
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

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

• Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl • Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl
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k: 22 september 2012, 
wat en waarom 
wordt er eigenlijk 
herdacht?

Afval 
wordt 
grondstof

Uitslag 2012 
Tweede Kamer - 
Gemeente 
Nuenen c.a.

Motorzagen voor de particulier en de professional
HERFST VOORDEEL

VERKOOP - REPARATIE - ONDERHOUD

vdwiel
    gremac

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

www.vdwielgremac.nl

vanaf 

€ 199,=

12 september

Tweede Kamer

12 september

Tweede Kamer

kleurmijninterieur.nl

Uitslag verkiezingen 
nu al in Rond de Linde
Als extra service aan onze lezers vindt 
u elders in deze krant de uitslag van de 
gisteren gehouden verkiezingen. De 
redactie, uitgevers en met name de 
drukkerij hebben hiervoor wat extra 
nachtelijke uurtjes moeten draaien 
om dit vandaag in uw krant te kunnen 
publiceren. Ook gaat onze dank uit 
naar de Gemeente Nuenen voor hun 
welwillende medewerking. 

Zie elders in dit weekblad.

Burendag

Ontmoet je dorpsgenoten op 
de Dorpswerkplaats
“Eigenlijk is iedereen onze buur. En daarom willen we burendag voor de 
hele gemeente Nuenen c.a. op de Dorpswerkplaats houden, “vertelt Ben 
Sarton, lid van het bestuur van de Dorpswerkplaats. “Burendag heeft de 
intentie de saamhorigheid in de samenleving te versterken en daar wil de 
dorpswerkplaats met de door haar georganiseerde activiteiten graag aan 
bijdragen.”
Zo komt er een groot terras en vinden 
alle activiteiten plaats onder een grote 
tent. En is er ballen gooien voor de 
kinderen, sjoelen op een reuze bak, 4 
op een rij, een rad van fortuin en nog 
veel meer. Ook dit jaar is er weer een 
wand met foto’s te bewonderen. Dit 
jaar zijn het foto’s van bruggen in Nu-
enen. En daaraan is net zoals vorig jaar 
een foto quiz verbonden.

Burgemeester Houben komt de bu-
rendag om 12.00 openen. Dat is tevens 
zijn eerste kennismaking met de 
Dorpswerkplaats en alle activiteiten 
die zich onder het pas vernieuwde dak 
afspelen. 

Alle ruimten zijn bemand. De dorps-
werkplaats biedt onder andere de mo-
gelijkheid tot hout- en metaal-bewerking 
en heeft daar ook de nodige machines 
voor. 

Ook wordt er getekend, geschilderd 
en is er een conversatiegroep Engels 
voor beginners en gevorderden. Heel 
Nuenen c.a. kan op burendag zien wat 
er op de Dorpswerkplaats allemaal te 
doen is, lekker genieten op het terras, 
kijken naar de spelende kinderen of 
een balletje gooien op de jeu de boules 
baan. Voor de bezoekers is er gratis 
koffie en voor de jeugd een ijsje.

Dorpswerkplaats, zondag 23 septem-
ber tussen 11.00 en 17.00 uur. De in-
gang bij Park 63b, kun je niet missen. 
Burendag is een initiatief van Douwe 
Egberts en het Oranje Fonds. 

Dit jaar zijn er door de organisatoren 
3 data aangewezen. De dorpswerk-
plaats heeft niet voor de landelijk aan-
gemerkte dag, zaterdag 22 september, 
maar voor de zondag gekozen. 

� e Fabulous Party Band

‘Muziekcollectief op projectbasis’
Door Edwin Coolen

zang. Dat zijn dus zo’n twintig stukken 
per nummer. En ze spelen er zo’n 30, 
op de jaren ’80 avond. Reken maar uit.

‘TFPB is een soort dynamische muzi-
kantenpool. Het kan per project ver-
schillen. Soms komen mensen tijdens 
optredens op ons af om te vragen hoe 
ze mee kunnen doen. We zijn een mu-
ziekcollectief op projectbasis’, aldus 
Stefan Prinsen.

Jaren ’80 party door The Fabulous 
Party Band. Zaterdag 29 september, 
Het Klooster Nuenen. Kaarten à 10 
euro in de voorverkoop (15 euro aan 
de deur): www.hetklooster.nl, boek-
handel Bruna, Parkstraat 13 en boek-
handel Risjamo, Hoge Brake 66.

Na de jaren ’70 is het nu de beurt aan de muziek uit de jaren ’80: een Eigh-
ties party verzorgt door � e Fabulous Party Band uit Nuenen (en omge-
ving).
Stefan Prinsen, bassist en ‘penning-
meester’ van TFPB, vertelt: ‘We wer-
ken per project. Afgelopen twee jaar 
hadden we met Halfvasten een jaren 
’70 feest in de tent in het Park. Als vol-
gende project hebben we toen geko-
zen voor muziek uit de jaren ’80. Voor 
veel bandleden is dat de muziek die bij 
hun jeugdjaren hoort. Dat gaat dus za-
terdag 29 september gebeuren op het 
Plein in het Klooster. Bekende num-
mers komen voorbij maar ook enkele 
verrassingen. Gezellig een pilsje erbij 
en lekker dansen. Dat is de bedoeling.’

