De starters van A-Zorgdiensten Rob Pieters (rechts) en Gert Jan van der Velde.

De unieke werkwijze van A-Zorgdien-
sten staat garant voor de persoonlijke 
aandacht voor zowel opdrachtgever 
als werknemer. A-Zorgdiensten is een 
detacheringbureau dat zich heeft ge-
specialiseerd in medisch personeel 
voor zorginstellingen, verpleeg- en 
ziekenhuizen. In een sector die 
schreeuwt om personeel voor alle dis-
ciplines is alleen personeel vinden in 
Nederland al lang geen optie meer. 
”Buitenlandse zorgmedewerkers die 
de Nederlandse taal machtig zijn en 
kunnen schrijven worden door ons 
ook ingezet”, vertellen de oprichters 
Rob Pieters en Gert Jan van der Velde. 
Daarnaast stellen wij als eis dat zij vol-
doen aan alle eisen voor verzorgende 
op IG 3-niveau.” De zorgmedewerkers 
zijn onder andere geselecteerd en op-
geleid in Spanje en Portugal.  De in-
stelling van die mensen is geweldig en 
ze zijn uitermate gemotiveerd. De eer-
ste groep van twaalf afgestudeerden 
komt deze zomer naar Nederland. Zij 
krijgen bij A-Zorgdiensten een vast 
dienstverband conform de cao VV&T.
”Met ons netwerk in de hele regio, on-
ze grote affiniteit met de gezondheids-

zorg en onze kennis wat de sector 
vraagt, zijn wij een graag geziene part-
ner en daarom sterk onderscheidend 
van grote landelijke bureaus. In over-
leg met de opdrachtgevers bepalen 
onze medewerkers zelf de werktijden, 
het aantal uren en de invulling van 
dienstroosters. Door het ruime aan-
bod bij de diverse instellingen en op-
drachtgevers is A–Zorgdiensten in 
staat om iedere medewerker te plaat-
sen op de werkplek die het meest ge-
schikt is voor hem of haar. 
Door onze enthousiaste aanpak zijn er 
volop vacatures voor verzorgende ig 
en verpleegkundigen. Bij A – Zorg-
diensten wordt er conform cao VV&T 
gewerkt.”
In principe is er voor gemotiveerde 
mensen in diverse diensten werk. 
Werktijden kunnen in overleg zelf be-
paald worden. Er kunnen meerdere 
zorgmedewerkers direct plaatsen.
Meer info voor op zoek naar werk in 
de zorg of wie op zoek is naar zorgper-
soneel kan terecht op de website: 
www.a-zorgdiensten.nl   kom langs in 
Nuenen, aan de Huufkes 39/01 of bel. 
040-2906300.



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

ZONDAG 2 SEPT. GRO-
TE  SPIRITUELE BEURS 
11-17 uur, 4 gratis lezin-
gen, 1e om 11.30 uur. No-
nosland, Irislaan 7 Leende. 
Entree € 5,-. Kortingsbon op 
www.stichting-deva.nl.

TE KOOP GARAGEBOX. 
3x6 m. op eigen grond. Nue-
nen Zuid, Putterlaan. Geen 
elektra. Vr.pr.: 17.000,- KK. 
Info 06 - 16 38 85 09.

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

Rond de Linde nu 
compleet digitaal op
www.ronddelinde.nl 

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

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.

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

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

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.

25 jarig jubileum, 
van Carini styling naar Prana Wellness

Met aandacht geknipt staat garant voor een goed model,
in een rustige ambiance met persoonlijk advies.

Je haar, jij, verdient het allerbeste!

Behandeling volgens afspraak: Dinsdag en donderdag.

Prana Wellness Corina van Dommelen
’t Hofke 59, 5641 AJ Eindhoven

040 - 284 04 30 & 06 - 27 05 56 14

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

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

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

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

Voor onderhoud en re-
paratie van uw vloer 
of nieuwe vloer bij 
Bernard Smits. Kerkak-
kers 3, Gerwen. Tel. 040-
2833994/0651935589 of 
kijk voor info op www.
smitshoutenvloeren.n l 
voor het assortiment.

Vanaf 29 augustus geeft 
Annemar ie  Vaar kamp 
MINDFULNESS trainin-
gen in Nuenen! Nog en-
kele plaatsen vrij! www.
MeerMindful.nl of tel. 
06-82000876.

GEVRAAGD BIJ OUDER 
ECHTPAAR: Hulp in de 
huishouding. Maandag van 
9.00 tot 14.00 en vrijdag van 
9.00 tot 14.00 uur. Brieven 
onder nummer 238, bureau 
van dit blad.

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

eigen geluidsinstallatie zodat deze zaal zeer geschikt is voor

bruiloften - verjaardagen
recepties - vergaderingen

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

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

SBN SBN
Studie Begeleiding Nuenen
Ons bureau richt zich op leerlingen uit het voortgezet onderwijs, 
die behoefte hebben aan:
Huiswerkbegeleiding in kleine groepen met
 aandacht voor leren studeren
Individuele begeleiding voor een of meer vakken

Inlichtingen: 040 - 283 65 24 • www.studiebegeleidingnuenen.nl

Olijf
r e s t a u r a n t

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

Restaurant Olijf is gedurende de maand augustus 
op dinsdag én woensdag gesloten

Alle andere dagen is Olijf vanaf 12.00 uur geopend.
www.restaurantolijf.nl

3 gangen verrassingsmenu   29,50 € p.p.
***

 4 gangen verrassingsmenu   34,50 € p.p.
***

 5 gangen verrassingsmenu   39,50 € p.p.
***

Plateau Fruits de Mer  
Gedurende de maanden augustus en september 

kunt u bij Olijf genieten van etagères vol met 
heerlijke vruchten uit de zee, 

in het ijs geserveerd voor € 32,50 per persoon.

Van dit lekkers kunt u buiten op ons terras genieten 
of binnen in ons restaurant met airco.

Wij kijken er naar uit u bij Olijf te mogen ontvangen.

Verstuurd vanaf  mijn iPad

Aaltje op paal 4 
Door Elwien Bibbe

Je zit niet zo maar op een paal in Nederwetten. Daar gaat een heel gesprek 
aan vooraf. Paalzitter Erwin Roefs wordt stevig aan de tand gevoeld door 
Fred ten Hoor. Van Duo Vreemd. Maar omdat ik toch redelijk vreemd ben 
in Nederwetten, had ik nog nooit van hem gehoord. De beste fietsenma-
ker van Nederwetten Arne Raaijmakers, kraanmachinist Erwin van Velde 
en Annelies Raaijmakers zijn de andere paalzitters.

