
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

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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Slim betalen 
bij Hockeyclub 
Nuenen dankzij 
Rabobank 
Dommelstreek
Vanaf nu kunnen de leden van Hoc-
keyclub Nuenen met hun mobiele 
telefoon betalen in de kantine. 
Contant geld behoort daarmee tot 
het verleden omdat de vereniging 
een volledig nieuw en geautomati-
seerd betaalsysteem heeft  inge-
voerd. De lancering hiervan was 
afgelopen zaterdag. Samen met 
Rabobank Dommelstreek introdu-
ceerde de club dit systeem. 

Slim betalen
Het nieuwe en slimme betalen bestaat 
uit een sticker die de leden op hun 
mobiele telefoon plakken. Die sticker 
is gekoppeld aan een soort portemon-
nee die eenvoudigweg via internet 
wordt opgeladen. Betalen wordt daar-
mee een peulenschil: het clublid houdt 
de telefoon tegen de lezer en het be-
drag wordt afgeschreven van de ‘digi-
tale portemonnee’.  Dit nieuwe systeem 
dat de Rabobank Dommelstreek mo-
gelijk maakte voor de club is veilig en 
efficiënt. Niet alleen wordt de hoe-
veelheid aanwezige contant geld ver-
minderd, ook worden er kosten 
bespaard op de administratie. Volgens 
Rabobank heeft betalen met je mobiel 
de toekomst. Hockeyclub Nuenen is 
hiermee dan ook een voorloper!

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.

De eerste zondag van september

Ezeltjesdag op het Eeneind
Ezeltjesdag vindt dit jaar plaats op 2 september. En ook dit jaar komen weer 
een groot aantal ezelhouders naar het Eeneind om de dag tot een groot suc-
ces te maken. Om 12.00 uur vertrekken de ezelhouders met de ezels vanaf 
het ezelmonument richting het Jo Arts evenemententerrein aan de Mulak-
kers en om 12.15 uur zal burgemeester Houben Ezeltjesdag officieel openen. 

De opbrengst van het ezelrijden gaat 
ook dit jaar weer naar het goede doel: 
de Ezelhoeve. De Ezelhoeve wordt ge-
beld, wanneer verwaarloosde ezels 
zijn gesignaleerd. Medewerkers van 
de Ezelhoeve halen de ezels door heel 
Nederland en België op en proberen 
ze met veel liefde en toewijding weer 
op een acceptabel gezondheidsniveau 
te krijgen. De organisatie van Ezeltjes-
dag draagt hier graag een steentje aan 
bij.

Naast het bekijken, aaien en rijden op 
de ezels, kunnen kinderen meedoen 
aan de vele leuke spelen, kunnen ze 
geschminkt worden en kunnen ze hun 
energie kwijt op het springkussen. 
Ook dit jaar is er een ballonnenclown, 
Tijn Mandarijn, die weer de meest 
creatieve figuurtjes van ballonnen 
maakt en zal het stoomtreintje het sta-
tion Eeneind weer aandoen en kunnen 
de kinderen voor een kleine bijdrage 
meerijden met de locomotief. Tegen 
een kleine vergoeding is er een speel-
kaart te koop voor alle spelletjes. 
Hiervoor krijgen de kinderen ook ran-
ja en een pannenkoek. 
Niet alleen voor de kinderen is er veel 
te beleven, maar ook aan de (groot)
ouders is gedacht: zij kunnen onder 
deskundige begeleiding schieten op de 
vlakschietbaan van de Antoniusschut, 
die direct aan het evenemententerrein 
grenst.

Programma
12.00 Vertrek vanaf 
 het ezelmonument
12.15 Opening door burgemeester 
 Dhr. M. Houben op 
 het Jo Arts terrein
12.30 Start kinderspelen, 
 straatvariété en ezelrijden.
16.15 Einde kinderspelen 
16.30 Ezeldiner en officiële sluiting 
 Ezeltjesdag 2012. 

In verband met de herinrichting van 
de Eeuw Driessestraat vindt Ezeltjes-
dag plaats op een andere locatie, dan 
trouwe bezoekers gewend zijn. Het is 
daarom raadzaam de bewegwijzering 
te volgen.

Jubileumfestival op het terrein van Jong Nederland  
“t Huysven” in Gerwen

Tsjonge Jonge viert derde 
lustrum feest
Blaaskapel Tsjonge Jonge uit Gerwen bestaat 15 jaar. Zondag 2 september 
vanaf 13.30 uur wordt dat gevierd met een jubileumfestival op het terrein 
van Jong Nederland, ’t Huysven, Huikert 35 in Gerwen. 
Het begin
Vijftien jaar geleden bedacht een aan-
tal enthousiaste Gerwenaren dat het 
toch wel heel leuk zou zijn om samen 
muziek te maken. Na diverse buurt-
feesten van de buurtvereniging "de 
Havertuyn" in Gerwen, waar ieder jaar 
blaaskapellen werden uitgenodigd om 
dit feest op te luisteren, werd elke keer 
het idee gelanceerd om zelf ook eens 
een blaaskapel op te richten. Maar zo-
als zo vaak kwam het er niet van. Dit 
keer, net na carnaval 1997, wisten ne-
gen mannen en vrouwen de knoop 
door te hakken.
Er was maar één probleem; niemand 
kon noten lezen, laat staan een instru-
ment bespelen. Maar de initiatiefne-
mers kenden geen problemen, 
hoogstens een uitdaging. Gezamenlijk 
werd geld ingelegd en instrumenten 
gekocht. Een oefenruimte was snel ge-
vonden en een leraar was bereid de 
eerste beginselen van de muziek aan te 
leren. 

15 jaar muziek
15 Jaar later is Tsjonge Jonge niet langer 
een groep van muzikale analfabeten 
maar een volleerd muziek-gezelschap 
van 18 muzikanten, waarvan 6 perso-
nen van het allereerste uur. Optredens 
gedurende het gehele jaar, in en rond 
Gerwen maar ook ver daar buiten. Zelfs 
in het buitenland. In het Duitse Arns-
berg bijvoorbeeld is Tsjonge Jonge een 
graag geziene gast. En ook in België we-
ten ze inmiddels wie Tsjonge Jonge is. 
Maar plezier blijft toch de belangrijkste 

drijfveer van de muzikanten. Het motto 
van Tsjonge Jonge is niet voor niets: ‘we 
speulen met plezier, vur unne neut of 
un potje bier’! 

Feest
Dat Tsjonge Jonge vijftien jaar bestaat 
mag niet ongemerkt voorbij gaan. 
Daarom is er een feestelijk muziekfes-
tival georganiseerd. Met diverse blaas-
kapellen die voor een fantastische 
muzikale sfeer gaan zorgen. De kapel-
len komen uit Nuenen en Eindhoven, 
maar o.a. ook uit Cromvoirt, Gemert 
en Cuijk. Een grote tent bij ‘t Huysven, 
het terrein van Jong Nederland, zorgt 
er voor dat er bij ieder weertype ge-
feest kan worden. Het begint om 13.30 
uur. 
Tsjonge Jonge nodigt iedereen uit om 
er, samen met de muzikanten, een 
mooi lustrumfeest van te maken. De 
entree is gratis. Voor meer informatie 
www.tsjongejongegerwen.nl.

Tsjonge Jonge bestaat 15 jaar, reden voor een feestje op 2 september! (Foto: Peer)

Dorpsfeest in 
nieuwe MFA 
Nederwetten
In de Rond de Linde van vorige 
week heeft informatie gestaan met 
betrekking tot de dagen van het 
dorpsfeest in Nederwetten.

Het juiste programma is:
Vrijdag 31-08-2012 14.00 uur: 
Opening MFA Nederwetten en recep-
tie voor genodigden.
Vrijdag 31-08-2012 20.00 uur: 
Muziekfeest met optredens door lo-
kale artiesten. De zaal is open vanaf 
half acht.
Zaterdag 01-09-2012 14.00 uur: 
Open huis en verenigingsmarkt.
Zaterdag 01-09-2012 17.00 uur: 
Dorps BBQ.

Op stap met het 
jeugd-IVN
Er zijn nog enige plaatsen vrij bij het 
jeugd IVN. Dit is een groep voor kin-
deren vanaf 10 jaar. Een zondagoch-
tend per maand trekken zij de natuur 
in. De start is om 9.00 uur bij het 
klooster. Om 12 uur is de groep weer 
terug. Voor meer informatie kunt u 
terecht bij Fridy Gevers, fridygevers@
onsnet.nu, tel. 2839036.

Tonpraters gezocht
De organisatie van de Nuenense 
Pronkzittingen is op zoek naar nieuwe 
(Nuenense) tonpraat talenten. Voor 
diegene die al langer droomt van een 
nieuwe uitdaging op een groot podi-
um voor een enthousiaste zaal, twijfel 
niet langer en zorg dat je er bij bent. 
Bel en we zorgen er samen met jou 
voor dat jouw optreden een succes 
wordt. Indien gewenst is er volop be-
geleiding aanwezig in alle aspecten. 

Tonpraters van Nuenen, mail naar:
janenfem@onsnet.nu of bel 06-20 96  
07 78 en we zien je binnenkort mis-
schien wel schitteren.



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

Soort Datum Dossier- Locatie Activiteit
aanvraag  ontvangst  Nummer   

Regulier 14/08/2012 N-HZ-2012-0131 Schoutse Vennen Aanleggen drie   
    faunavoorzieningen 

Regulier  22/08/2012 N-HZ-2012-0132 Papenvoortse Herbouwen van manege 
   Heide 4

Regulier 23/08/2012 N-HZ-2012-0133 Eeneind ter hoogte  Kappen twee  
   van huisnummers  Amerikaanse eiken 
   15, 20 en 22 

Regulier 24/08/2012 N-HZ-2012-0134 Papenvoortse Plaatsen veldschuur 
   Heide 4

Regulier 24/08/2012 N-HZ-2012-0135 Eeneind 11 Uitbreiden bestaande  
    garage 

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

VERLEENDE VERGUNNINGEN    
EN ONTHEFFINGEN
Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
• aan blaaskapel Tsjonge jonge zijn vergunningen en ontheffi ngen 

verleend voor een blaaskapelfestival op zondag 2 september 2012 
aan de Huikert 35 t.g.v. het 15-jarig jubileum (verzenddatum 22 
augustus 2012);

• aan Stichting Ezeltjesdag zijn toestemming, vergunningen en ont-
heffi ngen verleend voor het organiseren van een buurtbarbecue-
feest en ezeltjesdag op 1 resp. 2 september 2012 op het “Jo Arts” 
terrein aan de Mulakkers 23 (verzenddatum 23 augustus 2012);

• aan bewoners van Ten Worpe is vergunning en ontheffi ng verleend 
voor een buurtbarbecue op zaterdag 22 september 2012 in de Ten 
Worpe (verzenddatum 27 augustus 2012);

• aan de bewoners van (gedeeltelijke) Boordseweg is vergunning 
verleend voor een buurtbarbecue op zaterdag 8 september 2012 
in de Nassaustraat (verzenddatum 27 augustus 2012);

• aan  Heerlyckheid de Opwettense watermolen zijn vergunning en 
ontheffi ng verleend voor het organiseren van het jaarlijks speltfeest 
op zondag 2 september 2012 op het terrein aan de Opwettenseweg 
203 (verzenddatum 29 augustus 2012);

• aan Stichting Newest zijn vergunningen en ontheffi ngen verleend 
i.v.m. diverse openingsactiviteiten op 31 augustus 2012 en 1 sep-
tember 2012 aan De Koppel 1 in Nederwetten (verzenddatum 29 
augustus 2012).

Indien u het met deze beschikkingen niet eens bent kunt u op grond 
van de Algemene Wet Bestuursrecht hiertegen binnen 6 weken na 
datum van verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen bij 
het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burge-
meester van de gemeente Nuenen c.a., Postbus 10.000, 5670 GA  
Nuenen.

Indien bezwaar is gemaakt, kan door de indiener van het bezwaar-
schrift een verzoek tot voorlopige voorziening worden gedaan bij de 
voorzieningenrechter bij de rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 
90.125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

PUBLICATIE
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een melding in het 
kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 
is ontvangen van:

Waterschap De Dommel, rioolgemaal Gerwen, Gerwenseweg ong;
Waterschap De Dommel, rioolgemaal Nederwetten, Soeterbeekse-
weg 22c;
Waterschap De Dommel, rioolgemaal Eeneind, Eeneindseweg ong;
allen te Nuenen.
 
De melding betreft uitsluitend een kennisgeving. 

De melding is in te zien bij het gemeentehuis Nuenen, Jan van Schijn-
veltlaan 2 te Nuenen. De openingstijden zijn: elke werkdag van 8.30 
uur tot 12.30 uur en op woensdagmiddag van 14.30 tot 18.00 uur. 
Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor 
een telefonische afspraak maken met A. Vodegel (telefoonnr: 0492 58 
70 64).

e.d.  kunt u contact opnemen met het meldpunt van de gemeente 
Nuenen: 2 631 699.

SNOEIWERKZAAMHEDEN BOMEN 
Eind augustus start het onderhoud aan de gemeentelijke bomen. 
Deze werkzaamheden kunnen bij u in de straat of wijk zijn. Hieronder 
vind u er meer informatie over.

Snoeien van de bomen
Als een boom voldoende ruimte heeft om te groeien, is het meestal 
niet nodig om de boom te snoeien. Sterker nog, bomen zijn het mooist 
zonder er aan te snoeien. Vooral in woongebieden en langs wegen is 
het niet altijd mogelijk om bomen uit te laten groeien.
Bij snoeien worden er wonden gemaakt en het bladoppervlak vermin-
dert. Als de plantsoenendienst van de gemeente gaat snoeien probeert 
ze de boom zo min mogelijk te beschadigen: takken worden daarom 
in een zo vroeg stadium gesnoeid, zodat het oppervlak van de wond 
niet te groot wordt. Daarbij halen we niet meer dan 20 % van de to-
tale bladmassa weg, zodat een boom zich goed kan herstellen.
 
Hoe snoeien we?
We snoeien op verschillende manieren:
• als de boom klein is, kan er met een stokzaag vanaf de grond ge-

snoeid worden
• naarmate een boom groter wordt, moeten we met een hoogwerker 

de boom in
• waar we met een hoogwerker niet bij kunnen, snoeien we met 

klimtechnieken
 
Wettelijke eisen
Het is vereist dat er bij wegen voldoende doorgang van c.a. 4 meter 
is, met name vanwege het vrachtverkeer. Om daarvoor te zorgen moe-
ten vaak alle takken van de bomen langs wegen tot een hoogte van 
zes meter gesnoeid worden. Dit in verband met het zgn. 'doorhangen' 
door bijvoorbeeld vruchtdracht, regen en groei.
Door te snoeien, zorgen we er ook voor dat er geen 'gevaarlijke' tak-
ken in de boom zitten. Dit zijn takken die, als ze naar beneden komen, 
voor gevaarlijke situaties zorgen (denk bijvoorbeeld aan storm/harde 
wind). Om dit te voorkomen, proberen we iedere boom één keer per 
5 jaar te snoeien. Jonge bomen snoeien we overigens vaker: dit noemen 
we ‘begeleidingssnoei.'
 
Ongemak
Gedurende de snoeiperiode is er enige ongemak van bijvoorbeeld 
machinegeluiden. Ook is het mogelijk dat u wordt gevraagd de auto 
in uw straat ergens anders te parkeren of dat straten of wegen gedeel-
telijk afgesloten moeten worden om het snoeien mogelijk te maken. 
Dit zal dan vooraf worden aangegeven. Er kan daardoor enige overlast 
voor het verkeer ontstaan. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Planning
De werkzaamheden vinden plaats van 27 augustus tot 21 september 
2012. Omdat snoeiwerkzaamheden storend kunnen zijn voor broed-
vogels, wordt er altijd naar gestreefd om in de meest kwetsbare peri-
ode (tussen half maart en half juli) geen snoeiwerkzaamheden uit te 
voeren.

Vragen?
Indien u vragen heeft over dit onderwerp kunt u terecht bij de balie 
Wonen en Openbare ruimte, telefoon (040) 263 16 99.

OUD IJZER INZAMELEN 
Verschillende afvalstoffen zijn veel geld waard, zoals oud ijzer en pa-
pier. Als u het oud ijzer naar de milieustraat brengt, zijn de opbrengsten 
voor de gemeente. Met deze opbrengsten kunnen we een groot deel 
voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval betalen. 
Zonder deze opbrengsten is de afvalstoffenheffi ng hoger. Dus oud 
ijzer inleveren bij de milieustraat loont! Kijk voor meer informatie op 
onze website www.nuenen.nl. 

Flyers (pamfl etten)
Ook in Nuenen gebeurt het dat u gevraagd wordt via een fl yer om het 
oud ijzer op een bepaalde dag aan te bieden. Dit is volgens de afval-
stoffen verordening artikel 11 niet toegestaan. Wanneer dit voorkomt 
willen wij u vragen dit te melden bij www.nuenen.nl meldpunt of te 
bellen met balie Wonen en Openbare ruimte (040) 2631 699. 

HOORZITTING BEZWAARSCHRIFTEN-
COMMISSIE ALGEMENE KAMER
Op dinsdag 4 september 2012 is er een hoorzitting van de algemene 
kamer van de commissie voor de bezwaarschriften in het gemeente-
huis. De volgende onderwerpen komen aan de orde:
• om 20.00 uur de bezwaren ingediend tegen het verkeersbesluit van 

6 juni 2012 betreffende het afsluiten van de Soeterbeek voor ge-
motoriseerd verkeer.

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

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 telefoonnr: 
(040) 263 16 10.

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

VERKEER
De Kerkstraat wordt op dinsdag 4 september a.s. afgesloten voor het 
doorgaande verkeer vanaf de Sportlaan tot aan het Park. Deze afslui-
ting is noodzakelijk vanwege het vernieuwen van de water- en gaslei-
ding. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de balie 
Wonen en Openbare ruimte via (040) 2631 699.

RECREATIE- EN BIJZONDERE VOERTUIGEN
Door het parkeren van bijzondere voertuigen kunt u overlast veroor-
zaken voor de omgeving. Denk hierbij aan parkeerplaatsen die on-
nodig bezet worden, of het uiterlijke aanzien van uw straat. Daarom 
hebben wij regelgeving voor het plaatsen van bijzondere voertuigen. 
U mag een woonwagen, kampeerwagen, caravan, magazijnwagen, 
aanhangwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig:

• maximaal vijf achtereenvolgende dagen op de openbare weg par-
keren (op de industrieterreinen De Pinckart, Berkenbosch, Eeneind 
I en Eeneind II, geldt deze beperking van vijf dagen niet);

• maximaal vijf achtereenvolgende dagen geparkeerd houden in het 
zicht vanaf een openbare plaats (op de industrieterreinen De Pin-
ckart, Berkenbosch, Eeneind I en Eeneind II, geldt deze beperking 
van vijf dagen niet). Let op, dit geldt dus ook voor uw oprit of 
voortuin;

• op uw achtererf plaatsen als het bestemmingsplan dit toelaat;
• stallen in een legale caravanstalling. 

