
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

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

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

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

Jaargang 54 - Nr. 36 - 6 September 2012

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

gordijnen concurrent kader.pdf   14-12-2009   14:11:52

Vindt u nieuwe gordijnen
te duur?

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

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

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

Tel./Fax 040-7519051
www.degordijnenconcurrent.nl
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k: Kleinschalige 
evenementen 
scoren 
geweldig

Italiaans 
Mariahout 
staat
op z’n kop

Afscheid
Henri Smits
in 
Het Klooster

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

Rond de Linde 
Ook elke 

DONDERDAG op
www.ronddelinde.nl

Al meer dan 35 jaar
u vertrouwd adres voor

alles op het gebied van glas.
 

Renovatie • Nieuwbouw
Herstel • Spiegels • Decoratie

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

info@glasbedrijfsmits.nl
www.glasbedrijfsmits.nl

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

GLASZETTER

AANKONDIGING
Bestemd voor patiënten van

Medisch Centrum Aan de Berg.
Binnenkort is het voor alle geïndiceer-
de patiënten weer tijd voor de griep-
prik. Net als vorig jaar zal iedereen die 
voor de griepvaccinatie in aanmerking 
komt een persoonlijke uitnodiging 
ontvangen. Het verzenden van deze 
persoonlijke uitnodigingen kost veel 
tijd. Deze tijd besteden we liever aan 
patiëntenzorg. Daarom hebben wij als 
huisartsen, net als vorig jaar besloten 
om voor het verzenden van de grie-
poproep gebruik te maken van een 
mailingbedrijf. Dit bedrijf zal eenmalig 
gebruik maken van een lijst met 
adresgegevens van de geïndiceerde 
patiënten. Er worden vanzelfsprekend 
GEEN medische gegevens meege-
stuurd. Het adressenbestand blijft 
vertrouwelijk en wordt alléén voor de 
griepoproep gebruikt. Direct na het 
versturen van de mailing wordt het 
gehele bestand vernietigd. Mocht u in 
aanmerking komen voor een griepprik 
en ernstige bezwaren hebben tegen 
het eenmalig doorgeven van uw NAW 
gegevens voor de oproep, dan kunt u 
dat tot vrijdag 14 september schrifte-
lijk kenbaar maken aan uw huisarts. 

UW STEM 
VOOR EEN 

TOEKOMST MET AMBITIE

Open monumentendag 2012
Evenals vorige jaren heeft de heemkundekring De Drijehornick voor de 
Open Monumentendag een programma samengesteld. Inhakend op het 
landelijk thema ‘Groen van Toen’ is een fi etstocht uitgezet van ongeveer 13 
km, waarbij het accent ligt op het monumentale groen waaraan onze 
gemeente rijk is. De start is om 12.00 uur in de Kloostertuin, Park 1. Eind-
punt is de Opwettense watermolen rond 17.00 uur.

Soeterbeek
Centraal staat dit jaar de buitenplaats 
Soeterbeek (sinds 2001 een be-
schermd rijksmonument). De familie 
Smits van Oyen stond welwillend te-
genover ons verzoek de buitenplaats 
open te stellen tijdens Open Monu-
mentendag 2012. Het park met zijn 
monumentale en bijzondere bomen 
rondom de villa is dan voor deelne-
mers vrij toegankelijk. Elke deelnemer 
ontvangt een gratis boekje, waarin 

Nuenens grootste 
vlooienmarkt 8 en 9 september
Op zaterdag 8 en op zondag 9 september vindt alweer de 45ste vlooien-
markt plaats in en om de nieuwe blokhutten Pastoorsmast 12, Oude Lan-
den, van Scouting Panta Rhei. 
Scouting Panta Rhei organiseert de 
jaarlijkse vlooienmarkt dit jaar voor 
alweer het 45ste jaar. De vlooienmarkt 
zal plaatsvinden van 12.00 tot 16.00 
uur op zaterdag 8 en zondag 9 septem-
ber 2012. 
Er zijn 45 goed gesorteerde kramen 
van speelgoed tot boeken, van kleding 
tot computers en van fietsen tot glas-
werk en servies. En natuurlijk is er 
weer het onmisbare opbod, waar weer 
op geboden kan worden. Ook kunt u 
terecht voor een hapje en een drankje 
in een gezellige tent. Tijdens de vlooi-
enmarkt vindt u op het scoutingter-
rein stafleden die u meer kunnen 
vertellen over de vereniging en u kunt 
hier uw kind opgeven om lid te wor-
den bij scouting Panta Rhei. Loop eens 
langs en maak vrijblijvend kennis met 
scouting Panta Rhei.

Wilt u meer informatie over de vlooi-
enmarkt of wilt u meer informatie 

over de vereniging, kijk dan op  www.
scoutingpantarhei.nl. 

Dat wordt nog eens leuk winkelen!

Voor 50 of 100 euro gratis winkelen?
In het centrum van Nuenen wordt het op de vrijdagavonden leuk winkelen! De 
rode loper ligt voor u uit. Dit allemaal op initiatief van Winkelhart van Nuenen. 
Zij ontwikkelden samen de volgende 
actie: Met uw bezoek op de koopavon-
den tussen 18.00 en 21.00 uur maakt u 
de komende maanden (tot 26 april 
2013) kans op gratis winkelen ter 
waarde van 50 of 100 euro bij de ver-
schillende ondernemers in Nuenen 
centrum. De winkeliers hebben met 
elkaar deze geweldige actie verzonnen 
om u als klant te verrassen met iets ex-
tra’s. Het gezamenlijke initiatief is af-
gelopen vrijdagavond gestart en loopt 
nu nog 34 weken. 

Hoe werkt het?
U gaat tijdens de koopavond winkelen 
en levert uw kassabon met tijd, datum, 
naam en telefoonnummer in, in de bus 
die op het Parkhof staat. Elke vrijdag-
avond wordt daar om 21.00 uur een 
prijswinnaar uitgetrokken. De prijs-
winnaar mag een waardebon van 50 of 
100 euro uitzoeken uit de lijst van alle 
deelnemende ondernemers. 

U kiest zelf waar u uw bon wilt beste-
den. Elke winkelier kan één keer geko-
zen worden. Elke laatste vrijdag van de 
maand maakt u kans op 100 euro, alle 
andere vrijdagen kans op 50 euro. 

U bent namens Winkelhart Nuenen 
hartelijk welkom. De rode loper wordt 
voor u uitgerold.  

Open dag genealogie
Op zaterdag  22 september is er in de bibliotheek in Nuenen een open dag 
rond Genealogie. Heemkundekring De Drijehornick uit Nuenen organi-
seert deze dag samen met de Nederlandse Genealogische Vereniging (afd. 
Kempen en Peelland), met Seniorweb Nuenen en bibliotheek dommeldal. 
Alles in het kader van hun 40-jarig jubileum. Bibliotheek Dommeldal Nue-
nen, van 11.00-14.00 uur aan het Vincent van Goghplein 97 te Nuenen.

aanvullende informatie over 12 aan-
dachtspunten op de route. De groen-
elementen daarin zijn beschreven 
door Kees Bottema. 
Naast de routebeschrijving wordt ook 
een plattegrond van het Park met zijn 
vele bijzondere bomen uitgereikt, ge-
maakt door Bob de Smit. Jannie en 
Kees Bottema van het IVN zijn op het 
landgoed Soeterbeek aanwezig om uw 
vragen te beantwoorden over het 
groen rond de villa.

Buitenplaats Soeterbeek, een beschermd Rijksmonument.

Stamboom
Bent u bezig met het zoeken naar ge-
gevens over uw stamboom? Misschien 
wilt u uw familiegeschiedenis schrij-
ven? Kom dan naar de open dag. U 
maakt kennis met diverse genealogi-
sche computerprogramma’s. En u ont-
dekt waar genealogische informatie te 
vinden is op het internet. Daarnaast 

kunt u kijken in de bijzondere verza-
meling bidprentjes van de heemkun-
dekring. En deze dag kunt u ook kijken 
in de bestanden met de doop-, trouw- 
begraaf- en Burgerlijke Stand gege-
vens van Nuenen. Ook de bestanden 
van andere Brabantse gemeenten zijn 
op deze dag in te zien.

12 september

Tweede Kamer
12 september

Tweede Kamer



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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Inloopavond
Op woensdag 26 september 2012 is er van 19.30 tot 22.00 uur een 
inloopavond in de bibliotheek Dommeldal, vestiging Nuenen aan het 
Vincent van Goghplein 97. Op die avond kan een ieder zich (laten) 
informeren over het plan en is er tevens gelegenheid tot het stellen van 
vragen. 

Reactie
Binnen de termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk of 
mondeling een reactie naar voren brengen. Een schriftelijke reactie 
dient te worden gericht aan de gemeenteraad van Nuenen, postbus 
10.000, 5670 GA  Nuenen. 
Een reactie kan ook mondeling worden ingediend bij de heer D. Sen-
ders van de afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer 040-2631641).

Nuenen, 6 september 2012.
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

PUBLICATIE
Straatnaamgeving 

Nieuwe straatnamen
Op 28 augustus 2012 hebben burgemeester en wethouders van de 
gemeente Nuenen c.a. besloten om de volgende (straat)namen voor 
diverse straten en objecten vast te stellen:

1. Windersepad;
2. Kapperdoesweg;
3. Jan Valkshof;
4. Piet van Hoornbrug.

Tegen de besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na 
publicatiedatum van het besluit, op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht (Awb) schriftelijk bezwaar maken bij het college van bur-
gemeester en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 10 000, 5670 GA 
Nuenen.
Op grond van de Awb moet een bezwaarschrift worden ondertekend 
en tenminste bevatten:

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

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

Nuenen, 6 september 2012
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

PUBLICATIE
Voornemen intrekking omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. maken bekend dat zij 
voornemens zijn om een vergunning op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht geheel in te trekken:
De inrichting is gelegen aan de Opwettenseweg 132 te Nuenen, ka-
dastraal bekend, gemeente Nuenen, sectie C, nummer 2708.

De aanvraag en de ontwerpbeschikking ligt ter inzage van 7 september 
2012 tot 19 oktober 2012. U kunt deze inzien bij het gemeentehuis 
Nuenen, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. De openingstijden zijn 
elke werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en op woensdagmiddag van 
14.30 uur tot 18.00 uur. Wilt u een mondelinge toelichting op de stuk-
ken dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met de heer 
H. Verhoeven (SRE Milieudienst: 0492-587075).

Binnen de hierboven genoemde termijn kan schriftelijk of mondeling 
zienswijze worden ingediend. De schriftelijke zienswijze moet worden 
gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van Nuenen, 
p/a Postbus 726, 5700 AS  Helmond.
De zienswijze moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

a. naam en adres indiener;
b. datum indiening bezwaarschrift;
c. tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt;
d. wat is uw bezwaar.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan contact worden 
opgenomen met de
heer J. Aarts(SRE Milieudienst telefoonnummer: 040-2594630).

De ingediende zienswijzen zullen worden toezonden naar de aanvrager 
(conform Algemene wet bestuursrecht). De aanvrager krijgt de moge-
lijkheid om hierop te reageren.

Nuenen, 6 september 2012
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

PUBLICATIE
Intrekking omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken 
bekend dat zij op 4 september 2012 een vergunning op grond van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in hebben getrokken van:

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

VERLEENDE VERGUNNINGEN    
EN ONTHEFFINGEN
Er is ingevolge het Besluit Algemene Voorwaarden  en Bepalingen 
Machtiging en Mandaat een:
reguliere omgevingsvergunning verleend voor:

Datum Dossiernr Bouwadres Activiteit Omschrijving Verzend-
besluit      datum 

28/08/ N-HZ-2012- Stad van Bouwen Oprichten gevel 28/08/ 
2012 0104 Gerwen 9    2012 

30/08/ N-HZ-2012- Schoutse Aanleg Graven en vergraven  30/12/ 
2012 0124 Vennen Kap terrein en taluds van de  2012  
    Hooidonkse Beek,    
    aanplant groenelementen    
    en kappen bomen.   
 

De vergunningen liggen vanaf heden ter inzage bij de balie Wonen en 
Openbare ruimte, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Tegen desbe-
treffende besluiten kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de 
dag van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het 
College van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 
10000, 5670 GA  Nuenen.
Tevens kan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank te ‘s-Herto-
genbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90.125, 5200 MA ‘s-Herto-
genbosch, een verzoek worden gedaan een voorlopige voorziening te 
treffen.

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	 Vereniging	 Natuurmonumenten	 is	 een	 vergunning	 verleend	

voor het houden van een collecte in de periode van 31 maart 2013 
tot en met 6 april 2013 (verzenddatum 31 augustus 2012);

•	 aan	Slinders	B.V.	is	een	vergunning	verleend	voor	de	uitoefening	
van het horecabedrijf aan Hoekstraat 35 in Nederwetten (verzend-
datum 31 augustus 2012);

•	 aan	Slinders	B.V.	is	een	vergunning	–tot	wederopzegging-	verleend	
voor het inrichten van een terras aan Hoekstraat 35 (verzenddatum 
31 augustus 2012);

•	 aan	de	bewoners	van	Keizershof	zijn	een	vergunning	en	ontheffing	
verleend voor het organiseren van een straatbarbecue op zaterdag 
15 september 2012 (verzenddatum 5 september 2012);

•	 aan	Z.L.T.O.	Dommelland	is	een	vergunning	verleend	voor	de	or-
ganisatie van een ledenfeest in een schuur aan Broekdijk 24 (ver-
zenddatum 5 september 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
Voorontwerp-bestemmingsplan ‘Nuenen-Centrum 2012’; gemeente 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken op 
grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening bekend 
dat een herziening van het bestemmingsplan Nuenen-Centrum wordt 
voorbereid.

Het bestemmingsplan
Het nieuwe bestemmingsplan Nuenen-Centrum 2012 betreft een 
conserverend (beheersmatig) bestemmingsplan. Uitgangspunt van 
het plan is een actualisering van de bestaande en op grond van het 
nog vigerende bestemmingsplan mogelijke situatie. Ingrijpende nieu-
we ontwikkelingen (ontwikkeling Kloostertuin, terrein Schenkels) zijn 
in het plan niet meegenomen. Daarvoor zullen eigenstandige ruimte-
lijke plannen worden opgesteld.

Ter inzage leggen
Het voorontwerp-bestemmingsplan Nuenen-Centrum ligt met ingang 
van 7 september 2012 gedurende zes weken op het gemeentehuis, Jan 
van Schijnveltlaan 2 te Nuenen, voor een ieder ter inzage. Het voor-
ontwerp-bestemmingsplan kan op het gemeentehuis worden ingezien 
bij de balie Wonen en Openbare Ruimte.
Het plan is ook raadpleegbaar via de gemeentelijke internetsite: www.
nuenen.nl en de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Het voorontwerp-bestemmingsplan ‘Nuenen-Centrum’ kan recht-
streeks worden geraadpleegd via de volgende link: http://www.ruim-
telijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO0820.BPNuenCentrum2012-
B001

Het voorontwerp-bestemmingsplan kan ook worden ingezien bij de 
bibliotheek Dommeldal, vestiging Nuenen aan het Vincent van Gogh-
plein 97. Tijdens de termijn van ter inzage legging zal daar op woens-
dagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur een medewerker van de gemeen-
te Nuenen aanwezig zijn om vragen aan te stellen.

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

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

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

SLUITING PUBLIEKSBALIES OP 12 
SEPTEMBER 2012
Op woensdag 12 september a.s. komt de openstelling van de publieks-
balies in de middag en avond te vervallen. De publieksbalies zijn dan 
alleen in de ochtend geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur. Uiteraard 
kunnen vragen over de verkiezingen in de namiddag wel telefonisch 
worden gesteld via 040-2631631.