Maar ik kom natuurlijk voor de kers-
verse inwoner van Nederwetten: Aal-
tje. Want als Aaltje niet op paaltje 4 
had plaatsgenomen, dan was ik na-
tuurlijk nooit op de Wettense kermis 
geweest. Daar ben ik eerlijk in. Ook 
Aaltje wordt stevig aan de tand ge-
voeld. 

Aaltje heeft zich laten verleiden door 
Annelies. En Fred ontfutselt haar dat 
ze iets heeft met water: ze is geboren in 
de Biesbosch, haar vader was veerman, 
ze zit in het bestuur van waterschap De 
Dommel…en houdt van sla. Verder 

loopt ze hard, maar zitten oefent ze ook. 
Tijdens de gemeenteraadsvergaderin-
gen. En die grap is van haar. En niet van 
mij. Een dorpsfeest zoals dat in Neder-
wetten vindt ze belangrijk. Maar hoe dat 
eruit ziet, dat mogen ze in Wetten zelf 
bepalen. Een “politieker” antwoord had-
den we van PvdA raadslid Schouten 
Saarloos niet kunnen verwachten.

De zon is onder als ze gaan zitten. Het 
wordt een warme nacht. En een nog 
warmere dag als ze de nacht halen....

De volgende dag om 1 uur zitten er nog 

drie. De kampioen van 2010 en kraan-
machinist Erwin van de Velde zijn de vo-
rige avond al afgestapt. Dat bleken 2 lok-
eenden te zijn! Maar Aaltje, Annelies en 
Erwin Roefs zitten nog onberoerd onder 
de parasol. 

Aaltje heeft met haar onverzettelijkheid 
een belangrijke raadsbijeenkomst over 
het subsidiebeleid binnen onze ge-
meente gemist. Maar er was een waar-
dige vervanger. Ze zit lekker te haken, 
als ik een praatje kom maken. En dat 

De paalzitters om 21.30 vrijdag en om 13.00 uur zaterdag.

doet me denken aan mijn college tijd. 
Toen was er genoeg tijd om te haken en 
te breien... en waren langstudeerders 
nog niet zo’n hot item als nu.

Wat zijn die toch digitaal vort, die oude 
vrouwen. Laat Erwin zich ontvallen, als 
mijn iPad uit de tas komt. Erwin heeft er 
geen, maar die kan hij kopen als hij de 
350 Euro prijzengeld wint. Aaltje gaat 
niet winnen. Niet omdat ze geen zit-
vlees heeft. 

Maar Annelies en Erwin hebben ge-
woon veel minder plasminuten. Nog 7 
uur te gaan. Het wordt dus een hele of 
een halve iPad voor Erwin.

(Alle drie hebben ze de 24 uur volge-
maakt. Erwin heeft inderdaad gewon-
nen. Met 2 seconden verschil! Maar hij 
kreeg niet de 350 euro. De organisatie 
besloot Aaltje en Annelies ook te belo-
nen met 50 euro.)



23 Augustus 2012Rond de Linde  Nr.  34 

Uit d’n hoek…
Watermeester

Als het een beetje meezit, krijgen we in Nuenen weer een werkende dorpspomp 
waar  drinkbaar water uit komt. Waterbedrijven, gemeenten en ondernemers 
werken samen om steeds meer watertappunten te realiseren. Alles in het kader 
van milieu en gezondheid.
 Een watertappunt voor gratis kraanwater en om flesjes bij te vullen. 
Goed idee. Hoe lang zal het duren voordat het gaat verhippen? En de commercie 
er grip op krijgt? Krijgen we een Maestro di Aqua net zoiets als barista, een sjiek 
woord voor koffiekok.
Het kan ook een ontmoetingsplaats worden voor mensen. Een plek om een 
praatje te maken, lief en leed uit te wisselen en te roddelen.
 Van heinde en verre komen mensen dan weer naar Nuenen. Net zoals er, 
tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw, hier pelgrims wonderwater kwamen 
halen. In Nuenen werd de heilige Quirinus vereerd als beschermheilige. Water ge-
zegend in zijn naam zou, samen met de juiste gebeden, helpen tegen kwalen als  
‘zweren, zere hoofden en kwade benen.’ Want hoop doet geloven.

Edwin Coolen

Speciale workshops 
bij Prana Yoga 
Studio
Vanaf maandagavond 3 september 
kun je 10 lessen Yoga Nidra volgen 
om heerlijk te ontspannen. 

Het is een fijne manier om je energie 
op te laden. Vanaf woensdagavond 5 
september en donderdagochtend 6 
september start de jaartraining Mind-
fulness leven door yoga. Mindfulness 
wijst je de weg naar een bewuster, ont-
spannen en gelukkig leven.  Een uitno-
diging om je te durven ontwikkelen 
tot wie je eigenlijk al bent.
Meer info en opgave: Prana Yoga Stu-
dio, ’t Hofke 59, 5641 AJ Eindhoven, 
Corina van Dommelen. 040-2840430 
& 06-27055614 of www.pranayoga-
studio.nl.

Bierproeverij bij Huysbrouwery Nuenhem

Zomerwit, een Lekker Ding, 
Trapgemist en Eindelijk
Door Elwien Bibbe

Nuenen is een bierbrouwerij rijker. Geen grote. John Leijten kan met zijn 
nieuwe installatie in zijn garage zo’n 25 liter per keer brouwen. Dat zijn 
ongeveer 3 kratjes tegelijk. Maar bij bier gaat het niet alleen om de hoeveel-
heid. Maar ook minstens zo belangrijk is de kwaliteit.

Op de tweede tropisch dag van het 
jaar was het dan eindelijk zover. Een 
groep genodigden mocht het nieuw 
gebrouwen bier proeven. Maar niet 
voordat de naam van de brouwerij be-
kend was gemaakt. Voor de naam van 
de brouwerij had John Leijten een 
prijsvraag onder familie en vrienden 
uitgeschreven. John koos voor Huys-
brouwery Nuenhem. Een naam waar-
in de oorsprong van het bier ook mooi 
is vastgelegd. 
Speciaal voor deze gelegenheid heeft 
hij 4 soorten bier gebrouwen. Een wei-
zenbier, genaamd ‘Zomerwit’, een In-
dian pale ale, ‘Lekker Ding, een tripel 
‘Trapgemist’, en een dubbel, die heet 
Eindelijk! Dat laatste omdat het alle-

maal zo lang geduurd heeft!….En die 
mochten de genodigden proeven en 
professioneel beoordelen. Dat moest 
aan de hand van een serieus beoorde-
lingsformulier. Met de kwalificatie 
lekker of vies is hij niet tevreden. Want 
ook al brouwt John al 20 jaar. Hij wil 
zich blijven verbeteren.