TFPB
‘Onze roots liggen voor het grootste 
deel in Nuenen en Gerwen, al komen 
er ook bandleden uit de omliggende 
plaatsen. 21 ervaren muzikanten op 
drums en percussie, koper- en hout-

blazers, snaren, toetsen en zang. Na-
dat we de nummers hebben uitgezocht 
en uitgeschreven, gaat iedereen zijn of 
haar partij thuis instuderen. Eén keer 
per maand komen we dan samen om 
te repeteren. Het gaat ons niet alleen 
om de avond van het optreden zelf. 
Ook het er naar toe werken, de num-
mers onder de knie krijgen, geeft veel 
voldoening. We zijn allemaal muzie-
kliefhebbers. Amateurs op niveau.’

Collectief
Behalve het bespelen van een instru-
ment of zang, doet iedereen er wel iets 
bij voor de band: Annemieke Nie-
mantsverdriet (dwarsfluit) en Nicole 
van den Heuvel (backing vocal) zor-
gen voor de kleding, Henri Heerings 
(saxofoon) doet de internetsite, weer 
een ander de danspasjes of wat admi-
nistratie. Frank van de Broek, de 
drummer, is meer de technische man. 
Hij houdt zich bezig met het geluid, 
podium en lichtplan. Niks zo moeilijk 
als het geluid van een twintigkoppige 
band goed uitversterken, zegt Stefan. 
Het muzikale brein achter de band is 
toetsenist Mark Hendriks. Hij schrijft 
alle muziek uit, per instrument en 

The Fabulous Party Band in actie.

zang. Dat zijn dus zo’n twintig stukken 
per nummer. En ze spelen er zo’n 30, 

Dankzij een aankoop in één van de 
aangesloten winkels heeft afgelopen 
vrijdagavond mevrouw Heleen Eliens 
een waardebon van € 50,= ontvangen. 
Mevr. Eliens had tussen 18.00 uur en 
21.00 uur een aankoop gedaan bij 
Marskramer van € 1,=  en de bon voor 
21.00 uur in de actiebus gestopt. Zelfs 
met een klein bedrag kan er een waar-
debon gewonnen worden . Na een kort 
telefoontje gaf mevr. Eliens aan de 

Mevr. Karin Aarts-Janssen van Boek-
handel Van de Moosdijk heeft samen 
met Thomas (toevallige passanten) de 
bonnetjes uit de bus gehaald om ver-
volgens de winnaar bekend te maken.

waardebon te willen besteden bij kap-
per Raymond Deckers Haar&Make up 
aan de Parkstraat 26 (zie www.ray-
monddeckers.nl).
“Op vrijdagavond is het erg prettig 
winkelen in het Winkelhart van Nue-
nen”, aldus Evert Tebak van de gelijk-
namige keurslagerij. “Op vrijdagavond 
kunnen we meer aandacht en tijd aan 
onze klanten besteden en af en toe een 
praatje maken. Na 18.00 uur is het ook 
gemakkelijker parkeren in het cen-
trum. Allemaal voordelen voor het 
winkelend publiek. En nu met deze 
actie wordt het Winkelhart nog gezel-
liger en voordeliger!” 

De actie loopt nog tot 26 april 2013 
waardoor het op vrijdagavond winke-
len extra interessant is. Voor meer in-
formatie over deze actie zie de website 
www.winkelhartvannuenen.nl.   

Winnaar bekend 2e week 
koopavond actie van 
Winkelhart van Nuenen
De tweede week van de in totaal 35 weken durende actie van de winkeliers-
verenigingen van het Winkelhart van Nuenen heeft weer een winnaar 
opgeleverd. 



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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MILIEUSTRAAT
Vanaf 1 april 2012 is het alleen mogelijk om met uw pinpas te betalen 
op de milieustraat.

DORPSRAAD GERWEN   
VERGADERT 17 SEPTEMBER
De Dorpsraad Gerwen vergadert maandagavond 17 september in ’t 
Huysven, De Huikert 35 in Gerwen. Aanvang 20.00 uur en de koffie 
is gratis. Belangstellenden zijn welkom.
Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen: 
•	 Mededelingen	dagelijks	bestuur.
•	 Stand	van	zaken	IDOP-projecten	zoals	Den	Tip	en	Gerwenseweg	

met toelichting door projectleider gemeente Nuenen c.a.
•	 Informatie	over	website	Digitaal	Dorpsplein	Gerwen.
•	 Leefbaarheid	Gerwen:	werkgroep	aan	het	woord	over	activiteiten.

OPENBARE DORPSRAADVERGADERING 
NEDERWETTEN OP 18 SEPTEMBER
  
Na	 de	 vakantie	 en	 de	 opening	 van	 de	 nieuwe	 MFA	 organiseert	 de	
dorpsraad van Nederwetten weer een openbare vergadering. Alle 
dorpsbewoners van Nederwetten zijn van harte welkom op dinsdag 
18 september in de Koppelaar waar om 20.00 uur de vergadering 
begint.
  
Op	de	agenda	staan	o.a.	de	volgende	onderwerpen:	Toelichting	besluit	
gemeente afsluiting Soeterbeek, Onderzoek sociale cohesie door de 
Universiteit	Wageningen,	Mogelijkheden	MFA	de	Koppelaar,	Stand	
van zaken aanpassingen van de dorpsentrees (Soeterbeekseweg/
Hoekstraat), en de Brug over de Dommel..
  
Als er nog punten zijn die u van belang vindt, dan kunt u deze uiter-
aard inbrengen tijdens de bijeenkomst. Vooraf aangeven mag ook via 
een van de dorpsraadleden; 
zie hiervoor de website www.nederwetten.org.
  