COLLECTE
In de week van 2 t/m 8 september 2012 wordt gecollecteerd door KWF 
Kankerbestrijding
en van 9 t/m 15 september 2012 door het Prinses Beatrix Fonds

VERKEER
Aankondiging militaire oefening

De	Koninklijke	Landmacht	houdt	in	de	periode	van	10	t/m	17	septem-
ber 2012 een militaire oefening in onder andere Nuenen. U kunt 
daarom militaire voertuigen tegenkomen. Aan de oefening nemen 28 
personen deel, 4 pantserwielvoertuigen en 4 militaire wielvoertuigen. 
Er wordt geen gebruik gemaakt van oefenmunitie.

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

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

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

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

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de inhoud van dit artikel, 
dan kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, bereikbaar via 
nummer 2 631 631. Voor meldingen over onder meer illegaal gestort 
grof huishoudelijk afval kunt u contact opnemen met het meldpunt 
van de gemeente Nuenen: 2 631 699. U kunt ook via onze site uw 
melding kwijt, klikt u dan op het groene katje. 

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

Soort Datum Dossier- Locatie Activiteit
aanvraag  ontvangst  Nummer    

Regulier 24/08/2012 N-HZ-2012-0137 Papenvoortse Milieu neutraal wijzigen 
	 	 	 Heide	4	 manege	Lincom	  

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD



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: 7 EN 8 SEPTEMBER: 

Belgische Witlof, 1/2 kilo ............ 0,69
Courgette, 2 stuks ......................... 0,99
Komkommers, 2 stuks ................. 0,89
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MAANDAG 10 SEPTEMBER:

Holl. bloemkool, per stuk ............ 0,69
DINSDAG 11 SEPTEMBER:

Savooiekool, panklaar, 1/2 kilo ..... 0,69
WOENSDAG 12 SEPTEMBER:

Rodekool, panklaar, 1/2 kilo .......... 0,69
DONDERDAG 13 SEPTEMBER:

Gekookte Bietjes, 1/2 kilo .......... 0,69
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
GEHELE WEEK VAN 7 T/M 13 SEPTEMBER:

Blauwe Druif Palieri, hele kilo ... 2,49
NW.Oogst Elstar, hele kilo .......... 1,69
Courgettesalade, 250 gram ........ 1,59
Perssinaasappels, 12 stuks..........  1,99

Lekker 
en makkelijk!!! Groente

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

Kip Krokant schnitzels
4 stuks .....................................................5,50 
100 gram Gebraden Gehakt +
100 gram Leverkaas, samen ... 2,10
2 Kazen Steak
100 gram ...................................... 1,70
Caprese Al Forno
100 gram ...................................... 2,25
Rib Eye
100 gram ...................................... 2,25
Varkens Oesters
“Met Gratis Saus”
4 stuks ............................................5,95
Krabsalade
“Uit eigen Keuken”
100 gram ...................................... 1,90

KOOPJE

KOOPJE

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

  

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

SPECIAL

SPECIAL

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen.

Actie geldig van 7 t/m 13 september:

Middel 
Abrikozenvlaai

met slagroom

Van € 7,25. Voor € 5,75
Bij aankoop van 
2 broden, een pakje 
gesneden roggebrood 

voor maar € 1,-

12 september

Tweede Kamer

T  040 283 16 96

F   040 283 95 09

De Pinckart 9

5674 CB Nuenen

E  ln.nenowhv@ofni 

I   www.vhwonen.nl

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

19
92

2

In 2012
bestaan wij 50 jaar!

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

raamdecoraties, shutters &

horren 

overgordijnen & inbetweens

vloerbedekking

karpetten & kleden op maat

marmoleum, vinyl, laminaat,

fi neerparket en pvc-stroken

Nieuwsgierig naar de 
nieuwe najaarscollectie?
Nu volop keuze in de mooiste lingerie 

van de beste merken:

LINGERIE • BORSTPROTHESES
NACHTHEMDEN • PYJAMA’S • DUSTERS 
MEY / SLOGGI / BJÖRN BORG 

Livano ondermode; Voor hem en haar.
Bezoek ook eens onze website: www.livano.nl

En voor de Heren:

Graag tot ziens bij

Abrikozenvlaai

Van € 7,25. Voor € 5,75



TM

www.restaurantpezzaz.nl www.restaurantpezzaz.nl 
Beekstraat 2   Nuenen   T 040 - 2912725  Openingstijden woensdag t/m zondag vanaf 17:00Beekstraat 2   Nuenen   T 040 - 2912725  Openingstijden woensdag t/m zondag vanaf 17:00

 

 

kunstencentrum 

Zin in schilderen, boetseren en theater?  
Gratis proeflessen van 10 tot 22 september 
Meld je aan via:  info@kunstencentrumcan.nl of 
bel met de administratie 040-2845775   
 

Ma 10 sept. Tekenen en schilderen 6 t/m 8 jr 
Woe 12 sept. Tekenen en schilderen 6 t/m 8 jr en 
9t/m12 jr; Kleierlei 6 t/m 8 jr. en 9 t/m 12 jr 
Do 13 sept. Kinderkunstklas 6 t/m 8 jr 
Za 15 sept. Kinderkunstklas 8 t/m 10 jr; Viltcursus  9 
t/m 12jr 
Ma 17 sept. Musical basisklas 9 t/m 11 jr en 12 t/m14 
jr; Theaterklas 14 t/m 16 jr; Beeldhouwgroep jongeren 
Vri 21 sept. Theaterklas 9 t/m 11 jr en 12 t/m 13 jr ; 
Grafiek-, teken- en schildergr. jongeren 
 Park 1. Nuenen.    Meer informatie? 

www.kunstencentrumcan.nl 

NIEUWE CURSUS 
FRANSE

CONVERSATIE

Telefonische informatie: 

0499-785014
www.decoach.net/
franseconversatie

NEDERLANDSE
CONVERSATIE

VOOR ANDERSTALIGEN

Telefonische informatie: 

0499-785014
www.decoach.net/

nederlandseconversatie

NIEUWE CURSUS 
FRANSE

CONVERSATIE

Telefonische informatie: 

0499-785014
www.decoach.net/
franseconversatie

NEDERLANDSE
CONVERSATIE

VOOR ANDERSTALIGEN

Telefonische informatie: 

0499-785014
www.decoach.net/

nederlandseconversatie

START IN SEPTEMBER

 V n de Kerkhof
d kwerken

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

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

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

Kijk voor onze aanbiedingen

op www.sandersparket.com

Nu op al ons Quick Step laminaat 15% korting

WEEK 18

WEEK 20

WEEK 21 

Toyota Verso 1.8, 7 peroons MMT, 43.000 km

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

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

Heistraat 18 - 5691 CA Son - Tel. 0499-477702
info@coolenvankuik.nl • www.coolenvankuik.nl

NUENEN • 040 - 787 80 81 • 06 - 11 08 22 12
vrbouw@onsnet.nu • www.vrbouw-onderhoud.nl

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

Website; www.andrevanrooij.nl

Kwaliteit is belangrijk,
want we zien u graag terug!

Volop bloeiende winterharde
VIOLEN en Potchrysanten
GROOTBLOEMIG - MINI • Alles van eigen kwekerij

VANAF NU:
Onze eigen spaarkaart!
Sparen voor een leuke korting.

_______________________________
Een bezoek meer dan waard!
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: ma. t/m vrij. 8.30 tot 12.30 uur, op woensdag ook van 14.30 tot 18.00 uur,
(afd. Bevolking tot 19.00 uur), Het cluster Sociale Zaken: dagelijks 8.30-12.30 uur, consulenten telefonisch 9.00-10.00 uur.
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worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Opmerking 
verdient dat geen beroep meer kan worden ingesteld door een belang-
hebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij in het 
kader van de eerder gevolgde voorbereidingsprocedure geen ziens-
wijze naar voren heeft gebracht.

Een beschikking wordt de dag na afloop van de beroepstermijn onher-
roepelijk, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld. Bij het indienen 
van een beroepschrift door een belanghebbende kan men bovendien 
een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter 
bij de rechtbank te ’s-Hertogenbosch,sector bestuursrecht, Postbus 
90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. De indiener van een beroep en/
of	een	verzoek	om	een	voorlopige	voorziening	is	griffiegeld	verschul-
digd. 

Nuenen, 6 september 2012
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

PUBLICATIE
Ontwerp beschikking weigering omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. zijn voor-
nemens een omgevingsvergunning te weigeren voor het navolgende 
plan:

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

•	 W. Raaijmakers, gelegen aan Hooidonk 2,voor een gedeeltelijke 
intrekking van een vergunning voor het houden van varkens;

•	 Mevrouw A. de Vries-Maas en/of de heer P.H.F. de Vries, Stad van 
Gerwen 7, voor een gehele intrekking van een vergunning, voor het 
houden van varkens;

•	 Mevrouw van de Mortel, Papenvoortse Heide 3a, voor een gehele 
intrekking van een vergunning voor het houden van varkens;

Allen te Nuenen.

De aanvraag en de beschikking ligt ter inzage van 7 september 2012 
tot 19 oktober 2012.
U kunt deze inzien bij het gemeentehuis Nuenen, Jan van Schijnveltlaan 
2 te Nuenen. De openingstijden zijn elke werkdag van 8.30 uur tot 
12.30 uur en op woensdagmiddag van 14.30 uur tot 18.00 uur.
Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken dan kunt u hiervoor 
een telefonische afspraak maken met de heer H. Verhoeven (SRE Mi-
lieudienst: 0492-587075).

Beroep
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht bestaat voor belang-
hebbenden de mogelijkheid om binnen zes weken na de dag van be-
kendmaking	van	het	besluit	in	weekblad	Rond	de	Linde,	een	beroep-
schrift in te dienen bij de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, sector be-
stuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het besluit 
treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de gestelde 
beroepstermijn. Ook kan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 

Broekdijk 1, het plaatsen van een dakkapel (N-HZ-2012-0046).

De aanvraag, de ontwerp beschikking weigeren omgevingsvergunning 
en de daarop betrekking hebbende stukken liggen, met ingang van 7 
september 2012 gedurende 6 weken ter inzage bij de balie Wonen en 
Openbare ruimte, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.
Tijdens de inzagentermijn kunnen belanghebbenden een zienswijze, 
bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij burgemeester en wethou-
ders van Nuenen c.a., postbus 10000, 5670 GA Nuenen. In de ziens-
wijze moet duidelijk worden aangegeven op welke onderdelen van de 
ontwerp beschikking deze betrekking heeft. Mondelinge zienswijzen 
kunnen, bij voorkeur na afspraak, naar voren worden gebracht bij de 
balie Wonen en Openbare ruimte, telefoonnummer 040-2631 699. 

Nuenen, 6 september 2012
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

Budget Challenge voor jongeren

Fotografeer jezelf in een outfit 
van maximaal € 40,-
Stichting Weet Wat Je Besteedt heeft een nieuwe online tool gelanceerd om 
jongeren te helpen rond te komen met een klein budget. De Budget Chal-
lenge is een maandelijkse wedstrijd op het jongerenplatform www.edgie.nl 
en daagt jongeren uit om voor een klein bedrag opdrachten te realiseren. 

De eerste Challenge gaat over Fashion 
en wordt gelanceerd in samenwerking 
met het social fashion platform Just-
Proud. De opdracht is "Fotografeer je-
zelf in een outfit van maximaal € 40,- 
en maak kans op een fashioncheque." 

Jongeren dol op competitie 
Het idee van de Budget Challenge is 
een idee van jongeren zelf! Jongeren 

D66 op Nuenense 
weekmarkt
Vooraf en na afloop van een werkbe-
zoek  zullen de D66ers  u natuurlijk 
graag ontmoeten op de weekmarkt 
a.s. maandag.  Naar goed Nuenens 
gebruik,  zal daar op de maandag 
vóór de verkiezingen,  D66 informa-
tie uitgedeeld worden.
Meer weten over het landelijke D66 
verkiezingsprogramma?
Kijk dan op www.d66.nl/verkiezings-
programma  of op www.d66nuenen.nl 

Een swingende eerste draaidag 
voor Scouting Rudyard Kipling
 
Zaterdag 1 september: De aftrap voor een nieuw Seizoen Scouting plezier 
aan de Papenvoortse Heide. Een dag eerder is de Out-Stam  gestart: Een 
nieuw opgerichte speltak binnen de scouting voor betrokkenen vanaf 23 
jaar.
De eerste activiteit van deze Out-
Stam: Speeltoestellen pionieren voor 
de jeugdleden, die op zaterdag 1-9 
starten met het seizoen.
Deze toestellen werden door de jonge-
re leden direct enthousiast gebruikt. 
Toen ze te horen kregen dat ze dit ooit 
zelf kunnen bouwen leverde dit gelijk 
een aantal WOW! reacties op. Want: 
met pionieren kun je (bijna) alles ma-

ken! Ben je tussen de 5 en 18 jaar, en 
wil je dit ook meemaken? 
Kijk eens op: www.rudyardkipling.nl 
of op facebook: www.facebook.com/
scoutingrudyardkipling. Je kunt ook 
een dagje meedoen, neem daarvoor 
contact op met:  ledenadministratie@
rudyardkipling.nl of kom langs op za-
terdagen bij de blokhut aan de Papen-
voortse heide 5b.

Kleinschalige evenementen 
scoren geweldig
Door Gerrit van Ginkel

Afgelopen weekend vonden twee kleinschalige evenementen plaats waar-
van de organistatie met recht trots op kan terugkijken. Vooral verdient het 
een enorm compliment dat de Ezeltjesdag op het Eeneind en de Speltdag bij 
de watermolen, dankzij de inzet van heel veel vrijwilligers, zonder subsidie 
in staat blijken jaarlijks vele toeschouwers te trekken.
Het knusse en warme karakter van de 
ezeltjesdag zorgde opnieuw voor vele 
honderden blije kindergezichtjes die 
met hun vaders en moeders en opa’s 
en oma’s een geweldige middag be-
leefden. Rond 12.00 uur haalde Burge-
meester Maarten Houben, vergezeld 
van de Sint Antoniusschut van het 
Eeneind, de kinderen en de ezels met 
hun begeleiders op vanaf het ezelmo-
nument. In verband met herstratings-
werkzaamheden vond de ezeltjesdag 
dit jaar plaats op het Jo Arts evene-
mententerrein en dat bleek een goede 
keuze. Kindertjes die onbezorgd rond 
konden hobbelen zonder het gevaar 
van voorbij komend verkeer. Zelfs de 
pony met kar waarop kindertjes een 
gratis rondritje konden maken, gaf 
voorrang aan de rondlopende kleu-
ters. Allerlei spelletjes gratis of tegen 
hele kleine prijsjes en consumpties te-
gen lage prijzen, waar vind je dat nog? 
Een compliment is op zijn plaats voor 
de organisatie die bewees dat een klei-
ne kern zonder subsidie tot iets heel 
groots in staat is. Aftredend voorzitter 
Gerrit Smits laat iets heel moois ach-
ter.