Het eerste biertje ‘Zomerwit’ smaakte 
goed. Brouwen en een feestje bouwen 
gaan overigens goed samen in de ga-
rage. De buurt verraste de bierbrou-
wer met een statafel met een heus 
biervat eronder. Dit feestje krijgt on-
getwijfeld een vervolg. En de flesjes 
krijgen in de toekomst een fraai etiket 
van drukker Luuk Messerschmidt.

John Leijten brouwt ‘Zomerwit’, een lekker weizenbier.

Nieuwe Osteopate in 
Osteopathie praktijk Nuenen
 
Mag ik me even aan u voorstellen? Mijn naam is Annabel Bonten-Jennissen. 
Vanaf september 2012 kom ik één dag per week werken bij Osteopathie 
praktijk Adri Raaijmakers in Nuenen. Samen met Adri Raaijmakers sta ik 
dan voor u klaar!

Nuenenaren besparen met 
zonnepanelen
Enkele tientallen Nuenenaren realiseren deze zomer samen voor enkele 
tonnen aan zonnepanelen. Door samen in te kopen is een aantrekkelijke 
prijs bedongen en zijn panelen van goede kwaliteit gegarandeerd. De coö-
peratie Morgen Groene Energie nam het initiatief voor dit zonnepanelen-
project. De coöperatie zet zich belangeloos in om in ZO-Brabant meer 
groene energie te realiseren. 
Oscar Nooij, deelnemer aan het pro-
ject: “Door de realisatie van de zonne-
panelen besparen we aanzienlijk op 
onze energierekening. Met slechts 
acht panelen wekken we op jaarbasis 
zo’n 1700 kWh op, dat levert dit jaar 
toch mooi een besparing van bijna        
€ 400 op onze energierekening. Reke-
ning houdend met de ontwikkeling 
van de energieprijs, is de investering 
daarmee in minder dan 8 jaar terug-
verdiend.”

Naast de deelnemers heeft ook het be-
drijfsleven uit de regio baat bij het ini-
tiatief. Lokale ondernemers zijn be-
trokken bij de realisatie. Dit is 
welkome extra werkgelegenheid in 
ZO-Brabant, zeker omdat de werk-
voorraad in de bouw krimpt als gevolg 
van de crisis. Daarnaast start de coö-

peratie ook een project voor de reali-
satie van zonnepanelen op panden van 
MKB-ers, fiscale regelgeving maakt 
ook dat aantrekkelijk. 

De animo voor het project was vele 

Ik ben in 2007 afgestudeerd als fysio-
therapeute. Tijdens mijn laatste seni-
orstage voor mijn fysiotherapie oplei-
ding, leerde ik Adri kennen. 
 
Ik had pijn in beide heupen en moeite 
met lopen en sporten. Mijn toenmali-
ge stagebegeleider gaf mij het advies 
contact op te nemen met een os-
teopaat. Zo kwam ik bij Adri terecht. 
De oorzaak van mijn klachten was ge-
legen in mijn darmen. Adri heeft me 
drie keer behandeld en ik was klach-
tenvrij. Tijdens mijn behandelsessies 
heb ik Adri ‘het hemd van zijn lijf ge-
vraagd’ over zijn vak en zijn studie. En 
het was gebeurd…ik werd verliefd op 
de Osteopathie!
 
In juni 2007 behaalde ik mijn diploma 
Fysiotherapie. In oktober, datzelfde 
jaar, ben ik gestart met de vijf jaar du-
rende parttime opleiding tot Os-
teopaat aan de International Academy 
of Osteopathie. In juni 2012 ontving ik 
mijn diploma.

Tijdens mijn opleiding tot Osteopaat 
heb ik een cursus gevolgd gericht op 
gynaecologie binnen de Osteopathie. 
Deze tak van ons vak richt zich op het 
behandelen van vrouwen met vaak 
onbegrepen bekken- en gynaecologi-
sche klachten. In 2013 ga ik deze spe-
cialisatie verder uitbreiden.

Graag tot ziens in onze praktijk. 
Weverstraat 16  5671 BC Nuenen, 040 
2913907.

malen groter dan verwacht. Inmiddels 
is een vervolg gestart. Geïnteresseer-
den kunnen zich melden bij de coöpe-
ratie. Ook burgers en bedrijven die 
geen geschikt dak tot hun beschikking 
hebben of niet het geld hebben om te 
investeren, kunnen groene energie af-
nemen via Morgen Groene Energie. 
Voor dat energieverbruik worden col-
lectieve projecten gerealiseerd en 
vindt gezamenlijke inkoop plaats. 
www.morgengroenenergie.nl

       

Lindes pelers gaan 
digitaal!
De voorstellingen van toneelvereni-
ging “de Lindespelers” staan weer 
voor de deur. In september en in 
november zijn de Lindespelers weer 
voor u actief!

Voorgaande jaren heeft de toneelver-
eniging flyers rondgebracht bij een 
groot aantal huizen in Nuenen om de 
voorstellingen onder de aandacht te 
brengen. Dit jaar gaat het roer om en 
zult u in de aanloop naar de voorstel-
lingen in o.a. de Rond de Linde prach-
tige advertenties zien staan. Daarnaast 
hangen er in Nuenen op diverse loca-
ties posters. Het blijft mogelijk om de 
flyer van de voorstellingen te ontvan-
gen, digitaal in uw mailbox. U kunt 
zich hiervoor aanmelden via pr@lin-
despelers.nl. Dit jaar worden er twee 
voorstellingen opgevoerd. Als eerste 
zal de komedie “Amateurs” gespeeld 
worden op 21, 22 en 23 september 
2012. Daarnaast wordt de komische 
thriller “8 vrouwen” opgevoerd op 9, 
10 en 11 november 2012. Beide voor-
stellingen zijn te zien in theater Het 
Klooster, Nuenen. Nieuwsgierig? Kijk 
dan op www.lindespelers.nl voor meer 
informatie over de voorstellingen. 
Tot ziens bij onze voorstellingen!