De vijf dagen zijn bedoeld om uw voertuig vakantie- of stallingklaar 
te maken. Als u een caravan of een ander bijzonder voertuig wilt plaat-
sen, houd dan rekening met deze regelgeving. Voor aparte gevallen 
kunt u bij onze gemeente een ontheffi ng aanvragen. In sommige geval-
len worden campers gebruikt voor dagelijks vervoer. Is dit van toepas-
sing op uw camper? Als uw camper geregistreerd staat als recreatie-
voertuig en als u daarom een lager tarief aan wegenbelasting betaalt, 
moet u tóch bovenstaande regels in acht nemen.  

Onze opsporingsambtenaren (boa’s) treden actief op tegen overtre-
dingen van deze regelgeving. U kunt de regels vinden in onze Algemeen 
Plaatselijke Verordening via www.nuenen.nl onder “bestuur en orga-
nisatie” – “gemeentelijke regelgeving”.Als u wilt weten of het bestem-
mingsplan de stalling van voertuigen op uw achtererf toelaat kunt u 
een afspraak maken via het nummer 040 – 2 631 631. Mocht u vragen 
hebben over dit artikel dan kunt u contact opnemen met mevrouw 
M. Veendrick. Zij is telefonisch bereikbaar onder nummer 2 631 631 
of per mail: m.veendrick@nuenen.nl. Voor meldingen van caravans 

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.

•
•
•

•
•

•

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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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: 31 AUG. EN 1 SEPT: 

Soepgroenten, 250 gram  ............ 0,99
Champignons, per bakje  ............. 0,69
Frieslanders, 2,5 kilo  ................... 1,35
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MAANDAG 3 SEPTEMBER:

Veldverse Prei, hele kilo  ............ 0,69
DINSDAG 4 SEPTEMBER:

Wokgroenten, panklaar, 1/2 kilo  ..... 0,99
WOENSDAG 5 SEPTEMBER:

Rodekool, panklaar, 1/2 kilo  ......... 0,69
DONDERDAG 6 SEPTEMBER:

NW. Oogst Zuurkool, 1/2 kilo  ....... 0,69
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
GEHELE WEEK VAN 31 AUG. T/M 6 SEPT.:

Witte druiven, hele kilo  ............... 1,99
Reine Claude, hele kilo  ............... 2,49
Tomaatsalade, 250 gram  ............ 1,59
Perssinaasappels, 12 stuks..........  1,99

Ouderwets lekker 
Oma’s sudderlapjes!! Groente

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

4 Gehaktballen + 
4 Saucijsjes, samen.......5,95 
Twee Kazen Steak
100 gram ...................................... 1,70
100 gram Grillworst +
100 gram Boterhamworst .. 2,25
Stoofl apjes
4 stuks ............................................ 5,95
Primavera
100 gram ...................................... 2,25
Pineapple Inside
“Varkenshaas gevuld
met ananas”, 100 gram ........2,20 

KOOPJE

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

  

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

SPECIAL

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen.

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

Actie geldig van 31 aug. t/m 1 sept.:

Master Collection. 
Rijke uitstraling, oog voor 
detail en buitengewoon 
goed slaapcomfort 
ontmoeten elkaar!

k Actie geldt niet in combinatie met andere acties en/of  
 kortingen. Geldig van 1 juli t/m 30 september 2012.  
 Vraag naar de voorwaarden.

Bijvoorbeeld:
Master M2000 (80/90 x 200/210 cm).
Normaal v.a. € 850,-
Nu tijdelijk v.a. € 637,50.

op een Master 

matras

25% 
korting

Opwettenseweg 81 
Nuenen 

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

www.lindespelers.nl

KIJK OOK OP ONZE 
VERNIEUWDE WEBSITE!

KAARTVERKOOP
VIA HET KLOOSTER

THEATER HET KLOOSTER
20.15 UUR

21, 22 EN 23 SEPTEMBER 2012

SPELEN
DE LINDESPELERS

Training Studievaardigheden voor Brugklassers 
Voor een superstart van je middelbare school!

Start op 10 september. Schrijf je nu in!

www.meestersinleren.nl tel. 040 7870507

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

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

4 chocolade 
bollen halen,
3 betalen!
Van € 7,40. Voor € 5,55
Granerijbrood
Van € 2,55. Voor € 2,15

3 betalen!3 betalen!3 betalen!
Van € 7,40. Voor Van € 7,40. Voor Van € 7,40. Voor 

Granerijbrood
Van € 2,55. Voor 



De  Huu f k e s  91 ,  5674  T L   Nuenen
T  040 -2837838  F  040 -2837375
E  i n f o@b lw - k u n s t s t o f f e n . n l  I  www. b lw - k u n s t s t o f f e n . n l

DE KUNST VAN KUNSTSTOFBEWERKING

MAAK JIJ ONS 
VOLGENDE 
MEESTERWERK?

BLW Kunststoffen is actief in de bewerking en verwerking van (complexe) kunststofproducten. Wij leveren aan de 
machinebouw, de grafi sche industrie, de voedingsmiddelen- en verpakkingsindustrie, maar ook aan innovatiecentra 
en universiteiten. BLW Kunststoffen gebruikt zowel verspanende (draaien en frezen) als niet-verspanende technieken 
zoals buigen, lijmen, lassen en polijsten. Zo zijn wij in staat een kant-en-klaar bewerkt product te leveren.

Adviseren, grenzen durven verleggen en met behulp van geavanceerde machines optimale kwaliteit leveren: dat is 
volgens ons de kunst van kunststofbewerking. BLW Kunststoffen bezit een ISO-klasse 7 cleanroom met daarin een 
ultrasone reinigingsstraat. Hierin worden de producten direct gereinigd en verpakt. De vereiste kwaliteit bereiken we 
natuurlijk alleen met de juiste mensen. Daarom zijn wij op zoek naar:

CNC-FREZER (M/V)
Je vervaardigt de fraaiste kunststofproducten met onze 3-, 4- en 5-assige CNC-freesmachines. Daarnaast voer je 
tussentijdse productcontroles uit en geef je adviezen over effi ciency- en kwaliteitsverbetering.

PROGRAMMEUR CNC FREZEN (M/V)
Het lezen van technische tekeningen en het interpreteren van modellen is voor jou een koud kunstje. Ook heb je 
ruimschoots ervaring in het overzetten van CAD/CAM-tekeningen naar de CNC-freesmachine, met behulp van 
Edgecam/Spaceclaim.

WERKVOORBEREIDER/CALCULATOR (M/V)
Jij ziet uitdaging in het zo goed mogelijk voorbereiden van productieorders. Je maakt offertes, beheert onze 
gereedschappen en productiemiddelen, en voert nacalculaties uit. Ook heb je een stem in het bepalen van de 
verkoopprijzen.

Kijk voor de uitgebreide vacatures op www.blw-kunststoffen.nl.

Reageer!
Versta jij de kunst van kunststofbewerking? Ben je gedreven en kwaliteitsbewust? Heb je interesse in een veelzijdige 
baan met volop ontplooiingskansen? Stuur dan vóór 14 september je sollicitatie en cv naar BLW Kunststoffen B.V., 
t.a.v. Arold Moonen, directeur BLW Kunststoffen, via arold@blw-kunststoffen.nl. Per post kan ook: Postbus 155, 
5670 AD  NUENEN. Wil je meer informatie? Kijk dan op 
www.blw-kunststoffen.nl of neem contact op met Arold Moonen via 040 – 283 78 38.

WEEK 18

WEEK 20

WEEK 21 

Toyota Verso 1.8, 7 peroons MMT, 43.000 km

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

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

Frank Helsper
Voor info: tel. 040-2839698

Tomakker 40, 5673 LG Nuenen

Stijldansen-Salsa-Dance 4 Fans

Vraag naar onze folder voor andere dagen en plaatsen

www.dansschoolhellendoorn.nl

OPen dag
ZOndag

2 sePtember
19.00 uur
sOmeren
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BALLROOM
 • LATIN • SALSA • ROCK & ROLL • TROUW

CURSUS • SENIORENDANS 

• KINDERDANS 6-11 • JEUGD • PAREN • ALLEENSTAANDEN •

Elke zaterdagavond 
vanaf 20.30 uur 

DANSAVOND
(ook voor niet-leden)

DaNSleS

START
NIEUWE LESSEN

Al meer dan 
68 jaar uw adres voor 

dansen en gezelligheid!
Boerenkamplaan 43, Someren

Mierlo,  Zaal ’t Tapperijke
Aanvang Zondag 16 sept
19.00 uur: Jeugd Beginners
20.00 uur: Paren Beginners
21.00 uur: Salsa Beginners
22.00 uur: Paren Gevorderden

Valkenswaard, Zaal Maenen
Aanvang woensdag 12 sept.
18.30 uur: Jeugd Beginners
19.30 uur: Paren Vergevorderden
20.30 uur: Paren / Alleengaanden  
 Beginners
21.30 uur: Paren Gevorderden
Zaal 2
20.30 uur: Salsa Beginners

Nuenen, Café René
Aanvang Maandag 10 sept.
19.00 uur: Jeugd Beginners
20.00 uur: Paren Beginners
21.00 uur: Salsa Beginners

Mierlo-Hout, 
Zaal de Geseldonk
Aanvang Dinsdag 11 sept.
19.00 uur: Jeugd Beginners
20.00 uur: Paren Beginners
21.00 uur: Salsa Beginners
22.00 uur: Paren Gevorderden

Rond de Linde nu 
compleet digitaal op
www.ronddelinde.nl 
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Van schuurtje naar opkamer

7e  editie Kunst met een grote T 
Door Melanie Dumay

Amateurkunstenaars die hun kunsten op een breder platform kunnen presen-
teren. Niet meer vanuit het schuurtje, maar een opstap naar de opkamer. Dat 
is het idee geweest van Kunst met een grote T, nu alweer twaalf jaar geleden. 
Om de twee jaar wordt dit prachtige evenement georganiseerd. Op  6 en 7 
oktober is het weer zover: de zevende editie zal dan plaatsvinden. Het thema 
dit jaar is paarden. Mooi gekozen, gezien het feit dat het evenement samenvalt 
met het 25e jarig jubileum van de Van Gogh rit op zondag 7 oktober. 

Kijkje nemen
Het concept op zich is al een prachtig 
iets, maar dat gecombineerd met de 
presentatie van kunst in alle mooie 
panden die Nuenen Centrum rijk is, 
maakt het helemaal bijzonder. Meer 
dan 70 kunstenaars mogen hun werk 
tonen aan het grote publiek in 35 loca-
ties in het centrum. Huizen en panden 
die uniek, bijzonder, markant of op-
vallend zijn openen hun deuren voor 
publiek én kunstenaar. Van schuurtje 
naar opkamer! En voor het publiek, 
die van heinde en ver komt op dit 
tweejaarlijks evenement een mooie 
gelegenheid om eindelijk eens binnen 
te kijken in dat prachtige huis. Dat ene 
huis waar je al jaren langs fietst en 
waarvan je je al jaren afvraagt hoe het 
achter de buitenmuur eruit ziet. Al-
thans zo geldt dat zeker voor mij. En 
daartoe hebben bezoekers nu een 
kans. Kunst met kunst combineren; 
schilderijen, objecten, beelden en dat 
in een geweldige omgeving. Kunst 
met een grote T heeft zich gevestigd in 
de Nuenense evenementenwereld! 

Uitpakken
Dit jaar wordt er weer uitgepakt tij-
dens het weekend van 6 en 7 oktober. 
Er zal veel muziek aanwezig zijn, leer-
lingen van de muziekschool zullen het 
evenement opluisteren met een strijk-
kwartet en harpmuziek. Twan Verlijs-
donk, eerder al te zien op Bloem & 

Door jarenlang onderzoek is dr. Mu-
rad achter het hoofdprobleem van 
huidveroudering gekomen: het Cellu-
lar Water PrincipleTM. Naarmate 
men ouder wordt verliest het celmem-
braam elasticiteit en raakt ‘lek’. Door 
gezonde voeding en een huidverzor-
ging gebaseerd op herstel van het cel-
membraam, behoudt de huid zo lang 
als mogelijk de natuurlijke jeugd.

Veel celebraties worden gespot in de 
Murad Medical Spa en U kan gewoon 
in Nuenen terecht voor deze prachtige 
huidverbeterende producten en be-
handelingen. Marie-Louise Rooijak-
kers-Billekens ( eigenaresse Boutique 
Blush) is opgeleid tot Murad-specia-
liste. Ze heeft een certificaat Derma-
tologie voor schoonheidsspecialistes 
en studeert voedingsleer. Deze combi-
natie zorgt ervoor dat ze u van het  
perfecte huidverzorgingsadvies en 
huidverbeterende behandelingen kan 
voorzien.
Om u kennis te laten maken met de fi-
losofie en de producten van dr.Murad 
heeft Marie-Louise een Beauty-avond 
voor u in petto. Een gezellige leerzame 
avond onder het genot van een gezond 
drankje en een culinair beauty-hapje 
(Restaurant de Lindehof). U leert zelf 
uw huid te analyseren, ervaart de Mu-
rad producten op uw huid en ontvangt 

informatie over “Inclusive Health 
Lifstyle” 
Dinsdagavond 11 september aanvang 
20.00 uur. U betaalt slechts € 35,- per 
persoon. Meld u aan telefonisch: 06-
13701730 of loop even binnen bij Bou-
tique Blush op de Berg 33, het nostal-
gische witte huisje tegenover de 
Lindeboom. www.blush-beauty.nl

Optreden Gerard 
van Maasakkers en 
JW Roy
Vrijdag 7 september om 20.30 uur 
treden Gerard van Maasakkers en 
JW Roy samen op in het Openlucht-
theater in Mariahout. Het duo 
wordt bijgestaan door de band van 
Gerard van Maasakkers. 

Nadat zowel Gerard van Maasakkers 
als JW Roy al eens solo in het theater 
zijn geweest, komen ze deze keer sa-
men en treden ze op als ‘Royakkers’.
Warme liedjes van twee vriendelijke 
theaterreuzen. Gerard van Maasakkers 
verhaalt van het lege huis van zijn ou-
ders, van de tourclub van mannen van 
50 en van veel meer. JW Roy is naast 
zanger van eigen mooie liedjes, vooral 
bekend als liedjesschrijver en mede au-
teur van nummer 1 hits van Guus 
Meeuwis, Ilse de Lange en Gerard van 
Maasakkers.  Kaarten zijn verkrijgbaar 
via www.oltm.nl of  aan de theaterkas-
sa. Kaarten kosten € 17,50 euro in de 
voorverkoop en € 19,- op de avond zelf.

Veel snijbloemen uit eigen kweek bij 
Tuindersbedrijf André van Rooij
Vanaf 31 augustus a.s. wordt tuindersbedrijf André van Rooij uitge-
breid met een snijbloemenwinkel. U kunt dan bij hen terecht voor al uw 
bloemwerken, bruids- en grafwerken. 
Enige tijd geleden is men begonnen met het kweken van eigen snijheesters. 
Veel van het aangeboden bloemwerk komt dus ook uit eigen kwekerij.  Net 
zoals bij de bekende violen en perkplanten staat kwaliteit voorop. U bent van 
harte welkom een kijkje te komen nemen in de nieuwe winkel tijdens het 
openingsweekend op 31 augustus en 1 september. De koffie staat klaar. 
Tuindersbedrijf André van Rooij, Alvershool 5a, Gerwen. 040-2847272 

Nieuws met zaken

Basisschool De Mijlpaal 
behaalt LIST-certificaat
In samenwerking met De Hogeschool Utrecht heeft De Mijlpaal een LIST-
project uitgevoerd. LIST staat voor LeesInterventieProject voor Scholen 
met een Totaalaanpak. Ook wel voor Lezen IS Top omdat het plezier in 
lezen de eerste voorwaarde is om succesvol te kunnen zijn. 
Het team van basisschool De Mijlpaal 
heeft zich de afgelopen drie jaar ge-
specialiseerd in het leesonderwijs. De 
leerkrachten hebben hun kennis en 
vaardigheden op het gebied van lees-
onderwijs vergroot en passen ver-

schillende didactieken toe om het le-
zen te stimuleren.

In de kleutergroepen worden kinde-
ren spelenderwijs vertrouwd gemaakt 
met letters en woorden. De groepen 3 
t/m 8 beginnen de dag met een half 
uur lezen; groepsinstructies, tutorle-
zen, koorlezen, vrij lezen, er zijn legio 
mogelijkheden.

In de hele school zijn veel boeken te 
vinden. De kinderen worden actief 
betrokken bij de keuze en de aanschaf 
van nieuwe boeken. Door een paar 
keer per jaar het lezen te toetsen krij-
gen de leerkrachten de resultaten in 
beeld.

Sinds De Mijlpaal deze totaalaanpak 
doorvoert zijn de leesresultaten aan-
toonbaar verbeterd. De school is trots 
op het LIST-certificaat maar ziet 
vooral de positieve effecten bij kinde-
ren; lezen verschaft je toegang tot een 
grotere wereld. Voor meer informatie 
over deze basisschool, kijk op de web-
site www.obsdemijlpaal.nl.

Tuin zal deze dagen een beeld van Van 
Gogh afmaken. Van hout! Twan is 
houtzager en zal zijn kunsten tonen 
door het beeld van Vincent op ware 
grootte te vervaardigen. Het beeld is 
nadien per opbod te koop via Galerie 
Bonnard. Alle kunst die speciaal voor 
die dag is gemaakt en aan de organisa-
tie ter beschikking gesteld, zal tijdens 
het evenement via Galerie Bonnard te 
koop zijn. Op de dagen zelf kunt u de-
ze kunst natuurlijk ook aanschaffen. 

Samen genieten
De Stichting is zeer dankbaar voor het 
meewerken van de huis- of pandbe-
woners. Zonder hen kan Kunst met 
een grote T niet bestaan. Zonder kun-
stenaars uiteraard ook niet. Daarom 
zit de organisatie prima in elkaar. Er 
wordt een avond georganiseerd voor 
bewoners en kunstenaars. Zij delen 
met elkaar hun ervaringen en kunste-
naars presenteren hun werk aan elkaar 
op deze bewuste avond. Een mooi 
principe van samen genieten van 
kunst en cultuur. 

Vriend van…
Daarnaast zullen er stagiaires van een 
middelbare school rondlopen om u te 
vragen vriend te worden van Kunst met 
een grote T. Want deze stichting orga-
niseert dit evenement zonder (gemeen-
telijke) subsidie en zal elke twee jaar 
hun best moeten doen om het plaats te 
laten vinden .Voor Nuenen onmisbaar. 
Vriend worden is een kleine moeite met 
een groot gebaar. Tot 6 of 7 oktober! 
www.kunstmeteengrotet.nl

Blush Beauty-avond 'Dr. Murads 
geheim van een jeugdige huid'
“Inclusive Health Lifstyle” is de visie van Dr. Howard Murad voor het ver-
krijgen van een mooie, gezonde,jeugdige huid. Deze vooraanstaande der-
matoloog uit Amerika is een visionair op het gebied van de huid. 