Hetzelfde geldt in grote lijnen voor de 
Speltdag bij de Opwettense watermo-
len die dit jaar nog maar voor de derde 
keer gehouden werd. De schitterende 
lokatie heeft het in zich om uit te 
groeien tot een vaste waarde op de 
Nuenense evenementenlijst. De com-
binatie met de ontvangst van de min-
dervaliden moet nog wat verder uitge-
werkt worden en meer bekendheid 
krijgen. De Sint Antoniusschut van 
Opwetten-Eeneind opende rond 11.00 
uur het Speltfeest met in hun kielzog 
enkele rolstoelers en scootmobielen. 
Enkele prominenten waaronder Oud 

burgemeester W. Ligtvoet met part-
ner en wethouder Paul de Witte ver-
welkomden de stoet. De reeds aanwe-
zige toeschouwers kregen een 
vendelhulde te zien, met de uitleg van 
Hoofdman Dré Bemelmans, van de 
verschillende slagen die samen het 
’’vendelgebed’ vormen. Het optreden 
van het Nuenens Muziektheater Pria-
more bewees de potentie van de schit-
terende lokatie. Tegen de oever van de 
Kleine Dommel brachten zij een uit-
voering, in kleurrijke Zigeuneruitdos-
sing, die zo het decor had kunnen zijn 

Ezeltjes een feestdag voor de kinderen en de ezeltjes.

voor een prachtige musical op een 
mooie zomeravond. Ook het mond-
harmonica orkest de Luchthappers 
liet horen over veel muzikaliteit te be-
schikken. De optredens op dit idyl-
lisch stukje Nuenen werden omlijst 
met een roofvogelshow en met een 

De Luchthappers bezig aan hun concert en Priamore in een idyllische omgeving. 
Foto: Tonny van den Boomen. 

demonstratie schapen drijven. Verder 
waren er verschillende kraampjes met 
streekproducten en oude ambachten. 
Eigenaar Peer Geboers sprak later van 
een geslaagde dag waarbij het hem 
vooral opviel dat er veel belangstelling 
was voor het historisch cultureel erf-
goed zoals de informatie over de his-
torie van Opwetten, de historie van de 
familie Sengers-van Hoorn met de in-
middels eeuwenoude contracten en de 
vele nieuw ontdekte schilderijen van 
Noud van Hoorn (broer van oom 
Piet). Daarnaast was Peer wel op zoek 
naar een betere match tussen de on-
langs gehouden Holiday Fair op zijn 
terrein en het Speltfeest. Misschien 
worden beide evenementen wel sa-
mengevoegd, dacht hij hardop.

brainstormen samen met WWJB over 
manieren waarop WWJB kan helpen 
bij het vergroten van de financiële 
zelfredzaamheid. WWJB voert de 
ideeën van de jongeren ook uit. Uit 
een van deze sessies kwam het idee 
van de Budget Challenge naar voren. 
Veel jongeren houden van competitie 
en houden wel van een online uitda-
ging.



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!

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.nlMODESHOW

 DAMESKLEDING 55+
Op dinsdag 11 september organiseert 

Modehuis Rovers 
in de Gasterij Jo van Dijkhof 

een modeshow met aansluitend 
een dameskleding verkoop.

Wij zullen daar onze herfst/winter 
collectie aan u presenteren.

U bent van harte welkom vanaf 10.30 uur. 
Het eerste kopje koffi e is gratis.

Wij verwelkomen u graag 
en hopen u daar te zien! 

 
Openingstijden: Dinsdag t/m Vrijdag 09.00uur -17.00uur 
                            Zaterdag van            11.00uur -16.00uur 
 
  
Spegelt 102 – 5674CD  -  Nuenen   040.2857790 info@dlczonwering.nl  

www.dlczonwering.nl 

U betaald géén 19%  BTW op het 
Verandadak Ramona*  

         Rolluiken                           Markiezen      Terrasschermen         Pergolino Uitvalschermen 

*Exclusief meerprijzen 

Per 1 oktober gaat het BTW tarief  omhoog naar 
21%...... Profiteer daarom nu nog van onze 
spectaculaire veranda aktie!!  

Pianolessen
voor kinderen en volwassenen

(beginners en gevorderden)

Pianopraktijk
Microkosmos
V. Szirmai - Milkó
Lid van EPTA
(European Piano Teachers Association)

Egelantierlaan 23
5672 XJ Nuenen
Telefoon 040-2840168
www.pianolesnuenen.nl

Stucadoorsbedrijf

JOS COOLEN
Voor stucadoorwerk,

afbouw en onderhoud.
Johan Frisostraat 8, Nuenen

Tel. 06 - 21 89 56 72

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

Laat u verrassen bij Olijf en geniet van 
een verrassingsmenu

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

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

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

 of kies voor:
Menu Olijf, ons vaststaand 5 gangenmenu 

voor € 34,50 per persoon 
met in het hoofdgerecht de keuze uit een 

vis- óf een vleesgerecht.

***
Tartaar gemarineerde zalm

Geitenkaascreme | 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

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
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Uit d’n hoek…
Partij

En weer kunnen we naar de stembus. Wie gun ik volgende week mijn stem en mag 
namens mij in de Tweede Kamer het land mee gaan besturen?
 De Gristenunie valt in ieder geval af, net als de Heeren van de SGP. Met de 
VVD, de partij van 130, regeert het recht van de rijkste. Als ik die Stef Blok op tv zie 
dan denk ik altijd: ‘Daar moet een SS-pet op.’  Hij zou de perfecte concentratie-
kampbewaker zijn. In een speelfilm over de Tweede Wereldoorlog dan. De Partij 
voor de Dieren? Ik wil best een dagje in de week geen vlees eten maar ik word 
geen vegetariër. De SP komt bij mij een heel eind, maar die zijn me  te anti-Euro-
pees. Een ‘breekpunt’. Bij de PVV heb ik maar liefst twee goede ideeën kunnen ont-
dekken: loonsverlaging voor bestuurders en het afschaffen van de monarchie.
 GroenLinks is helaas Femke Halsema kwijt, met afstand het beste Twee-
de Kamerlid van de laatste tijd. En met een Tof Thissen in de gelederen (Eerste Ka-
mer) kom je op mij niet serieus over. De PvdA gooit zelfs gehandicapten in de ver-
kiezingsstrijd, al doet Samsom het niet slecht. Het CDA is na hun deelname aan de 
afgelopen regering definitief afgeschreven. Van Haersma Buma heeft het nu over 
moraal. Laat ze die eerst zelf maar eens terugvinden. D66 heeft leuke verhalen 
maar daar komt nooit niks van terecht.
 En zijn er nog de DKP, 50PLUS, de Piratenpartij, MenS, NL Lokaal, de Partij 
voor Onschuldige Bankdirecteuren, Abortus Achteraf, Voetballers Belastingvrij, 
Brabant Vrijstaat en de Partij tegen Kunstlicht. Zucht.
Toch ga ik stemmen.

Edwin Coolen

Gerwens Muziekkorps

Fietsen voor Muziek op de 
derde zondag in september
Op zondagmiddag 16 september organiseert het Gerwens Muziekkorps 
weer haar jaarlijkse gezellige ‘Fietsen voor Muziek’ gezinsfietstocht. Deze 
grandioze fietstocht wordt dit jaar al weer voor de 31e keer georganiseerd 
en start zoals elk jaar vanuit Garage Janssen op het Laar in Gerwen. Ieder-
een kan meedoen. 
Het comité Fietsen voor Muziek is er 
weer in geslaagd een fietsroute uit te 
zetten langs stille wegen met veel be-
zienswaardigheden in ‘ons mooie Bra-
bant’. De tocht is 40 km lang en is mede 
door de gezellige rustpunten om de 5 
km gemakkelijk te rijden voor jong en 
oud. 

Op deze rustpunten kunt u genieten 
van verschillende versnaperingen, zo 
is er erwtensoep en de onvervalste 
Fietsen voor Muziek pannenkoek. 
Voor kinderen t/m 12 jaar zijn er twee 
traktaties en als klap op de vuurpijl 
heeft elke deelnemer de kans een 

mooie fiets te winnen. Voor elke dui-
zendste deelnemer is er nog een extra 
verrassing. 
De starttijd is tussen 11.00 en 13.30 
uur. Dit is een uur eerder dan voor-
gaande jaren. Het inschrijfgeld be-
draagt voor volwassenen € 3,50 en kin-
deren t/m12 jaar betalen € 2,00. Een 
gezinskaart kost € 9,00. Fietsen zijn te 
huur voor € 5,00 bij Garage Janssen. 
De opbrengst komt ten goede aan het 
Instrumenten- en Uniformenfonds 
van het Gerwens Muziek Korps.
Inschrijven vanaf 10.30 uur bij Garage 
Janssen aan het Laar in Gerwen. Om 
11.00 uur wordt het startsein gegeven. 

CDA kandidaat 
op Nuenense markt
Daadwerkelijk  er  voor mensen te zijn.  Veel kandidaten voor de Tweede 
Kamer beloven het in deze dagen. En voor veel kandidaten is het ook hun 
eerlijke drijfveer. Natuurlijk.
Als  wethouder en locoburgemeester in 
de gemeente Heeze bewijst Wilma van 
der Rijt  al heel lang, iedere dag weer, 
dat ze er inderdaad voor mensen is, 
voor iedereen. Geen loze kreet van haar 
maar werkelijkheid. 
Dit wil ze nog vele jaren blijven doen, 
maar dan in de Tweede Kamer.  Maan-
dag  10 september a.s. kunt u haar hier-
over spreken in Nuenen.  Wat kan een 
Brabants Tweede Kamerlid voor Nue-
nen betekenen? Veel.  Landelijke bezui-
nigingen bepalen immers  ook het 
plaatselijk beleid.  Invloed  op die lande-
lijke beslissingen  is  van belang. Na-
tuurlijk.

Kom naar de  Nuenense weekmarkt  op 
10 september a.s. tussen 13.00 en 15.00 
uur en ontmoet Wilma van der Rijt, 
CDA-kandidaat voor de Tweede Kamer. 
Vraag, praat en laat u overhalen om in 
ieder geval  te gaan stemmen op 12 sep-
tember,  bij voorkeur CDA,  de partij die 
dicht bij mensen staat.  Stem voor in-
vloed op belangrijke beslissingen. Stem 
voor Brabantse invloed. Natuurlijk!

Tweede kamer kandidaat 
Wilma van der Rijt.

Brede school Vrouwkensakker Nuenen

Kinderen wijzen ouders de weg
Op woensdagavond 12 september zullen de kinderen van brede school 
Vrouwkensakker in Nuenen hun ouders gidsen door het schoolgebouw. Dit 
doen ze tijdens een infomarkt waarbij naast de betrokken teams van basis-
school De Nieuwe Linde, kinderopvang Korein Kinderplein en peuterspeel-
zaal ’t Dwersliggertje, ook allerlei ondersteunende organisaties zoals GGD, 
CJG , Veilig Verkeer Nederland en EHBO klaar staan om informatie te ver-
strekken.

Italiaans Mariahout 
staat op z’n kop
Toneelvereniging Mariahout speelt dit jaar Bitch. We reizen hiervoor af naar 
Padua, een ogenschijnlijk rustige stad in het noorden van Italië. Maar die 
rust is snel verdwenen als duidelijk wordt dat er een ware strijd gaande is. 

Een rijke weduwe in het dorp heeft 
twee dochters, Katharina en Bianca. 
De jongste dochter, Bianca, mag al-
leen niet trouwen voordat haar oudere 
zus Katharina getrouwd is. Bianca 
heeft hordes mannen achter zich aan-
lopen en is natuurlijk ook de liefste 
van de twee. Er is natuurlijk niemand 
die met zo’n bitch, zo’n loeder als Ka-
tharina wil trouwen. Bovendien, Ka-
tharina wil helemaal niet trouwen en 
al helemaal niet op commando! 
Tot op een dag Petruchio uit Verona 
naar Padua komt. Hij heeft gehoord 
dat er wel iets te trouwen valt in Pa-

dua. Iedereen denkt dat ook hij voor 
Bianca komt, maar tot ieders verba-
zing wil hij met Katharina trouwen. 
Hij denkt dat katje wel te kunnen tem-
men! Katharina is hier helemaal niet 
van gediend, maar zal ze toch zwich-
ten voor de onbehouwen charmes van 
Petruchio? Zal Bianca dan toch einde-
lijk ook kunnen trouwen? 

Hoe dit afloopt kun je zien in het 
openluchttheater van Mariahout op: 
Za. 8 september 20.30 uur, zo. 9 sep-
tember 19.00 uur, vr. 14 september 
20.30 uur, za. 15 september 20.30 uur.

Rondleiding door kinderen
Het is voor het eerst dat de kinderen 
het voortouw nemen. Zij lopen met 
hun ouders door het gebouw aan de 
Vrouwkensakker en vertellen over de 
bijzonderheden van de brede school. 
Dat doen ze met behulp van een ‘weg-
wijskaart’.
De route voert niet alleen via de ver-
schillende (klas)lokalen, maar gaat 
ook naar de informatiemarkt in de 
centrale hal. Naast vertegenwoordi-
gers van Korein, de peuterspeelzaal en 
ondersteunende organisaties, staan 
daar tevens standjes van de medezeg-
genschapsraad, oudercommissie en de 
intern begeleider van de basisschool.

Ouders krijgen volop gelegenheid vra-
gen te stellen. Ook nieuwe ouders, die 
zich eerst op de faciliteiten van brede 
school Vrouwkensakker willen oriën-
teren, zijn welkom. Zij kunnen zich 
het beste bij de speciale informatie-
stand melden, centraal in het gebouw. 
De informatieavond duurt van 18.00 
tot 19.30 uur.

Stembureau is open
Tijdens de bijeenkomst blijft het ge-
bouw ook toegankelijk als stembureau 
voor de Tweede Kamerverkiezingen. 
De stemhokjes staan in het zaaltje 
rechts achter de hoofdingang. 

Meer info: www.denieuwelinde.nl. 

Toneelvereniging Mariahout speelt Bitch.
 

Klassiek in Nuenen

Koffieconcerten in Het Klooster
Art in Listening organiseert ook dit jaar weer – voor de vierde keer – zon-
dagmorgen koffieconcerten in Het Klooster. Zij doen dit met steun van de 
Lions Club Nuenen. De concerten kregen de naam “Klassiek in Nuenen”. 
Op zondag 16 september treedt de 
Bulgaarse pianist Ivan Penkov op met 
pianosonates van Brahms en Chopin.
Deze pianovirtuoos begon zijn carriè-
re in Bulgarije. Hij was nog jong (11) 
toen hij al optrad met een groot sym-
fonie orkest. De succesvolle pianist 
maakte vele opnames voor de Bul-
gaarse Nationale Radio en won diverse 
concoursprijzen. In 2008 ontving hij 
de Klaas Dijkstra Award, die hem in 
staat stelde zijn studie in Nederland te 
vervolgen. Op 16 september staat hij 
op de Nuenense planken. Kaarten zijn 
verkrijgbaar bij de kassa van Het 
Klooster en kosten 9 euro per per-

soon. Kinderen tot 12 jaar krijgen 50% 
korting. Reserveren kan via 2843399 
of via www.hetklooster.org.

Arrangement
Ook is het mogelijk een arrangement 
te boeken, tot vrijdag 14 september; u 
woont dan het concert bij, u ontvangt 
een lunch en u bezoekt de expositie in 
het Vincentre en gaat met een gids 
door Nuenen langs de Van Gogh loca-
ties. Dit arrangement kost 33,50 euro 
per persoon. 
Voor meer informatie kijkt u op www.
vangoghvillagenuenen.nl onder ar-
rangementen.   

Verstuurd vanaf mijn iPad

Hoed 
Door Elwien Bibbe

Als onze burgemeester twittert, dan draagt hij zijn ambtsketting niet, maar 
wel een strooien hoed. Zo ziet hij er in ieder geval uit op zijn profielfoto. 
Voor mij reden om nog maar eens op de stelling bij het megaportret van 
onze 19e eeuwse rebelse dorpsgenoot te klimmen, om te zien of de hoeden 
al een beetje op elkaar gaan lijken.

Dus klim ik voor de tweede keer bo-
venop de stelling om het portret van 
Van Gogh te aanschouwen. Nee, zo 
geel als de hoed van Maarten is de 

hoed van Vincent nog niet. Maar mis-
schien ben ik nog te vroeg.
Terwijl ik in het gras zit te typen, komt 
een vader met zijn jongens naar bene-
den en klimt een ouder echtpaar om-
hoog. Er is niet veel van te herkennen, 
bast de man. Maar hij staat nog niet zo 
lang boven. Hij moet zijn best nog 
doen. Dat heb je wel vaker met schil-
derijen. Maar als je eenmaal weet, 
waar de ogen en de oren zitten, gaat de 
rest van zelf. 