Voor de mens met MS, 
een collectant in de bres
Eén op de duizend mensen in Nederland krijgt de diagnose Multiple Scle-
rose, een niet te genezen ziekte van het centrale zenuwstelsel. De diagnose 
wordt vaak gesteld bij mensen tussen de 20 en 40 jaar, in een tijd dat je op 
het punt staat een studie te volgen of aan gezinsuitbreiding denkt. Opeens 
is de toekomst niet meer zeker.
 
Wat kun je wel blijven doen en wat 
niet meer? Niemand weet hoe MS 
zich ontwikkelt. Het Nationaal MS 
Fonds is in 2005 gestart met het orga-
niseren van een landelijke collecte-
week. Er zijn nu ca. 10.000 collectan-
ten, nog lang niet overal wordt 
gecollecteerd. Het streven is om voor 
elke MS-patiënt, een collectant op 
straat te zien tijdens de collecteweek. 
17.000 mensen met Multiple Sclerose 
verdienen net zoveel collectanten.  
Het Nationaal MS Fonds zet zich in 
voor mensen met MS door het geven 
van duidelijke voorlichting en het fi-
nancieren van toegepast wetenschap-
pelijk onderzoek. Het Fonds kan haar 
werk alleen doen dankzij giften. De 
huis aan huis collecte in november is 
de belangrijkste inkomstenbron.
Op 18 november organiseert het Nati-

onaal MS Fonds, de Nationale MS Dag 
in de Brabanthallen in Den Bosch. 
Naast een uitgebreide informatie-
markt en workshops is er wederom 
het MS Symposium.

Collectant worden?
De collecteweek is van 19 t/m 24 no-
vember. Meld je aan bij het Nationaal 
MS Fonds om collectant te worden, 
www.nationaalmsfonds.nl of via 010-
591 98 39. Donaties klein of groot zijn 
welkom op giro 5057 in Maassluis.

Word collectant voor het Nationaal MS Fonds.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

Activiteitenkalender 
Vrouwencentrum De Vlinder
De vakantie is voorbij en de activiteiten van De Vlinder gaan weer van start. 
Hieronder volgt een weekoverzicht van het aanbod.
Dinsdag: 9.30 uur-11.30 uur inloop-
ochtend, voor iedereen toegankelijk.
Woensdag: 9.30 uur-11.30 uur naailes 
(wachtlijst); kosten: € 6,00 per maand.
Donderdag: 9.30 uur-11.30 uur Ne-
derlandse taalles.
Donderdag:12.00 uur-15.00 uur twee-

dehands kledingwinkel, geopend op 
alle even weken.

Iedere eerste vrijdag van de maand is 
er een workshop Exotisch koken. Da-
ta: 7 september, 5 oktober en 2 no-
vember. Tijd: 17.30 uur tot 21.00 uur, 
kosten: € 9,50 per workshop. Inschrij-
ven kan via: emmyrel@kersten-web.nl 
of bel naar 040-2839715.

Proefles yoga op 10 september 
Tijd: 10.30 uur tot 12.00 uur. De lessen 
zijn van 17 september t/m 26 novem-
ber (iedere maandagochtend met uit-
zondering van de herfstvakantie) Kos-
ten: € 75,00 voor 10 lessen. Aanmelden 
voor alle activiteiten met uitzondering 
van de kookworkshop kan via: vrou-
wencentrum@levgroep.nl of bel naar 
040-2831675. Vrouwencentrum De 
Vlinder, Luistruik, Sportlaan 12 in 
Nuenen.

Liederentafel
Voor wie van zingen houdt, zondag 26 
augustus, liederentafel bij café Scha-
frath, Park 35 Nuenen. Aanvang 20.30 
uur.

NIEUW EN NUENENS: MORGEN GROENE ENERGIE

g ro e n e  e n e rg i e

Meld U
nu aan!

Meer weten? www.morgengroeneenergie.nl

Melanie Dumay (Nuenen) “Samen werken aan een beter klimaat, 
waarbij ik ook nog een bijdrage kan leveren aan de lokale 
opwekking van energie en dat tegen een aantrekkelijk tarief 
spreekt me enorm aan. Daarom ben ik lid van Morgen Groene 
Energie en help ik bij de marketing.”

Patricia van Laerhoven (Nuenen) “Kijk, het is net als met een 
goede tekst: het moet je direct raken. Morgen Groene Energie 
wil het energievraagstuk lokaal oplossen. Geen grootse praat, 
maar aantrekkelijk geprijsd, kleinschalig en dichtbij. Lid wor-
den is dan eigenlijk vanzelfsprekend.”

Coen Blankwaard (Nuenen) “Als kunstenaar wil ik nu leven en 
genieten, maar ook proberen om iets achter te laten voor later. 
Dat doet Morgen Groene Energie ook. Niet door te praten, maar 
gewoon door te doen. Nu een goede prijs, op termijn een goede 

kans om als gemeenschap zelfvoorzienend te worden.”

Familie Veltmans (Nuenen) “We zijn bezig met verhuizen en 
moesten sowieso wat regelen met onze energieleverancier. 
Morgen Groene Energie geeft ons een goed gevoel. Ze houden 
de ontwikkelingen op de markt bij en behartigen onze belangen. 
Overstappen was erg eenvoudig, dus die stap was snel gemaakt.”
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Lieshoutse heren 
wandelen voor 
goede doel
Frans Kooijmans, Toon van Berlo en 
Frans Jonkers  van het XXXL Wandel-
team uit Lieshout hebben een wandel-
tocht gemaakt naar Oostenrijk voor het 
goede doel. De start was in Lieshout en 
zij liepen 1100 kilometer naar de Kals 
am Grossglockner. Dit alles deden zij 
voor twee goede doelen: lopenvoor-
laurenswens.nl en de stichting doe een 
wens. Er is 12.000 euro opgehaald met 
sponsorgeld en donaties. De cheque 
voor de stichting doe een wens wordt 
zaterdag 1 september overhandigd om 
19.00 uur bij de Kiosk in Lieshout.

Michelle Schellekens en Lilo Schultz 
geselecteerd voor EK judo
De Judo Bond Nederland heeft Michelle Schellekens (Nuenen/-70) en Lilo 
Schultz (Eindhoven/-52), beiden van Judo Topsport Zuid, geselecteerd voor 
de Europese Kampioenschappen judo voor junioren (-20) in het Kroatische 
Porec.

Gratis proeflessen 
Salsa & Zumba
 
Dansschool Salsapati start weer met nieuwe cursussen Zumba en Salsa. 
Zumba, is de rage uit Amerika, waarbij je 500 tot 1000 calorieën per uur 
verbrandt. Wil je ook eens meedoen, en de sfeer proeven tijdens de lessen? 
Bel of mail even om je aan te melden voor een proefles.
 