Wij hopen jullie te ontmoeten op 18 september!
Dorpsraad Nederwetten

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 03/09/2012 N-HZ-2012-0138 Dennenlaan 11 Oprichten woning 
    met zwembad  

Regulier 05/09/2012 N-HZ-2012-0140 Berg 23 Verbouwen 2 woningen 
 
Regulier 05/09/2012 N-HZ-2012-0141 Collse Heide 42 Oprichten bedrijfshal 
 

Doorgestuurd	naar	het	Bevoegd	Gezag	Provincie	Noord-Brabant

Soort Datum Dossier- Locatie Activiteit
aanvraag  ontvangst  Nummer    

Regulier 05/09/2012 N-HZ-2012-0139 Gulberg 9 Aanleggen/wijzigen vijvers 
 

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 

05/09/ N-HZ-2012- Eeuw Bouw Uitbreiden 06-09-
2012  0119  Driessestraat 1 RO gemeenschapshuis 2012  

10/09/ N-HZ-2012- Eeneind ter hoogte  Kap Kappen twee 10/09/ 
2012 0133 van huisnummers   Amerikaanse eiken 2012  
  15, 20 en 22       
 

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	
10.000, 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	O.B.S.	de	Rietpluim	is	een	vergunning	verleend	voor	het	orga-

niseren van een sponsorloop op donderdag 13 september 2012 
op	beide	locaties,	t.w.	aan	de	Van	Duijnhovenlaan	en	Oude	Landen	
in directe omgeving (verzenddatum 6 september 2012);

•	 aan	gemeente	Nuenen	zijn	een	vergunning	en	ontheffing	verleend	
voor het organiseren van de bevrijdingsherdenking op zaterdag 22 
september 2012 bij het oorlogsmonument aan de Europalaan 
(verzenddatum 6 september 2012);

•	 aan	 brassband	 “de	 Vooruitgang”	 zijn	 vergunning	 en	 ontheffing	
verleend voor het organiseren van de jaarlijkse bevrijdingstaptoe 
op het Vincent van Goghplein op zaterdag 22 september (verzend-
datum 11 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.
Op grond van artikel 6:5 van de Awb moet een bezwaarschrift worden 
ondertekend en tenminste bevatten:

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

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.	Nuenen	13	september	2012

PUBLICATIE
Rectificatie voorontwerpbestemmingsplan ‘Nuenen-Centrum 2012’; 
gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

In	de	bekendmaking	van	donderdag	6	september	2012	werd	voor	dit	
ontwerpbestemmingsplan een verkeerde deeplink vermeld. Hieronder 
vindt u de juiste deeplink:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IM-
RO.0820.BPNuenCentrum2012-B001

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.

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 vragen stellen. 

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

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

COLLECTE
In	de	week	van	16	t/m	22	september	2012	wordt	gecollecteerd	door	
de Nierstichting Nederland.

KLEDINGINZAMELING
In	week	38	op	donderdag	20	september	zal	Stichting	Humana	huis	
aan huis kleding en textiel inzamelen. Vanaf week 37 worden daarvoor 
speciale zakken geleverd.

AANKONDIGING LOTING OPENSTELLING
(avond)winkel op zon- en feestdagen.

Op	13	december	2011	heeft	het	college	de	beleidsregel	‘Openstelling	
winkels op zon- en feestdagen’ vastgesteld. Het beleid bevat een lo-
tingsysteem voor de verdeling van de ontheffing voor de zondagopen-
stelling	van	levensmiddelenwinkels.	In	de	praktijk	gaat	het	hier	veelal	
om supermarkten, maar het is niet uit te sluiten dat ook andere winkels 
hiervoor in aanmerking komen. Voor het jaar 2013 is er één ontheffing 
te verloten. 
De loting vindt plaats op woensdag 3 oktober 2012 van 09.00 uur tot 
09.15 uur in het gemeentehuis van Nuenen. De loting wordt verricht 
door een notaris. 
Inschrijving	 voor	 de	 loting	 is	 mogelijk	 voor	 levensmiddelenwinkels	
(winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren worden 
verkocht, met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, 
eerste lid, van de Drank- en Horecawet). 
Voor deelname aan de loting is het noodzakelijk dat er een aanvraag 
om ontheffing wordt ingediend bij het college van burgemeester en 
wethouders van Nuenen. Het aanvraagformulier ontheffing Winkel-
tijdenwet is te vinden op www.nuenen.nl. Ook is het aanvraagformu-
lier te verkrijgen via de Balie Wonen en Openbare Ruimte. Het aan-
vraagformulier moet vóór 1 oktober 2012 om 16.00 uur in de brie-
venbus van de gemeente Nuenen c.a. zijn gedeponeerd.

De kosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag, ongeacht 
het resultaat, bedragen € 193,00.

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: 14 EN 15 SEPTEMBER: 
Holl. Trostomaten, hele kilo....... 0,99
Holl. Radijsjes, per bos ................ 0,59
Champignons, per bakje .............. 0,69
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MAANDAG 17 SEPTEMBER:

Spitskool, panklaar, hele kilo ........ 0,99
DINSDAG 18 SEPTEMBER:

Zuurkool, nw. oogst, 1/2 kilo ..... 0,69
WOENSDAG 19 SEPTEMBER:

Rodekool, panklaar, hele kilo ........ 0,99
DONDERDAG 20 SEPTEMBER:

Rauwkost, 1/2 kilo ......................... 0,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
GEHELE WEEK VAN 14 T/M 20 SEPTEMBER:

Minneola, 8 stuks ........................... 1,99
Witte druiven, hele kilo ................ 1,99
4 Seizoenen salade, 250 gram ... 1,59
Perssinaasappels, 12 stuks..........  1,99

“Rozinski”: Kipfi let met parmaham, 
pijnboompitten en rozijnen!!! Groente

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

500 gr. Gehakt H.O.H. +
4 Stroganoff Burgers ........5,95 
Bij 150 gr. Gebraden Rosbief
100 gram Selderijsalade .......Gratis
Rozinski
100 gram ...................................... 1,60
Rucola Rol
“Mager en Gezond”
100 gram ...................................... 2,00
Berliner Bol
“Zoet gekruid gehakt 
in bladerdeeg”
per stuk .........................................1,50
Dik belegde broodjes!!