Ik vind het een mooi initiatief, hoor ik 
de vrouw zeggen, als ze naar beneden 
stommelt. En ze mompelt nog wat 
over smalle treetjes? Het bordje betre-
den op eigen risico staat er niet voor 
niks. De man plukt nog wat bloemen! 
Of zijn het zaden?

Nog even door naar Gerwen. Het 
nieuwe parcours van de plaatselijke 
wielerronde verkennen. Waar zal de 
finish komen? Is er wel rekening ge-
houden met een massasprint. Tussen 
de hopen stenen, ontdek ik spectacu-
laire bochten.

Thuis ben ik weer online. Ff Maarten 
volgen. Tot mijn grote teleurstelling 
heeft hij zijn profielfoto veranderd. En 
heeft hij zijn strooien hoed weer afge-
zet!

Toneelvereniging 
De Lindespelers 
speelt komedie 
‘Amateurs’
Op 21, 22 en 23 september 2012 
speelt toneelvereniging De Lin-
despelers uit Nuenen de komedie 
‘Amateurs’. De regie is in handen van 
Elly Dijstelbloem. Het stuk wordt 
uitgevoerd door Peter Blanken, 
Anita Cornelissen, Ger Bisseling, 
Christ Wesenbeek, Chris Goedhart, 
Berry Grooten, Linda Jacobs, Jan 
van de Wiel en Corrie Stoop. 

De voorstelling ‘Amateurs’ gaat over 
amateurvereniging ‘het Zand’. Deze 
vereniging repeteert voor het eerst in 
de grote zaal van de schouwburg. Om 
het niveau omhoog te brengen is er 
voor deze voorstelling een professio-
nele regisseur aangetrokken. Hij heeft 
het stuk  ‘Julia’s reis’ zelfgeschreven. 
Het is geen musical maar muziekthea-
ter met een echte boodschap. De re-
petitie kan niet meer stuk! Maar de 
een na de ander komt te laat en nie-
mand begrijpt precies waar het stuk 
over gaat! Ook tekst kennen is niet 
hun sterkste punt. Maar ze zijn van 
goede wil en best enthousiast.  De 
sfeer wordt steeds nerveuzer, er is nog 
maar weinig tijd tot aan de première, 
de regisseur wordt ongeduldiger, kos-
tuums zijn nog niet af, er is geen decor 
en wie doet eigenlijk precies wat? Wie 
zit er steeds met het licht en geluid te 
klooien? Wie doet het met de regis-
seur en wie niet? 
Kaarten zijn te bestellen bij Theater 
Het Klooster in Nuenen.  Aanvangs-
tijd: 20.15u.



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

Kleinschalige kinder-
opvang voor kinderen van 
0-4 jaar. Bent u op zoek 
naar een lieve, betrouwbare 
oppas met pedagogische 
opleiding? Bel dan gastou-
der Floortje 06-40413207.

LINDEBLAADJES

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

REPARATIE van was-, 
droog- en koel-appara-
ten. Tevens verkoop van 
AEG, Siemens, Miele en 
Beko. Zowel vrijstaand als 
inbouw. Voor aanbiedingen 
zie www.adivitswasdroog-
koelspec-nl. - Uw specialist 
AD IVITS, tel. 040-2541803 
/ 06-14697792, www.ivits.nl, 
email: aivits@onsmail.nl 

VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaatsen 
van nieuwe ketels. J. Ver-
happen, Mierlo, telefoon 
06-48273718.

CT KLUS Voor al uw klus-
sen in en om uw huis, tuin 
en (koi)vijver. Telefoon 040-
2434706 of 06-1058 7405. 
Voor particulier en bedrijf.

Feestje? Huur: Statafels 
€ 4,-; Barkruk € 1,25; Ka-
raoke € 35,-; Tenten vanaf 
€ 20,- eventueel bezorgen 
mogelijk. Mulders Staan-
tafelverhuur, Bruhezerweg 
49, 5704 CM Helmond, te-
lefoon 0492-510855 of 06-
27175412. Website: www.
ikgeefeenfeestje.nl.

Stichting Vrijwilligers 
Thuiszorg Geldrop /
Mierlo / Nuenen. Voor 
terminale zorg bereikbaar 
via tel. 06-12458961. Voor 
zorg aan mensen met de-
mentie en/of een lichame-
lijke beperking: Geldrop 
via Loket Zorg, tel. 14040. 
Servicepunt Nuenen: tel. 
040-2831675.

WIJ VERHUREN 
BOXEN VOOR 

TIJDELIJKE
OPSLAG

Lieshout
INFO: 06 - 53 86 35 12

Ervaren huisarts verricht 
rijbewijs- en hypotheek-
keuring bij u thuis! Tel. 
040-2844993.

V E R R A S S E N D 
K O M P L E E T ! 
Wilt u vakkundig binnen- of 
buitenonderhoudsschilder-
werk met garantie? Bel dan: 
040-2419092.

KBS VAN GROOTEL
klussen - beveiliging - senioren

90% Minder kans op 
een geslaagde inbraak!

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

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

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

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

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

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

GLAZENWASSERIJ 
J.B. BAL. Ook dak-
kapellen en reinigen van 
goten. Tel. 06-53410692, 
040-2838856.   
Ruiterweg 13, Gerwen ✄

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.

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

OERLEMANS KEUKENS
MET DE VISUELE SHOWROOM

Keuze uit 1001 mogelijkheden 
Snel en vakkundig geleverd

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

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

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

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

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg
Geldrop/Mierlo & Nuenen c.a.

De vrijwilligers bieden praktische hulp en ondersteuning aan 
de zieke en de naastbetrokkene(n).

De Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) is 
bereikbaar op telefoonnummer 06 - 12 45 89 61.

Aanvraag voor zorg aan mensen met dementie 
en/of een lichamelijke beperking:

Geldrop/Mierlo: Loket Zorg, tel. 14040.
Nuenen: Servicepunt welzijn, wonen en zorg, 040-2831675

Zie ook www.vtzgeldropnuenen.nl

Heeft u interesse om als vrijwilliger bij ons te komen werken
neem dan contact op met een van onze coördinatoren.

Telefoonnummer 040-2862395 of 040-2844005

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

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

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

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

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

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

Wie vindt het leuk op maan-
dag, jongeren leren stijldan-
sen bij Alverno, speciale 
dansschool? Reactie: ma-
rioncavanderlinden@gmail.
com. Tel: 06-53785237.

Te koop: riante BOUW-
KAVEL 2100 m2. Aan rand 
van het bos in Lieshout. 
Bouw uw droomhuis in een 
rustieke, bosrijke omge-
ving. Tel: 06 - 14 81 29 16.

STRIJK-WASHULP GE-
ZOCHT. 1-2 uur per week. 
040-2691220. rob.tempe@
gmail.com.

Tweedehands speel-
goed, baby- en kinder-
kledingbeurs. 160 kra-
men in de Dreef in Aarle-Rix-
tel (voorheen in Breugel). 23 
sept. 11.00-14.00 uur. www.
kinderbeursbreugel.nl.

CURSUS TEKENEN EN 
SCHILDEREN. In septem-
ber start Atelier Berloz weer 
met deze cursus. Het atelier 
is voor iedereen toeganke-
lijk, beginners en gevorder-
den. Will van Berlo. Maria-
hout, 0499-422030.

TE KOOP Reistas (zwart) 
voor kleine huisdieren. € 15,- 
+ advertentiekosten. Tel. 040-
2816260.

TE KOOP Luxe uitgave van 
Rupsje Nooitgenoeg. € 25,- + 
advertentiekosten. Tel. 040-
2816260.

Laat nu uw waardevolle 8 
mm. films overzetten naar 
DVD. Voor informatie: Tel. 
040-2837796.

TE KOOP 8 Fabeltjeskrant-
handpoppen (AH). € 25,- + 
advertentiekosten. Tel. 040-
2816260.

TE KOOP Twee trapkus-
sens (rood en blauw). € 50,- + 
advertentiekosten. Tel. 040-
2816260.

TE KOOP Twee (turn)mat-
ten (groen) (±1,20x1,75m.) 
€ 50,- + advertentiekosten. 
Tel. 040-2816260.

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.

CARAVAN stalling in 
GERWEN. Nog enkele 
plaatsen vrij. Alleen kleine 
caravans: maximale lengte 
5,50 m. inclusief dissel. Tel. 
040-2834498.

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 huur van particulier.  
STUDENTENKAMERS in 
appartement in ROTTER-
DAM. 120 m2 groot, div. 
gezamenlijke ruimtes, max 
3 studenten, kamerafmetin-
gen vanaf 20 m2 tot 32 m2. 
Prijzen vanaf € 330,- excl. 
gas/water/elektra/internet. 
Informatie 06-34940060.

NATUURLIJKE HUID-
VERBETERING d.m.v. 
dermabrasie en lichtthera-
pie behandeling (incl. eye-
brow fix) € 45,- Jeugdacne 
€ 35,-. Meer info: www.
puurenblond.nl. Tel. 06 - 24 
78 47 64.

INSTITUUT ZILVER-
SCHOON, al meer dan 
25 jaar het vertrouwde 
adres voor, Diverse ge-
z ichtsbehandel ingen, 
Permanent Ontharen*, 
Acnebehandelingen*, Mi-
croderma brasie,  Derma-
rollerbehandelingen*, Per-
manent make-up, Pedicu-
re, Manicure. Afslankpro-
gramma met Prodimed, 
nu ook GELLAK nagels, 
Injectables door cosme-
tisch arts (7 sept.as!), (*er-
kend door verzekeraars). 
INSTITUUT ZILVER-
SCHOON Berg 51, 5671 
CB Nuenen, telefoon 040-
2300025. www.instituut-
zilverschoon.nl. 

Ter kennismaking een 
korte cursus van 5 lessen 
KASHMIR YOGA - Meri-
diaan Qi Kung in Nue-
nen: Op 5 dinsdagavonden. 
Start op dinsdag 11 septem-
ber. Combinatie ontspan-
ning- en energie-versterken-
de oefeningen. Voor informa-
tie / inschrijven, kun je con-
tact opnemen met Pauline. 
Tel: 040 - 290 68 76, Mail: 
infoos@shiatsutherapie.nl.
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Open les bij 
Dansschool Hellendoorn 
Op maandag 10 september start bij Cafe zaal René  te Nuenen weer het 
Stijldansen, Swing en Salsa voor jong en oud. Met stricktly come dancing is 
het dansvuur weer aangewakkerd, en iedereen is welkom om op de open 
lessen de eerste pasjes in een gezellige ongedwongen sfeer te leren. Stap in 
de voetsporen van de dancing with the stars.
Stijldansen, Salsa, Rock and Roll, Street-
dance, Clipdance en Swing solution het 
kan allemaal bij de dansspecialist van 
Brabant, Dansschool Hellendoorn. Bent 
u verhinderd? U kunt de hele maand 
september nog instromen, en er zijn les-
sen op elke dag van de week.

Wim Hellendoorn jr geeft nu reeds 
25 jaar lessen in Nuenen.
De sleutel van het succes van Dans-
school Hellendoorn ligt  in de losse en 
ontspannende wijze waarop les gege-
ven wordt. Het moet echt een avondje 
uit zijn, even weg van de prestatie 
maatschappij. Daarbij is dansen een 
van de weinige sporten waar je zowel 
je hersenen en je spieren traint, zon-
der dat je het in de gaten hebt.
In de 66 jaar dat de dansschool bestaat 
hebben wij al  meer dan 70.000 perso-
nen leren dansen. Veel eerste plaatsen 
zijn inmiddels gehaald in diverse cate-
goriën wedstrijddansen. Er zijn dans-
lessen op alle dagen van de week, 
waardoor u geen dansles hoeft te mis-
sen. Bij voorbeeld bij onregelmatige 
diensten. U zit niet vast aan een be-
paalde dag (gratis inhaal lessen).
Elke zaterdag zijn er gezellige dans-
avonden, waar alle dansen aan bod ko-
men, voor paren en alleengaanden 
(ook niet leden). Vraag ons dansavon-
den boekje aan.

Dansschool Hellendoorn heeft inmid-
dels een reputatie op het gebied van 
alleengaanden dansclubs! Nieuw is nu 
ook dansen voor verstandelijk gehan-
dicapten, natuurlijk met een aange-
past programma, en er wordt naar een 
optreden toe gewerkt. Buurt vereni-

Politieke klucht sleept zich voort
Door Gerrit van Ginkel

De ontwikkelingen in politiek Nuenen volgen zich zo snel op dat er voor 
velen geen touw meer aan vast te knopen is. Ik zal proberen in chronologi-
sche volgorde de gebeurtenissen te schetsen zonder daarbij de pretentie te 
hebben compleet te zijn.
Op 17 en 18 augustus zijn na een be-
zinningsweekend op het gemeente-
huis de raadsleden tot de conclusie ge-
komen dat het zo niet verder kan en 
dat hun omgangsvormen met elkaar 
drastisch gewijzigd dienen te worden. 
Hun geloofwaardigheid is in het ge-
ding en heel veel Nuenenaren keren 
de politiek de rug toe.
Een dag eerder riep het college de pers 
bijeen om  het subsidie- en accommo-
datieprogramma te presenteren. 
Daarin zijn ook verwerkt de drastiche 
bezuinigingen op de subsidies aan de 
verenigingen. Verder werden verho-
gingen en invoeren van nieuwe belas-
tingen in het vooruitzicht gesteld 
waaronder een omvangrijke verho-
ging de OZB. Maximaal mag men 
140% OZB heffen. Nuenen kan zo nog 
51% verhogen.
Het college gaat die belastingen maxi-
maal opvoeren en als men desondanks 
nog geen sluitende begroting krijgt, 
kan men in november van dit jaar aan-
vragen of men in aanmerking komt 
voor de artikel 12 status. Nadat aan al-
lerlei andere voorwaarden is voldaan 
kan de minister die status afgeven het-
geen betekent dat de gemeente extra 
inkomsten krijgt uit het Gemeente-
fonds om de zaak drijvend te houden. 
Die extra uitkering moet later weer te-
rugbetaald worden. Voor de goede or-
de dient nog vermeld te worden dat de 
gemeenteraad het voorstel van het 
College nog moet goedkeuren.
De financiële positie van Nuenen is 
slecht omdat men jaren terug dure 
grond heeft aangekocht voor woning-
bouw en industriegebieden ook voor 
randgemeenten.
Omdat de woningmarkt op slot zit 
heeft de gemeente duur aangekochte 
grond die nu snel in waarde daalt en 
dus het tegoed nadelig omlaag drukt.