Enode, Eeuw Driessestraat 1, Nuenen.
maandag  3 september:  
19.30 - 20.30 uur proefles Zumba
vrijdag 7 september: 
19.30 - 20.30 uur proefles Zumba
20.30 - 21.30 uur proefles  Salsa 

intermediate
21.30 - 22.30 uur proefles Salsa 
beginners
 
Voor meer info: 040 – 2513090 / 
www.salsapati.nl

De lessen voor Salsa en Zumba gaan weer beginnen bij Salsapati.

Moderne lestechnieken
Vijf jaar geleden is Golfschool Geldrop 
van start gegaan op Golfclub Riel. In 
die vijf jaar is het gelukt om samen 
met de club een golfschool met uitge-
breide trainingsfaciliteiten neer te zet-
ten. Een drivingrange met 17 afslag-
matten, een mooie glooiende 
puttinggreen, een grote en diepe bun-
ker en enkele pitch- en chipping-
greens. “Ook de nieuwste technische 
ontwikkelingen zoals een website 
(www.golfschoolgeldrop.nl), video-
analyses, de agenda online en een 
groot aantal trainingsmaterialen heb-
ben de afgelopen jaren hun intrede ge-
daan zodat we onze leerlingen snel en 
goed van dienst kunnen zijn. Maar 
zelfs met het meest uitgebreide aan-
bod heb je het weer als tegenspeler. 
Slecht weer, weinig bezoekers.”

Nieuwe ontwikkelingen
De nieuwe indoor biedt uitkomst. 
Vanaf nu kan iedere golfer het hele 
jaar door in een comfortabele omge-
ving werken aan het perfectioneren 
van zijn spel. Met de komst van het in-
door-golfcentrum krijgt iedereen de 
mogelijkheid onder alle weersomstan-
digheden te blijven lessen en trainen. 
Op een oppervlakte van 140 m2 zijn 
voor alle onderdelen van het golfspel 
trainingsfaciliteiten gerealiseerd. Er 
zijn afslagmatten voor het oefenen 
van de swing, chip- en putfaciliteiten 
en een golfsimulator met high-speed 

camera’s voor de swinganalyse. Daar-
mee kan virtueel op 80 verschillende 
golfbanen of op een virtuele dri-
vingrange gespeeld worden. 
“ Onze nieuwe meetinstrumenten ge-
ven een nog scherper beeld van het 
golfspel van onze leerlingen zodat  we 
direct zien wat daar aan verbeterd kan 
worden. Met de high-speed camera’s 
en een Flightscope X2 maken we zeer 
gedetailleerde opnames van de swing-
techniek. Met het Sam Puttlab doen 
we hetzelfde voor het putten. Voeg 

Golf
Nieuw: indoor golf in Geldrop
Op zondag 16 september aanstaande wordt de nieuwe indoor-golfaccom-
modatie van Golfschool Geldrop officieel geopend. Mike van Wieringen, 
Headpro en eigenaar van de Golfschool en woonachtig in Nuenen, is dan 
ook heel trots op de nieuwe accommodatie.  “Deze indoor-accommodatie is 
een primeur in de verre omgeving en het paradepaardje van onze golfschool. 
Met de realisering van de indoor hebben wij een grote stap gezet in ons 
streven de modernste golfschool van Brabant te worden.” Om 11.30 uur zal 
mevrouw Donders-de Leest, burgemeester van de gemeente Geldrop-Mier-
lo, en leerling van de golfschool, de officiële opening verrichten.

Judo

Het E.K. wordt gehouden van 21 tot 
en met 23 september.

Schellekens stond al eens op een Euro-
pees podium toen ze als aspirant (-17) 
tweede werd bij de Europese Jeugd 
Olympische Spelen in Tampere (Fin-
land). Schultz greep in 2010 net naast 
het brons tijdens het EK voor aspiran-
ten in Teplice (Tsjechië).

Mike van Wieringen in de nieuwe indoor-golfaccommodatie van Golfschool 
Geldrop.

daarbij de maandelijkse nieuwsbrief, 
de Facebookpagina en het LinkedIn-
account, dan spreken we met recht 
over de modernste golfschool van 
Brabant.”

Hartelijk welkom
Mike van Wieringen verwacht dat niet 
alleen de vaste bezoekers, maar ook 
veel enthousiaste golfers uit de verre 
omgeving gebruik gaan maken van de-
ze unieke mogelijkheid om ook bij 
slecht weer te blijven lessen en trai-
nen.
Alle belangstellenden zijn zondag 16 
september van 11.30 uur tot 16.00 uur 
van harte welkom om zelf eens te zien 
en/of te ervaren welke nieuwe moge-
lijkheden en uitdagingen de indoor-
accommodatie te bieden heeft. Golf-
school Geldrop vindt u bij Golfclub 
Riel, Sportpark Bronzenwei, Gijzen-
rooiseweg 23 in Geldrop.

Michelle Schellekens (in wit) 
uit Nuenen heeft zich geselecteerd voor 
de Europese Kampioenschappen judo. 
(Foto: F. Zegers www.judoessinksupport.nl)

Verkoelend en spetterend 
touwtrekken over water
Op de eerste tropische dag van 2012 organiseerde KPJ Nederwetten touw-
trekken over water. 23 Enthousiaste teams trotseerden de warmte en toon-
den hun krachten. De organisatie had voor veel verkoeling gezorgd: een 
sproeier, 2 kleine zwembadjes en natuurlijk de waterbak waarover getrok-
ken werd zelf! De teams maar ook de bezoekers hebben hier veelvuldig 
gebruik van gemaakt. Spannende en grappige wedstrijden zorgden ervoor 
dat iedereen een gezellige dag beleefde. Dit jaar zorgde de namen van de 
teams voor veel hilariteit!

Al met al kijkt de organisatie terug op 
een zeer geslaagde en goed georgani-
seerde dag! Bij de heren won Van de 
Mierden voor de derde keer op rij. 