KOOPJE

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

  

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

SPECIAL

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen.

Actie geldig van 14 t/m 20 september:

Appeltaartje

Van € 7,35. Voor € 5,95
Gelders fi jn
volkorenbrood

Van € 2,20. Voor € 1,90

glasbedrijf

smits b.v.
isorama

sinds 1976

• Renovatie • Nieuwbouw • Herstel • Houtrot • Spiegels • Decoratie

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

info@glasbedrijfsmits.nl • www.glasbedrijfsmits.nl

Pallini 
Limoncello 

50cl … €12,95
Smeets 

Jonge jenever 
100cl … €9,95

Likeur 43 
Nu met gratis kookschort

70cl … €15,95
Mil Estrellas 

Rum, bruin of wit 
100cl … €12,50

Acties geldig tot en met 4 oktober 

WEEK 18

WEEK 20

WEEK 21 

Toyota Verso 1.8, 7 peroons MMT, 43.000 km

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

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

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

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

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

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

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

Auto Service Verbroekken

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

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

GARANTIEBEDRIJF

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

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

volkorenbrood

Van € 2,20. Voor € 1,90

Appeltaartje

Van € 7,35. Voor € 5,95



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!

BOMB 
Handgemaakt 

100% natuurlijke Cosmetica 
 

Badbonbons, Bruisballen 
Bodycrème’s, Geurkaarsen 

Taartzepen, Lipbalsems enz. 
Prijzen vanaf € 3,= 

Beauty & Lifestyle boutique 
Schoonheidssalon 

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

www.blush-beauty.nl   
Di .t/m Vrij 9:30-17:30 uur Zat. 11:00-17:00 uur 

TM

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

Website; www.andrevanrooij.nl

Kwaliteit is belangrijk,
want we zien u graag terug!

_______________________________
Een bezoek meer dan waard!

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

Potchrysanten
U kunt bij ons voortaan ook altijd

terecht voor snijbloemen & boeketten!
VANAF NU:

ONZE EIGEN SPAARKAART!
Sparen voor een leuke korting.

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

Kneipp Douche
€ 4,99 per stuk

4 voor € 10,-

Herome nagellak
€ 7,50 per stuk

4 voor € 10,-

Rooibos Annique 
of Jacob Hooy
€ 4,99 per stuk

4 voor € 10,-

Wella haarspray
extra sterk - ultra sterk

400 ml. grote bus
€ 3,99 per stuk

4 voor € 10,-

Alle aanbiedingen zijn geldig 

van donderdag 13 september 2012 tot 

donderdag 20 september 2012 

of zolang de voorraad strekt. 

Niet in combinatie met andere acties. 

OP = OP

Kneipp Douche
OP=OP

Herome nagellak
OP=OP

Rooibos Annique 
OP=OP

Wella haarspray
OP=OP

80 zakjes

Wij zorgen er samen voor dat het na ‘de mooiste 
dag’ ook nog goed geregeld is! Ga in september of 
oktober aan tafel met de notaris om je huwelijkse 
voorwaarden goed te regelen. Dan ontvang je van 
ons een dinerbon t.w.v. € 50,- om bij ‘Restaurant Olijf ’ 
lekker te gaan tafelen. Kijk voor meer informatie op 
www.huwelijksevoorwaardennodig.nl

Golddigger!

Schäfer Notarissen
Dan staat het zwart op wit…
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Nieuws met zaken

Nieuwe woonwinkel 
MO & EL opent deuren
Met de wetenschap dat het huidige pand van “de Woondiscounter” aan de 
Bontstraat binnen afzienbare tijd wordt afgebroken ten behoeve van 
woningbouw, zijn de eigenaressen Monique en Ellen op zoek gegaan naar 
een nieuwe locatie. Aan de Nieuwstraat hebben zij op nr 50-52 (voorheen 
Baderie Voss) hun nieuwe stek gevonden. De afgelopen maanden is het 
pand volledig aan hun wensen aangepast en gerenoveerd.
De eigenaressen Monique en Ellen 
zijn in 2009 “De Woondiscounter” ge-
start met de verkoop van meubels en 
woonaccessoires. In de afgelopen drie 
jaar hebben zij met veel plezier in “De 
Woondiscounter” gewerkt en hun 
klantenkring zowel zien veranderen 
als groeien. Gedurende deze drie jaar 
is het assortiment doorlopend ver-
nieuwd en aangepast aan de wensen 
van hun klanten.

Het assortiment paste echter niet bij 
de naam “De Woondiscounter”. Daar-
om is er voor gekozen om ook de naam 
te wijzigen in “MO & EL” Wonen en 
Sfeer. Naast de bestaande collectie 
meubels en accessoires worden er di-
verse nieuwe merken in het assorti-
ment opgenomen. Ook nieuw is het 
dealerschap van MFLOR, dit zijn 
kunststof vloeren die de sfeer uitade-
men van het echte hout waarop ze zijn 
geïnspireerd. Daarnaast wordt er in de 
winkel ruimte gemaakt voor zorgvul-
dig geselecteerde lokale kunstenaars 
die hun kunstwerken exposeren/ver-
kopen.