Marie-Louise Rooijakkers-Billekens, 
beauty coach bij Blush.

Een goed begin is het halve werk!

Het KinderCollectief in Nuenen 
begeleidt kinderen met een groeivraag 
Ook dit schooljaar begeleidt Het KinderCollectief in Nuenen kinderen - 
groot en klein - met een groeivraag op het gebied van hun sociaal-emotio-
nele ontwikkeling en biedt ouders daarnaast praktische handreikingen als 
steun en houvast bij moeilijke situaties. Kindgericht. Oplossingsgericht.
Onrustig, gespannen, onzeker, verle-
gen, faalangstig, teruggetrokken of 
juist boos en opstandig. Elk kind is 
uniek. Elke (op)groeivraag is uniek. 
Signaleert u dat uw kind wat extra 
groeikracht kan gebruiken? Het Kin-
derCollectief is specialiseerd in groei-
kracht op het gebied van:
- Het verminderen van angst, onze-

kerheid en faalangst;
- Het bieden van handvatten bij span-

ning, onrust en overprikkeling;
- Het versterken van zelfvertrouwen 

en zelfbewustzijn;
- Het stimuleren van sociaal-emotio-

nele vaardigheden en psychosociale 
weerbaarheid.

Nieuw bij Het KinderCollectief: 
Samen Sterk! Het KinderCollectief 
hecht er belang aan dat het proces dat 
tijdens een sessie in gang wordt gezet, 
thuis in het dagelijks leven een plaatsje 

vindt. Vanuit opgebouwd zelfbewust-
zijn en zelfvertrouwen worden kinde-
ren stap voor stap gestimuleerd om te 
gaan oefenen, thuis samen met ouders 
en op school. Samen Sterk! biedt ou-
ders hierin oplossingsgerichte onder-
steuning en begeleiding zodat ouder 
en kind samen vaardigheden ontwik-
kelen om oplossingen te vinden die bij 
hun gezin en hun situatie passen. 

Maak kennis met Het KinderCollectief
Het KinderCollectief is een praktijk 
voor integratieve kindercounselling en 
speltherapeutische ouder-kind begelei-
ding in Nuenen. “SpelenderWijs” richt 
zich op kinderen tot 5 jaar samen met 
hun ouders, “Kijk eens wat ik kan!” biedt 
kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar in-
dividuele ondersteunende begeleiding. 
Voor meer info over KinderCollectief: 
06-42002576, info@hetkindercollectief.
nl, www.hetkindercollectief.nl.

Hypericum uit eigen kwekerij. 

Verstuurd 
vanaf mijn iPad
Door Elwien Bibbe

Voorlopig kan ik niet naar winkelcentrum Woensel, want de HOV2lijn doet 
het nog niet. Dus ga ik voorlopig nog maar even naar de stad. Daarmee 
bedoel ik Eindhoven. Toen ik nog, dat is héél lang geleden, in Rotterdam 
woonde ging ik ook naar de stad. Daar bedoelden we dan de omgeving van 
de Coolsingel mee en in het bijzonder de V&D, want daar kregen wij van ons 
moeder een kroketje. Zo'n hele zachte, die je kon aanwijzen vanachter een 
raampje. Een soort publieke kroket! Toen ik ouder was had ik een stamcafé, 
ook in diezelfde stad!

Mijn stad van nu is Eindhoven en daar 
ben je met de 121 in 8 minuten. Als ik 
die mis, zijn er nog alternatieven. De 
ouderen met een stadspas, mogen 
trouwens niet gratis in die bus. Maar 
ik betaal gewoon alles. Want ik ben 
nog niet oud genoeg.

De HOV2lijn is overigens voor jonge 
naar beter en sneller openbaar vervoer 
uitkijkende meisjes. Als ik het bill-
board langs de Europalaan moet gelo-
ven. En dat was ik vroeger. Toen ik nog 
studeerde en heel veel uitkeek naar de 

trein. Ja, die reed toen ook al. En de 
bus. Maar voor korte stukjes nam ik 
toen de benenwagen. Dat laatste doe 
ik niet meer zo vaak. Ik parkeer mijn 
auto bij de bushalte. Nooit gedac2ht 
dat ik dat ooit zou doen.
Bus 121 rijdt om het Pluke. Dat doen 
die andere bussen niet. Die hebben 
een speciale busbaan gekregen. Op 
het Pluke staat een bordje. Wie wil de-
ze rotonde sponsoren? En een tele-
foonnummer van onze armlastige ge-
meente erbij!  Er zijn gegadigden, heb 
ik van horen zeggen.

Katjes beschilderen
Bij Galerie & Atelier Den Dries in Nu-
enen kunt u deelnemen aan een kat-
jesworkshop. Op 29 augustus gaat u 
dan een beeld van een katje beschilde-
ren van 18 cm lengte. De workshop 
vindt plaats van 14 tot 17 uur en kost 
18,50 euro per persoon. Aanmelden 
via info@brabant-art.nl



LAMEL PARKET
RUSTIEK EIKEN 
LANDHUISDELEN
19 cm breed, 15 mm dik,
4 mm toplaag,
in wit of naturel geolied.

NIEUW!
LAMINAAT
EXTRA LANG, EXTRA DIK!
245 cm lang, 19 cm breed,
12 mm dik, 4x v-groef,
in 3 kleuren leverbaar.

van 49,95

LAMEL PARKET 
RUSTIEK EIKEN 
LANDHUISDELEN
19 cm breed, 15 mm dik, 
toplaag 4 mm, met v-groef, 
gerookt wit of 
gerookt naturel geolied.

van 51,95

NIEUW
PVC MET KLIKSYSTEEM
100% PVC landhuisdelen en tegelmotief, 
in 11 kleuren,  4 mm dik, 
voelbare structuur, 
met v-groef, 
uitermate geschikt 
voor vloerverwarming 
en koeling.

van 39,95

MASSIEVE TRAP RENOVATIE
Het Vloer Het Zelf trappen renovatie systeem. Eenvoudig zelf te monteren! 
Voordelig een nieuwe solide MASSIEF EIKEN trap, zonder breken en/of beschadigen. 
Voor zowel open als dichte trappen. Dikte trede ca. 19 mm in vele kleuren leverbaar. 

Nu introductie prijs: van 109,- nu 55,- per  trede

Prijs van trap 13 treden, 
incl. stootborden, anti-sliprand, 
lijm en olie:

* Excl. montage, montage complete trap v.a. 400,-

ALMERE - AMSTERDAM - ARNHEM - BREDA - CAPELLE A/D IJSSEL - EINDHOVEN
ENSCHEDE - GORINCHEM - HELMOND - LEIDERDORP - NIEUWEGEIN - ZWOLLE

Geen aanbetaling, direct uit voorraad leverbaar, meer dan 200 soorten laminaat op voorraad, 
laten leggen ook mogelijk, reserveren voor latere levering mogelijk.

VLOER HET ZELF EINDHOVEN: Willem v. Konijnenburglaan 1c, Industrieterrein De Kade, tel. 040-24 68 180. 
Geopend: ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur, vr. koopavond 09.30 - 21.00 uur, za. 9.00 - 17.00. 
Gratis parkeren. www.vloerhetzelf.nl VOORDELIGER DAN INTERNET, PRIMA LEGSERVICE

DIVERSE 
RESTANTEN 

IN PARKET EN 
LAMINAAT!
ABSOLUTE 

BODEMPRIJZEN!

Aanbiedingen alleen geldig in fi liaal Eindhoven. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

N trap, zonder breken en/of beschadigen.
trede ca. 19 mm in vele kleuren leverbaar. 

- per  treedee

a. 400,-

STUNTPRIJS!

645,-*

STUNT
PRIJZEN
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Raod van Zatterdag

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

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

Donderdag 30 augustus starten wij met een 
nieuwe menukaart.

Menu Olijf 
Tartaar gemarineerde zalm   

Geitenkaascrème | gefrituurde olijf | aceto | tomaat
***

Heldere bouillon
Shiitakes | groene kruiden

***
Gefrituurde gamba

Huisgemaakte tomatenketchup | zoetzure prei
***

Snoekbaarsfi let
Paddenstoelen | puree | spinazie | mosterd beurre blanc 

óf
Kalfsentrecote

Ravioli porcini | tomaat | groene asperge
mediterrane groenten olie

***
Champagne bavarois 

Meloen | druiven | granaatappel sorbetijs | biscuit

€ 34,50 per persoon

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

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

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

Website: www.andrevanrooij.nl

Kwaliteit is belangrijk,
want we zien u graag terug!

Vanaf 31 augustus
Snijbloemen!

Tijdens ons openingweekend van 
31 augustus & 1 september

Speciale openingsaanbieding:
Mini Boeket 
incl. vaas nu € 4,95

Voortaan ook voor al uw bloemwerken
De koffi e staat klaar!

Rond de Linde nu 
compleet digitaal op
www.ronddelinde.nl 
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Politieberichten
Ruzie in café aan het Park
Nuenen, 25-08-2012 • Bij een caféruzie aan het Park in Nuenen zijn zondag rond 
02.00 uur drie inwoners (2 van 41 jaar en 31 jaar) opgepakt. De drie inwoners 
zouden een andere Nuenenaar (19 jaar) geslagen hebben. 
Agenten hebben de drie Nuenenaren aangehouden. Het slachtoffer hoefde niet 
naar het ziekenhuis. De caféeigenaar doet ook aangifte aangezien bij het gevecht 
vernielingen zijn aangericht. 

Mogelijk vijf overvallen op tankstation s opgelost
Nuenen/Eindhoven, 23-08-2012 • De politie heeft de afgelopen weken een man 
van 22 jaar uit Helmond en een 29-jarige Eindhovenaar aangehouden waarmee 
mogelijk vijf overvallen op tankstations in Nuenen en Eindhoven zijn opgelost.

Overvallen
De overvallen werden gepleegd op benzinestations aan de Sint Bonifaciuslaan in 
Eindhoven (11 juli), de Europalaan in Nuenen (13 juli), de Smits van Oyenlaan in 
Nuenen (19 juli), de Collse Hoefdijk in Nuenen (29 juli) en de John F. Kenne-
dylaan in Eindhoven (31 juli).
 
Eerste aanhouding
De politie heeft een rechercheteam gevormd dat de overvallen onderzocht. Dat 
leverde informatie op die werd doorgespeeld naar alle politiemensen op straat. 
Op maandag 6 augustus zagen twee surveillerende agenten de Helmonder met 
hoge snelheid op een scooter door Mierlo rijden. Omdat het signalement van de 
man overeen kwam met dat van één van de daders van een overval in Nuenen, 
waren de agenten extra alert. Na een achtervolging konden ze hem aanhouden. 
De Helmonder wordt verdacht van betrokkenheid bij de vijf overvallen en zit in-
middels in gevangenhouding voor 90 dagen.
 
Tweede aanhouding
De Eindhovenaar werd afgelopen dinsdag 21 augustus aangehouden. Hij wordt 
verdacht van betrokkenheid bij de laatste twee van de vijf overvallen. Ook hij zit 
nog vast. De politie zet het onderzoek naar de overvallen voort en sluit meer 
aanhoudingen niet uit. 

Politie zoekt getuigen van bekrassen van bomen met hakenkruisjes 
Nuenen, 20-08-2012 • De politie in Nuenen is op zoek naar mensen die meer we-
ten van het krassen van hakenkruisjes in bomen die bij het gemeentehuis staan. 
Dat is de afgelopen week tot tweemaal toe gebeurd. De bekrassingen werden 
achtereenvolgens ontdekt op zaterdag 11 augustus en op vrijdag 17 augustus.
 
Onacceptabel
De gemeente Nuenen en de politie vinden dit soort racistische uitingen onac-
ceptabel. Dergelijk gedrag wordt absoluut niet getolereerd. De gemeente doet 
dan ook aangifte bij de politie en laat de kruisen zo snel mogelijk verwijderen.
 
Onderzoek
De politie is een (buurt)onderzoek begonnen en is daarbij dringend op zoek naar 
getuigen of mensen die weten wie achter de bekrassing zit(ten). Zij kunnen zich 
melden bij de politie in Nuenen via het telefoonnummer 0900-8844. De politie 
gaat ook extra toezicht houden.

Ingezonden brieven
Touwtrekken
Touwtrekken over water op zondag 19 augustus op een weiland met temperaturen 
boven de 35 graden dat kan toch niet goed gaan. Maar... toen ik om 11.00uur met 
een kritische gedachte ging kijken heb ik vol bewondering gezien hoe goed de orga-
nisatie zijn werk heeft gedaan.
Kinderzwembadjes, een sproeier, party tentjes en genoeg drinkwater. Super.
Mijn dag kon niet meer stuk. Op naar het volgend jaar.

Gr. een trotse inwoner van Nederwetten.
J. Sanders, Hoekstraat 27, Nederwetten.

Geld vergeten in pinautomaat (vervolg)
Vorige week plaatste ik een bericht over het geld dat ik was vergeten in de pinau-
tomaat. Gelukkig heeft een eerlijke vinder het geld bij de Albert Heijn afgegeven. 
Het geld is terecht, en zoals u misschien kan begrijpen ben ik hier ontzettend blij 
mee. Nu willen we graag nog in contact komen met de eerlijke vinder, zodat we 
hem/haar kunnen bedanken. Weet iemand wie deze eerlijke vinder is? 
U kunt mij bellen via 06-13430546. 

Hachers   
Afgelopen week ben ik door een buitenlands nummer gebeld, waarschijnlijk van-
uit Brazilië. Aan de telefoon krijg je een Engels sprekend grietje die je vraagt of je 
achter je computer wil gaan zitten en dan naar haar computer wil gaan. Ze pro-
beren zo jou computer te hacken. Na verschillende regio`s in Nederland te hebben 
gehad, proberen ze nu hun geluk in Nuenen. Ik als inwoner van Nuenen wil graag 
mijn mede inwoners via deze manier waarschuwen zodat zij geen slachtoffer wor-
den en zo inbreuk wordt gepleegd op hun privacy.
Het nummer waarmee ze bellen is: 0014 259 053 074.
Ik hoop zo te voorkomen dat er niet nog meer mensen onnodig slachtoffer worden 
van dit probleem.

(Naam en adres van de inzender bij de redactie bekend)

Speciale aandacht voor mindervaliden 
tijdens Speltfeest
Op zondag 2 september wordt op het landgoed van Heerlyckheid de Opwet-
tense Watermolen in Nuenen voor de 3e keer het Speltfeest georganiseerd 
tussen 10.30 – 17.00 uur. Dit jaar wordt het feest specifiek opgedragen aan 
de mensen die minder mobiel zijn, zoals rolstoelhouders en scootmobie-
lers. Entree gratis.

van de familie Sengers – van Hoorn 
middels eeuwenoude contracten aan u 
voorgesteld. Vele nieuw ontdekte fo-
to’s en schilderijen van Noud van 
Hoorn (broer van oom Piet), zullen 
deze unieke presentatie begeleiden. In 
de Oliemolen worden schilderijen van 
Liza Jazenko tentoongesteld, die in de 
oude leerlooierij  werkte tussen 1992 
en 1998.
In de serre van de Droogschuur (de 
huidige Brasserie) komt een special 
over Igidius van Hoorn, de leerlooier, 
die er gewerkt heeft tot 1925. Er wordt 
uitleg gegeven over het ‘Klothuis’ en in 
het ‘Schopgebouw’ wordt informatie 
gegeven over de historie van Opwet-
ten – Nuenen en omgeving, waaron-
der de tekeningen van Ad van Empel 
uit 1963. 
In verband met het Friendshippark in 
Nanjing is op 17 augustus een Chinese 
delegatie ontvangen bij de Heerlyck-
heid. In dit kader is Cornelis le Mair, 
een hedendaagse grootmeester van 
authentieke schilderkunst bereid ge-
vonden om stageplaatsen ter beschik-
king te stellen voor twee Chinese leer-
ling-schilders. Cornelis le Mair zal 
tijdens het speltfeest een expositie 
houden in de boerderij, tegenover de 
Opwettense Watermolen (toegang 
gratis).
Iedereen is vanaf 10.30 uur van harte 
welkom op het Speltfeest 2012. Voor 
meer informatie: www.opwettensewa-
termolen.com

40 jaar voor de klas in Nuenen

Cor van Tuijl neemt afscheid 
van de Crijns
Door Elwien Bibbe

Meer dan 1000 Nuenense kinderen had Cor van Tuijl (62) de afgelopen 40 
jaar in de klas. Daarvan zijn sommigen nu buur, collega of ouders van nieu-
we leerlingen geworden. En daaraan merkt hij, dat hij ouder wordt. Vrijdag 
31 augustus neemt Cor afscheid van de Inspecteur J. Crijnsschool. Tijdens 
de schoolviering wordt hij in het zonnetje gezet.
Cor begon direct na zijn militaire 
diensttijd in Nuenen op de Aloysius-
school, naast de H. Clemenskerk, dit 
zijn nu appartementen, en in 1982 
startte hij op de Inspecteur J. Crijns-
school in Nuenen Zuid. Dat is precies 
30 jaar geleden. Zijn hele schoolloop-
baan was hij werkzaam in Nuenen.

“Het was een andere tijd”, blikt Cor te-
rug op zijn begintijd op de Aloysius-
school. “We stonden toen nog blauwe 
rook over de hoofden van de kinderen 
uit te blazen. Dat is nu onvoorstelbaar. 
Roken doe ik trouwens al lang niet 
meer. En de kinderen stonden nog in 
rijtjes op het schoolplein. Iedere klas 
bij een eigen stoeptegel. In afwachting 
van het naar binnen gaan. Dat ging om 
de beurt. En samen met een collega 
oefende ik ’s avonds in de lange gang 
van de school met pijl en boog. We 
schoten op een aantal balen stro, maar 
moesten wel oppassen dat er niet on-
verwacht een schoonmaker in de gang 
verscheen.”

In de loop van de jaren is ook het con-
tact met de ouders veranderd. “Nu 
wordt er uitgebreid getoetst en gead-
ministreerd, worden er zorgplannen 
gemaakt en is er veel vaker overleg. De 
professionalisering is toegenomen. En 
dat is een goede zaak. Ouders zijn 
veeleisender geworden, komen op 
voor het belang van hun kind. En dat is 
terecht. Vroeger werd meer aan de 
school overgelaten. Maar de kinderen 
zijn nog steeds hetzelfde: spontaan en 
leergierig. Het enthousiasme waar-
mee kinderen de leerkracht benade-
ren is in al die jaren onveranderd ge-
bleven.”
En dan is er nog de opmars van de 
computer in het onderwijs. De laatste 
10 jaar was hij daar als ICTer ook 
nauw bij betrokken. En besteedde hij 

veel tijd aan het up to date houden van 
de website. Nieuwe collega’s schrijven 
op een digibord. Het krijtje is passé.