De  uitslag:

Jeugd
1ste plaats  Nederwieters
2de plaats Miss Sterk

3de plaats Mission Impossible
4de plaats Black boys
5de plaats TheE-team
6de plaats Little Girls

Dames
1ste plaats 1 fles borrels alsublieft
2de plaats Wa mak ut uit
3de plaats Bierbubbels
4de plaats Pommepidom

Heren
1ste plaats Van de Mierden
2de plaats Elacinatidko’s
3de plaats O.N.S. en vd Berk
4de plaats Bierbubbels
5de plaats Zultkoppen
6de plaats Rotzooi

7de plaats Trekezels
8ste plaats CV Vrijgezellig
9de plaats AC van Kasteren
10de plaats Ut gi van Eiges 2
11de plaats Ut gi van Eiges 1
12de plaats Lamzakken
13de plaats Ho’s Marie

Winnaar Van de Mierden in actie.

Meisjes in Nederwetten zetten zich schrap bij het touwtrekken.

“Ken je dorp”

Fotospeurtocht 
voor kinderen in Gerwen
Werkgroep Leefbaarheid Gerwen (WLG) heeft niet stil gezeten tijdens de 
vakantieperiode, integendeel. Misschien klinkt het een beetje sneu, maar 
het is veel minder erg dan het lijkt. In de afgelopen maanden is er hard 
gewerkt aan een fotospeurtocht voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Onder de 
noemer “Ken je dorp” wordt de tocht gelopen op 5 september van 13.30 uur 
tot 16.00 uur.
De kinderen worden ingedeeld in 
groepjes met verticale leeftijdsop-
bouw. Die gaan op pad met een lijst fo-
to’s van plekken in Gerwen. Aan de 
hand van die foto’s zijn her en der op-
drachten uit te voeren. De tocht is uit-
gezet en vormgegeven door Jan Daams 
en Jack Adams. 

WLG is er zeker van dat de kinderen 
na afloop veel meer oog zullen hebben 
voor details van wat in het dorp te zien 
is. 

Deelname
Voor deelname is inschrijven nodig 
i.v.m. met aan te maken pakketjes in-
formatie en foto’s. Dat kan via werk-
groepleefbaarheidgerwen@gmail.
com. Ook telefonisch kan aangemeld 
worden: 06 41102625.

Met deze en andere activiteiten voor 
kinderen en volwassenen wil WLG 
een bijdrage leveren aan cohesie en 
betrokkenheid, ter bevordering van de 
leefbaarheid. Wie daar meer over wil 
weten of belangstelling voor heeft mee 
te werken aan activiteiten kan even-
eens contact zoeken via bovenstaand 
e-mailadres of telefoonnummer.

Boekenmarkt 
Weverkeshof  
De jaarlijkse boekenmarkt staat 
voor de 13e keer voor de deur: Op 1 
en 2 september kunt u tussen 10.00 
en 17.00 uur snuffelen tussen bijna 
10.000 boeken.

Naast de vele prachtige kwaliteitsro-
mans liggen er boeken op het gebied 
van onder andere cultuur, kunst, hob-
by, natuur, geschiedenis, reizen en po-
ezie. 

De boeken kosten 2 euro per stuk. In 
de buitentent liggen kinderboeken 
voor 1 euro per stuk. De gehele op-
brengst gaat naar de Dorpsboerderij 
Weverkeshof. 

Het geld wordt in zijn geheel gebruikt 
voor de verzorging van de dieren (vee-
voer, dierenarts, restauratie van hok-
ken, enz. enz.) www.weverkeshof.nl 

 &

‘Weverkeshofeike’ nu al 
vier maanden biologisch
Het lekkerste eitje is natuurlijk het ‘Weverkeshofeike’, geheel biologisch 
dus. Gelegd door een kip die lekker zowel binnen als buiten tussen de strui-
ken scharrelt, regelmatig lekker in de zon een zandbad neemt, verse 
gestrooide graankorrels pikt, strobalen ter beschikking heeft, haar snavel 
mag behouden en een mooie haan in de buurt weet. Een kip, kortom, die een 
goed en kipvriendelijk leven leidt en biologisch wordt gevoerd. 

Naar aanleiding hiervan en omdat de 
zomer eindigt wordt er iets bijzonders 
georganiseerd; 
1 september is benoemd tot de dag 
van het ‘Weverkeshofeike’. Om dat 
feestelijk te vieren krijgt een ieder die 

op 1 september één doos van 10 stuks 
‘Weverkeshofeikes’ koopt en tevens 
een erkend Nederlands spreekwoord 
of gezegde over de kip en/of het ei 
weet te noemen gratis een doos met 6 
stuks ‘dubbeldooierei’.
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Volleybal

Hockey

Korfbal

Voetbal
P r o g r a m m a

RKSV  NUENEN
Zondag 26 augustus
Best Vooruit 1 – Nuenen 1 .......... 14.30
Nuenen 2 – Eindhoven AV1  ....... 14.30
UNA/Brinvast 5 – Nuenen  4  ..... 13.00
Woenselse Boys 2 – Nuenen 5  ... 12.00
Nuenen 6 – Hulsel 2  ..................... 12.00
Nuenen 7 – Eindhoven AV5  ....... 10.00
Nuenen 8 – Brabantia 8  ............... 12.00
Marvilde 5 – Nuenen 9  ................ 11.00
Nuenen 10 – DVS 7  ...................... 10.00
SBC 6 – Nuenen 11  ...................... 12.00
Zundert VR1 - Nuenen VR1 ........ 12.00
Nuenen VR2 -  Riethoven VR1 ... 10.00

RKGSV GERWEN
Zondag 26 augustus (beker)
RKGSV 1 - Hulsel 1  ...................... 14.30
Vessem 2 -  RKGSV 2   .................. 11.00

EMK
Zondag 26 augustus
EMK 1 - ZSC 1   ............................. 14.30
EMK 2 - DVS 2   ............................. 11.30

mountainbike 
clinic op gulbergen
op 29 augustus vindt een moun-
tainbike clinic plaats op gulbergen 
voor jongens en meisjes van 9 tot 15 
jaar. Deze wordt geleid door mar-
tijn van moorsel en Hein Donkers. 
De Werkgroep Leefbaarheid ger-
wen (WLg) laat weten dat de 
inschrijving nog open staat.

Voor kinderen die geen mountainbike 
hebben zijn er enkele ter beschikking 
dank zij sponsoring. Neem contact op 
met werkgroepleefbaarheidgerwen@
gmail.com of telefoon 06 41102625. 
Ook voor informatie over andere acti-
viteiten van WLG kunt u daar terecht.