Monique en Ellen kijken ernaar uit om 
u vanaf 15 september in hun nieuwe 
winkel “Mo & El” te verwelkomen. De 
koffie staat klaar! De openingstijden 
zijn van dinsdag t/m vrijdag van 10.00-

18.00 uur en op zaterdag van 10.00-
17.00 uur. Mo & El, Wonen en Sfeer 
Nieuwstraat 50-52, Son en Breugel, 
0499-479508, www.mo-el.nl 
 

Band Sunrise in 
Weverkeshof
Sunrise speelt muziek uit de jaren 
’60/’70, rock & roll, reggae, ever-
greens. Muziek van Elvis, Pat Boone, 
Fats Domino en de Hot Jumpers. De 
band bestaat uit een aantal ervaren 
muzikanten, die ooit in een huiskamer 
wat zaten te jammen. En die naar aan-
leiding daarvan avonden, vele weken 
lang serieus zijn gaan repeteren. Zon-
dagmiddag 16 september, aanvang 
14.00 uur, vrij entree.
Dorpsboerderij Weverkeshof, Hugo 
van Berckellaan 5 in Nuenen. www.
weverkeshof.nl 

Nieuwe pand van Mo & El 
tijdens verbouwing.

Trimsalon Aika geopend
In september 2009 begon Wendy Oldenhave de opleiding hondentrimmen 
in Barneveld en slaagde daarvoor in mei 2011. Sinds  1 juni 2011 is zij eige-
naresse van Trimsalon Aika. De trimsalon is vernoemd naar haar Zwitserse 
witte herder Aika, hetgeen “Mensenvriend” in het Japans betekent. Vanaf 
10 september begon Wendy aan het Aardappeleterssteegje 1C met haar 
grote droom: naast haar vaste baan een eigen trimsalon voor een paar dagen 
in de week. Natuurlijk wil ze dat in de toekomst gaan uitbreiden naar meer-
dere dagen in de week.
Over haar liefde voor het vak vertelt 
Wendy: ”Als eigenaar van een trimsa-
lon moet je wel affiniteit hebben met 
honden en dat heb ik wel. Ik heb twee 
Zwitserse witte herders en twee Jack 
Russels. Ik vond het altijd een vak 
apart hoe de honden na een trimbeurt 
er weer uitzagen en ik dacht; dit wil ik 
ook kunnen. Nadat ik mijn diploma 
had behaald ben ik bij de klanten aan 
huis gaan trimmen maar dit was verre 
van ideaal, dus ben ik op zoek gegaan 
naar een geschikte eigen locatie”. 

Deze werd gevonden aan de Aard-
appeleterssteegje 1C
Het is een lekker ruim pand en niet 
onbelangrijk, de klanten kunnen de 
auto gratis parkeren. Alle trimbehan-
delingen voor de honden worden per-
soonlijk door Wendy uitgevoerd zoals 
knippen, plukken, ontklitten, scheren, 
wassen, föhnen en ontwollen maar 
ook de nagels en oorverzorging. 
Voor alleen een wasbeurt kun je ook 
bij trimsalon Aika terecht.

Voor iedere hond is een bezoek aan 
een trimsalon aan te raden. 
Denk maar eens aan de ruiperiode. 
Meestal is één behandeling genoeg 
om door de ruiperiode heen te komen, 
zo blijft de vacht mooi en verzorgd en 
wat niet onbelangrijk is, dat het 
scheelt met stofzuigen voor de baas-
jes.
Bij trimsalon Aika zie je geen hokken, 
de honden kunnen gewoon vrij door 
de salon lopen. Dit geeft ook minder 
stress bij de honden. Verder worden er 
geen snuitbandjes of muilkorven ge-
bruikt.. Dat geeft onnodige stress.
Trimsalon Aika is 3 dagen in de week 
open. Maandag en woensdag van 
11.30 tot 16.30 en zaterdag van 08.30 
tot 17.00.
De behandelingen zijn volgens af-
spraak. Natuurlijk kunt u wel  tijdens 
de openingstijden binnenlopen voor 
advies of om een afspraak te maken.
Op de overige dagen kunt u bellen met 
06-14823770. Meer info via www.
trimsalonaika.nl.

Wendy met haar Zwitserse witte herder Aika.

Drukte bij St. Annagilde
Het St. Annagilde heeft drukke weken achter de rug. Een aantal activiteiten 
kwamen voorbij.

Europees gildetreffen in Tuchola
Van 23 tot 29 augustus was het gilde 
met ruim 25 gildeleden vertegen-
woordigd in het Poolse Tuchola om 
deel te nemen aan het driejaarlijks gil-
detreffen met zowat alle gilden uit de 
Europese Gemeenschap. Ruim 10.000 
gildebroeders uit een 8 tal Europese 
landen waren daar aanwezig om te 
strijden om het Europees Koning-
schap. Zo’n 350 gildekoningen scho-
ten om dat koningschap. Kleine kans 
dus voor de koning van het St. Anna-
gilde. Wel ging deze keer het Koning-

schap naar Nederland. Een Brabander, 
in de persoon van een  gildebroeder 
uit Udenhout, (Toon Weijtmans, red.)
werd het. Er heerste al die dagen een 
bijzondere gildebroederlijke sfeer en 
het Nuenense gilde oogstte met haar 
bijzondere jeugdige tamboers veel ap-
plaus. Ook de Nuenense zustergilden 
het St. Antoniusschut en het H. Kruis-
gilde waren met een delegatie aanwe-
zig in Polen.