Cor heeft in bijna alle klassen gestaan. 
Van groep 4 tot groep 8. De midden-
bouw, de groepen 5 en 6 vond hij het 
leukste. In groep 7 wordt al een beetje 
tegengesputterd, worden dingen saai 
gevonden. Kinderen zijn ook meer vi-
sueel ingesteld dan vroeger, er is tele-
visie en er zijn snelle computergames, 
het is moeilijk om ze lang met een 
schoolopdracht bezig te houden.

Toos Bonten 
exposeert in 
bibliotheek 
Bibliotheek dommeldal heeft oog 
en hart voor kunst. En veel boeken 
over kunst. Ook zijn er regelmatig 
exposities in de vestigingen. Zo is er 
van 1 tot 29 september in de biblio-
theek in Nuenen een verkoopexpo-
sitie te zien, met schilderijen en 
beelden van Toos Bonten. 

Toos Bonten 
Toos Bonten studeerde aan de Nieuwe 
Academie  in Utrecht. Ze is lid van het 
Kunstcollectief “Arte Contraste” en 
exposeert regelmatig. In december 
2009 heeft ze deelgenomen aan de    
Biënnale in Florence. En in november 
2010 aan de Nationale Kunstdag in 
Amsterdam. Toos Bonten geeft ook 
zelf korte cursussen  en workshops. In 
haar eigen atelier in Sterksel. Of op lo-
catie. Naast schilderijen zijn er beel-
den van steen en van brons te zien. De 
beelden zijn geabstraheerd. Niet de 
werkelijkheid maar de verbeelding 
wordt uitgebeeld. Een geliefd thema 
is: de vrouw. 
De schilderijen en beelden zijn te be-
kijken tijdens de openingstijden van 
de bibliotheek in Nuenen. 

40 Jaar is een lange tijd. “Elke dag is 
anders in het onderwijs maar het en-
thousiasme van de kinderen blijft een 
voortdurende stimulans.” Met veel 
plezier kijkt hij terug op de school-
kampen in Heeze en de bijzondere 
projecten. Zo haalde hij voor een 
bouwproject ooit stenen en cement in 
de klas. En mochten de kinderen zelf 
een stukje metselen. Echt, daadwerke-
lijk een muurtje metselen, was een he-
le ervaring voor ze. De stenen waren 
echter wat groot. Daarom heeft hij ze 
thuis in 4 stukken gehakt. Daar heeft 
hij nog een heel tijdje op zitten beite-
len. 

Naast zijn werk studeerde hij 5 jaar in 
Tilburg, aan de Academie voor Beel-
dende Vorming en behaalde hij de ak-
ten Nht en MO-A Tekenen. Zijn hob-
by, fotograferen heeft hij op school uit 
kunnen leven. 
Wat gaat hij straks doen? In ieder ge-
val een dag in de week op zijn klein-
kinderen passen in Rotterdam, Siebe 2 
jaar en Willem 3 maanden, en fotogra-
feren en reizen. Hij wil graag nog wat 
van de wereld zien.

 Cor van Tuijl, samen met zijn laatste klas: de ‘oude groep 5’.

Het thema van het Speltfeest is dit jaar 
Historie, Kunst en Gehandicapten. 
Historie over de 1.000-jarige geschie-
denis van de molens, molenaars,  eige-
naren en bewoners. Kunst van betrok-
ken schilderaars en tekenaars. De 
mensen die minder mobiel zijn, wor-
den tot 12.00 uur verwend  met een 
gratis kop koffie of thee met koek.

Speciaal ontvangst gehandicapten
Alle rolstoelhouders en scootmobie-

lers worden uitgenodigd zich om 
10.30 uur te verzamelen op het par-
keerterrein van tuincentrum Coppel-
mans aan de Vorsterdijk in Nuenen. 
Om exact 10.45 uur zal de voltallige 
groep onder begeleiding van de St. 
Antoniusschut vertrekken naar het 
landgoed van de Opwettense Water-
molen. Daar worden ze verwelkomd 
door het koor Pre Amore, mondhar-
monicaspelers  ‘de Luchthappers’ en 
enkele prominenten. Er wordt gratis 
koffie, thee en koek geserveerd aan de 
langste tafel van Nuenen en verre om-
geving. Na de koffie is iedereen van 
harte welkom op ‘het eiland’, waar 
kunst van Liza Jazenko te bewonderen 
is, of kan men genieten van de overige 
activiteiten die het Speltfeest te bie-
den heeft. Verder vinden er talloze ac-
tiviteiten en demonstraties plaats, zo-
als een demonstratie schapen drijven 
en een roofvogelshow. Er zijn diverse 
streekproducten, oude ambachten en 
kinderspelen. Zo kunnen de kinderen 
onder begeleiding (gratis) een authen-
tiek springtouw maken wat ze mee 
naar huis mogen nemen.

Uiteraard zal de koren- en houtzaag-
molen draaien en wordt de historie 

Extra aandacht voor mindervaliden op het Speltfeest 2012.

3D-kaarten maken
Vierbinden wil gaan starten met bij-
eenkomsten voor het maken van 
3D-kaarten. De dorpsondersteu-
ners hebben meerdere verzoeken 
gekregen om hiervoor een wekelijk-
se bijeenkomst op te zetten in de 
avonduren. 

Bij voldoende belangstelling zal ge-
start worden op 11 september in buur-
thuis Mariahout om 19.30 uur. Ieder-
een uit Laarbeek is hierbij van harte 
welkom. Graag voor 1 september aan-
melden bij Frank Mulkens, tel. 06-
12940064 email fmulkens@vierbin-
den.nl

Tekenen en schilderen
Atelier Berloz in Mariahout start in 
september weer met de cursus, op 
dinsdagmiddag en woensdagavond. 
Het doel van de cursus is het leren 
omgaan met beeldende ideeën en ma-
terialen, het stimuleren van creativi-
teit en het verwerven van vakkennis in 
vorm en kleur. Het atelier is voor ie-
dereen toegankelijk. Meer informatie: 
via Will van Berlo: 0499 - 422030.
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Stop met verkopen, zoek een 
koper voor uw huis
Staat uw woning al een tijd te koop? Heeft u weinig tot geen bezichtigingen? 
Bent u al eerder gezakt in prijs? Wat kunt u nog doen? Banken worden 
steeds strenger, de overheid verandert de spelregels en ook de media heb-
ben weinig goed nieuws over de huizenmarkt. Er is nu een mogelijkheid om 
zelf aan de slag te gaan en uw eigen verhaal te vertellen.
Stop met verkopen.nl geeft u de mo-
gelijkheid om naast de activiteiten van 
uw makelaar zelf een digitale pagina 
samen te stellen waarin u zelf laat zien 
wat uw huis aantrekkelijk maakt. Ver-
tel wat uw koper graag wil weten over 
de buurt, de wijk, het dorp of de stad.
Maak gebruik van de mogelijkheid om 
uw eigen presentatie via verschillende 
(sociale) media kenbaar te maken 
waardoor u snel veel mensen kunt in-
schakelen om met u mee te zoeken 
naar die ene koper. Met automatische 
onafhankelijke deelname aan een sys-
tematiek waarin de wensen van kopers 
en verkopers met elkaar worden ge-

matcht. Mogelijkheid voor deelname 
aan een afslagprincipe waardoor uw 
huis voortdurend onder de aandacht 
komt. 
Laat u informeren om goed te kunnen 
beslissen of deze methode bij u past. 
Het doel is om gezamenlijk zo snel 
mogelijk de koper te vinden en uw 
aanbod te presenteren op een effectie-
vere manier dan  wat op dit ogenblik 
gangbaar is.
Ik hoop snel vrijblijvend bij u aan tafel 
te zitten.
Kijk eens op onze website www.stop-
metverkopen.nl.  Frank den Toonder, 
Stop met verkopen.nl 040-2583424, 
06-20599364, info@stopmetverko-
pen.nl

Frank den Toonder voor extra moge-
lijkheden bij verkoop van uw huis

  GAS - WATER - SANITAIR - VERWARMING - DAKGOTEN

•	 Vakkundige	badkamer	renovatie
•	 Nieuwbouw	en	verbouwingen
•	 Dakgoten
•	 CV-	onderhoud	en	complete	cv-installaties
•	 Vloerverwarming

Sinds kort ook online webwinkel
www.alexinstallatiebedrijf.nl

Alex	Installatiebedrijf	BV
Willem	Sengershof	12
5674	MR	Nuenen
06-22740657
a.gerichhausen@onsnet.nu

Aangesloten	bij	Uneto-Vni										

Meubels & Meer
bij

DE WOONDISCOUNTER SLUIT
BANKEN, STOELEN, TAFELS, KASTEN EN MEER! 

70% KORTING
TOT

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

LAATSTE 
KOOPZONDAG

2 september 
12.00 t/m 17.00

jaarmarkt Son
LAATSTE KANS

 

 

kunstencentrum 

Heb je zin in dans? 
Doe dan volgende week meet met gratis proef-
lessen. Meld je aan: info@kunstencentrumcan.nl 
of bel met de administratie 040-2845775   

 
Maandag 3 september: Peuterdans 2,5+; 
Peuterdans 3+; Kleuterdans 4+; Kinderdans 
6+; Klassiek ballet; Klassiek ballet niveau 2 
Dinsdag 4 september: Popping&Locking 
Donderdag 6 september: Swingdance 6+; 
Swingdance 8+ 
Zaterdag 8 september: Kleuterdans; 
Klassiek ballet; Jazzdance 2 

Park 1. Nuenen.    Meer informatie op 

www.kunstencentrumcan.nl 

Beweging schept
nieuwe

mogelijkheden
Rots en water weerbaarheidstraining voor

Kinderen van 8 tot 11 jaar
Meiden van 12 tot 15 jaar
Jongens van 12 tot 15 jaar

Pilates

Qigong

BOSU Balanstraining

Kindergym

Informatie
Erica Meuwese
06 - 46 31 62 10

erica@movealong.nl • www.movealong.nl

Collecte voor kinderen met 
een handicap
NSGK zoekt 
vrijwilligers 
NSGK (Nederlandse Stichting voor 
het Gehandicapte Kind) houdt van 12 
tot en met 17 november 2012 haar 
landelijke collecte. Duizenden vrijwil-
ligers gaan dan op pad om geld in te 
zamelen voor kinderen met een han-
dicap. De stichting zoekt nog helpen-
de handen. Helpt u mee? Met een paar 
uur van uw tijd kunt u een belangrijke 
bijdrage leveren. 

Voor aanmelding of informatie kunt u 
contact opnemen met NSGK, tel. 020-
6791200 of www.nsgk.nl.

Stemmingen van Van Gogh in 6 portretten

Graffitikunstenaar Belin weer 
terug in Nuenen
De Spaanse graffitikunstenaar Miguel Abgel Belinchon, kortweg Belin, 
heeft vanaf aanstaande maandag wederom zijn tijdelijk atelier aan de Berg 
in Nuenen, voor deze gelegenheid omgedoopt tot Casa Pintada Ollanda.
Vanaf maandag 27 augustus tot en met 
vrijdag 31 augustus werkt Belin aan 
een nieuw project met het thema Van 
Gogh. Stemmingen, gemoedstoestan-
den van Vincent van Gogh in zijn Nu-
enense periode. Vincent was vaak on-
derhevig aan wisselende stemmingen. 

Het atelier aan de Berg 34 is tijdens het 
verblijf van Belin open en toegankelijk 
voor publiek van 10.00 tot 17.00 uur. 
Van Gogh kenner Ton de Brouwer 
heeft de verschillende gemoedstoe-
standen van Vincent, aan de hand van 
zijn brieven aan Belin aangereikt. 

Slim navigatiesysteem informeert over ‘groene en blauwe golf ’ 

Gezocht: 300 testrijders voor 
proef op Eisenhouwerlaan in 
Eindhoven 
Op 10 september 2012 start de praktijkproef ‘Groene en blauwe golf’ op de 
Eisenhouwerlaan in Eindhoven. Gedurende ongeveer zeven weken krijgen 
deelnemers aan de proef via een speciaal navigatiesysteem advies over de 
juiste snelheid om bij het volgende verkeerslicht op de Eisenhouwerlaan 
groen te hebben (groene golf). Ook worden ze in-car gewaarschuwd voor 
naderende hulpdiensten (blauwe golf). Weggebruikers die interesse hebben 
om mee te doen aan de proef, kunnen zich via de site RDSA.nl opgeven. Als 
beloning mogen zij het navigatiesysteem na afloop van de proef houden.

Dankzij een groene golf hoeven weg-
gebruikers minder te stoppen en op te 
trekken bij verkeerslichten. Volgens 
verkeerskundigen is dat veiliger, maar 
het scheelt ook tijd en is beter voor het 
milieu (minder brandstof ).

De voordelen van een blauwe golf 
spreken eveneens voor zich. Normali-
ter moeten weggebruikers op hun ge-

Lekker doorrijden 
op de eisenhowerLaan 
én een navigatiesysteem 
verdienen?

doe mee aan de proef 
‘groene en Blauwe golf’ 
op de eisenhowerlaan 
in eindhoven.

meld u aan 
via rdsa.nl

hoor afgaan om te weten dat een hulp-
dienst nadert – en dan is vaak moeilijk 
vast te stellen uit welke richting het 
geluid komt. In de proef worden de 
deelnemers via het navigatiesysteem 
gewaarschuwd als de hulpdienst van 
achteren (op dezelfde weghelft) na-
dert. 

Hoe werkt het? 
Het bijzondere aan de proef is dat alle 
informatie ‘in-car’, via het navigatie-
systeem, wordt aangeboden. Ook de 
achterliggende technologie, Radio Dy-
namic Speed Advice (RDSA), is inte-
ressant. Zoals al uit de naam blijkt, 
gaat het hier om radiosignalen: er 
worden kleine FM-zenders en -ont-
vangers gebruikt. De zenders staan 
opgesteld langs het proeftraject; de 
ontvangers zitten verwerkt in het 
snoer van het navigatiesysteem dat in 

de proef wordt gebruikt. Software 
zorgt er vervolgens voor dat de infor-
matie wordt getoond als adviessnel-
heid (groene golf ) of waarschuwing 
(blauwe golf ) op het navigatiesysteem. 

Deelnemers gezocht 
De organisatoren van de proef, een 
consortium van het Nederlandse be-
drijf Amaryllo en het Belgische Be-
Mobile, zoeken op dit moment nog 
‘testrijders’ voor de proef. Geïnteres-
seerden kunnen zich via de website 
RDSA.nl opgeven. Enige voorwaarde 
is dat de persoon geregeld over de Ei-
senhowerlaan rijdt. De maximaal 
driehonderd deelnemers krijgen een 
slim navigatiesysteem toegestuurd dat 
ze gedurende zeven weken kunnen 
testen als ze over de Eisenhouwerlaan 
rijden. Onderzocht wordt of de radio-
technologie goed werkt en hoe de ge-
bruikers de in-car dienst ervaren. Die 
input is belangrijk om het systeem 
daarna verder uit te kunnen rollen. Als 
dank mogen de deelnemers die actief 
hebben meegedaan, het navigatiesys-
teem houden. 

Overheid en bedrijfsleven werken 
samen aan bereikbaarheid 
Beter Bereikbaar Zuidoost-Brabant, 
het Samenwerkingsverband Regio 
Eindhoven, de provincie Noord-Bra-
bant en het ministerie van Infrastruc-
tuur en Milieu ondersteunen de proef 
‘Groene en blauwe golf ’ in financiële 
en praktische zin. Zo is er geld be-
schikbaar gesteld in het kader van het 
subsidieprogramma ‘Brabant in-car II’, 
gericht op intelligente toepassingen 
die het gedrag van weggebruikers po-
sitief beïnvloeden. Doel van dit pro-
gramma is om het verkeer vlotter, vei-
liger, schoner en comfortabeler te 
maken. 

De proef ‘Groene en blauwe golf ’ via 
RDSA is een van de in totaal vier ge-
subsidieerde proeven uit ‘Brabant in-
car II’.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders
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Grootste collecte ooit blijft nodig

KWF Kankerbestrijding start 
collecteweek op 3 september 
Op maandag 3 september gaat de grootste collecte van Nederland weer van 
start. In deze week staan meer dan 120.000 vrijwilligers op tegen kanker om 
zoveel mogelijk geld op te halen. Een enorme operatie die van levensbelang 
is. Immers hoe meer collectanten geld inzamelen, hoe groter de opbrengst 
is en hoe meer geld er is voor onderzoek en meer genezing.

Wetenschapswinkel Center ingehuurd

Onderzoek leefbaarheid in 
Nederwetten van start
In Nederwetten is een onderzoek naar leefbaarheid gestart. Dit onderzoek 
is een initiatief van de Dorpsraad Nederwetten als onderdeel van het inte-
graal dorpsontwikkelingsplan (IDOP). Deze week wordt huis-aan-huis een 
enquête verspreid onder alle inwoners van Nederwetten om na te gaan wel-
ke wensen en ideeën er leven.

Kofferbakverkoop in Gerwen
Is het kamperen niet goed bevallen en wil je van je kampeerspullen af, of 
heb je nog bruikbare kleding liggen waar je van af wilt? Of wil je je zelfge-
maakte sieraden of schilderijen verkopen? Laad je spullen in de auto en doe 
mee aan de gezellige Gerwense kofferbakverkoop op 23 september!

Koningschieten bij     
St. Annagilde
Op zondag 2 september a.s. zal bij het St. Annagilde Nuenen-dorp naar eeu-
wenoude traditie weer het tweejaarlijks koningschieten plaatsvinden.

De leefbaarheid in kleine kernen is 
een belangrijk onderwerp in het 
IDOP. Naast het beschikbaar zijn van 
voldoende woningen en faciliteiten is 
ook de onderlinge verbinding tussen 
de inwoners van belang om prettig te 
kunnen wonen in Nederwetten, nu en 
in de toekomst. 

Enquete
De dorpsraad heeft de Wetenschaps-
winkel van Wageningen Universiteit 
en Research Center benaderd om het 
onderzoek naar sociale samenhang 
voor hen uit te voeren. Er zijn eerst in-
terviews gehouden met een aantal 
sleutelpersonen van het dorp om zicht 
te krijgen op de stand van zaken in 
Nederwetten. 
Deze inzichten zijn onder meer ge-
bruikt om een enquête op te stellen 

die voorgelegd wordt aan de Neder-
wettenaren. Met de enquête willen de 
onderzoekers te weten komen welke 
wensen en ideeën er leven om ook 
voor de toekomst een levendige woon-
omgeving te behouden, waar ruimte is 
voor alle leeftijdsgroepen. 

Kanker is een vreselijke ziekte die ons 
allemaal raakt. Eén op de drie Neder-
landers krijgt gedurende zijn leven kan-
ker, per jaar ruim 91.000 mensen. Er 
sterven jaarlijks bijna 42.000 mensen 
als gevolg van kanker. De ziekte is hier-
mee doodsoorzaak nummer één in Ne-
derland.