Alternatieve begroting
Een volgende stap in de politieke ont-
wikkeling volgt op 28 augustus als de 
oppositie de pers bijeenroept met de 
aanbieding van een alternatieve be-
groting. In tegenstelling tot de begro-
ting van het College leidt deze opposi-
tiebegroting niet tot een artikel 12 
status maar men heeft een sluitende 
begroting in elkaar gezet. De coalitie is 
woedend over de gevolgde weg en 
vindt het een kortzichtig, onverant-
woord en geflatteerd plaatje volgens 
W70 fractievoorzitter Toos van de 
Ven enkele dagen later tijdens een 
commissievergadering.
De twijfels over de haalbaarheid van 
die begroting zijn groot bij de coalitie. 
Wat nog erger is dat de verhoudingen 
weer op scherp staan en dat er een 
zeer geringe meerderheid (10 tegen 9) 

Prinses Beatrix Fonds: 9 t/m 15 september

Stembusweek is ook 
collectebusweek
Mensen met een spierziekte of bewegingsstoornissen zijn vaak ongenees-
lijk ziek, soms invalide en kunnen in bepaalde gevallen binnen een paar jaar 
na de diagnose overlijden. In Nederland  zijn dat er naar schatting 200.000. 
Voor Nuenen zijn dat zo’n 300 mensen, waaronder ook veel kinderen.
Het Prinses Beatrix fonds bestrijdt 
spierziekten en bewegingsstoornissen 
door het financieren van wetenschap-
pelijk onderzoek naar oorzaken en be-
handeling. Daarnaast zet het fonds 
zich in voor het verbeteren van de 
kwaliteit van leven van mensen met 
een spierziekte en van hun familie en 
verzorgers. Het Prinses Beatrix fonds 
geeft voorlichting en stimuleert het 
onderling contact van mensen met 

gingen, Sportclubs, Scholen, Vrijge-
zellenfeesten of andere groepen die 
een leuke workshop willen zoals Salsa, 
Rock and Roll, Stijldansen, Disco etc. 
kunnen op locatie of in onze dans-
school terecht. Ook privé les of een 
trouwcursus behoort tot de mogelijk-
heden. Voor aanmeldingen en info 
kunt U bellen naar W. Hellendoorn, 
06-55140501 of kijkt u op www.dans-
schoolhellendoorn.nl voor het com-
plete lesprogramma.

 

Sponsorloop op OBS de Rietpluim
Op donderdag 13 september wordt er op beide locaties van OBS de Riet-
pluim een heuse sponsorloop georganiseerd. Er wordt gerend, gefi etst of 
gestept in een rondje van zo’n 500 meter om de school.

Hoeveel rondjes worden er gerend? 
Wie heeft de langste adem? Is meneer 
Bart echt sneller dan meneer Marc? 
Gaat juf Andrea er als een speer van 
door? Kunnen kleuters hard steppen? 
Is groep 7 een beetje getraind na de 
trektocht? We gaan het allemaal zien...

De opbrengst van de sponsorloop is 
bestemd voor de schoolpleinen van 
beide locaties. Het is de bedoeling dat 
zwart zand, modder, niet begaanbare 
plekken, kapotte en verdwenen toe-
stellen tot het verleden behoren. Met 
een beetje geluk wordt er zo hard ge-
rend dat er ook nog geld over is voor 
iets extra’s.
Alle kinderen (en natuurlijk ook de 

juffen en meesters) komen op die dag 
in hun meest sportieve outfit naar 
school. Om 09.15 uur is er op beide lo-
caties een ludieke opening van de dag.
Daarna wordt er telkens door een aan-
tal groepen tegelijkertijd gerend.
09.30 uur - 10.15 uur Groep 1/2 (war-
ming-up + rennen, fietsen of steppen)
11.00  uur - 11.45 uur Groep 3/4 (war-
ming-up + rennen)
12.45 uur - 13.30 uur Groep 5/6 (war-
ming-up + rennen)
13.45 uur - 14.30 uur Groep 7/8 (war-
ming-up + rennen)
Het spreekt voor zich dat publiek 
langs de route van harte welkom is!
Voor meer informatie: www.deriet-
pluim.nl.

Start inrichting natuurzone 
langs Hooidonkse Beek
Op 3 september startte Waterschap De Dommel samen met Beheermaat-
schappij Gulbergen en Samenwerkingsverband Regio Eindhoven met de 
aanleg van de ecologische verbindingszone (EVZ) langs de Hooidonkse 
Beek op Landgoed Gulbergen. In dit project worden de oevers van de beek 
natuurvriendelijker gemaakt. Ook wordt in het landgoed langs de water-
loop een zogenaamde ‘stapsteen’ aangelegd van 9,2 hectare. Zo’n stapsteen 
is een groene plek dat dient als leef- en rustgebied voor dieren en planten. 
Het vormt een buff erzone tussen de toekomstige recreatiezones aan weers-
zijden van de beek.
Herinrichting
Het Samenwerkingsverband Regio 
Eindhoven (SRE), Beheermaatschap-
pij Gulbergen en Waterschap De 
Dommel hebben samen een plan ge-
maakt voor de herinrichting van de 
Hooidonkse Beek en de directe omge-
ving, vanaf golfbaan De Gulbergen tot 
de Mierlose Dijk. De kleine waterloop 
doorsnijdt het landgoed en wordt ont-
wikkeld tot een brede groene natuur-
strook, een ideaal leefgebied voor on-
der andere de kamsalamander. De 
beek en naastgelegen percelen worden 
heringericht door onder meer oever-

verflauwing, maaiveldverlaging, de 
aanleg van faunapassages, poelen en 
aanplant van bosjes, houtsingels en 
heggen. Tussen de Schoutse Vennen 
en de snelweg wordt het gebied zo 
aangepast dat deze later gaat dienen 
als bufferzone tussen de EVZ en de re-
creatiezones die Beheermaatschappij 
Gulbergen in de toekomst op het land-
goed gaat realiseren. Deze maatrege-
len versterken bovendien de karakte-
ristieke historische elementen en 
maken deze ook (opnieuw) zichtbaar. 
Aannemer Vissers Ploegmakers B.V. 
uit Erp gaat de werkzaamheden uit-
voeren.

Verbinding Luchense Heide en Nue-
nens Broek
Langs de gehele Hooidonkse Beek, 
van Mierlo tot Nederwetten, is een 
ecologische zone voorzien. 
De uitvoering hiervan gebeurt in fa-
ses. Twee trajecten, bij Weverkeshof 
in Nuenen en de Broekdijk in Neder-
wetten, zijn al gerealiseerd. Nu is het 
derde traject aan de beurt: van het 
Eindhovens Kanaal tot aan de snelweg 
tussen Eindhoven en Helmond. Dit 
gebied, bekend als Landgoed Gulber-
gen, ontwikkelt zich de komende jaren 
tot een recreatieve, groene zone tus-
sen beide steden. Na uitvoering van 
het totale plan ontstaat er een verbin-
ding tussen het heide- en natuurge-
bied Luchense Heide in het zuiden en 
het Nuenens Broek stroomafwaarts. 

Planning
De eerste week van september start de 
aannemer met voorbereidende werk-
zaamheden. Daarna beginnen de 
graafwerkzaamheden en de aanplant. 
Naar verwachting kan het werk in no-
vember dit jaar nog worden afgerond. 

Financiering
Voor dit project leveren de provincie 
Noord-Brabant en het SRE een finan-
ciële bijdrage. Intensieve samenwer-
king tussen Waterschap De Dommel, 
het SRE en de Beheermaatschappij 
Gulbergen heeft geleid tot het kunnen 
uitvoeren van dit project. Hierdoor 
komt het realiseren van een ecologi-
sche verbinding tussen het Luchense 
Heide en het Nuenens Broek weer een 
stap dichterbij.

spierziekten. Om dit te realiseren 
geeft het fonds financiële steun aan 
een aantal patiëntenorganisaties. 
Het fonds krijgt geen subsidie van de 
overheid en is afhankelijk van wat de 
mensen geven. Steun hun werk en 
geef aan de collectant! Wilt u ook een 
uur of twee collecteren, meldt u dan 
bij Ria van de Leur -2838283 of bij 
Bauke Sijtsma 2834822 of kijk op 
www.prinsesbeatrixfonds.nl.

Help stichting Speelkr8 een 
handje en wordt vrijwilliger
Altijd al met speelgoed willen spelen? Stichting Speelkr8 nodigt u uit om op 
7 oktober a.s. naar de informatiebijeenkomst te komen. Tussen 11.00 en 
13.00 uur bent u van harte welkom aan de Waldeck Pyrmontstraat 19 in 
Eindhoven (De Hurk) om een kijkje te nemen in de keuken van Speelkr8. En 
om u aan te melden als vrijwilliger. 

Oud-Nuenenaar lanceert app 
rondom Europese schuldencrisis
De in Nuenen geboren en opgegroeide Lennard Kuijten heeft een app gelan-
ceerd die op de euro nauwkeurig de actuele schulden van de EU en de Euro-
pese lidstaten weergeeft. Zó actueel dat je de schuld continu ziet oplopen of 
afnemen. De app is daarnaast voorzien van verschillende fi nanciële en sta-
tistische getallen. 
Zo kun je bijvoorbeeld zien wat de 
schuld per inwoner van elk land is en 
worden gerelateerde macro-economi-
sche percentages berekend en getoond.

Met de app wil Lennard mensen meer 
bewust maken van de werkelijke las-
ten die zijn opgebouwd: "Zeker in de-
ze verkiezingstijd wordt van alles ge-
roepen, maar weinigen zijn bekend 
met de miljarden en triljarden waar 
het werkelijk over gaat". 

De app, genaamd 'EU Debt Clock', is 
te downloaden in de AppStore van 

 
Stichting Speelkr8
Elk jaar weer zamelen de vrijwilligers 
van Stichting Speelkr8 gebruikt en 
nieuw speelgoed in voor gezinnen in de 
regio Eindhoven die het niet breed heb-
ben. Na een grondige controle en even-
tuele reparatie kunnen geselecteerde 
gezinnen een speelgoedpakket voor 
hun kinderen in de leeftijd van 0 tot en 
met 10 jaar samenstellen. Zij ontvan-
gen een compleet pakket speelgoed. 
Speelkr8 let daarbij ook op of het speel-
goed bijdraagt aan de ontwikkeling van 
kinderen. Het speelgoed kan dan gege-
ven worden in dure feestmaanden. 

Informatiebijeenkomst op 7 oktober
Stichting Speelkr8 dankt haar bestaans-

recht aan het enthousiasme van vrijwil-
ligers die ervoor zorgen dat het speel-
goed gecontroleerd, schoongemaakt en 
eventueel gerepareerd wordt. Op de in-
formatiebijeenkomst hoort u hoe het 
seizoen 2012 eruit ziet en krijgt u een 
rondleiding op de locatie in Eindhoven. 
De werkzaamheden starten eind okto-
ber en lopen door tot eind november. U 
kunt zelf aangeven welke dagen en tij-
den u beschikbaar bent. Een maand 
leuk werk doen met als resultaat dank-
bare gezinnen. 

Meer informatie en foto’s op www.
speelkr8.nl. 
Via de site kunt u zich ook aanmelden 
als vrijwilliger.

is voor de coaltie. Deze haast onwerk-
bare situatie doet het ergste vermoe-
den over de toekomst van Nuenen. 
Zeker nu men beslissingen moet gaan 
nemen die onomkeerbaar zijn.
Nieuwe tegenslagen bieden zich aan 
zoals een herziene grondexploitatie 
van de Luistruik met een kleiner aan-
tal appartementen dat gebouwd zal 
worden en meer sociale huur- en 
koopwoningen, dus ook hier een lage-
re grondopbrengst.

Donderdag gaat een delegatie naar 
Den Bosch voor verder overleg over 
de precaire financiële positie van Nue-
nen. Donderdag 6 september is er ook 
de raadsvergadering vanaf 19.30 uur 
in de Raadszaal van Het Klooster waar 
onder meer de behandeling van de ka-
dernota op de agenda staat. De kader-
nota is de omlijning van de begroting 
die in november gepresenteerd zal 
worden.

Er komt wel een meevaller aan: Men 
staat op het punt overeenstemming te 
bereiken met 2 kopers voor het terrein 
Marjolein. Eindelijk komt er weer wat 
geld in de gemeentekas.

Een van de wedstrijdparen van Dans-
school  Hellendoorn Ashley en Maar-
ten.

Een screenshot van de app 
over de Europese schulden.

Apple en komt komende weken ook 
voor Android beschikbaar in Google 
Play.

12 september

Tweede Kamer
12 september

Tweede Kamer

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders
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150 Experts, altijd 1 bij u in de buurt!
www.expert.nl/winkels

Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de 
voorraad strekt en uiterlijk t/m zaterdag 8 september 2012. Genoemde prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage.
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Recyclen was nog

nooit zo voordelig!

LED-TV UE40EH5000.

 • 2x HDMI en USB
• Media spelen via USB
• Kristalheldere beelden

LED-TV 32PFL6007.

 • Ambilight 2
• Draadloos Smart TV
• Uitzending gemist en online apps

LED-TV KDL32EX650.

 • Draadloos Smart TV
• Opnemen via USB
• Compact ‘zwevend’ design

TABLET GALAXY TAB 7.0 PLUS.

 • 1.2 GHz Dual Core processor
 • Uitbreidbaar geheugen
 • Dun en licht

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

onze prachtige kookstudio.

Voor iedere gelegenheid,
zowel zakelijk als privé.

Vanaf 10 personen bent u al
van harte welkom!

Kookworkshops | Walking dinner
Recepties | Jubilea | Teambuilding 

Vergader- en presentatieruimte
Vraag vrijblijvend om info of maak

gerust een afspraak.

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

www.johngevenstudios.nl

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

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

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
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Kerkberichten

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.”

Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger
Nuenen c.a.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorger 
Nuenen c.a.

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

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

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

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

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Vrijdag 7 september, 14.30 uur: Huwe-
lijksviering van Sharon van Asten en 
Dennis Vervoort.
Zaterdag 8 september, 18.30 uur: 
Woord en Communiedienst, volks-
zang, voorganger Mevr. M. Habraken.
Zondag 9 september, 09.30 uur: Eu-
charistieviering, muzikale omlijsting, 
voorgangers pastor J. Vossenaar en 
mevr. M. Habraken.
Zondag 9 september, 11.00 uur: Eu-
charistieviering, parochiekoor, voor-
gangers pastor J. Vossenaar en mevr. 
M. Habraken.

Misintenties
Zaterdag 8 september, 18.30 uur: 
Marc Reijnen; overleden ouders van 
Liempd-Scheepers; Drieka van de Til-

laart en Familie; Tiny Steenbekkers.
Zondag 9 september, 09.30 uur: geen 
intenties.
Zondag 9 september, 11.00 uur: Gré 
van der Loo-Hoofd; Tinus van Gils; 
Leo van Hevelingen en Lotte van Rooij 
(vanwege sterfdag van Leo op 9 sep-
tember); Piet Roijakkers; Koos Beren-
des; Sjef van Nunen; Liny van der 
Leegte-Gerritse; Tiny de Greef-Smul-
ders (namens de Lindehof); Wim van 
Boxtel en Anna van Boxtel-Neggers.

Mededelingen
In onze parochie is gedoopt Isabeau 
Zwartkruis, Gondelierhof 6. Wij wen-
sen de familie van harte proficiat en 
veel geluk.
In onze parochie zijn getrouwd Inge 
Jacobs en Peter Coolen. Wij wensen 
hen van harte proficiat en veel geluk.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Op zondag 9 september hebben wij 
onze Startzondag. Hiermee begint er 
een nieuw kerkelijk seizoen. We hou-
den deze dienst volgens traditie bij de 
blokhut van de scouting Rudyard Kip-
ling in de bossen aan de Papenvoort. 
Aanvang 10.00 uur. Beide pastores 
zullen voorgaan, maar ook alle ge-
meenteleden zullen actief worden in-
geschakeld. Er is koffie en thee en voor 
een lunch wordt gezorgd. Ook voor de 
kinderen zijn er activiteiten. Graag 
een eigen tuinstoel meenemen. Bij 
slecht weer wordt de dienst in de Re-
genboog gehouden. Deze dienst is he-
laas niet rechtstreeks via internet te 
beluisteren.
Komt u een keer naar het Open Huis 
op donderdagochtend? Van 10.00 - 
12.00 uur kunt u binnenlopen.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 9 september 09.30 uur: Woord 

en Communiedienst met volkszang, 
voorgangers leden werkgroep.

Misintenties Piet Coolen.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 9 september, 11.00 uur: 
Woord- en Communiedienst, met pa-
rochiekoor, voorganger leden van de 
werkgroep.