Ere-deken
In februari nam Willem Ligtvoet af-

De nieuwe Koning en nieuwe ere-deken worden in gevendeld. 

scheid als burgemeester van Nuenen 
c.a. Dat hij de Nuenense gilden altijd 
een warm hart toedroeg is bekend. 
Ook was hij bij vele gildeactiviteiten 
van het St. Annagilde present. Het gil-
de vond, dat die ontstane band niet 
verloren mocht gaan en heeft daarom 
Willem Ligtvoet benoemd tot ere-de-
ken van het  St. Annagilde. De oud 
burgemeester was zeer vereerd met 
deze geste en hem werd in Tuchola in 
het bijzijn van de gildeleden een zilve-
ren schild overhandigd waarop zijn 
ere-dekenschap stond verwoord. Wil-
lem Ligtvoet liet zijn trots blijken door 
’s middags tussen de gildebroeders 
van St. Anna mee te lopen in de op-
tocht door Tuchola met zijn bijzonde-
re onderscheiding. Een week later zou 
de nieuwe ere-deken op de Pastoors-
mast worden in gevendeld.

Koningschieten
Op zondag 2 september werd koning 
Hans Visser door de gildebroeders 
thuis afgehaald. Nadat het gilde hem 
had bedankt voor zijn koningschap in 
de voorbije twee jaren werd op de par-
keerplaats van het Kernkwartier de St. 
Annagildeboom voorzien van het no-
dige vocht en togen de gildebroeders 
naar de Pastoorsmast. Daar werd tus-
sen 9 gildebroeders gestreden om het 
koningschap voor de komende 2 jaren. 
Bij het 91e schot was het oud koning 
Hans Visser die zich voor de tweede 
maal achtereen tot koning schoot.
Na de nodige traditionele handelingen 
werd de koning geïnstalleerd en in ge-
vendeld.
Met een gezellig samenzijn werd het 
koningschap gevierd en werd terugge-
keken op een paar prachtige gildewe-
ken.

Ingezonden brieven
Getuige gezocht
Zaterdagnacht, wij vermoeden rond een uur of vier, hebben 1 of meerdere perso-
nen het stoer gevonden om een pot verf over onze auto te gooien. Afgaande op de 
manier waarop, is het een bewuste daad geweest.
Een heel laffe en vooral zielige daad. Voor degene met de gouden tip stellen wij een 
aantrekkelijke beloning beschikbaar.

Louis Dijk, 06-53765557. (adres bij de redactie bekend)

Heeft u al een activiteit gepland op 24 november? 
Stichting Vrienden van de Akkers/
Jo van Dijkhof organiseert bridgedrive
De Stichting Vrienden van de Akkers/Jo van Dijkhof organiseert op 24 no-
vember een bridgedrive met als doel de netto-opbrengst aan te wenden voor 
de zorgbehoevende ouderen in de Nuenense gemeenschap.

Schrijf u in met uw bridgepartner voor 
deze drive in de Gasterij van de Jo van 
Dijkhof. 
De drive start om 13.30 uur. Er wordt 
in paren gespeeld in drie lijnen met 
maximaal 50 paren. De kosten bedra-

gen € 15,- per paar inclusief éénmaal 
koffie of thee met iets er bij. 
Voor inschrijving kunt U zich wenden 
tot Elly van Bergen, telefoonnummer 
2831003 of e-mail elly.vanbergen@  
0onsnet.nu. Let wel: vol = vol!

Soenil Bahadoer in 'Topchef tegen sterrenchef'
 
Het populaire tv programma 'Topchef' is al weer enige tijd op de buis. De 
opzet is dit seizoen iets aangepast. Meesterkok Robert Kranenborg en culi-
nair expert Julius Jaspers stellen na een aantal voorrondes zelf hun keuken-
brigade samen die het gaat opnemen tegen een sterrenchef en zijn team. 
Ook Soenil Bahadoer van Restaurant 
De Lindehof gaat de strijd aan. Vanaf 
maandag 17 september a.s. kunt u hem 
samen met zijn souschef Gijs Hoeve-
naars en 3 hulpkoks volgen. De wed-
strijd wordt in 5 afleveringen bij RTL5 
uitgezonden.
 
In de eerste aflevering geeft Soenil het 
team van Kranenborg en Jaspers een 
topclass waarin hij de bereiding van 

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op weg….
Door Elwien Bibbe

….naar de Floriade passeer ik, iPadje op schoot, weer het Pluuke. De veld-
bloemen doen al herfstiger aan. Passen eigenlijk perfect bij de Luistruik. 
Waar Wonen in Weelde wellicht niet zo weelderig wordt. Behalve dan voor 
de bewoners met zicht op de kerk en het kerkhof.

Het bord ‘sponsoren gezocht’ is in-
middels verdwenen. Dus ik ga er van-
uit dat de rotonde geadopteerd is. 

Maar ik weet nog niet door wie. We 
hebben al een pot en een hark. 
Wellicht wordt het nu een pot met 
kwasten! Het is moeilijk om een ro-
tonde dwers te leggen! Dat zou na-
tuurlijk pas een echte kennismaking 
met Nuenen zijn. Maar rond blijft 
dwers ook gewoon rond. 