Miljoenen mensen delen een droom: 
een wereld waarin niemand meer 
doodgaat aan kanker. Sinds enkele ja-
ren weten we dat die droom kan uitko-
men. Veel mensen doen er alles aan dit 
waar te maken. Wereldwijd werken we-
tenschappers naar die dag toe. Zo snel 
als zij kunnen. Kanker moet onder con-

Tweedehands speelgoed, antiek, (strip)-
boeken, curiosa, (klein)-meubels, bro-
cante, dvd’s, witgoed, fietsen, cam-
pingspullen, zolderopruiming….. Alles 
kan, zolang het maar in de auto past. 
Maar een busje of aanhanger gebruiken 
mag natuurlijk ook.

Hoe werkt het?
Spullen verkopen vanuit je kofferbak... 
hoe werkt dat? In Engeland is de ‘car-
boot sale’ al jaren een begrip. De deel-
nemers rijden met hun eigen auto het 
terrein op. Je parkeert in lange rijen 
naast elkaar. En je verkoopt je spullen zó 
vanuit de kofferbak. Of je richt je eigen 
winkeltje in op het gras voor de auto.

Bezoekers kunnen naar hartelust rond-
snuffelen op zoek naar de beste koopjes. 
Er zijn hapjes en drankjes te krijgen. En 
ook voor kinderen zijn er activiteiten. 
Kortom, een gezellige markt waar ieder-
een op een leuke en ontspannen manier 
spullen kan kopen of verkopen. Interes-
se in een standplaats? Meld je aan via 
www.kofferbakverkoop-gerwen.nl 

Waar en wanneer
Op zondag 23 september 2012 vindt de 
kofferbakvoerkop plaats. Het is open 
voor het publiek van 08.30 tot 15.30 uur, 
toegang € 2,- (t/m 12 jaar gratis), dit is 
inclusief een kop koffie/thee. 
Waar? Op het terrein van het Heilig 
Kruisgilde, Lankveld 10, 5674 PA Ger-
wen, gem. Nuenen.

Kijk voor meer informatie op www.kof-
ferbakverkoop-gerwen.nl of bel Albert 
Bastiaans, tel. 06 432 46 952.

Gedurende de voorbije twee jaren 
mocht Hans Visser de koning van het 
gilde zijn. Uiteraard krijgt hij de kans 
deze periode te verlengen maar naar 
het zich laat aanzien zullen ook ande-
re gildebroeders hun kans grijpen om 
ook eens het koningschap binnen het 
gilde te beleven.
Om 15.00 uur zal de gildeheer van het 
gilde - pastor Hans Vossenaar - het 
eerste schot lossen. Hij zal daarmee de 
vogel waarop wordt geschoten vrij 
maken waarna alle zich aangemelde 

gildebroeders volgens loting volgen. 
De oud koning schiet als eerste. Dege-
ne die het laatste stukje van de vogel 
van de spil weet af te schieten mag 
zich voor de komende twee jaren ko-
ning van het St. Annagilde Nuenen-
dorp noemen.

U bent van harte uitgenodigd dit ko-
ningschieten en de daaraan verbon-
den tradities eens mee te maken. Het 
schieten vindt plaats op het gildeter-
rein aan de Pastoorsmast. 

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

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

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

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

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

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
Collse Heide 4 NueNeN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL

Autorit Nuenenaar naar Beijing op tv
Nuenenaar Paul van der Velden van de gelijknamige meubelstoffeerderij op de 
Berg heeft samen met een vriend 11.000 km gereden in de rally Den Haag-Beij-
ing in een oude auto. Dit alles voor Terres des Hommes. De tv opnames van deze 
rally zijn te zien vanaf 1 september tot half oktober, elke zaterdagavond bij RTL 7 
om 17.30 uur. Het programma heet CASH4KM. 

Triple P 
Positief Opvoeden
Bij de LEVgroep en samenwerkings-
partners zijn een aantal medewerkers 
getraind om hulp te bieden aan ouders 
met opvoedingsproblemen met kin-
deren tussen de 0 en 16 jaar. De mede-
werkers hebben handenvol tips voor 
ouders om hun kinderen op een ande-
re, positieve manier te benaderen. 
Sinds kort werken beroepskrachten in 
Helmond en omgeving namelijk met 
het laagdrempelige opvoedprogram-
ma Positief Opvoeden. Het program-
ma is gebaseerd op Triple P (Positief 
Pedagogisch Programma). 

Deze uit Australië afkomstige metho-
de hanteert vijf basisprincipes voor 
positief opvoeden:
1. Kinderen een veilige en stimuleren-
de omgeving bieden.

2. Kinderen laten leren door positieve 
ondersteuning.

3. Aansprekende discipline hanteren.

4. Realistische verwachtingen van het 
kind hebben.

5. Als ouder goed voor jezelf zorgen.

Doel van het programma is preventie 
en aanpak bieden bij psychosociale 
problemen van kinderen in de leeftijd 
van 0 tot 16 jaar. Dit gebeurt door op-
voedingsonderste uning aan de ou-
ders. Interventies zijn gericht op ver-
groting van zelfredzaamheid en 
veerkracht van de kinderen en zelfver-
trouwen bij de ouders.
De samenwerkende partners zijn: LE-
Vgroep, CJG’s, MEE, De Zorgboog, 
Zuidzorg PGTB/JGZ, Stichting Wel-
zijn Deurne, Savant –Zorg en GGD. 
Meer informatie over Positief Opvoe-
den via Marjolijn den Ouden, LEV-
groep, tel. 0492-598989 of kijk op 
www.positiefopvoeden.nl

Voor 2013 duidelijkheid
Tijdens een openbare dorpsraadver-
gadering in de loop van het najaar van 
2012 zullen de resultaten van de en-
quête worden gepresenteerd en zal sa-
men met de inwoners gezocht worden 
naar concrete activiteiten die bijdra-
gen aan de binding en betrokkenheid 
bij het dorp. 

Het onderzoek wordt gefinancierd 
door een subsidie van de provincie 
Noord Brabant en de gemeente Nue-
nen op basis van het Integraal Dorps-
OntwikkelingsPlan (IDOP) en door de 
Wetenschapswinkel van Wageningen 
UR. 

Het onderzoek wordt voor 1 januari 
2013 afgerond. 

trole gebracht worden. Het is onaccep-
tabel dat er zoveel mensen aan kanker 
lijden en er al te vaak aan overlijden. 
Het doel van KWF Kankerbestrijding: 
minder kanker, meer genezing en een 
betere kwaliteit van leven voor kanker-
patiënten. Sta daarom vandaag nog op 
en help mee in de strijd tegen kanker.

De collectant van KWF Kankerbestrij-
ding komt in de week van maandag 3 
t/m 8 september weer bij u aan de deur. 
Wie de collectant mist, kan de machti-
ging invullen en insturen.

Voor meer informatie: 
www.kwfkankerbestrijding.nl.

Debuutalbum 
‘Tussen gisteren en 
morgen’    
van Marc Stoop
Chansonnier Marc Stoop, geboren 
en getogen in Mariahout en sinds 
vijftien jaar woonachtig in `s-Her-
togenbosch, heeft zijn debuutalbum 
‘Tussen gisteren en morgen’ in eigen 
beheer uitgebracht.

Op het album staan zestien chansons 
die gevoelens, emoties en verlangens 
bezingen, maar ook voorbije liefdes. 
Enkele bekende nummers zijn: Voor 
Haar van Frans Halsema, Eva van 
Boudewijn de Groot of Aan het strand 
van Oostende van Louis Neefs. Op dit 
eerste album zingt Marc ook drie 
nummers die hij zelf schreef. Het was 
een Zomer is een ballad waarvoor 
Dolf de Vries de muziek schreef. Dolf 
de Vries is componist/pianist/arran-
geur en Edisonwinnaar 1995. 
 
Inmiddels is Marc Stoop volop bezig 
met het schrijven van nieuwe teksten 
en het streven is dat wij medio 2013 
zijn volgende album zal uitbrengen. 
Het album is te bestellen op zijn web-
site: www.marcstoop.nl.

Komende zaterdag start het nieuwe seizoen 

Zaterdag 1 september 
opening Station Charlotte
Concrete Falls is in 2009 opgericht door 3 gitaristen/zangers: Sonja Maes-
sen, Jhon Timmer en Long Tall Jerry. Later voegde Anne Fey zich erbij op 
viool en Mandoline. Wat aanvankelijk begon als een "guitar pull" -gewoon 
een stel mensen die bij elkaar gaan zitten om met gitaarbegeleiding liedjes 
te zingen- groeide het uit tot een volwaardige country band met toetreding 
van Trudi Sonderkamp op bas en Roger Kabo op drums. Ad Boonman com-
pleteert de groep op gitaar en mandoline. 

Samen brengen zij het publiek een 
bloemlezing uit het Amerikaanse song-
book, van vroeger tot nu. Criteria voor 
hun repertoirekeuze zijn de emoties die 
een bepaald lied kan oproepen en de 
vorm om die over te brengen. Een op-
treden van Concrete Falls bestaat uit 
een selectie van ballades, walsen een 
beetje swing en bovenal authentieke 
countrysongs. 
Dus als je van goede countrymuziek 

houdt, kom a.s. zaterdag naar Station 
Charlotte in Nuenen!! Het optreden be-
gint rond 21.00 uur, toegang natuurlijk 
gratis. Station Charlotte vind je aan de 
Sportlaan 12 in Nuenen. Op deze straat 
wordt momenteel nog aan de weg ge-
werkt maar Station Charlotte is (mis-
schien met iets meer moeite) wel te be-
reiken. 
Zie ook www.stationcharlotte.nl en/of 
www.concretefalls.nl.

Derde lange fietstocht in Gerwen
De Werkgroep Leefbaarheid Gerwen organiseert voor alle inwoners van 
Gerwen, jong en oud, met regelmaat diverse activiteiten. Trouwe lezers vin-
den die met regelmaat aangekondigd in deze krant. Een fietstocht is een van 
de wekelijkse activiteiten op vrijdagen, evenals de inloop op maandag met 
de bijbehorende wandeling. Zo af en toe wordt afgeweken van het vaste 
patroon. Dat staat ook de komende week te gebeuren. 
A.s. vrijdag 31 augustus staat weer een 
lange fietstocht op het program, die is 
uitgezet door Theo de Louw. De tocht 
gaat onder andere richting Gemert 
met een aanleg bij de Koksehoeve en 
zal een lengte hebben van om en nabij 
de 50 km.
Wie mee wil fietsen, kan zich vrijdag 
melden om 9.30 uur bij den Heuvel. 
Aangeraden wordt om voor onderweg 
zelf wat fruit, water of dergelijke mee 
te nemen. 
Tweede helft van de middag is ieder-
een weer terug. 

Als het regent gaat de tocht niet door. 
Mocht er twijfel bestaan over het weer, 
bel dan even met 06 41102625 (het 
nummer van WLG). Zin om mee te 
doen? Kom dan tegen 9.30 uur naar 
d’n Heuvel.

Op het aangegeven nummer kunt u 
overigens ook terecht voor info over 
andere activiteiten en hulpdiensten, 
(zoals vervoer, klussen, hulp bij man-
telzorg, formulieren en administratie) 
die door de Werkgroep aangeboden 
worden.



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!

De Enode, Eeuw Driessestraat 1, Nuenen
Maandag 3 sept. 19.30 - 20.30: Zumba
Vrijdag 7 sept. 19.30 - 20.30: Zumba
   20.30 - 21.30: Salsa intermediate
  21.30 - 22.30: Salsa beginners

&

gratis proefl es
bij inlevering van deze advertentie  

Bel of mail even om je aan te melden; Voor Salsa 
beginners en Zumba is geen danservaring nodig.

Ook voor workshops en 
dansdemonstraties voor elk feest!

 040 – 251 30 90 /  salsapati@chello.nl
www.salsapati.nl

&

Auto Service Verbroekken

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

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

GARANTIEBEDRIJF

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

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

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

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

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

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

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

HuweLike!

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   4 20-08-12   21:05

www.diepvriesspecialist.nl

HELMOND De Hoefkens 1B  T: 0492-544407

VEGHEL Gasthuisstr. 36  T: 0413-344004

DEURNE Molenstraat 7   T: 0493-320051
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Bamischijf
Welten, 

12 stuks. 5,49

Frikandel original
Beckers, 

40 stuks. 14,95

Tilapiafi let
Diepvriesspecialist, 

1 kg. 7,95

Mini magic (mini magnum)
Eisbar, 

12 stuks. 4,39

Dikke of dunne frites
Diepvriesspecialist, 2,5 kg. 2,89

Doperwten / worteltjes
Diepvriesspecialist, 1 kg. 1,99

Stoofvlees / hachee
Diepvriesspecialist, 500 gr. 4,29

Voorgebraden drumsticks
Good&Ready, 1 kg. 7,95

Spacerunners (Raketijs)
Dedert, 10 stuks. 1,09

Madeira of 
Mimosa ijsstam
IJsco, 1 ltr. 2,19

Rundvleessalade
Diepvriesspecialist, 1 kg. 3,99

Maaltijden verse keuken
Diverse soorten, 4,49 per stuk

 10,95

 5,95

 3,25

 3,49

 1,99

 2,99

3 voor
 11,99

 5,95

 0,89

 1,75

 1,25
 3,99

SPAARKAART AANBIEDING
tegen inlevering van 10 spaarpunten

GRATIS MOUSE CUPS
DIVERSE SOORTEN, 4 STUKS

uw ijs & dessert specialist

Mini groente loempia
Dorada, 36 stuks. 1,99 per zakje

36 STUKS NU 

 1,25

MET DE AANZIENLIJKE KORTING UITSLUITEND VERKRIJGBAAR BIJ:

SENSATIONELE DOORBRAAK IN DE COSMETICA
Eindelijk een HUIDVERJONGINGSCRÈME die echt werkt

GEHEEL NIEUW VOOR NEDERLAND
ONZE ALGASUN PHYTO ANTI-AGING

GEZICHTSCRÈME-SERUM
OP BASIS VAN PLANTAARDIGE STAMCELLEN

ANTI    AGING

Om 6 MAAL SNELLER BRUIN TE WORDEN
nog steeds onze gerenommeerde

ALGASUN-ULTRA producten 
met een korting van € 2,50 op alle producten.

Een grote flacon (150 ml) Algasun-Ultra
van € 17,75 nu voor SLECHTS € 15.25 

(zie waardebon)

Waardebon
€ 7,50 korting
op de crème-serum

en
€ 2,50 korting

op alle andere ALGA-SUNproducten in de winkel.

Deze stamcellen activeren je eigen 
huidcellen om te vernieuwen.

Gegarandeerd in 3 weken een veel jongere uitstraling!
Deze krachtig werkende dag- en nachtcrème-serum
in luxueuze pompflacon van 50 ml voor langdurig

gebruik € 46.95
Nu met de introductiebon slechts € 39,45.

Knip meteen uit en beleef, in 3 weken, het heerlijke
gevoel van een jonger uiterlijk.

Vermindert tevens pigmentvlekken.

HIERMEE MET WEINIG ZON TOCH IN EEN MUM VAN TIJD DIEP BRUIN.

KNIP NU METEEN UIT VOOR EEN JONGER UITERLIJK

Noordveld Drogisterij en Parfumerie   |   Hoge Brake 72  5672 GM  Nuenen
T 040 - 283 46 77   |   www.drogisterijnoordveld.nl

MET DE AANZIENLIJKE KORTING UITSLUITEND VERKRIJGBAAR BIJ:
Voor uitgebreide 

productinformatie:

WWW.ALGASUN.NL
(ook om zelf online te bestellen) of

TIWES-IMPORT
tiwesimport@zonnet.nl

Brabantlaan 18, 5144 CM Waalwijk (NL)
Tel./Fax: 0416 - 33 50 51

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



30 Augustus 2012Rond de Linde  Nr.  35 

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"

 

 

Datum tijdstip activiteit organisatie plaats website 

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

Maand september 09.00 zo.   19.00 woe.  Wandelen maand augustus WSV Nuenen Ingang van de tennisvelden op Sportpark De Lissevoort www.wsvnuenen.dse.nl.  

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 

2 sept 15.00 uur Koningschieten St. Annagilde Nuenen-dorp Pastoorsmast, Nuenen www.st-annagilde-nuenen.nl 

5-Sep 13.30-16.00 uur Speurtocht door Gerwen WLG Gerwen werkgroepleefbaarheidgerwen@gmail.com 

   “Ken je dorp” 

7, 8, 9 sept  American Car Weekend Laco Laco Strandbad Nuenen www.laco.eu  

8 sept 10.00 uur Open training De Kangoeroe Klup  NKV NKV aan het Wettenseind www.nkvkorfbal.nl  

8 sept vanaf 14.00 uur Zonnebloem Nationale Ziekendag De Zonnebloem In de kapel  van De Akkers www.zonnebloem.nl  

8+9 sept  Vlooienmarkt Scouting Panta Rhei Pastoorsmast 12 www.scoutingpantarhei.nl 

9 sept 12.00-17.00 uur Fietstocht Open Monumentendag Heemkundekring De Drijehornick Nuenen,Nederwetten. www.heemkundekringnuenen.nl 

9 sept 13.00 uur Ierse Sessie Weverkeshof Hugo van Berckellaan 8 www.weverkeshof.nl  

9 sept vanaf 14,00 uur Jaarlijkse LETS Party Lets Nuenen  daanverbaan@onsnet.nu www.letsnuenen.nl

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Vrijdag 31 augustus, 14.00 uur: Huwe-
lijksviering van Inge Jacobs en Peter 
Coolen.
Zaterdag 1 september, 18.30 uur: Eu-
charistieviering, panfluit, voorganger 
pastor J. Vossenaar.
Zondag 2 september, 09.30 uur: Eu-
charistieviering, muzikale omlijsting, 
voorganger pastor J. Vossenaar.
Zondag 2 september, 11.00 uur: Eu-
charistieviering, Peuter- en kleuter-
dienst, Enodekoor, voorganger pastor 
J. Vossenaar.

Misintenties
Zaterdag 1 september, 18.30 uur: Ma-
ria Prinsen; Mieke Heijnen-Linssen; 
Gerrit van Bree; Geer van den Nieu-
wenhof; Nic Magis; Leo Hoens.
Zondag 2 september, 09.30 uur: Ineke 
Hilberink; Noud van Rooij; Antoinet-
ta Hendrikx-van Luijt; Wim van Box-
tel.

Zondag 2 september, 11.00 uur: Ma-
chiel van Stokkom; Jo van Streepen-
Janssen; Dorothé van den Reek; John 
Delahaye; Jan Matthijsse; Joke Sche-
pers-Cremers en Paul Schepers; Kees 
en Constant van Dongen; Marjo de 
Boer-Sanders (vanwege verjaardag); 
Petra Bakx-Braun; Jorrit Meeuwissen.