Misintenties 
Riek van der Putten-Sanders; Ben van 
den Hurk; Jo Renders-Schoenmakers; 
Bert Coolen (vanwege sterfdag); Piet 
van de Water (vanwege verjaardag); Jo 
Vorstenbosch.

Mededeling
Op 28 augustus jl. is op 74-jarige leef-
tijd Jo Vorstenbosch overleden. De cre-
matie heeft inmiddels plaatsgevonden. 

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Latijnse Heilige Mis
Donderdag 6 september: 17.30 uur 
Lof, 18.30 uur H. Mis. Vrijdag 7 sep-
tember: 17.30 uur Lof, 18.30  uur H. 
Mis. Zaterdag 8 september: 08.30 uur 
Heilige Mis, daarna uitstelling tot 
12.30 uur. Zondag 9 september: 15e 
zondag na Pinksteren, 10.30 uur 
Hoogmis. Maandag 10 september: 
Heilige Mis wordt nader aangekon-
digd. Dinsdag 11 september: 18.30 uur 
Heilige Mis. Woensdag 12 september: 
07.15 uur Heilige Mis.

Datum tijdstip activiteit organisatie plaats website  

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   

5 sept 13.30-16.00 uur Speurtocht door Gerwen “Ken je dorp” WLG Gerwen werkgroepleefbaarheidgerwen@gmail.com  

7 sept 09.00 uur Open Coffee Nuenen  Heerlyckheid de Opwettense Watermolen www.opwettensewatermolen.com  

7 sept 20.30 uur Gerard van Maasakkers & JW Roy OLTM Openluchttheater Mariahout www.oltm.nl  

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

7 sept 20.30 uur Vleermuizen speurtocht IVN Nuenen Het Klooster www.ivn.nl/nuenen  

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 sept 21.00 uur Ronnie van Berlo Station Charlotte Sportlaan  www.stationcharlotte.nl  

8+9 sept 12.00-16.00 uur Vlooienmarkt Scouting Panta Rhei Pastoorsmast 12 www.scoutingpantarhei.nl  

9 sept 12.00-17.00 uur Fietstocht Open Monumentendag Heemkundekring De Drijehornick start in de Kloostertuin, Park 1 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  letsnuenen@onsbrabantnet.nl www.letsnuenen.nl  

10 sept 10.30 uur Proefl es Dru Yoga Vrouwencentrum De Vlinder Sportlaan  vrouwencentrum@levgroep  

12 sept 18.00 uur Rondleiding De Nieuwe Linde  Brede school Vrouwkensakker    

13 sept 09.15 uur Sponsorloop op OBS de Rietpluim OBS De Rietpluim OBS De Rietpluim www.derietpluim.nl  

15 sept 10.00-15.00 uur Open Dag SeniorWeb Nuenen Seniorweb Bibliotheek Dommeldal www.seniorwebnuenen.nl  

15 sept 20.00 uur Keltisch concert, Shamrock 4  Van Goghkerkje keesvandesande@onsnet,nu  

16 sept 11.00 uur Art in Listening Het Klooster Het Klooster www.hetklooster.org  

15 sept 20.00 uur Shamrock 4, Keltisch concert Shamrock 4 Van Goghkerkje   

16 sept 14.00 uur Duo simply Folk Weverkeshof Hugo van Berckellaan 5 www.weverkeshof.nl  

16 sept hele dag Fietsen voor Muziek Gerwens Muziekkorps  Garage Jansen, Laar in Gerwen www.gerwensmuziekkorps.nl  

16 sept 14.00 uur Ierse Sessie  Bar Van Gogh, Nuenen www.ierssessiefestivalnuenen.nl  

       

       

       

       

       

       

       

 

Eerste Communie 2013
Alle katholiek gedoopte kinderen, die in groep 4 van de basisschool zitten, 
kunnen hun Eerste Communie doen. In 2013 zullen de Eerste Communie-
vieringen zijn op zondag 26 mei en 2 juni. Op 12 september a.s. is de eerste 
informatieve ouderavond.
Afhankelijk van het aantal aanmeldin-
gen zullen er op deze zondagen een of 
twee vieringen gehouden worden. Er 
wordt gestreefd naar maximaal 30 
kinderen per viering, waarbij kinderen 
van dezelfde basisschool in principe 
bij elkaar worden geplaatst.

“Op weg naar..”
Ook het komend jaar zal gebruik wor-
den gemaakt van de methode: “Op 
weg naar..” Deze methode voor de 
voorbereiding van de communicanten 
gaat uit van het kerkelijk jaar. De start 
van de voorbereiding begint nog voor 
de advent. 

Op zaterdag 6 oktober a.s. presente-
ren de eerste communicanten zich tij-
dens de gezinsviering van 18.30 uur in 
de H. Clemenskerk te Nuenen. Verder 
zullen er nog meer vieringen (meestal 
in het kader van een gezinsviering met 
kinderkoor) in de kerk plaatsvinden, 
gekoppeld aan belangrijke kerkelijke 
feestdagen. Een ander deel van de 
voorbereiding zal plaatsvinden in de 

voorbereidingsgroepjes. Ook is het 
nodig dat er thuis met de kind(eren) 
tijd en aandacht aan de voorbereiding 
besteed word.

Informatieve ouderavond
Op woensdag 12 september zal de eer-
ste (informatieve) ouderavond met be-
trekking tot de Eerste Communie 
plaatsvinden. Deze begint om 20.30 
uur in H. Clemenskerk te Nuenen. De 
ouders/verzorgers zullen hier geïnfor-
meerd worden over de voorberei-
dingstijd voor de communie en over de 
communieviering. De avond wordt in-
geleid door pastoor Hans Vossenaar. 

Alleen aan het eind van deze avond 
kunt u uw kind(eren) opgeven voor de 
Eerste Communie. De kosten hiervoor 
zijn  € 30,-. Deze vergoeding wordt ge-
vraagd voor de voorbereidingsmap, de 
communiefoto’s, versiering in de kerk 
tijdens de communievieringen en en-
kele voorbereidende activiteiten. 
Eventuele informatie is verkrijgbaar bij 
Annet Redegeld, 2838718.

Ronnie van Berlo 
in Station Charlotte
 
Ronnie van Berlo (1965) uit Nuenen is al van jongs af aan met muziek bezig. 
Zijn interesse om zelf muziek te maken ontstond in 1990 op Torhout Werch-
ter. In het begin speelde hij zelf gitaar maar sinds 1994, zingt hij met bands, 
iets wat hem duidelijk beter ligt. 

Vanaf 2001 was hij een aantal jaren 
leadzanger bij de blues & rockband 
Proud to be Loud. Door privéomstan-
digheden stopte hij daarmee in 2008. 
Als je Ronnie kent, dan weet je dat hij 
het zingen toch niet kan laten. Dus na 
een jaartje begon hij weer met optre-
den, solo dit keer. 
In de nieuwe opzet is plaats voor Ne-
derlandse en Engelstalige muziek en 
daarnaast is ook de liefde voor blues-
rock blijven bestaan en ook dat zit dus 

in het repertoire. Een unieke kans om 
deze rasechte Nuenense zanger live te 
zien optreden op zaterdag 8 septem-
ber in Station Charlotte aan de Sport-
laan in Nuenen. 

Toegang gratis. Aanvang rond 21.00 
uur. De Sportlaan is deze weken moei-
lijk bereikbaar, u kunt indien nodig de 
borden van de Laco Sportaccomoda-
tie volgen www.stationcharlotte.nl of 
www.ronnievanberlo.nl.

Vleermuizen 
speurtocht
Op vrijdagavond 7 september organi-
seert IVN Nuenen een vleermuizen-
speurtocht in het centrum van Nue-
nen. Dit gebeurt onder leiding van een 
lid van de vleermuizenwerkgroep. De 
vleermuizen worden opgespoord met 
behulp van een batdetector. Het ver-
trek is om 20.30 uur te voet vanaf de 
voorzijde van Het Klooster. Info: tel. 
040-2421423. 



Thuis in Nuenen
Rabobank Dommelstreek: Natuurlijk!

Contactgegevens: Rabobank Dommelstreek  |  telefoon: (040) 280 75 00  |  e-mail:  info@dommelstreek.rabobank.nl  |  internet: www.rabobank.nl/dommelstreek  |   @rabodommelstr

Volg ons via 
@rabodommelstr

Vraag aan 
de ledenraad? 

Mail naar 
leden@dommelstreek.rabobank.nl

Sinds het weekend van 25 augustus heeft Hockeyclub Nuenen 
de primeur in de regio. Zij zijn namelijk als eerste club over 
gegaan op mobiel betalen in hun clubhuis. Een speciaal 
promotieteam zorgde er voor dat alle leden de benodigde 
sticker kregen en hielpen de leden op weg om daadwerkelijk 
mobiel te kunnen betalen. 

Mobiel betalen heeft als voordeel dat je nooit meer contant geld 
nodig hebt, opladen kan ter plaatse, waardoor je nooit zonder geld 
staat. Ook voor de club heeft het voordelen, de kas verdwijnt en de 
administratie wordt eenvoudiger. 

Een van uw debiteuren betaalt de rekening niet. Bij navraag hoort u dat het even niet gaat 
lukken vanwege de economische crisis. Een lastig dilemma: enerzijds wilt u de relatie met 
uw debiteur niet schaden. Anderzijds heeft een niet-betalende debiteur invloed op uw 
eigen bedrijfsvoering. 

Weten hoe hier mee om te gaan?
Kom maandag 1 oktober naar de bijeenkomst van het Ondernemersnetwerk van 
Rabobank Dommelstreek. Wij informeren u graag over mogelijke oplossingen voor dit 
dilemma. Kijk voor het complete programma op www.rabobank.nl/dommelstreek

Samen sterk  
in het Ondernemersnetwerk!

Schrijf in voor 12 september!

Tijdens het EK van afgelopen zomer organiseerde RaboRolf voor de jonge spaarders bij Rabobank 
Dommelstreek het RaboRolf EK Spel. Ambassadeur Nancy van den Brink overhandigde aan 
winnaar Sven Houbraken uit Nuenen een Ipod Touch. De andere winnaars bij het RaboRolf 
EK Spel waren Anouk Geuchenmeier uit Geldrop en Zef Bakermans uit Heeze.

Sven Houbraken wint Ipod Touch
bij RaboRolf EK Spel

‘Er is maar één plek waar u zich echt thuis 
wilt voelen en tot rust wilt komen. Dat is 
uw huis. Het biedt bescherming tegen 
kou, wind en regen. En uw woning moet 
ook bestand zijn tegen andere omstandig-
heden, zoals gezinsuitbreiding, trouwen 
of het verlies van een baan. Hoe uw leven 
ook verandert, uw hypotheek moet bij 
uw situatie blijven passen. Mijn collega's 
en ik helpen u daar graag bij’, aldus 
Marc van Heuven, fi nancieel adviseur. 

Bel voor een afspraak (040) 280 75 00.

Uw woonwensen 
realiseren? 

Doet uw 
club mee?
Steuntje in de Rug 2012

Laatste  kans! 

Verenigingen en stichtingen uit Geldrop, 
Heeze-Leende en Nuenen kunnen ook 
dit jaar weer profi teren van het fonds 
'Steuntje in de rug'. Leden van Rabobank 
Dommelstreek brengen in oktober hun 
stemmen uit op de club(s) die zij een 
warm hart toedragen. Hoe meer 
stemmen, hoe meer geld voor de club! 
Dit jaar stelt Rabobank Dommelstreek 
maar liefst € 55.000 ter beschikking.

Doet uw club al mee?  Aanmelden kan 
tot en met 8 september aanstaande via 
www.rabobank.nl/dommelstreek.

Marc van Heuven

Bijzondere sportprestaties vragen om 
jarenlange toewijding. Van de sporters zelf, 
maar ook van de mensen eromheen. 
Daarom sponsort Rabobank al meer dan 15 
jaar de hockey-, paarden- en wielersport in de 
volle breedte.

Marilyn Agliotti won goud met het Nederlands 
Dames Hockeyteam tijdens de Olympische 
Spelen. Marilyn is opgegroeid in Zuid Afrika 
en kwam onder meer op de Spelen van 
Sydney uit voor het Zuid-Afrikaanse team. 
In 2003 verhuisde zij naar Nederland. Sinds 
2007 komt ze uit voor het Nederlandse team. 
Marilyn woont tegenwoordig in Nuenen en 
speelt bij Oranje Zwart.

Olympisch goud voor  
Van harte gefeliciteerd!

Marilyn Agliotti

Hockeyclub Nuenen  betaalt mobiel
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Seizoen bij 
Dynamictennis- 
club begint weer!
Bij Dynamictennisclub  kunt u nu, 
na de vakantieperiode, weer iets aan 
uw conditie gaan doen. Ook is deze 
sport uitermate geschikt om extra 
vakantiepondjes eraf te trainen. Dat 
alles kan bij de Dynamictennisclub: 
er is nog plaats voor sportieve 55+!
 
Dynamictennis is een racketsport 
voor dames en heren, die elementen 
van tennis, tafeltennis en badminton 
combineert in een dynamische 
sport.H et wordt met een lichtgewicht 
racket gespeeld op een badmintonveld 
met het net op tennishoogte volgens 
de regels van tafeltennis.
 
De club is weer gestart op 31 augustus 
jl. en hoopt enkele  sportieve senioren 
te mogen verwelkomen om te laten 
zien wat Dynamictennis nu precies in-
houdt.

De club speelt iedere vrijdag van 17.00 
– 19.00 uur, locatie sporthal Mgr. Cuy-
tenlaan, Nuenen. Wanneer u zich aan-
meldt bij Francien van Gils, tel: 
2831125 of via een e-mailbericht fran-
cienad@onsnet.nu, of bij Arie Ver-
haegh 2834457 a.verhaegh@onsnet.
nu wordt er voor een racket gezorgd. 
Zaalsportschoenen zijn vereist! 

Leer LETS-Nuenen kennen op 9 september

Ruilen van diensten
De ruilkring in Nuenen, LETS Nuenen, viert op 9 september haar jaarfeest 
en nodigt belangstellenden uit om kennis te komen maken met de leden en 
de interessante bezigheden van deze club. 
Hoezo ruilkring?
In 1983 werd in Canada, toen het land 
zich in financieel moeilijke tijden be-
vond, een systeem ontwikkeld om on-
derling diensten te ruilen onder de 
naam LETS wat staat voor: Local Ex-
change Trading System. Over heel de 
wereld bestaan er nu vele LETS-krin-
gen waarvan ruim honderd in Neder-
land. Er wordt gebruik gemaakt van 
een fictief betaalmiddel. 

LETS-Nuenen
In Nuenen is er een zeer actieve, flore-
rende LETS-kring met momenteel 52 
leden; het is een ruilnetwerk met le-
den, die onderling diensten uitwisse-
len. Geld komt er niet aan te pas. Het 
idee is heel simpel: je doet iets voor 
een ander, b.v. ramen wassen, compu-
terhulp bieden, autorijden, tuinieren, 
koken. Daarmee kun je fictieve eenhe-
den verdienen, bij de LETS-kring in 
Nuenen zijn dit @@@ (apenstaartjes). 
Wie lid wordt van LETS-Nuenen ont-
vangt als beginkapitaal direct 100 een-
heden (100 @@@). Je kunt daarmee 
diensten van een LETS-lid 'kopen' te-
gen 4 eenheden per uur, of deze een-
heden verdienen door voor een ander 
iets te doen. LETS-Nuenen is geen 
stichting of vereniging maar een groep 
van geregistreerde leden 

Een voorbeeld
Henk helpt Anke met haar tuin, Anke 
doet boodschappen voor Jan, Jan re-
pareert een fiets voor Klazien, Klazien 
doet voetmassage voor Gerard, Ge-
rard helpt Ine bij de verbouwing van 
haar keuken, enzovoort. 
 