Nuvo’68       
gaat weer aan de bak
Nuvo’68 is de volleybal vereniging voor Nuenen en omgeving. Tijdens de 
vakantieperiode hebben ze volop kunnen beachen en hebben ze andere 
toernooien bestormd. maar nu is het echt weer tijd om in de zaal aan de bak 
te gaan. Nuvo’68 is actief op allerlei gebieden. 

mini’s
Om te beginnen kunnen de jongste 
jeugd bij Nuvo’68 bij de mini’s uit de 
voeten. Vanaf 6 jaar spelen ze het cool 
moves volley. Op een leuke manier kun-
nen de kinderen kennismaken met al-
lerlei volleybal technieken en via 6 ver-
schillende niveaus worden de kinderen 
ingedeeld, om 1x per maand op zondag 
aan een toernooi mee te doen. 

Lijkt dit je wat? Er wordt getraind op 
woensdag van 17.00-18.30 uuur in de 
Hongerman. Kom gerust 3 keer 
meetrainen om te zien of je dit ook leuk 
lijkt!

Jeugdafdeling
Naast de mini’s hebben ze ook een erg 
gezellige jeugdafdeling. Momenteel 
kunnen ze nog wel wat jongens gebrui-
ken om de teams te versterken. Ben je 
12 jaar of ouder dan kun je een mailtje 
sturen naar tc@nuvo68.nl dan krijg je te 

horen op welke tijd je drie proeftrainin-
gen kunt meedoen.

18 jaar en ouder
Vanaf 18 jaar speelt Nuvo’68 op 2 gebie-
den competitie: de recreanten competitie 
en de Nevobo-Competitie. Op maandag 
en woensdagavond zijn de trainingen, 
check de website voor tijden of stuur een 
mailtje naar tc@nuvo68.nl Recreanten 
spelen wedstrijden op doordeweekse 
avonden en de Nevobo-leden hebben 
competitie op zaterdag. Voor de verschil-
lende teams zijn er nog mogelijkheden 
om mee competitie te komen spelen.

Naast volleyen zijn we ook erg actief in 
feesten, activiteiten naast het veld en 
het bezoeken van toernooien! Al met al 
redenen genoeg om lid te worden van 
deze gezellige vereniging.

Tot ziens op een van onze trainingen! 
Voor meer info www.nuvo68.nl.

Bij Nuvo’68 kun je lekker sporten en heb je allerlei andere gezellige activiteiten.

Oranje Zwart eert haar Olympiërs

marilyn agliotti geridderd
Door Elwien Bibbe

Het was heet, druk, lawaaiig en vooral ontzettend gezellig aan de aalster-
weg. oranje Zwart huldigde op 15 augustus haar olympiërs. Bob de Voogd, 
mink van der Weerden, Sander Baart, marcel Balkestein, robert van der 
Horst keerden terug met een zilveren medaille en marilyn agliotti met 
goud. En dan was er nog Belgisch international anne-Sophie.

Voor burgemeester Maarten Houben 
reden genoeg om af te reizen naar het 
clubhuis van OZ om Marilyn Agliotti, 
kersverse inwoonster van Nuenen te-
midden van haar clubgenoten konink-
lijk te onderscheiden. 
De hockeyinternational mag zich nu 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 
noemen. Oranje Zwart benoemde het 
zevental ook nog tot erelid en daarna 
kon het feestje verder zijn gang gaan. 

Veel jeugdleden verdrongen zich 
rondom de hockeyers voor een foto en 
verzuchtten: “Wat is die medaille 
zwaar!”

Bridgers leven 
langer?!
Bridgen is zeker geen garantie voor 
het behalen van een hogere leeftijd, 
al gebeurt dit natuurlijk ook binnen 
de bridgeclubs steeds vaker, getuige 
een nog onlangs in het NBB-club-
blad gepubliceerd artikel. 

Ook de bridgeclub Common Sense is 
hiervan overtuigd.  Zij beoefenen het 
bridge op een goed bereikbare locatie 
met voldoende gratis parkeergelegen-
heid, in een gezellige ambiance. Er 
wordt op diverse niveaus gebridget (lij-
nen A, B en C). 
De club is aangesloten bij de Neder-
landse Bridge Bond en organiseert sinds 
jaar en dag de welbekende en zeer ge-
waardeerde “Zonnebloem-drive”, waar 
mensen van buitenaf de Zonnebloem 
steunen, maar ook proberen een leuke 
prijs in de wacht te slepen.
U kunt ook lid worden. De proefavon-
den zijn kosteloos, het lidmaatschap 
bedraagt € 45,- per seizoen, de éénma-
lige inschrijfkosten bedragen € 8,-. De 
eerste “inspeelavond”  is  op dinsdag 28 
augustus. U kunt kosteloos drie keer 
meespelen. Op dinsdag 4 september 
wordt gestart met de eerste competi-
tieronde.
Voor meer informatie: 2835160 of 
w.veugelers@onsnet.nu en 2834370 of 
aw.verhoeven@onsnet.nu

Basketbalwedstrijd in Sporthal de Klumper Lieshout 

Komt dat zien! Komt dat zien!
Zaterdag 25 augustus zal een groot deel van het Dames 1 Team van Dr. Foots 
haar opwachting gaan maken voor een spannende basketbalwedstrijd in 
Sporthal de Klumper te Lieshout. Kunnen zij de oude glorie doen herleven? 

Het Dames 1 Eredivisie basketbalteam 
van Dr. Foots is in het seizoen 1996 – 
1997 Nederlands kampioen gewor-
den. Inmiddels heet de club weer Bas-
ketbal Club Lieshout en heeft het 
huidige Dames 1 team zich kunnen 
vestigen in de hoofdklasse. Deze 
teams gaan het zaterdag om 17.00 uur 
tegen elkaar opnemen in Sporthal de 
Klumper te Lieshout. Zorg dus dat je 
er bij bent zodat je deze spannende 
wedstrijd niet hoeft te missen! 
Voorafgaand aan deze wedstrijd zal 
om 15.00 uur nog een andere leuke 

wedstrijd plaats vinden. Het huidige 
Heren 1 team van Basketbal Club 
Lieshout, ook uitkomend in de hoofd-
klasse, zal het opnemen tegen een 
team van ‘oud’ Heren 1 spelers, sa-
mengesteld door Gertjan v.d. Putten, 
voor wie het zijn afscheidswedstrijd 
gaat worden na jarenlang trouwe 
dienst bij de basketbalclub. 

Kom zaterdag 25 augustus zodat de 
sporthal in Lieshout weer bommetje 
vol zit zoals destijds en oude glorie zal 
herleven! 