Mededelingen
In onze parochie zijn gedoopt Sietse 
van Wanrooy, Barisakker 82, Femke 
Vogels, Wielewaallaan 11, Didier van 
Ginkel, Schout Diercxlaan 15 en Evi 
Swinkels, van Heijstlaan 31. Wij wen-
sen de families van harte proficiat en 
veel geluk.
In onze parochie zijn overleden Toos 
Snoeijen-Manders, Margot Begemans-
traat 257, Toon v. Leest, Tomakkers-
traat 137, Jo Renders-Verbruggen, Pie-
ter Dekkersstraat 86 en Piet Daamen, 
Margot Begemanstraat 39. Wij wensen 
families en vrienden troost en sterkte 
bij het verwerken van dit verlies.
Op zondag 2 september, na de Eucha-
ristieviering van 11.00 uur, is er gele-
genheid om afscheid te nemen van 
Paul ten Hacken in het dienstencen-
trum van de parochie. 

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 2 september 10.00 uur: 
Hooidonkviering in het kapelpark 
Hooidonk met parochiekoor, voor-
gangers pastor F. Groot en pastor J. 
Vossenaar.

Misintenties 
Ilse Renders; Piet Renders; Familie 
Migchels-Vlietstra; Adrianus Smits en 
Christina Smits-Renders; Piet Ren-
ders namens het Parochiebestuur; 
Clasine van Duppen; Jan en Riek de 
Goeij; Marco Hoeks en Harrie Vinke.

Mededeling
Vanwege de Hooidonkviering verval-
len de gewone vieringen in Nederwet-
ten en Gerwen.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl
Zondag 2 september geen kerkdienst 

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Latijnse Heilige Mis
Donderdag 30 augustus: 17.30 uur 
Lof, 18.30 uur H. Mis. Vrijdag 31 au-
gustus: 07.15 uur H. Mis. Zaterdag 1 
september: 08.30 Heilige Mis, daarna 
uitstelling tot 12.30 uur. Zondag 2 sep-
tember: 14e zondag na Pinksteren, 
10.30 uur Hoogmis. Maandag 3 sep-
tember: Heilige Mis wordt nader aan-

gekondigd. Dinsdag 4 september: 
18.30 uur Heilige Mis. Woensdag 5 
september: 07.15 uur Heilige Mis.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 2 september 2012; 10.00 uur, 
dhr. P. Flach, kerkelijk werker. Er is 
kindernevendienst. Na afloop is er ge-
legenheid tot ontmoeting met koffie 
en thee.
Elke donderdag Open Huis van 10.00-
12.00 uur. De collecte is voor het Dia-
conaal Centrum Eindhoven.

kienavonden Gerwen 
gaan van start
Vanaf maandag 3 september zal er 
weer wekelijks gekiend worden in ge-
meenschapshuis d’n Heuvel in Ger-
wen. Elke maandag zijn er weer mooie 
prijzen te winnen. De kienavonden 
zijn voor jong en oud en bieden naast 
de nodige spanning ook gezelligheid. 
De kienavonden worden georgani-
seerd door CV de Narre-Kappen en 
Drumfanfare Jong Leven. De avonden 
starten om 20.00 uur. De deuren zijn 
open vanaf 19.00 uur. 

Pastoraal werker 
Paul ten Hacken neemt afscheid
Ik ga afscheid nemen van de parochie. Sommigen van jullie hadden het wel-
licht al gehoord, anderen nog niet. Twee jaar heb ik met voldoening en ple-
zier gewerkt in de parochies van Gerwen, Nederwetten en Nuenen. We heb-
ben samen gezongen, vergaderd, gevierd, gespeeld, etcetera, etcetera. Ik 
ben dankbaar met jou/ u/ jullie te hebben kunnen samenwerken. Tijden 
veranderen (ikzelf en wij allemaal veranderen). Ik ga elders werken.

Ik werk nog in de parochie, als pasto-
raal werker voor jongeren en jonge ge-
zinnen, tot 1 september. Op zondag 2 
september 2012 neem ik afscheid in 
de viering van 11.00 uur in de H. Cle-
menskerk in Nuenen. 
Het liefst zou ik ieder van jullie per-
soonlijk bedanken. Hoe dan ook wil ik 
jullie veel inspiratie en zegen toewen-
sen in je verdere kerkelijke en maat-
schappelijke leven. Ik vond het fijn om 
jou te leren kennen.
Hartelijke, lieve groeten en wellicht 
tot ziens!

  Paul
  
P.S. Het oude e-mailadres houdt op te 
bestaan. Na 1 september ben ik be-
reikbaar op    missionario@live.nl 

Taizé-vesper in het 
Van Gogh kerkje
Op zondag 2 september is er een Tai-
zé-vesper in het Van Gogh Kerkje. 
Het is de eerste vesper na de zomer-
vakantie, een nieuw begin van een 
nieuw seizoen. Een gelegenheid om 
even tot rust te komen. De vesper 
kent een aantal momenten van medi-
tatie en bezinning. Maar je kunt ook 
luisteren naar de muziek of meezin-
gen met de mooie Taizé liederen. De 
vesper wordt gehouden in het Van 
Gogh Kerkje aan de Papenvoort in 
Nuenen en begint om 19.30 uur. 
Voorafgaand is er verstillende piano-
muziek. U bent van harte welkom.

Afscheid
Paul ten hacken neemt afscheid van de 
parochie. Twee jaar heeft hij met vol-
doening en plezier gewerkt in de paro-
chies van Gerwen, Nederwetten en 
Nuenen. Hij werkt nog in de parochie, 
als pastoraal werker voor jongeren en 
jonge gezinnen, tot 1 september. Op 
zondag 2 september 2012 neemt hij 
afscheid in de viering van 11.00 uur in 
de H. Clemenskerk in Nuenen. 

In deze viering zullen veel kleine kin-
deren en hun ouders aanwezig zijn, er 
wordt gestart met een zogenaamde 
peuter- en kleuterviering. 

Na de viering is er een gezellig samen-
zijn in het Parochiecentrum.!

Zonnebloem 
viert Nationale 
Ziekendag 
Op zaterdag 8 september is het 
Nationale Ziekendag van de Zonne-
bloem. De Zonnebloem viert deze 
dag in De Akkers met 100 gasten en 
20 vrijwilligers.

Van 14.00 uur tot 15.00 uur is er een 
samenzijn in de kapel van De Akkers. 
Daarna wordt er koffie met een lekker  
stukje vlaai en een borreltje geser-
veerd. Burgemeester Maarten Hou-
ben en de wethouders zullen aanwezig 
zijn om te helpen met koffie schenken 
en het uitdelen van de vlaai.

Het “Wonder van Hooidonk” van 4 september 1244 wordt herdacht

Hooidonkviering 2012
Op zondag 2 september vindt weer de jaarlijks Hooidonkviering plaats in 
Nederwetten. De viering heeft dit jaar als thema: ‘Hoe zwaar is ons kruis?’

Hierbij wordt gedacht aan mensen die 
door overlijden van geliefden of an-
derszins een moeilijke tijd doorma-
ken, een zwaar kruis te dragen heb-
ben. Dan is het goed dat er een plek is 
waar je je terug kunt trekken. Een een-
zame plek waar je tijd vindt om tot 
rust te komen, om je te bezinnen en 
om je weer te verzamelen.

“Wonder van Hooidonk”
De viering vindt plaats in het kapel-
park achter de eeuwenoude watermo-
len. Op deze historische plaats stond 
eens het klooster van adellijke nonnen 
waar op 4 september 1244 het “Won-
der van Hooidonk” plaatsvond. Toen 
werd op wonderlijke wijze vastgesteld 
dat het stukje hout van het H. Kruis 
dat men hier sinds de kruistochten be-
waarde een gedeelte was van het kruis 
waaraan Christus was gestorven. Bij 

de sluiting van het klooster in 1648 
werd de relikwie door de laatste prio-
rin meegenomen. Na vele vergeefse 
pogingen van eerdere pastores slaagde 
pastoor Roelofs er in 1953 in om een 
gedeelte van deze relikwie terug te 
krijgen.

Reliekhouder
De twee kleine stukjes hout worden 
tot op de dag van vandaag bewaard in 
de fraaie reliekhouder in de kerk van 
Nederwetten. Deze reliekhouder 
wordt op zondag 2 september in pro-
cessie meegedragen naar de kapel in 
het H. Kruispark.

Viering 
De viering begint met een processie 
met deelname van het Sint Annagilde 
en vertegenwoordigers van de Neder-
wettense verenigingen met hun vaan-
dels De eucharistieviering begint om 
10.00 uur in het kapelpark achter de 
eeuwenoude watermolen. Na de vie-
ring zal de wonderbare relikwie ter 
verering worden uitgesteld in de ka-
pel. Bij slecht weer zijn we genood-
zaakt om uit te wijken naar de paro-
chiekerk in Nederwetten.

Foto van de reliekhouder uit de kerk 
van Nederwetten.



SPOEDPOST CATHARINA
De Centrale Huisartsen Post is gehuisvest in het Cathari-
naziekenhuis. De Centrale Dienstapotheek is gehuisvest 
in hetzelfde gebouw. 
Beide posten zijn alleen geopend voor spoedgevallen.
Openingsuren:
Spoedpost, tel. 0900-8861 (10 ct/m.): 
Maandag t/m vrijdag van 17.00-08.00 uur; 
Weekend en feestdagen: dag en  nacht.
Centrale Dienstapotheek, tel. 040-2436666: 
Maandag t/m vrijdag van 17.30 - 08.30 uur; 
Weekend en feestdagen: dag en nacht.______________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZUIDZORG
Organisatie voor huishoudelijke hulp, verzorging, ver-
pleging, jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau), 
kraamzorg, voedingsvoorlichting en dieetadvies. 
Voor alle diensten dag en nacht bereikbaar: 
Postbus 2160, 5500 BD Veldhoven, 040-2308408.
• Thuiszorgwinkel Zuidzorg, Parkstraat 3F Nuenen.
 Voor aanvraag/verhuur verpleegartikelen en andere  
 hulpmiddelen. 
• Open: ma. t/m vr. 9.30 - 18.00. Za. 9.00 - 17.00 uur.
• Thuiszorgwinkel Zuidzorg, Kastelenplein 170-173, 
 Eindhoven. Voor uitleen, verhuur en verkoop van
 verpleeg- en kraamzorgartikelen.
• Open op werkdagen van 08.30 - 12.30 uur______________________________________

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

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

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

DIENSTEN EN INFORMATIE  20-08-2012

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.

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.

www.ronddelinde.nl

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 

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

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

COLLSE HOEFDIJK 25, 5674 VL NUENEN Tel. 040-2837774AANLEG NIEUW GAZON 
Eventueel met beregening. 
Ook aanleg van kunstgras. 
www.lapagondatuinen.nl   
of bel voor een vrijblijven-
de afspraak telefoon 06-
19702668.

Bij een speciale gele-
genheid hoort een pro-
fessionele make-up. U 
bent van harte welkom bij 
schoonheidssalon Vivace. 
Voor al uw dag- avond- 
bruidsmake-up. De Vlos 24, 
Nuenen. Tel.06-14790708.

Te koop: Caravan Cha-
teau 390. Als nieuw, vast 
bed, voor en achter fietsen-
drager, nw. voortent, Om-
nistor uitdraailuifel en deel 
inr. € 7750,- 06-53409862.

Cursus kleien, beelden 
sculpturen, boetseren 
zonder oven. 10 lessen 
maandag voormiddag of 
maandagavond wijkcentrum 
“Scarabee”, Nuenen. Start 
17 september. Informatie Ma-
ria Brokken, 040-2833410 / 
06-22695119. Email: mbrok-
ken@onsnet.nu.

Wil je kennismaken 
met de lessen yoga/qi 
kung? Ik geef weer een 
korte cursus van 5 lessen, 
YOGA - QI KUNG, in Nue-
nen: Een combinatie van 
ontspannings- en energie-
versterkende oefeningen. 
De korte cursus wordt ge-
geven op 5 dinsdagavon-
den van 20.00 tot 21.00 
uur en start op dinsdag 11 
september. Voor informatie 
/ inschrijven, kun je contact 
opnemen met Pauline. Tel: 
040-2906876. Mail: infoos@
shiatsutherapie.nl

GITAARLES IN NUENEN. 
Voor beginners en gevorder-
den. Vanaf 8 jaar, bel voor een 
gratis proefles. 06-52685862.

KLEUR UW DAG met 
Ronde Kunst tekenen. Di. 
20.00 u. Wo 10.15 u. Info 
040-2027491. WWW.GLIM-
LACH.DSE.NL

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.

 

Osteopathie 
Mark Meulenbroeks

Fysiotherapie Nuenen
Vincent van Goghstraat 259

5691 DT Nuenen

Tel: 06 - 58 96 12 31
osteopathiemeulenbroeks@gmail.com

www.osteopathiemeulenbroeks.nl

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

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

praktijk voor persoonlijke bewustwording

LEEF JE LEVEN
        

gelukkiger met jezelf en je relaties
      

www.hoger-bewustzijn.nl
Liz Schouten          040-2906060

 

     

GLAZENWASSERIJ 
J.B. BAL. Ook dakkapel-
len en reinigen van goten. 
Tel. 06-53410692, 040-
2838856 of 06-16121889
Ruiterweg 13, Gerwen ✄

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

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

Wil jij een jong volwassen 
meisje naar Alverno, spe-
ciale dansschool, begelei-
den. Reactie: marionca-
vanderlinden@gmail.com. 
Tel: 06.53785237.

Voor onze vishandel op de 
markt zoeken wij EEN EN-
THOUSIASTE VERKO-
PER/STER. Ongeveer 20 
uur per week op dinsdag 
en woensdag. Zeer goede 
verdiensten. Ook kunnen 
wij altijd goede zaterdag-
hulpen gebruiken. Arthur 
Koelewijn visspecialist. 
Meer info: www.koelewijn-
vis.nl. 06-54730705.

Te koop caravan
Buster citty Flipper

met voortent
en heel veel extra’s.

Prijs € 1800,-
Tel.nr. 040 - 283 84 70

J. v.d. Bemd. V. v. Goghstraat 63, Nuenen

Is de iPad ook nieuw 
voor u? En kent u nog 
niet alle mogelijkheden? 
Ik help u in 2 dagdelen 
op weg. In huiselijke sfeer 
leert u veel toepassingen. 
Docent-Ict E.v.d.Looveren. 
Prettigcomputeren@live.nl. 
06-11105795. Praktijk Alternatieve Geneeswijzen

Pijnloze Pijnbestrijding d.m.v. 
APS, Shiatsu Massage, Intergratieve Massage.

Goede resultaten bij huidklachten d.m.v. 
Bio-Resonantie en Natuurgeneeskunde.

Voor meer info bezoek www.vdvalk-natuurgeneeskunde.nl
Maak eens vrijblijvend een afspraak. Tel: 06-51334155.

Praktijkadres Berg 26a Nuenen - Cortenbachstraat 130 Mierlo-Hout

Berg 33     tel: 06-13701730 
‘t nostalgische witte huisje tegenover de Lindeboom 

www.blush-beauty.nl | Loop gerust even binnen! Di .t/m Zat. geopend 
 

BLUSH BEAUTY AVOND 

 
Dinsdagavond 11 september aanvang 20:00 uur 

“T GEHEIM VAN EEN JEUGDIGE HUID” 
Ontdek  “Inclusive Health Lifestyle”  
de visie van Dermatoloog Dr. Murad voor ‘t 

verkrijgen van een mooie, gezonde, jeugdige huid  
Prijs: € 35,= per persoon dit is inclusief gezonde drankjes,  

culinaire beauty hapjes van de Lindehof en een Murad geschenk. 

Schrijf je snel in ! 
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Criminelen maken gebruik van babbeltrucs 

Het gevaar van de rappe 
babbelaar
Bijna elke week verschijnt er wel een bericht in de krant van criminelen die 
met een smoesje een huis weten binnen te komen. Ze doen zich voor als 
medewerker van een energiebedrijf, zorginstantie of pakketdienst. Een-
maal binnen speuren ze de kamers af en nemen mee wat ze te pakken kun-
nen krijgen. Meestal is dat geld, een portemonnee of sieraden.

Marjolijn van Hest, werkzaam bij het 
Centrum voor Criminaliteitspreventie 
en Veiligheid (CCV), heeft al veel 
smoesjes voorbij horen komen. Ze somt 
de gevallen van deze maand op:
“Een keurig echtpaar wil kennismaken 
omdat ze zogenaamd nieuw zijn in de 
buurt. In een ander geval kwam een 
man, in het uniform van een postbedrijf 
een pakketje afleveren. Terwijl het 
slachtoffer wordt afgeleid, doorzoekt 
een handlanger de woning. In een ander 
geval werd een oudere dame overvallen 
en van haar pinpas beroofd door iemand 
die deed alsof hij van de thuiszorg was.”
Volgens Van Hest kunnen oplichters en 
overvallers geloofwaardig overkomen, 
zien er vaak keurig en betrouwbaar uit 
en zijn erg gehaaid. “Veel mensen vin-
den het onbeleefd om iemand voor de 
dichte deur te laten staan. Criminelen 
weten dat. Ze kiezen vaak senioren als 
slachtoffer, maar eigenlijk kan iedereen 
slachtoffer worden van een babbeltruc. 
Dat kan zijn bij de voordeur of de pinau-
tomaat. Daders stellen zich bijvoorbeeld 
voor als bankmedewerker, meteropne-
mer, collectant of zelfs als rechercheur.” 

Geef onbekenden aan de deur geen kans 
om met een smoes of met geweld bin-
nen te komen. “Zorg dat je ziet wie voor 
de deur staat. Daarom is een kierstand-
houder, de stevige variant van een deur-
ketting, een goede oplossing”, vertelt 
Van Hest. “Een kierstandhouder zorgt 
dat de deur maar een paar centimeter 
open kan. Dat is voldoende om een col-
lectant geld te geven of een enveloppe 
aan te nemen. Zo kunnen bezoekers be-
leefd en zorgeloos te woord worden ge-
staan.”

Tips van het Centrum voor Crimi-
naliteitspreventie en Veiligheid
• Maak met uzelf de afspraak dat u 

niet zomaar de deur opendoet voor 
onbekenden. Kijk door het raam, 

deurspion (oogje in de deur) of ge-
bruik de intercom.

• Vraag wie de persoon is en wat deze 
komt doen. Vraag bij twijfel om legi-
timatie, ook als hij of zij zegt na-
mens de gemeente, een bedrijf of in-
stelling te komen. Of bel ter controle 
naar het betreffende bedrijf of in-
stantie. 

• Medewerkers van een bank, verze-
keringsmaatschappij of de thuiszorg 
komen nooit onaangekondigd bij u 
aan de deur. Zij maken altijd vooraf 
een afspraak en vinden het geen en-
kel probleem als u om legitimatie 
vraagt. 

• Geef nooit uw pincode af. Ook niet 
aan medewerkers van de bank of 
politie.

• Aan onverwacht bezoek (bijvoor-
beeld een elektriciteitsbedrijf ) kunt 
u ook vragen om op een ander tijd-
stip terug te komen als er meer men-
sen thuis zijn.

• Plaats een kierstandhouder op de 
deur.