Op een of andere manier blijkt het 
zoeken van iets typisch voor Nuenen 
altijd met een blik in het verleden ge-
paard te gaan. Maar er schijnt een 
nieuwe wet te zijn, die uniforme ro-
tondes voorschrijft. Dus moet de blik 
ook richting toekomst.

Zelf vind ik een lichtsculptuur wel 
mooi. Maar ik realiseer me dat dat te-
veel afleidt. Dan kun je er ook meteen 
een billboard voor een ziekenhuis en 
een schadecentrum bij plaatsen.

‘Of een grote haaievin’, oppert mijn 
man achter het stuur! Mijn hoofd 
fronst. ‘Dan krijgen we nog een 
‘vin’centre!’

één van zijn signatuurgerechten laat 
zien. In de afleveringen 2, 3 en 4 be-
reidt het team zich voor op de wed-
strijd en stellen de chefs hun ideale 
keukenbrigade samen. Ook vaste gas-
ten van De Lindehof krijgen de gelege-
nheid om de 'tegenstanders' te 
beoordelen.
 
De finale vindt plaats op vrijdag 21 
september waarin een onafhankelijke 
jury de gerechten van het 'Topchef ' 
team en het team van Soenil beoor-
deelt en een winnaar uitroept.

U kunt 'Topchef tegen sterrenchef ' 
wekelijks zien op RTL5, op maandag  
aanvang 19.00 uur vanaf 17 septem-
ber. Volg Restaurant De Lindehof ook 
op Twitter en Facebook. Of kijk op 
www.restaurant-delindehof.nl.
 
Topchef Amuse Diner op donderdag 4 
oktober. Bent u benieuwd naar de ge-
rechten uit het tv programma 'Top-
chef '? Kom ze op deze speciale avond 
dan proeven tijdens een geweldig 8 
gangen Amuse Diner. Couvertprijs       
€ 89,50 inclusief glas champagne van 
het huis.
U kunt reserveren, telefonisch op 040- 
283 73 36, mailen naar info@restau-
rant-delindehof.nl of via site www.res-
taurant-delindehof.nl.   

www.twitter.com/deronddelinde



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

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

bijzondere ‘Water wondertje’.

Ook Nuenen heeft nu
een ‘Garra Rufa Spa’!

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

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

HAH-adv. - 265x292mm h - Full Colour - week 37

Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de 
voorraad strekt en uiterlijk t/m zaterdag 15 september 2012. Genoemde prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage.

150 Experts, altijd 1 bij u in de buurt!
www.expert.nl/winkels

VOLLEDIG 
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   179.-  
NA RECYCLEPREMIE

159.-
   549.-  

NA RECYCLEPREMIE

449.-
   799.-  

NA RECYCLEPREMIE

699.-

Laatste kans!

ZAKLOZE STOFZUIGER  FC8764/01.

 • 2100 watt vermogen
• 2 liter stofcontainer
• HEPA fi lter

WASMACHINE  LAVAMAT 6046.

 • 1400 toeren
• Startuitstel
• 6 kg vulgewicht

INBOUW VAATWASSER  SMV84M10EU.

 • Starttijdkeuze tot 24 uur
• 4 programma’s
• Zeer stil

Ook deze laatste week loopt het Recyclevoordeel bij Expert hoog op! Hiervoor hoeft u 
uw oude apparaat niet in te leveren. Maar, dit mag natuurlijk wel! Expert zal er dan voor 
zorgen dat uw apparaat milieuvriendelijk wordt afgevoerd en indien mogelijk gerecycled.
Kom dus snel naar uw Expert en profi teer mee!

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

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

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

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

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

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

Het fundament voor de start van een goede bouw!

 

Vincent van Goghplein 97 
 

www.seniorwebnuenen.nl 
Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68

www.raaymakersbv.nl

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

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

Keukens
• apparatuur
• werkbladen
• renovatie

Doe-het-zelf
Winkel

Buitendeuren

Binnendeuren

Fraai

Functioneel

Exclusief

Bijzonder
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22 september 2012, 
wat en waarom wordt er 
eigenlijk herdacht? 
Inmiddels ligt de 2e wereldoorlog alweer ver achter ons. Verhalen uit die 
tijd kennen we via onze ouders en grootouders die het gevoel van vrijheid 
aan ons proberen over te dragen. Bijna iedereen die zo dicht betrokken is 
geweest bij deze oorlogs- en de crisistijd, proberen ons te laten inzien dat 
deze niet zomaar vergeten mag worden en dat vrijheid niet altijd vanzelf-
sprekend is. Wij staan op in vrijheid en gaan er mee slapen, maar laten we 
de ogen niet sluiten voor een belangrijke periode die achter ons ligt. De 
afstand in tijd weergegeven is groot, maar dichterbij dan je denkt. 

28 mei 1944
Op 28 mei 1944 kondigde Koningin 
Wilhelmina via de Radio Oranje de 
bevrijding van Zuid Nederland aan. 
We schrijven nu bijna 67 jaar geleden 
dat de oorlog beëindigd werd, maar 71 
jaar geleden dat Wilhelmina op 10 mei 
1940 haar dochter Juliana in de och-
tend wekte met de boodschap:

“Ze zijn gekomen”
Nadere uitleg was niet nodig: het was 
prinses Juliana onmiddellijk duidelijk 
dat Duitse troepen die nacht het land 
waren binnengevallen. Hoewel Wil-
helmina al maanden rekening had ge-
houden met een Duitse inval was zij, 
hoewel uiterlijk kalm, diep geschokt. 