Bekerwedstrijd  

EmK 1 – Waalre 1                7-1 
De wedstrijd werd gespeeld onder tropische weersomstandigheden, met 
drinkpauzes om de 15 minuten. De allereerste kans in de wedstrijd was voor 
Waalre, de bal ging naast het doel van EmK. 
Het was daarna niet echt meer een 
wedstrijd. Een verdediger van Waalre 
verkeek zich op de snelheid van Sjef 
Sanders met een strafschop als gevolg, 
die omgezet werd door Ronnie Jansen: 
1-0. Met groot gemak kwam EMK tel-
kens door de verdediging van Waalre. 
Op een voorzet van Max Enenkel kon 
Piet van Dorenmalen de 2-0 maken 
met een schitterende volley. De wed-
strijd leek gespeeld binnen 10 minu-
ten. De keeper van Waalre moest voor 

gert van geffen 
erelid EmK 

op vrijdag 24 augustus 
wordt een receptie aangebo-

den aan gert van geffen 
voor zijn erelidmaatschap 
van de voetbalvereniging 

EmK. Iedereen die gert een 
warm hart toedraagt is van 
harte welkom om 20.00 uur 

in de vernieuwde kantine 
van EmK. Het beloofd een 
gezellige avond te worden.

geslaagde seizoensopening 
jeugd EmK
EmK organiseerde op zaterdag 18 augustus en zondag 19 augustus een cen-
trale seizoensopening voor alle jeugdteams. Dit is een nieuw initiatief van 
de technische commissie van voetbalvereniging EmK. 

Inloopavonden bij 
Badminton Club 
Lieshout 
Zin in Badminton? Kom dan naar 
een van de twee inloopavonden van 
Badminton Club Lieshout. op 
woensdag 29 augustus houdt deze 
vereniging een eerste inloopavond. 

Op 5 september is de tweede. In sport-
hal “De Klumper” zijn alle geïnteres-
seerden welkom: aspiranten vanaf 7 
jaar om 18.30 uur, junioren vanaf ca. 
12 jaar vanaf 20.00 uur en senioren 
(vanaf ca. 18 jaar) ook vanaf 20.00 uur. 
Je kunt gratis meespelen op deze in-
loopavonden.

Koppelschiettoernooi NKV
op zondag 26 augustus organiseert de korfbalvereniging NKV in het kader 
van haar 50 jarig bestaan een korfbalkoppelschietoernooi op Sportpark het 
Wettenseind.
Het programma voor die dag ziet er 
als volgt uit:
11.00 uur – 13.00 uur; Voorrondes 
koppelschieten voor pupillen F/E en 
D, Aspiranten C en B, en alle senioren 
en junioren.
13.00 uur – 13.25 uur; eerste helft 
wedstrijd selectie NKV.
13.30 uur – ongeveer 14.00 uur; offici-
ele opening door alle jeugdleden NKV 
door het nemen van 50 doorloopbal-
len. De tijd wordt bepaald door de 50 
ste gescoorde  doorloopbal. Op de tijd 
waarin de jeugdleden de 50ste door-
loopbal maken. Tegen de symbolische 
prijs van € 0,50 mogen  de toeschou-
wers en deelnemers een gokje wagen 

op de tijd waarin gescoord wordt. De 
winnaar krijgt een verrassingsprijs.
14.00 uur – 14.25 uur; tweede helft 
wedstrijd selectie NKV. 
14.30 uur; Vervolg koppelschieten 
met aansluitend de finales.
15.30 uur; Prijsuitreiking koppelschie-
ten, huldiging van de speler/speelster 
die de 50ste doorloopbal heeft ge-
maakt en de uitreiking van de ludieke 
prijs aan de persoon die de juiste tijd 
geraden heeft of er het dichtst bij zit. 

Vanaf 11.00 uur - 13.30 uur kan er in-
getekend worden om de tijd te voor-
spellen van de officiële openingstijd 
(de gescoorde 50ste doorloopbal).

de rust nog vier keer de bal uit eigen 
netten halen. Een schot van Max 
Enenkel belandde ook nog op de paal. 
Bij rust 6-0. EMK ging het in de hitte 
wat rustiger aandoen na de rustpauze. 
Waalre kon zodoende de eer redden. 
Hierna plofte nog een hard schot van 
Christian Messerschmidt tegen de 
paal, en Ruud Bijsterveld kon de eind-
stand bepalen met een bekeken schot 
buitenkant voet. Scheidsrechter de 
Kroon floot een prima wedstrijd. 

Op zaterdag waren de 12 teams van 
sport en spel, de F-teams en E-teams 
aan de beurt en op zondag de D, C, B 
en A-jeugd. Gesteund door een voltal-
lig EMK-1 aangevuld met andere vrij-
willigers werkten alle teams een aantal 
spelvormen af. Zoals penalty schieten, 
shoot-out, 4 tegen 4, snelheid schieten 
en een stormbaan. Deze seizoensope-

ning bij EMK moet een jaarlijks terug-
kerend evenement worden met als 
doel clubbinding en met een goed ge-
voel beginnen aan een nieuw seizoen. 
Bovendien is het een prima moment 
voor het maken van de teamfoto’s. De 
weergoden werkten mee en veel ou-
ders hebben zich kostelijk vermaakt 
bij de activiteiten.

Waterpret bij EMK.

Twee keer goud
Vier jaar geleden behaalde Agliotti in 
Peking ook al goud met de Nederland-
se vrouwenploeg. Op de Spelen in    
Sydney in 2000 speelde ze nog voor 
het nationale team van Zuid-Afrika. 
Kort daarna verhuisde ze van Kaap-
stad naar Nederland. In 2006 verkreeg 
zij het Nederlands staatsburgerschap 
en al snel werd zij geselecteerd voor 
Oranje. Oorspronkelijk gevormd als 
middenvelder speelt zij nu als rechts-
buiten. De afgelopen twaalf jaar woon-
de zij in Eindhoven. Sinds kort woont 
zij samen met haar echtgenote in Nue-
nen. Tot nu heeft het grootste gedeelte 
van haar leven in het teken gestaan 
van topsport. Daarnaast studeert zij 
wijsbegeerte. Deze studie hoopt ze 
volgend jaar succesvol af te sluiten. Zij 
speelt hier nu bij Oranje Zwart. 
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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 26 augustus 2012
www.janlinders.nl

Knorr Wereld 
Gerechten
alle varianten 
voor 2-3 personen 
per pak       2.25/2.35
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	VP 34
	gemeente 34
	Adv Kersvers wk34
	Adv Profita wk34
	kerk 34
	Adv Jansen wk34
	tekst cda samen 34
	Lindeblaadjes wk34
	tekst morgen 34
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