Politiekeurmerk Veilig Wonen
Criminelen kunnen op verschillende 
manieren uw woning proberen binnen 
te komen. Met het Politiekeurmerk Vei-
lig Wonen (PKVW) kunt u de kans op 
een babbeltruc, inbraak of woningover-
val verkleinen. Een van de eisen van het 
keurmerk is dat bewoners altijd kunnen 
zien wie er voor de deur staat. Bijvoor-
beeld door glas naast de deur of een 
deurspion. Ook goede (openbare) ver-
lichting en groenbeheer - dat in het Poli-
tiekeurmerk Veilig Wonen is vastgelegd 
- zorgen ervoor dat er zicht is vanaf de 
straat en vanuit andere woningen op uw 
voordeur. Kijk voor meer informatie op 
www.politiekeurmerk.nl. Op deze web-
site staan nog meer tips om te voorko-
men dat u slachtoffer wordt van een 
babbeltruc of andere vormen van crimi-
naliteit.

Zorg dat u geen slachtoffer wordt van een babbeltruc.

Open Dag SeniorWeb Nuenen 
in Bibliotheek Dommeldal
SeniorWeb Nuenen gaat dit najaar weer van start met een nieuw seizoen vol 
workshops, cursussen, het Computercafé en de gratis Helpdesk.
De in januari nieuw ingerichte locatie binnen Bibliotheek Dommeldal is 
een bijzonder succes gebleken: zowel de ruimte, de nieuwe apparatuur als 
de samenwerking met de bibliotheek is het afgelopen half jaar door een 
ieder zeer positief ontvangen.
Reden dus om vol enthousiasme aan een nieuw seizoen te beginnen.

Aandacht voor vrede    
in de bibliotheek in Nuenen
Powered by Peace is het motto van de Vredesweek 2012. De landelijke Vre-
desweek is dit jaar van 15 tm 22 september. Ook bibliotheek Dommeldal, 
vestiging Nuenen gaat niet voorbij aan de Vredesweek.

Hoge pauselijke 
onderscheiding voor 
Nuenenaar Paul Croonenberg
Op 2 september a.s. ontvangt Paul Croonenberg uit handen van pastor Jan 
van de Laar de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifi ce. Die eer 
valt hem te beurt omdat hij ruim 15 jaar voorzitter is geweest van de Eind-
hovens/Nuenense Stichting MOV die zich inzet om de onderwijskansen 
voor jonge meisjes van het Noord-Keniaanse Boranvolk te verbeteren. De 
onderscheiding is de hoogste die aan een leek wordt uitgereikt. 

Mede door de inspanningen van dhr. 
Croonenberg, en vele vrijwilligers en 
sponsoren met hem, konden tot nu 
toe ruim 200 Boran-meisjes een oplei-
ding volgen. Een aantal van hen volgt 
inmiddels een vakopleiding, anderen 
hebben een baan gevonden in de pu-
blieke sector. Ook kon een van de 
meisjes via een speciale beurs door-
studeren voor arts, en zij is inmiddels 
actief in het betreffende gebied. De 
ANBI-erkende Stichting MOV ont-

wikkelt zelfstandig diverse activitei-
ten, maar werkt ook nauw samen met 
onder meer Cordaid en Samen Verder.

De uitreiking vindt plaats tijdens de 
Eindhovense Vrijwilligersdag die ge-
houden zal worden in de tuin van de 
St. Petruskerk in Eindhoven. De mid-
dag, waarop vele vrijwilligersgroepen 
zich zullen presenteren, begint om 
14.00 uur; de uitreiking staat gepland 
voor 16.00uur.

Paul Croonenberg maakt kennis met een dorpsoudste in het dorpje Kombola in de 
Keniase provincie Merti. 

Dit gebeurt zoals gebruikelijk met 
een Open Dag, waarop iedereen ken-
nis kan maken met alle activiteiten 
van SeniorWeb en waar men meteen 
kan inschrijven voor cursussen op al-
lerlei gebied, welke vanaf oktober van 
start gaan.

Buiten de bekende Basis- en Internet/
Email cursussen, welke wederom in 
blokken ingedeeld zijn, en de Word, 
Excel, PowerPoint en opfriscursussen 
is er weer een scala aan cursussen op 
het gebied van fotobewerking.

Nieuw dit seizoen is een workshop 
onder de naam “U vraagt, wij draai-
en”. Hierin worden eerst de vragen en 
onderwerpen welke de cursisten aan-
dragen geïnventariseerd, waarna de-
ze in de volgende lessen door diverse 
specialisten behandeld worden.

Tevens zal er meer aandacht aan mo-
biele computers zoals smartphones, 
tablets en iPads besteed worden. Tij-
dens de open dag en via een email en-
quête zal de behoefte hieraan gepeild 
worden.

Inschrijven voor cursussen:
De Open Dag is op zaterdag 15 sep-
tember van 10.00 tot 15.00 uur, bij in-
schrijving op die dag krijgt men 10% 
korting op de cursusprijzen.
Voor late beslissers is er op zaterdag 
29 september van 11.00 tot 13.00 uur 
nog een inschrijfochtend.

Het volledige programma is te vinden 
in het programmaboekje dat te ver-
krijgen is in Bibliotheek Dommeldal 
en online te bekijken op www.senior-
webnuenen.nl.

Computercafé en helpdesk:
De wekelijkse Computercafé ochten-
den gaan op donderdag 11 oktober 
weer van start. Voor hulp en advies bij 
computerproblemen kan iedereen ook 
dit seizoen weer elke maandagmiddag 
tussen 14.00 en 16.00 uur terecht op de 
gratis helpdesk, entree via de hoofdin-
gang van Bibliotheek Dommeldal. 
Voor de overige activiteiten (buiten de 
openingstijden van de bibliotheek) 
wordt gebruik gemaakt van de zijin-
gang aan het Theo van Goghhof.

Powered by Peace
Olie, steenkool, goud en andere 
grondstoffen zijn vaak de oorzaak van 
conflict in plaats van een bron van 
welvaart en vrede. Opbrengsten uit 
grondstoffen komen vaak niet ten 
goede aan armoedebestrijding. Ze 
worden daarentegen besteed aan het 
leger, of komen zelfs terecht bij rebel-
lengroepen en criminelen. Op deze 
manier ontstaan nieuwe conflicten en 
worden lopende conflicten in stand 
gehouden. Regelmatig gaat ook de ex-
ploitatie van grondstoffen gepaard 
met mensenrechtenschendingen. In 
de Vredesweek vraagt het Ministerie 
van Vrede aandacht voor dit belangrij-
ke thema. Grondstoffen moeten niet 
langer grond zijn voor conflict maar 
wereldwijd een bron van vrede wor-
den. Het boegbeeld van het Ministerie 
van Vrede is de Minister Jörgen Ray-
mann.

In samenwerking met Solidaridad, de 
Wereldwinkel en de Clemensparochie 
is in de bibliotheek in Nuenen een ten-
toonstelling ingericht over Guatema-
la, waar mens en milieu minder be-
langrijk lijken dan mijnbouw.
Op maandag 17 september, van 20.00-
22.00 uur, is er een lezing door Daan 
Janssens, lector Religie, Zingeving en 
Levensbeschouwing op een hoge-
school in België. Daarnaast is hij werk-
zaam als coördinator bij Catapa Bel-
gië, de organisatie die zich bezighoudt 
met (anders) globalisering en duurza-
me ontwikkeling.
Wilt u zeker zijn van een plaats? Dan 
kunt u een plaats reserveren in de bi-
bliotheek of via de website www.bi-
bliotheekdommeldal.nl

Er is geen toegangsprijs vastgesteld 
voor de lezing. Maar een vrijwillige 
bijdrage is altijd welkom.

Veel ruimte op de nieuwe locatie in Bibliotheek Dommeldal
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Uit d’n hoek…
Vandalen

Op één van de laatste mooie dagen van de zomer had ik een oude jeugdvriend 
op bezoek. Hij woont inmiddels al weer jaren in Amsterdam. Natuurlijk hebben 
we, al fietsend, een rondje Nuenen-uit-onze-jeugd gedaan: Wentelwiek, Mol-
vense Erven, Kernkwartier. En we brachten een bezoek aan het Vincentre. Hij wil-
de er graag naar toe, ik was er nog nooit geweest. We werden geholpen door een 
heel aardige en behulpzame mevrouw.
 Het Vincentre. Tja. Het is best leuk maar er hangen natuurlijk geen echte 
werken van Van Gogh. Daar loop je toch naar te zoeken. Al was het maar een teke-
ning of schets. Wel kun je er luisteren naar een geluidsopname van ik geloof Leo 
Kuijten en Piet van Hoorn, pratend over Van Gogh. Zij waren de laatste twee die 
hem nog persoonlijk hebben gekend. Vooral dat oude Nuenense dialect dat ze 
spreken is de moeite waard. 
 Speciale aandacht is er voor de oude toren die in de Tomakker heeft ge-
staan. Van Gogh heeft die meerdere malen op het doek vereeuwigd. Na een be-
sluit van de gemeenteraad is de toren in 1885 afgebroken. ‘Vandalen’, aldus Van 
Gogh. Een vooruitziende blik.
 Het was een bijzonder aangename dag.

Edwin Coolen

Advocatuur Theo de Egel
Eens per drie weken schrijft Theo De Egel 
een prikkelende column over de turbulente 
wereld waar Nuenen ook deel van is.

HC Nuenen 70 jaar

Jubileum weekend goed gevierd
Vrijdag 24 augustus, vanaf 20.00 uur werden leden en belangstellende wel-
kom geheten in het clubhuis. De voorzitter opende met  een onderhouden-
de speech het jubileumweekend. Er werd stilgestaan bij het overlijden van 
Johan Schrauwen en Lies van Hoorn die veel betekend hebben voor de club. 
Zij zaten in de commissie die destijds de eerste 2 kunstgrasvelden hebben 
gerealiseerd. 

Daarna werden Dionne Keeris,  Bart-
Jan Goossens , Harrie Smulders, Nick 
de Rooij en Suzan van de Ven geroemd 
voor hun 25 jarig jubileum en Christ 
van de Akker, Anton Smeulders, 
Maarten Kreepel, Paul Verhallen, 
Hans Buker , Marc van de Ven en An-
thonie de Rooij voor hun 40 jaar lid-
maatschap. Degene die aanwezig wa-
ren kregen het speldje opgespeld. 
Onder luid applaus werden vervol-
gens de nieuwe leden van verdienste, 
Han van de Goor, Marieke Zandber-
gen en Anton van Esch en de ereleden 
Peter van Merode, Cobi Loeffen, Jo-
han Thomas en Fred Kuyken in de 
bloemetjes gezet. 
En toen, waar het goede gevulde club-
huis op gewacht had, waren de spreek-
minuten voor Marc Lammers.  Een 
boeiende voordracht “Hoe motiveer je 
je team om te winnen” gelardeerd met 
filmpjes en onverwachte side kicks 
wist Mark de aanwezigen te boeien. 
Zijn aanpak is natuurlijk ook toepas-
baar op jezelf en bijvoorbeeld je werk-
omgeving. De avond eindigde met ge-
animeerde discussies en een drankje.

Zaterdag stond in het teken van de 
jeugd. Een dagvullend programma 
met  voor de allerjongsten een clinic 
verzorgd door H1 en D1 en wedstrijd-
jes voor de junioren, waarbij het niet 
ging om koste wat het kost te winnen 
maar een mooie gelegenheid  werd ge-
boden om kennis te maken met de 
nieuwe teamleden en coaches,  de tips 
en  tactieken van Marc Lammers uit-

proberen, jongens  tegen de meiden, 
jong tegen oud. Kortom een heerlijk 
gemoedelijke dag met veel aanloop 
van belangstellenden en ouders aan de 
rand van de velden.

Om 20.00 uur stonden de deuren van 
het Klooster open. Op de achtergrond 
stond het DJduo Viktor en Rolf re-
laxed in te draaien. De beat ging snel 
naar een hoger nivo. Het optreden van 

Volop belangstelling bij de clinic voor de jeugd

Marc Elbers, de Nuenense Elvis, zorg-
de dat de stemming helemaal los 
kwam. 
De zondag was voor de senioren, vete-
ranen HCNuenen teams en gelegen-
heidsteams.  Helaas wilde het weer 
niet meer meewerken. Menig potje 
werd in de stromende regen afge-
werkt. Maar dat mocht de pret niet 
drukken. De organisatie zorgde dat de 
stemming er goed in bleef, de inwen-
dige mens werd versterkt. De gelegen-
heidsteams, voornamelijk oud Nue-
nen-spelers, hadden in ieder geval 
ruim te tijd om samen weer als van-
ouds een onvervalst balletje te slaan, 
op het terras een biertje of wat te drin-
ken en bij te praten.
Over 5 jaar zijn zij en nog vele andere 
oud Nuenen-spelers weer van harte 
welkom. Het 75 jarig bestaan zal dan 
vast en met een groots feest voor jong 
en oud gevierd worden.

Nuenense KBO Seniorenorkest

Zilveren jubileum met muziek
Eind september is het 25 jaar geleden dat de eerste polka-, wals- en mars-
klanken van het  Nuenense KBO Seniorenorkest voor een zaal vol nieuws-
gierige luisteraars ten gehore werden gebracht. Met trots kon KBO-voorzit-
ter Frans Bekkers, de initiatiefnemer van het orkest, toen deze nieuwe seni-
oren blaaskapel presenteren. Dirigent Henk van de Poel had ‘zijn’ muzikan-
ten de maanden hiervoor enthousiast tot klankvol samenspel gebracht en 
samen verzorgden ze een succesvol eerste optreden.

Al diverse malen hadden, midden ja-
ren tachtig van de vorige eeuw, enkele 
ervaren maar nog actieve blaasmuzi-
kanten elkaar, tijdens de vele Nuenen-
se KBO-activiteiten, aan de muzikale 
jas getrokken en samen gepleit voor 
de oprichting van een senioren blaas-
kapel. In Nuenen kenden ze verder 
nog oud muzikanten genoeg, die zeker 
ook wel te porren waren voor deelna-
me aan een seniorenkapel. Het KBO-
bestuur was meteen enthousiast en 
via commissies  werden gezwind con-
tacten gelegd voor leden, instrumen-
ten, lessenaars, geschikte muziek en 
een dirigent. 
Vanaf de officiële oprichting begin 
1987 startte men met de repetities en 
snel merkten de senioren dat het 
klankvol samenspel ze nog goed af-

ging. Het KBO-bestuur mocht al na 
enkele maanden eens op de repetities 
komen luisteren.

Muzikaal treffen
Zondag 30 september viert het KBO 
Seniorenorkest het zilveren jubileum 
in Het Klooster. Drie orkesten verzor-
gen die zondagmiddag een muzikaal 
treffen in de theaterzaal. De voorbe-
reidingen zijn in volle gang. Naast een 
optreden van het jubilerende Nuenen-
se orkest zullen de vele liefhebbers van 
pittige blaasmuziek kunnen genieten 
van de gerenommeerde seniorenor-
kesten uit Geldrop en Kessel (Lim-
burg). De Nuenense muzikanten no-
digen u die middag graag uit op hun 
muzikaal jubileumfeest. Ze blazen u 
een ‘van harte welkom’ toe.

PvdA presenteert banenplan 
voor Brabant
 
De Partij van de Arbeid wil een einde maken aan de toenemende werkloos-
heid in Brabant. Na twee jaar van economische stilstand van het kabinet-
Rutte, met meer dan 500.000 werklozen, is het tijd voor een echte aanpak 
van de crisis, zeggen de Brabantse (kandidaat-)Kamerleden Attje Kuiken, 
Martijn van Dam en Michiel Servaes. Daarom presenteerden zij bij de ope-
ning van een nieuw campagnekantoor in Den Bosch een plan om meer dan 
10.000 banen in Brabant te creëren. 
De PvdA wil meer halen uit het poten-
tieel van Brabant, die een unieke com-
binatie van onderzoek, ontwikkeling 
en maakindustrie in zich herbergt. Zo 
wordt de High Tech Campus in Eind-
hoven uitgebreid met steun van de 
overheid, komt er een innovatiefonds 
voor het mkb en worden nationale 
gelden ingezet voor innovatie.
 
Ook ziet de PvdA meer kansen voor 

Keramiek bij het CAN
De afdeling keramiek is de afgelopen zomer behoorlijk veranderd. Er zijn 
twee nieuwe docent/kunstenaars keramiek bij gekomen. Zij verzorgden al 
langer cursussen in Nuenen, maar tot nu toe nog niet bij Kunstencentrum 
CAN. Het team daar bestaat dan nu uit de volgende kunstenaars-docenten: 
Paula Grooten, Rianne Schaaf en Mariëlle van den Bergh.

Wij spraken één van de docenten. 
1. Wat zijn volgens jullie de belang-   
rijkste dingen die cursisten bij Kun-
stencentrum CAN leren binnen jouw 
cursussen?
Allereerst is het belangrijk dat we een 
fijne sfeer binnen de groep kunnen 
vormen om zo ongedwongen bezig te 
kunnen zijn. Met keramiek kun je ge-
bruiksgoed en eigen beelden maken, 
modern, figuratief of abstract. Klei 
geeft deze mogelijkheden. 
De cursisten (kinderen/jongeren) le-
ren om met plezier te werken en mooie 
werkstukken te maken. Klei is een zeer 
veelzijdig materiaal. 

2. Wat vind je belangrijker voor de 
cursisten: beeldend werken of 'het vak' 
leren?
Ik vind het beeldend werken met klei 
het belangrijkste, en wil je dat goed 
doen, dan moet je zeker ook de tech-
niek beheersen. Het is namelijk heel 
erg jammer wanneer je een heel mooi 
portret hebt gemaakt in klei, zeg maar 
‘jouw meesterwerk’, en daar knallen 
dan onverwacht bij het stoken van het 
werk in de oven de oren vanaf. Dat kan 
zo maar gebeuren, want dan heb je 
waarschijnlijk lucht onder de aange-
plakte oren laten zitten. 

3. Een cursus volgen bij het CAN is 
meer dan bezig zijn met kunst hoor je 
wel eens in Nuenen. Kun je aangeven 
wat dat is: meer dan bezig zijn met 
kunst?
Naast het plezier van het kijken naar 
kunst en het te doorgronden krijgt het 
maken van eigen werk iets extra’s. 
Vooral het leuke is dat je dit met meer 

mensen samen deelt tijdens de cursus. 
Het is op die manier een ontdekkings-
tocht naar jou zelf. Je leert dingen over 
jezelf als je beeldend bezig bent. Je kri-
jgt opdrachten, die je waarschijnlijk 
nog nooit hebt gehad, of waar je nog 
nooit over nagedacht hebt en dan vol-
gt er een avontuur in klei. Na de cur-
sus heb je heel veel geleerd, niet alleen 
over klei en kunst, maar ook over 
jezelf.

4. Wat is voor jou het belangrijkste 
van je lessen? Dat de cursisten enthou-
siast worden voor keramiek met al 
haar mogelijkheden en het belangrijk-
ste doel voor mij als docent is als een 
cursist trots is op zijn werk.