De Voordelen
Het sympathieke van zo'n LETS-sys-
teem is:
Het is een systeem met een fictief be-
taalmiddel. Een soort schaduwecono-
mie;
Elke soort dienst is evenveel waard. 
Slechts de te besteden tijd wordt gere-
kend nl. 4 @@@ per uur;
Het verlaagt de drempel om een dienst 
te vragen;
Het biedt de mogelijkheid om ook iets 
voor de ander te doen en daarvoor je 
capaciteiten en talenten in te zetten en 
verder te ontwikkelen;
Het draagt bij aan de sociale cohesie;
Het is, vooral in crisistijden, een mo-
gelijkheid om elkaar te ondersteunen 
met wederzijdse dienstverlening.
Kortom een systeem waarvan het leuk 
is om deel van uit te maken. Een leef-
tijdsgrens is er niet, jong en oud kun-
nen deelnemen. Voorwaarde is wel 
dat je de beschikking hebt over een 
computer omdat de registratie van de 

te betalen en te verkrijgen @@@ digi-
taal wordt verwerkt. Geen computer 
en geen geld daarvoor? Misschien kan 
LETS-Nuenen daar een mouw aan 
passen.

Kennismaken?
Wil je contact met LETS-Nuenen? Bel 
dan de voorzitter Daan Verbaan onder 
nummer 06 34006156 of stuur een 
mailtje naar letsnuenen@onsbrabant-
net.nl. Je krijgt dan een bezoekje van 
een van de contactpersonen om ken-
nis te maken, je dienstenaanbod met 
je te bespreken en om het één en an-
der uit te leggen. 

Of wil je misschien een aantal leden 
leren kennen en kijken wat er te krij-
gen is? Ook dat is mogelijk. Elke 
maand is er een ontmoetingsavond 
om elkaar te leren kennen, om onder-
linge afspraken te maken en goederen 
en diensten aan te bieden. De eerstvol-
gende bijeenkomst is op 16 oktober 
om 19.30 uur in de Dorpsboerderij 
Weverkeshof. 

Jaarlijkse Lets-party
Wil je eerder kennismaken, dat kan 
ook. Binnenkort is er zelfs de jaarlijkse 
LETS-party op 9 september vanaf 
14.00 uur. Je bent daar van harte wel-
kom om alvast een kijkje in de keuken 
te nemen. Meld je aan via het tele-
foonnummer van Daan Verbaan 06 
34006156 of via letsnuenen@onsbra-
bantnet.nl. 
Voor meer informatie bekijk de web-
site www.letsnuenen.nl.

De leden van LETS-Nuenen heten u welkom op de LETS-party op 9 september. Henri Smits, een man met
een voorliefde voor 
onmogelijke projecten
Tijdens zijn afscheid in Het Klooster op 29 augustus werden Henri Smits, 
zijn vrouw Ank en twee van hun dochters binnengehaald met een daverend 
applaus: “Dat is de manier om Henri stil te krijgen”, aldus Peter van Stip-
donk, voorzitter van het Bestuur van Helpt Elkander, de Woningbouwver-
eniging waarbij Smits bijna 25 jaar werkzaam was en de laatste 19 jaar als 
directeur.

In een film lieten oud burgemeester 
Willem Ligtvoet, zijn vrouw Ank, 
Kees Rovers, Floor van de Gevel van 
de Gemeente en Simone van der Heij-
den, directeur van het Vincentre hun 
licht schijnen over de mens ‘Henri’. 
Met op de achtergrond beelden van de 
vele mede door hem gerealiseerde 
projecten. Naast de woningbouw en 
de bouw van de brede scholen en de 
aanleg van het glasvezelnet, hoort 
daar ook het Vincentre bij. 

Henri Smits was zichtbaar geroerd. In 
het bijzonder bedankte hij zijn vrouw 
en kinderen, want zonder hun steun 
had hij dit allemaal niet kunnen doen. 
En hij bedankte ook iedereen in de tot 
de nok toe gevulde theaterzaal voor de 
goede samenwerking in de afgelopen 
jaren. Handen schudden deed hij ver-
volgens niet.. Netwerken moesten zijn 
gasten tijdens de receptie, die volgde. 
Dat deed hij ook altijd bij zulke gele-
genheden.

Henri en Ank Smits met twee van hun dochters voor een volle theaterzaal in Het 
Klooster.

Ingezonden brieven
Hoe diep kun je zinken…
Mijn moeder van bijna 88 woont in De Akkers, een fijn verzorgingstehuis midden 
in het dorp. 
Het kostte haar veel moeite om te wennen aan haar nieuwe “thuis” en afscheid te 
nemen van haar geliefde huis en spullen.
Wij, haar kinderen, vonden het een geruststelling dat ze daar prima verzorging en 
bescherming zou hebben. 
Maar wat een desillusie! 
Afgelopen vrijdag 31 augustus j.l. bleek dat haar sieraden van haar handen en 
hals gestolen waren. De sieraden die ze van haar overleden man kreeg herinnerde 
haar steeds weer aan gelukkige tijden.
Een “mevrouw” drong haar kamer binnen en zei dat ze de sieraden zou schoon-
maken voor haar. Een armband werd zo ruw van haar arm gehaald dat ze ge-
wond raakte aan haar pols. Wij zouden graag willen weten of deze “mevrouw” 
zich realiseert wat ze een oude vrouw die zich niet meer kan verdedigen en ver-
geetachtig is, heeft aangedaan. Hoe zou ze zich voelen als haar eigen moeder zo 
zou worden bestolen? Zou ze dan niet net zo boos zijn als wij?? 
Wij doen daarom een beroep op het geweten van deze “mevrouw” en vragen haar 
alsjeblieft onze moeder haar geliefde sieraden terug te brengen.
De sieraden zouden terugbezorgd kunnen worden aan de balie van De Akkers, 
Margot Begemannstraat 9 in Nuenen of als men iets gezien of gehoord heeft kan 
dat telefonisch kenbaar gemaakt worden bij de politie via tel. nr. 0900 8844.

Naam en adres van de inzender zijn bij de redactie bekend. 

Gerwense weg verbouwd
In Gerwen wordt de Gerwense weg verbouwd. Hij krijgt mooie slingers om de snel-
heid van auto’s te remmen. Maar het veilige fietspad verdwijnt, er komt onge-
bruikt gras voor in de plaats. Dat is onbegrijpelijk en moet weer hersteld worden.
In de nieuwe opzet, moeten fietsers verplicht de weg over steken. Vroeger kon je het 
gewone tweebaans fietspad blijven volgen tot bij de molen. Nu moet je eerst in 
Gerwen de weg oversteken, en later nog een keer weer terug naar het oude fietspad.
De gemeente maakt het onveiliger ipv veiliger. Ook de vele hoge betonnen banden 
en de scherpe bochten in de fiets oversteekplaats en de ouderwetse betonnen oprit-
banden, zijn onveilig voor fietsers. Ik vind dat de gemeente het oude fietspad weer 
terug moet aanleggen. Dat kan best naast de nieuwe Gerwense weg.
Wilt u ook veilig fietsen van en naar Gerwen, onderteken dan de petitie aan de ge-
meente:
Gerwen wil zijn veilige fietspad terug. Teken online http://bit.ly/VeiligFietspad-
Gerwen.

Henk Daalder, GroenLinks Nuenen, Sellesakker 6, 5674 WE Gerwen.

Start Ierse sessie 
seizoen
Het is september en de dagen wor-
den korter: de Ierse sessies begin-
nen weer.  Aanstaande zondag zul-
len weer veel muziekliefhebbers en 
muzikanten naar de Weverkeshof 
gaan om te genieten van de tunes, 
ballads en pubsongs die uit Ierland 
zijn komen over waaien. Aanvang 
tussen één uur en half twee.

Festivals
Dit seizoen wordt gestart met een 
reeks van Ierse Sessie festivals die tel-
kens op de eerste zondag in november 
georganiseerd gaan worden. Informa-
tie daarover is te vinden op  www.iers-
sessiefestivalnuenen.nl. Maar eerst in 
september en oktober nog twee ses-
sies in de Weverkeshof. 

Daarnaast komen er ook nog extra 
sessies: na de Ierse muziek van aan-
staande zondag 9 september van half 
twee tot vijf uur in de dorpsboerderij, 
is er op 16 september ook nog een ses-
sie in Bar Van Gogh.  

Die middag begint om 14.00 uur, als 
extra warming up voor het sessiefesti-
val van 4 november. In oktober komen 
er ook nog extra sessies, informatie 
daarover volgt.

Tsjonge Jonge maakt van het terrein “t Huysven” een echt festivalterrein

Derde lustrum feest Tsjonge 
Jonge goed gevierd
Blaaskapel Tsjonge Jonge heeft zondag 2 september samen met diverse 
bevriende kapellen hun derde lustrum succesvol gevierd.

Dat Tsjonge Jonge inmiddels meetelt 
in de muzikale blaaskapellenwereld 
mag duidelijk zijn. Niet alleen weten 
ze zelf een aardige noot te blazen ook 
hebben ze onder de collega-muziek-
kapellen veel vrienden gemaakt. Deze 
vrienden hebben het festival afgelo-
pen zondag opgeluisterd. 
Niet alleen muzikanten uit de omge-
ving van Nuenen waren aanwezig 
maar diverse streken van Nederland 
waren vertegenwoordigd. Het was dus 

Binnen maar ook buiten de tent was de muziek goed te horen. (Foto: Peer)

Blaaskapel PIAS uit Eindhoven in actie op het Jubileumfeest. (Foto: Peer)

niet alleen een Gerwens feestje. De 
band Punt&L was uitgenodigd om het 
feest aan het begin van de avond op te 
luisteren. Ook zij wisten de bezoekers 
op de dansvloer te krijgen. 
De nodige drankvoorraad, een weer-
bestendige tent, de muziek, een frites-
wagen maar vooral ook het enthousi-
aste publiek maakten dat het feest tot 
in de avond gevierd kon worden. Voor 
meer informatie www.tsjongejonge-
gerwen.nl.



• Zuinigste in zijn klasse
• Geen wegenbelasting
• Standaard automaat

Brandstofverbruik (EC/692/2008) 3,5l/100 km (28,6 km/l) tot 3,7l/100 km (27,0 km/l) en CO2 79 – 85 gr/km. 

* Prijs inclusief BTW, exclusief kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Toyota Financial Services leasetarief vanaf €259,- per maand o.b.v. Full Operational Lease, 60 mnd 
en 20.000 km/jaar, incl. 75% bonus/malus, excl. BTW en brandstof (info via zakelijk@toyotafs.nl). Afgebeeld: Yaris 1.5 Full Hybrid Aspiration incl. metallic lak en fabrieksoptie 15’’ 
velgen lichtmetaal + mistlampen vóór. Vanaf € 19.570,-. Wijzigingen voorbehouden. Importeur: Louwman & Parqui B.V. Meer info bel gratis 0800 - 0369 of kijk op www.toyota.nl

De nieuwe Yaris Full Hybrid. Nu in de showroom.
Met alleen al in Nederland 100.000 exemplaren, is de 
Yaris de meest verkochte Toyota van de afgelopen 
10 jaar. En ook de nieuwe Yaris is een groot succes. 
Een succes dat ongetwijfeld nog groter wordt nu de 
nieuwe Yaris ook als Full Hybrid te verkrijgen is. De Yaris 
Full Hybrid is met een verbruik van slechts 1 op 28 

verreweg de zuinigste benzine-auto in zijn klasse, is 
BPM- en wegenbelastingvrij en heeft een bijtelling 
van slechts 14%. De standaard uitrusting is alles-
behalve zuinig met o.a. een CVT-automaat, Climate 
control en LED dagrijverlichting. Er is al een Yaris Full 
Hybrid vanaf € 17.990,- en u least ’m al vanaf € 259,-.

270H  Ronde de Linde
270H

Driessen
Eindhoven, Pietersbergweg 31, 040-2646645

Voor kinderen die bang zijn om er niet bij te horen of niet 
geaccepteerd te worden. Voor kinderen met overgewicht. 
Voor kinderen die gepest worden of regelmatig ruzie heb-
ben zonder dat ze dat eigenlijk willen. Voor kinderen die 
wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken of niet lekker 
in hun vel zitten.

•   In 14 lessen van 1 1/2 uur gaan we de kinderen een 
WAUW gevoel geven over zichzelf! 

•   Start januari en september
    te Nuenen
•   Kijk voor meer informatie op 

www.gotogdb.nl 
of bel 06-11498416

Go To Feelgood cursus voor 
kids van 9-12 jaar met theater, 
dans, sport, koken, percussie, 
schilderen en nog veel meer!

www.gotogdb.nl 

Wat verwachten we van jou:

• Pro-actieve en flexibele houding

• Je werkt graag zelfstandig in een dynamische omgeving 

• Ervaring in (bedrijfs)catering/dienstverlening

Voor onze Hutten cateringlocatie Goossens te Nuenen zoeken wij:

Cateringmedewerk(st)er
    Goossens (8 uur)

Wil jij een afwisselende baan in de cateringbranche? Bekijk de 
vacature op www.werkenbijhutten.nl en solliciteer direct! 
Of mail je cv en motivatie naar sollicitatie@huttencatering.nl

Wij bieden jou:

• Een vaste werkdag; woensdag van 10.30  tot 20.00 uur

• 13 koopzondagen per jaar 

• Marktconform salaris

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

Ieder weekend High Tea (op reservering)

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

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

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

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

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

Hotel • Brasserie • Zalen

Activiteitenagenda
Het hele jaar door de leukste activiteiten,

natuurlijk bij la Sonnerie!

   

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 
en ervaar zijn producten op uw huid. 

Prijs: € 35,= per persoon dit is inclusief gezonde drankjes,  
culinaire beauty hapjes van de Lindehof en een Murad geschenk. 

Nog enkele plaatsen 
vrij ! 

LET'S HEAR IT FOR 
THE BOYS!!

 
Dansschool 2Dance is vorig jaar gestart met 

een jongensgroep en dit was een super 
succes! We zoeken echter nog een paar 
enthousiaste boys om deze groep aan te 

vullen. Dus… 
 

…ben jij een jongen tussen de 8 en 13 jaar en 
wil jij streetdance/hiphop leren in deze stoere, 

jongensgroep?!
 

Meld je dan aan voor een proefles via 
info@dansschool2dance.nl of surf naar 
www.dansschool2dance.nl voor meer 

informatie.
 

Dansschool 2Dance – It's fun 2Dance! 

Standaard hout-betonschutting:
Onder Komo-kleur geimpregneerd Grenen hout 

(19 planks) 17 mm dikke planken geplaatst met zeer 
fraaie lichtgewicht Combipaal betonpaal. 