Deelname Fotospeurtocht 
Gerwen nog mogelijk
Werkgroep Leefbaarheid Gerwen (WLG) laat weten dat de aangekondigde 
fotospeurtocht nog openstaat tot en met 1 september, voor aanmelding . 
Onder de noemer “Ken je dorp” wordt de tocht gelopen op 5 september van 
13.30 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. 
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 op nr 06-41102625.

het platteland. Er moet worden geïn-
vesteerd in recreatie en toerisme. Tot 
slot worden zorgboerderijen verder 
ontwikkeld, door te investeren in zorg 
dichtbij mensen.
 
Deze en meer voorstellen leveren 
ruim 10.000 banen op in de gehele 
provincie. ‘Wij willen Brabant sterker 
en socialer maken. Daarom gaan we in 
Den Haag voor u aan de bak’, aldus 
Attje Kuiken.

Wijziging 
startplaats bij 
WandelSportVer. 
Nuenen
 
Tijdens de maand september is de 
startlocatie, voor de zondagmor-
gen- en woensdagavondwandeling 
bij de Nuenense wandelsportveren-
ging WSV, de ingang van de tennis-
velden op Sportpark De Lissevoort.

Op zondagmorgen om 09.00 uur en 
op woensdagavond om 19.00 uur ver-
trekken 2 groepen, ieder in een eigen 
tempo, voor een sportieve wandeling 
van maximaal 2 uur door de mooie 
Nuenense omgeving. Iedereen is wel-
kom om ook eens vrijblijvend mee te 
wandelen. Vooraanmelden daarvoor 
is niet nodig, men kan zich melden op 
de startlocatie.
Voor nadere informatie: http:// www.
wsvnuenen.dse.nl. Ook kunt u mailen 
naar het secretariaat, joke_wsv@hot-
mail.com

Perenijsje doen:
Eén flesje Cassis Hero Fruit, één ijskoud blikje Coca-Cola en één perenijsje AH 
eigenmerk waren, buiten mijn salaris, de opbrengst van mijn zaterdagbaan: het 
bezorgen der post.
Het was een loeihete zaterdagmiddag en de burgerij had medelijden met de 
zwoegende postbezorger. Ik nam alles dankbaar, maar bescheidden aan en heb 
zo de brieven fluitend kunnen bezorgen. Nooit eerder kwam ik zo vrolijk thuis. 
Het beeld van een maatschappij “waarin niemand nog om zou kijken naar dé an-
der” was in drie uur tijd teniet gedaan.
Blijkbaar werkt het zo dat wanneer het boven de 30 graden komt wij als mens-
heid elkaar steunen. Samen slepen we ons door die dagen heen. 
Als postbezorger ben ik het gewend, dat iedereen achter mij rent. Voorheen was 
dat met krankzinnige blikken in ogen die bijna uit elkaar klapten van woede. 
Stampvoetend beten ze mij teksten toe als “Dit is nummer 28 ja!” of “Wat moet 
die fiets hier?” of “Leer lezen!”. Ik heb de dood vaak recht in de ogen gekeken.
Maar het was boven de 30 graden dus in plaats van haat, geweld en scheldpar-
tijen kwamen perenijsjes in polonaise uit de vele voordeuren. 
Hitte verbindt. Zweet verbroedert. Kokend kwik socialiseert. 
Eigenlijk kunnen wij Syrië alleen redden door de opwarming van de aarde een 
stevige boost te geven. Gassen met die Hummer! De mannen van Assad zullen 
het inslaan van kinderhoofden verruilen voor het uitdelen van perenijsjes. 
Want; kokend kwik socialiseert. Zweet verbroedert. Hitte verbindt.
In de strijdt om zetels in de tweede kamer gaan ongetwijfeld nog een hoop ver-
hitte debatten plaats vinden. 
Dan zal “doe eens normaal man”, “Knettergek geworden” en “de stekker heeft er 
nooit ingezeten” veranderen in “wilde gij een blikse cola?”, “is Cassis ook goed?” 
en “Perenijsje doen?”. Niks Nederland moet duurzamer, onafhankelijker, sterker 
of bewuster. Het moet warmer. Het moet heet. Loeiheet verdomme! Dan veran-
deren gesloten gordijnen in mannen en vrouwen die zwetend met smeltende 
perenijsjes in de hand wachten op toevallige passanten om hen achterna te sprin-
ten met de vraag der vragen; “Perenijsje doen?”

Ik wens u een warme nazomer,
Theo De Egel
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Korfbal

Korfbal

Wielersport

Voetbal
P r o g r a m m a

RKSV NUENEN
Zaterdag 1 september
Nuenen Vet.A - EVV Eindhoven  16.15
De Valk - Nuenen Vet.B v .............. volgt
Zondag 2 september
Nuenen 1 - Schijndel 1  ................. 14.30
Nuenen 2 - Best Vooruit 2  ........... 12.00
Nuenen 3 - ODC 3  ........................ 12.00
Nuenen 4 - Brabantia 3  ................ 12.00
Nuenen 5 - Reusel Sport 4 ........... 12.00
RKSV Heeze 3 - Nuenen 6  .......... 12.00
DVS 5 - Nuenen 7  ......................... 10.00
SBC 7 - Nuenen 8  .......................... 12.00
Nuenen 9 - Gestel 9  ...................... 10.00
SBC 12 - Nuenen 10  ..................... 12.00
Nuenen 11 - Braakhuizen 7  ........ 14.00
DESK VR2 - Nuenen VR1  ........... 10.00 
RKVVO VR2 - Nuenen VR2  ....... 10.00

EMK
Zaterdag 1 september 
RKVVO - EMK Classics   ............. 17.00

 Zondag 2 september 
BES 2 - EMK 2   .............................. 10.30

RKVV NEdERwEttEN
Zaterdag 1 september
Vet. Nederwetten -  Braakhuizen  16.30
Zondag 2 september
Nederwetten 1 - RKGSV 1  .......... 14.30
Nederwetten 2 - De Valk 3  .......... 12.30
RKVVO 7 - Nederwetten 3  ............9.30
Bladella Da1 - Nederwetten Da1 ...9.45

KoRfbal
Zaterdag 1 september 
Skunk - NKV 1 ............................... 15.30

EmK - ZSC 3-1 (beker)
Kort na het starten van de wedstrijd was er een wolkbreuk waarbij enorme 
hoeveelheden water uit de hemel kwamen. Dat duurde de gehele eerste 
helft. EmK paste zich beter aan dan ZSC (Zwaluwen Sparta Combinatie uit 
Westerhoven opgericht in 1927) en speelde grotendeels op de helft van de 
tegenstander. 

gert van geffen erelid EmK
Erelid worden bij EmK is moeilijker dan het krijgen van een lintje van de 
Koningin. In de bijna 50 jaar geschiedenis van EmK werden maar 5 leden 
tot erelid benoemd. Eén van hen was Toon van geffen de vader van gert. 
Toon was één van de oprichters van EmK en de eerste voorzitter. 

rKgSV - Wilhelmina Boys 2-2 
(beker) 
rKgSV speelde verdienstelijk in een sportieve wedstrijd gelijk tegen Wil-
helmina Boys. Het eerste deel van de eerste helft was Wilhemina Boys de 
sterkere. De eerste goede kans van de Boys kwam in de 17e minuut. over 
links kon een speler alleen op keeper rob van Hoek af gaan. Thijs Janssen 
wist nabij de doellijn te redden.

Gert werd in 1967 lid van EMK. Het 
voetballen werd er bij de familie van 
Geffen met de paplepel in gegoten. De 
5 zussen van Gert zouden ook volgen 
met de oprichting van een damesteam 
bij EMK, iets ongebruikelijks in die 
tijd. Tot enkele jaren geleden was Gert 
een actief voetballer bij EMK. Hij 
doorliep alle jeugdteams van EMK, 
speelde in het standaardelftal en was 
mede de oprichter van het veterane-
nelftal. Ook was hij leider van diverse 
elftallen. Van 1992 tot 2001 was Gert 
voorzitter van de jeugdcommissie bij 
EMK. Los van het aansturen van deze 
jeugdcommissie, was Gert vaak be-
trokken bij het organiseren van het 
jeugdkamp, Sinterklaasintocht, paas-
eieren zoeken, etc. Het jeugdkamp or-
ganiseren, is ook geen kleinigheid voor 
kinderen van 6 tot 12 jaar. Dat deed 
Gert 15 jaar lang van 1980 tot 1995. In 
2000 werd hij lid van het bestuur van 
EMK, om een jaar later voorzitter te 
worden. De accommodatie en materi-
alen hadden altijd zijn aandacht en 
Gert was niet alleen actief bij het aan-
sturen van de vrijwilligers, maar stak 
ook de handen uit de mouwen tot vrij 
recent, waarbij hij zijn steentje bij-
droeg bij de laatste verbouwing van de 

kantine van EMK. In 2006 kon Gert 
het stokje van voorzitter overdragen. 
Tijdens zijn voorzitterschap was er een 
duidelijke groei van het aantal leden en 
werd er toen al een fikse verbouwing 
en uitbreiding van de kantine gereali-
seerd. Daarnaast was Gert van 2001 
tot 2011 bestuurslid van de stichting 
die het beheer van de sportvelden en 
sportaccommodaties in Nuenen re-
gelt. Gert was ook een actief supporter 
van EMK, chauffeur en toeschouwer 
bij het voetballen van de kinderen. Dat 
Gert nog tijd had voor andere activi-
teiten is bijzonder. Zo was hij een ac-
tieve participant bij het Nuenense car-
navalsgebeuren. In 2002 was hij Prins 
carnaval bij de Riefels, als Gert d’n ur-
ste, hij was actief bij de Mauwers en 
meerdere keren trad hij op als tonpra-
ter bij de pronkzittingen. Heel vaak 
was Gert te zien bij de carnavalsop-
tochten. Op vrijdag 24 augustus was er 
een druk bezochte receptie in de kan-
tine van EMK met vrienden, familiele-
den (o.a. zijn 5 ooit voetballende zus-
sen), leden en oud-leden van EMK en 
bestuursleden van andere verenigin-
gen. 
Het bestuur van EMK bedankte Gert 
en Carien, voor de vele inspanningen. 

In de 25ste minuut werd het 0-1 als 
gevolg van een foutieve terugspeelbal. 
De bal werd langs de keeper de goal in 
geschoven. In de 37ste minuut kregen 
de Boys een tweede kans, maar de bal 
werd aan de goede kant van de paal 
naast geschoven. Het laatste deel van 
de eerste helft werd Gerwen dreigen-
der. In de 40ste minuut kreeg Justin 
Hartmann een goede kans over links 
maar hij schoot over.

De tweede helft ging gelijk op. In de 
60e minuut kwam via een strafschop 
de gelijkmaker voor RKGSV. Thijs 
Janssen werd na een vrije trap in het 

strafschopgebied gevloerd. De prima 
leidende scheidsrechter legde de bal 
op de stip. Nick van Loon schoot strak 
in de hoek en de keeper was kansloos.
In de 65e minuut kwam Gerwen goed 
weg door twee prima reddingen ach-
ter elkaar van Rob. Kort daarna kwam 
Wilhelmina Boys op voorsprong, 
maar in de 75e minuut kon invaller 
Rik van Dael bij een rebound prima in-
tikken. De spelers die van de A zijn 
overgekomen hebben zich goed aan-
gepast. Ze lieten zien hun mannetje te 
kunnen staan en met respect maar 
geen ontzag voor de tegenstander de 
duels aan te gaan. 

In de druilende regen maakte Ruud 
Bijsterveld de 1-0 met een kopbal. De 
2-0 werd gescoord door Jordy Fühler. 
Na de rust had EMK opnieuw de over-
hand maar de tegenstander bood meer 
verweer. Op een spaarzame tegenaan-
val werd de 2-1 gescoord met een fraai 
afstandsschot in de bovenhoek van de 
goal van Edwin Cuppen. EMK bleef 
druk houden op de tegenstander. Uit-
eindelijk kon Ruud Boerema de eind-

stand op 3-1 brengen met een schuiver 
in het doel van ZSC na een fout in de 
verdediging. Het was een bijzonder 
sportieve wedstrijd. Scheidsrechter 
Verhagen stelde vast dat de eerste 
overtreding pas in de 22e minuut van 
de wedstrijd plaats vond. 

Iedereen die aanwezig was, zal zich de 
bijzondere weersomstandigheden her-
inneren. 

geslaagde opening jubileumjaar 
Korfbalvereniging NKV 
 
Liefst 43 koppels hadden zich voor het koppeltoernooi ingeschreven. In 
drie categorieën werd er om de hoofdprijs gestreden. De vier beste koppels 
in elke categorie gingen naar de halve finale. De twee koppels die daarin de 
meeste doelpunten konden scoren plaatsten zich voor de finale. 
In de seniorenfinale won het jonge 
koppel Mike Bekkers en Tim Wig-
mans toch wel verrassend met 15-14 
van het favoriete koppel Bart en Je-
roen van den Heuvel, die in de voor-
ronden verreweg de meeste doelpun-
ten hadden gescoord.
In de categorie aspiranten waren de 
zusjes Lieke en Judi Veldwijk te sterk 
voor Maike van Stipdonk en Noor van 
Leeuwen. 
Bij de jongste categorie ging de winst 
naar Kim van den Brink en Nik van 
den Heuvel.
In de pauze van de wedstrijd van het 
eerste team begonnen de aanwezige 
jeugdleden aan hun bijdrage om het 
jubileumjaar officieel te openen met 
het nemen van 50 doorloopballen. 
Raymond van de Ven was de gelukkige 
maker van de 50ste doorloopbal. 
Toeschouwers en deelnemers moch-
ten vooraf een gokje wagen hoe lang 
de jeugd erover zou doen om de 50ste 
doorloopbal te maken. Geert Smits 
was de gelukkige winnaar met een ge-
raden tijd van 15 minuten en 30 se-
conden.
 
Na de finaleronden was het wederom 
de beurt aan de voorzitter om de prij-
zen uit te reiken aan de winnaars van 

het koppelschieten. Een prachtig, 
uniek shirt met opdruk ter herinne-
ring aan deze feestelijke opening, 
werd aan de winnaars overhandigd.

Sport en spel van 
4-7 jaar in de 
Kangoeroe Klup
Speciaal voor kinderen van 4 tot 7 
jaar is er elke zaterdagmorgen de 
Kangoeroe Klup. op het terrein van 
NKV kunnen jongens en meisjes die 
al op school zitten zich samen met 
leeftijdgenootjes sportief uitleven.

De Kangoeroe Klup is een speciale 
groep die nog geen competitiewed-
strijden speelt, maar al wel leert om te 
gaan met spelen in teamverband (zo-
wel met jongens als meisjes), spelletjes 
doet met de nodige uitdagingen en die 
zorgt voor heel veel plezier.
Tot eind oktober wordt buiten ge-
speeld op het kunstgrasveld. Vanaf 
november tot begin maart spelen ze in 
de Hongerman, ook op zaterdagmor-
gen. En in het voorjaar zijn ze weer 
lekker buiten.
Er is nog ruimte voor nieuwe leden 
van de Kangoeroe Klup. Heb je zin om 
mee te doen? Op zaterdag 8 septem-
ber is er een open training op het 
hoofdveld van NKV aan het Wet-
tenseind. De aanvang is om 10.00 uur, 
en er is een pauze waarin iets met zijn 
allen gedronken wordt.

Meer weten over de Kangoeroe Klup 
bij NKV? Kijk op www.nkvkorfbal.nl 
of op www.kangoeroeklup.nl 

Zilveren jubileum toerclub 
´De gerwense renner̀
In augustus 1987 werd door Noud Leenders het initiatief genomen om een 
supportersclub voor gerwense wielrenners op te richten. Het eerste bestuur, 
dat aantrad, bestond uit Noud Leenders voorzitter, Jos Bisseling secretaris, 
Henk minnaar penningmeester en Henk Willems toeractiviteiten. ook de 
naam was geen probleem en Toerclub ´De gerwense renner` was geboren. 

De vereniging stelde zich ten doel 
fietsmogelijkheden te bieden aan 
jeugdige inwoners en het bevorderen 
van de fietssport in het algemeen. Veel 
actieve renners uit Gerwen hebben tot 
2001 geldelijke steun ontvangen om 
als belofte of amateur de actieve wiel-
rennerij te kunnen beoefenen, zoals 
Martijn van Moorsel, Marcel Boude-
wijns, Jurgen van Pelt, Jeroen Dam, 
Mario Willems en Leon en Piet Rooij-
akkers. 

Naast het stimuleren van jonge ren-
ners werd de club steeds meer een 
club van recreanten die in hun vrije 
tijd graag samen met elkaar willen 
fietsen. Zo vertrok al snel elke dins-
dag- en donderdagavond klokke half 
zeven en later ook op zondagmorgen 
een groeiend aantal Gerwenaren van 
alle leeftijden op de renfiets voor een 
trip van 50 tot 80 kilometer. Boven-
dien ging de toerclub al snel deelne-
men aan grotere officiële tochten. Ook 
organiseerde “de Gerwense Renner  
eigen grote tochten als Gerwen-Zie-
rikzee-Gerwen en de Mergellandrou-
te. 

Naast wielrennen op de weg werd 
moutainbiken in de jaren ’90 steeds 
populairder en ook hier heeft ‘de Ger-
wense Renner’ stimulerend bij opge-
treden door mountainbikers bij de 
vereniging toe te laten. De club heeft 
ook 9 jaar lang een veldtoertocht ‘om 
Gerwen’ georganiseerd.

De afgelopen 25 jaar hebben opeen-
volgend: Jan Smits Isorama, Albert 
Dekkers Keukens en De Smulders 
Groep als sponsor gezorgd voor de te-
nues. 

Jaarlijks organiseert de club een feest-
avond, maar dit jaar wordt het voor de 
inmiddels 55 leden tellende vereni-
ging vanwege het 25-jarig jubileum 
extra feestelijk met een gezamenlijk 
ontbijt, een jubileumrit met verassin-
gen, een diner en een feestavond. Dat 
alles vindt op zaterdag 1 september 
plaats. 

Ongetwijfeld wordt dan erelid Noud 
Leenders door de huidige voorzitter 
Theo Leenders extra in het zonnetje 
gezet. 

Een groepsfoto van de Gerwense Renner.

De winnaars op de foto zijn vlnr Lieke Veldwijk, Judi Veldwijk, Kim van den Brink, 
Nik van den Heuvel, Tim Wigmans en Mike Bekkers

Gert van Geffen bezig aan zijn bedankwoord.
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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 2 september 2012
www.janlinders.nl
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Struik 
Krachtbouillon
alle varianten 
350 ml     
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Lipton Ice Tea 
alle varianten 
1500 ml 
1.47-1.65  
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Abrikoos, kers, appel 
of kruimel gele room 
10-12 personen
per stuk     
5.79   

2
99

De lekkerste 
vlaai van 

Nederland
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