Hoogte: gemiddeld 195 cm boven het maaiveld.
Nu vaNaf: 74,50 euro 

per strekkende meter incl. plaatsen en btw
Ringdijk 12  •  Helmond  •  0492-521 578  •  www.hsbeton.nl

In september en oktober 
5% extra korting 

op de lopende aanbiedingen

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

Korfbal

Wielersport

PaardensportVoetbal
P R O G R A M M A

RKSV NUENEN
Zaterdag 8 deptember
EMK -Nuenen Vet.A  .................... 15.30
Nuenen Vet.B-RKVVO  ............... 16.15
Zondag  9 september
Deurne 1 - Nuenen 1  .................... 14.30
OJC Rosmalen 2 - Nuenen 2   ...... 11.00
Braakhuizen 2 - Nuenen 3  ........... 11.30
SDO ’39 2 - Nuenen  4  ................. 12.00
Rood Wit V 3 - Nuenen 5  ............ 12.00
Nuenen 6 - Bladella 4  ................... 12.00
Nieuw Woensel 6 - Nuenen 7   .... 10.00
Nuenen 8 - RPC 7  ......................... 12.00
Hapert 6 - Nuenen 9  ..................... 10.00
Nuenen 10 - Best Vooruit 11  ...... 10.00
Nuenen 11 - Best Vooruit 10  ...... 14.00
Nuenen VR1-Terneuzen VR1 ..... 14.00
Nuenen VR2 - 
SV Valkenswaard VR3  ................. 10.00

EMK
Zaterdag 8 september 
EMK Classics - Nuenen A   .......... 15.30
Zondag 9 september 
EMK 1 - Eindhoven/AV 1   .......... 14.30
EMK 2 - LEW 3   ............................ 11.30

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 8 september
Vet. Wilhelmina boys - 
Nederwetten  .................................. 16.00
Zondag 9 september
LEW 1 - Nederwetten 1  ............... 14.30
Nederwetten 2 - Marvilde 3  ....... 12.30
Geldrop 7 - Nederwetten 3  ......... 12.30
Hulsel Da1 - Nederwetten Da1  .. 10.00
 
RKGSV 
Zaterdag 8 september 
Vet. RKGSV - Geldrop  ................. 16.00
Zondag 9 september 
RKGSV 1 - Tuldania 1  .................. 14.30
RKGSV 2 - Oirschot Vooruit 3  ... 11.00
Nederwetten 4 - RKGSV 4 (vr.)  .. 10.30

KORFBAL
Zondag 9 september 
NKV 1 - Dordrecht 1 ..................... 14.30

Nederwetten - RKGSV     2-2
Mede door de prima weersomstandigheden waren veel liefhebbers afgeko-
men op deze derby. Voor aanvang van de wedstrijd werd 1 minuut stilte 
gehouden ter nagedachtenis aan de overleden erevoorzitter van Nederwet-
ten Piet Renders. 
Het eerste kwartier van de wedstrijd 
was in handen van RKGSV. De ploeg 
nam het initiatief en de thuisclub 
mocht niet klagen dat zij het eerste 
kwartier zonder kleerscheuren door-
kwamen.       Toen het openingsoffen-
sief enigszins ging liggen was het aan 
de andere kant ook meteen raak. In de 
21e minuut zette Pieter Donkers op 
aangeven van Giel van Korven de 1-0 
op het bord. Nederwetten bleef iets te 
lang stil staan bij deze onverwachte 
voorsprong. Een minuutje later werd 
de verdediging van Nederwetten sim-
pel uitgespeeld en Tommie van Elst 
zette de 1-1 op het scorebord. Beide 
teams waren weer terug bij af. Dit was 
tevens de ruststand.
Onmiddellijk na de hervatting werd 
de wedstrijd wederom open gebroken. 
Een simpel diepteballetje van Niek 
Evers zorgde er in de 47e minuut voor 
dat de gevaarlijke Toon van Rooij vrij 
op de doelman van RKGSV af kon 

stormen. De veel scorende spits wist 
wel raad met dit buitenkansje 2-1. De 
geschiedenis van de 1e helft leek zich 
te herhalen. Een minuut na het doel-
punt kwam aan de andere kant Mike 
van den Berk oog in oog te staan met 
doelman Peter Thoonen van Neder-
wetten maar zijn lob verdween naast 
het lege doel. RKGSV moest meer ri-
sico gaan nemen en dat bleek uitein-
delijk succesvol. Twee meter buiten 
het strafschop gebied gaf scheidsrech-
ter Toon Hendriks, al dan niet terecht, 
een vrije trap aan RKGSV. Het buiten-
kansje werd door Mike van den Berg 
met beide handen aangegrepen. Hij 
krulde de bal mooi om het muurtje 
heen en doelman Thoonen hoorde de 
bal achter zich tegen het net ploffen. 
2-2 in de 82e minuut. 
Al met al een spannend duel waarmee 
iedereen wel kon leven met dit gelijke 
spel. Nederwetten wacht volgende 
week het uitduel tegen LEW.

SkunK 1 - NKV 1      9-15
Het seizoen is weer begonnen en NKV moest haar eerste wedstrijd in de 3de 
klasse in Nijmegen spelen tegen studenten vereniging SkunK. Zal het lukken 
om de eerste punten van het seizoen mee terug te nemen naar Nuenen?
NKV begon voortvarend aan de wed-
strijd door binnen 5 minuten 2 doel-
punten te scoren. Het tweede aanvals-
vak had het iets lastiger met de 
afronding en het lukte dan ook niet om 
de score uit te breiden. Door 2 makke-
lijk weggegeven goals aan de zijde van 
NKV kwam SkunK toch redelijk vroeg 
terug in de wedstrijd en was de stand 
weer op gelijke hoogte gebracht (2-2).

NKV ging uiteindelijk de rust in met 
een zeer matige voorsprong van 4-5. 
Daar moest verandering in gebracht 
 worden, de juiste mensen moesten 
uitgespeeld worden en het spelletje 
moest worden gestructureerd wilde 
NKV toch nog makkelijk over de te-
genstander heen lopen.

NKV wist in de tweede helft meteen 
wat het moest doen, scoren dus. Dat 

gebeurde vrijwel meteen waardoor 
NKV de toon had gezet voor de rest 
van de tweede helft. Langzaam maar 
zeker wist NKV uit te lopen en kon la-
ten zien dat met gestructureerd spel 
en duidelijke afspraken de kansen 
vanzelf volgen. 
Na een afwezigheid van een aantal ja-
ren in de selectie kwam in de tweede 
helft Eelco Riet in het veld. Dit bracht 
een nog sterkere rebound met zich 
mee waardoor de dames Kelly Slaats 
en Chantal Messerschmidt makkelij-
ker de aanval in konden zetten. NKV 
wist uit te lopen en het verschil te ma-
ken van 6 punten wat resulyeerde tot 
een eindstand van 9-15.

De volgende wedstrijd van NKV 1 is 
op 9 september op het eigen Wet-
tenseind. Aanvang wedstrijd: 14.30 
uur tegen KC Dordrecht.

Informatiemiddag van RKSV Nuenen en Kids Society Erica

Kom kijken bij  
de Voetbal-na-School 
De Nuenense voetbalclub RKSV Nuenen heeft samen met 
Kids Society Erica in Nuenen – kinderopvang en buiten-
schoolse opvang – een nieuw initiatief voor kinderen die 
graag na school voetballen: de Voetbal-na-School. 
Kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar 
uit de gehele regio leren op deze mid-
dagen niet alleen voetballen, maar le-
ren ook zaken als coördinatie, tech-
niek, balbehandeling en zij ontvangen 
speltips. En natuurlijk gaan de kinde-
ren lekker samen voetballen. Dit alles 
onder begeleiding van professionals.   
De Voetbal-na-School gaat binnen-
kort van start en op woensdag 12 sep-
tember vindt er op het sportcomplex 
aan de Oude Landen een informatie-
middag plaats van 14.00 tot 15.30 uur. 
Ouders en kinderen krijgen daar alle 
informatie over de Voetbal-na-School 
en er zullen professionele trainers 
aanwezig zijn die een demo zullen ge-
ven. Alle informatie die gewenst is, 
wordt deze middag gepresenteerd 
door RKSV Nuenen en Kids Society 
Erica. 

Na school nog lekker voetballen
De Voetbal-na-School richt zich op 
het bewegen van kinderen en het leren 
voetballen onder begeleiding van pro-
fessionele trainers en pedagogisch 
medewerkers. De accommodatie van 
de voetbalclub RKSV leent zich uitste-
kend voor dit initiatief; er is voldoen-
de ruimte en mogelijkheid om het 
voetbalspel tot in de kneepjes te leren. 
Alle faciliteiten worden geboden 
waaronder de begeleiding en aanwe-

zige hulpverlening op het sportpark. 
Het programma dat wekelijks aange-
boden wordt, richt zich niet zozeer op 
prestatie maar vooral op plezier. 

De Voetbal-na-School valt onder de 
buitenschoolse opvang en zal door 
Kids Society Erica ook zo uitgevoerd 
worden. Kinderen worden indien no-
dig opgehaald van school en voor eten 
en drinken wordt gezorgd. Buiten het 
voetballen om zijn er allerlei activitei-
ten. Voorlopig is het initiatief georga-
niseerd op woensdagmiddag.
Heeft u of uw kind interesse in de 
Voetbal-na-School? Dan bent u van 
harte uitgenodigd op de informatie en 
demomiddag op woensdag 12 sep-
tember van 14.00 tot 15.30 uur, Oude 
Landen, Nuenen. Op deze middagen 
zullen alle relevante zaken aan de orde 
komen en ook kunt u informeren naar 
de kosten en de mogelijkheid voor het 
ontvangen van een kinder-opvangtoe-
slag.

Zusjes van Gennip 
oppermachtig op N.K. pony’s
Afgelopen zaterdag 1 september zijn de Nederlandse Kampioenschappen 
pony’s verreden op het Hippisch Centrum in Ermelo. 

Dressur
Laura van Gennip reed met haar pony 
Bont Fire een hele nette proef in de 
klasse AB-L2. 
Bont Fire heeft al veel titels op zijn 
naam maar iedere titel is toch weer 
bijzonder, volgens Laura. Ook haar 
zus Judith mocht Special-Indy een 
oranje deken op leggen. Bij 3 jury’s 
stond zij op nr. 1 en met ruim verschil 
behaalde zij de titel in de klasse DE-
M2.
Liza v.d. Heuvel  met Jurjen eindigde 
in de klasse DE-L2 op een hele mooie 
6e plaats. 

Springen:
Teddy v.d. Rijt reed dit kampioen-
schap in de hoogste klasse DE met de 
hengst Cosmo van Orchid’s en niet 
met haar EK-pony. De 1ste ronde 
sprong Cosmo super en maakte geen 
enkel foutje. Helaas lukte het Teddy 
niet om in de 2e omloop ook foutloos 
te blijven en eindige zij op een 11e 
plaats. Max v.d. Rijt kwam aan de start 
met Mystery in de klasse DE-M. Hij 
maakte op hindernis 1 een foutje maar 
reed verder een super mooi rondje 
met zijn pony. Ponyclub Prins Willem 
Alexander uit Nuenen kan terugzien 
op een geslaagd NK.

 

Een succesvol NK voor Pr. W. Alexan-
der. 

Eerste Laco 
fi ets 2 daagse een succes!
Op zaterdag 1 en zondag 2 september zijn voor het eerst de Laco to Laco 
fi ets 2 daagse georganiseerd. Men kon kiezen tussen de 30, 60 en 100 kilo-
meter. Daardoor was het een fi etstocht voor het gezin maar ook voor de 
geoefende renner. Volgend jaar zal deze toertocht weer plaatsvinden in het 
eerste weekend van september.
De tochten liepen door het natuurge-
bied naar Hilvarenbeek, Oirschot, 
Geldrop, Helmond, Deurne en Ven-
ray. Zelfs de tocht naar Helmond liep 
door een schitterend gebied langs het 
Eindhovens kanaal. Ongeveer 140 
mensen hebben vol enthousiasme 
deelgenomen aan deze tochten. 

Helaas zijn er ook gewonden gevallen 

binnen een groep van Toerclub Nue-
nen waar een flinke valpartij zich 
voordeed. Na afloop van de tocht was 
er een gratis barbecue voor het 25 ja-
rig bestaan van Laco dat gevierd werd 
met de fietsers, members en perso-
neel. Voor de mensen die niet deelge-
nomen hebben maar waarbij de inte-
resse is gewekt: volgend jaar zal de 
toertocht weer gehouden worden! 

Laco to Laco fiets 2 daagse wordt wegens het grote succes  volgend jaar herhaald.

Dru Yogalessen in 
Vrouwencentrum 
De Vlinder
“De 10 lessen vormen een geheel 
met onze eenheid met de natuur, die 
zoals we merken, volop in beweging 
en verandering is. Als we geen weer-
stand bieden en meebewegen heeft 
dat op ons een ontspannende wer-
king.” Dat is helemaal het uitgangs-
punt van Dru yoga, vanuit je eigen 
stiltepunt leven. 

Het zijn zachte vloeiende bewegingen, 
zonder weerstand, met een gecontro-
leerde ademhaling, waardoor het een 
krachtige manier is om de dagelijkse 
stress te verminderen. Een aloude ma-
nier om je ziel te verjongen en je in-
nerlijke stabiliteit te versterken. Dit al-
les draagt bij tot een positieve en 
vrolijke levenshouding! De lessen 
worden gegeven door Josette Oostwe-
gel, die in haar Praktijk voor Creativi-
teit als Creative Life Coach al jaren 
mensen persoonlijk begeleidt.

Tijd: 10.30 uur tot 12.00 uur. Proef/in-
formatie les: 10 september (deelname 
gratis). Start lessen: 17 september t/m 
26 november (iedere maandagoch-
tend m.u.v. de herfstvakantie) Kosten: 
€ 75,00 per 10 lessen. Voor meer infor-
matie of aanmelden: vrouwencen-
trum@levgroep.nl of bel naar tel. 040- 
2831675.

Vrouw gewond bij eenzijdige aanrijding
Nuenen, 28-08-2012 • Een 25-jarige automobiliste uit Veldhoven is dinsdagoch-
tend gewond geraakt bij een verkeersongeluk in Nuenen. 
De vrouw reed over de A270 en is door nog onbekende oorzaak de controle over 
haar stuur verloren. De auto is in de sloot beland. De automobiliste is uit de auto 
geslingerd en rond 03.00 uur in de buurt van haar auto in de sloot aangetroffen. 
De vrouw is met rug letsel opgenomen in het ziekenhuis.

Politie arresteert drietal na beledigen agenten en plegen verzet
Nuenen, 03-09-2012 • De politie heeft maandagochtend op de Parkstraat drie 
mannen gearresteerd voor het beledigen van agenten en het zich verzetten tegen 
een aanhouding.
Kort na middernacht reden surveillerende agenten over de Parkstraat. Vanuit 
een horecazaak,  hoorden ze luide muziek komen. Toen ze er langsreden, schold 
een man via een geluidsinstallatie de agenten enkele malen uit. De politiemensen 
voelden zich daardoor beledigd en wilden de 40-jarige Eindhovenaar aanhou-
den. Twee andere aanwezigen, mannen uit Nuenen van 47 en 48 jaar, probeer-
den dat te voorkomen en ook de verdachte zelf werkte niet mee. Na flink wat ge-
trek en geduw lukte het de agenten uiteindelijk om het drietal aan te houden. Ze 
zijn ingesloten voor verder onderzoek.

Bril gevonden
Wie is afgelopen zaterdag  

1 september rond 16.00 uur 
zijn bril verloren voor de 
winkel  van Woef en Co  

aan de Parkstraat?
De bril kan teruggehaald 
worden bij Woef en Co 
hondenboetiek aan de 

Parkstraat 15a, tel. 
040-7370133.



Deze actie is geldig t/m 
zondag 30 september 2012
www.janlinders.nl

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Spek de
clubkas

bij Jan Linders

Ga naar www.janlinders.nl/clubspaaractie en stem op uw favoriete club. 
De clubs met de meeste stemmen ontvangen een extra bijdrage en u maakt 

wekelijks kans op 100 euro aan gratis boodschappen.

Bij iedere 10 euro aan boodschappen en speciale acties 
ontvangt u een Jan Linders club-spaarmunt. Doneer uw 

club-spaarmunten aan uw favoriete club en spek hun clubkas! 

Deze clubs strijden om de meeste munten bij uw Jan Linders supermarkt:

1
1

11

1

1

Nuenen
RKGSV

Jongerenkoor Jocanto
Wandelsportvereniging Nuenen

Nuenense korfb alverenigign (N.K.V.)
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