Mei 1945, de speech
De speech van de Koningin via radio 
Herrijzend Nederland ‘Mannen en 
vrouwen van Nederland. Onze taal 
kent geen woorden voor hetgeen in 
ons aller hart omgaat in deze ure der 
bevrijding van geheel Nederland. Ein-
delijk zijn wij weer baas op eigen erf en 
aan eigen haard; verslagen is de vijand 
van oost naar west en van zuid naar 
noord; verdwenen het vuurpeloton, 
de gevangenis en het martelkamp. 

22 september  
Bevrijdingsherdenking  

20.00 uur 

Voorbij is de nameloze druk van de 
vervolger welke vijf jaar lang u heeft 
gekweld; voorbij is de verschrikking 
van de hongersnood (…) Laten wij al-
len de handen thans ineenslaan, ge-
dreven door onze innerlijke kracht, 
onze plicht verstaan en niet achterblij-
ven op de weg, waarop zij, die wij zo 
hoge in ere houden, ons voorgingen. 
De weg, die zij met hun hartebloed 
ons hebben gewezen.’

Gerwen kermis van vrijdag 
19 t/m maandag 22 oktober
De Gerwense kermis zal dit jaar het derde weekend van oktober gehouden 
worden op de Gerwenseweg. Het is dan het einde van de herfstvakantie voor 
de schooljeugd die dus maandag na de vakantie meteen een leuk uitje met 
de school naar de kermis zullen hebben. 
De gemeente Nuenen c.a. heeft jaren-
lang van alles geprobeerd om de ker-
missen te stimuleren. In 2003 werden 
in Nederwetten en in Gerwen op het 
kerkplein tenten geplaatst op het ker-
misterrein om de bezoekers de moge-
lijkheid te bieden langer op de kermis 
te vertoeven en er een dorpsfeest van 
te maken. De decibel roadshow werd 
zelfs door de gemeente geregeld. In 
2004 werd er besloten om de kermis te 
privatiseren en dhr. Stuy was de ex-
ploitant die van 2005 – 2009 verant-
woordelijk werd om zowel in Nuenen 
maar ook in Nederwetten en Gerwen 
de kermis te verzorgen. B&W ver-
wachtte toen dat de toekomst van de 
kermis in Nederwetten en Gerwen be-
ter gewaarborgd zou zijn als de exploi-
tanten zelf de kermis organiseerden. 
Bij het aflopen van het contract werd 
in overleg met de exploitant af te zien 
van de constructie dat enkele attrac-
ties bij inschrijving in Nuenen ook 
dienden op te dagen in de kerkdorpen. 
De gemeente kon dan meer geld ont-
vangen van dhr. Stuy omdat deze ho-
gere pachten kon innen. Van het extra 
geld werd aan de dorpsraden  € 2000,= 
beloofd om van dit bedrag een dorps-
feest/kermis op te zetten in samen-
werking met verenigingen en uitbaters 
voor de periode van 3 jaar. 

Zo werd in Gerwen in 2010 door de 

ondernemer J. Heesbeen in samen-
werking met kermisexploitant S. 
Hoefnagels en de uitbaters van café de 
Stam een dorpsfeest/kermis georgani-
seerd die mede door het prachtige 
weer en de nieuwe locatie goed werd 
ontvangen. In 2011 zorgde S. Hoefna-
gels ervoor dat er een volwaardige 
kermis stond maar waren de weergo-
den onverbiddelijk. Voor de meeste 
exploitanten zijn de kermissen in de 
kerkdorpen niet meer interessant 
door de hoge transportkosten van en 
naar de dorpen en de hoge prijzen van 
de diesel voor met name de draaiza-
ken. Dhr. Hoefnagels die volgende 
week in Stiphout zijn laatste kermis 
gaat doen gaf in augustus in Neder-
wetten aan dat hij ging stoppen met de 
kermis. 
Gelukkig heeft hij nog een exploitant 
gevonden die begin september aangaf 
de kermis in Gerwen nog te willen or-
ganiseren. Door de vele najaarsker-
missen dient er echter van de vaste da-
tum te worden afgeweken. 

Hopelijk dat iedereen massaal de ker-
mis zal gaan bezoeken om de toe-
komst van de kermis in Gerwen te ga-
randeren. Want het zou zonde zijn als 
Gerwen in dit millenium na Stad van 
Gerwen, buurtsuper Sanders, de ker-
mis en/of café de Stam ook nog zou 
kwijtraken. 

(Dia) lezing 
over diersporen
Op maandag 17 september zal Anne-
marie van Diepenbeek een dialezing 
houden over diersporen in de natuur. 
Annemarie van Diepenbeek is veld-
biologe en houdt zich vooral bezig 
met zoogdieren, reptielen en amfibie-
en en hun sporen. Ze is tevens auteur 
respectievelijk co-auteur van verschil-
lende veldgidsen. Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: IVN-ruimte in Het Klooster, 
Park 1 te Nuenen .
De toegang is gratis doch de ruimte is 
beperkt tot 50 personen. Info: 040-
2421423.

  

Steenmarterprenten in de sneeuw. Na 
aan lange afwezigheid verovert de 
steenmarter terrein terug in Noord-
Brabant en andere provincies. 

Foto Annemarie van Diepenbeek.

Kater vermist
Ollie is een gecastreerde kater van 1,5 jaar oud met een tijgerprint profiel in de 
kleuren bruin, zwart en grijs. Ollie is verdwenen aan de Hondsdrafstraat, waar 
hij ook woont. Ollie heeft medicijnen nodig. Ruud 06-23781908 heeft een belo-
ning uitgeloofd voor degen die iets meer weet.

Aangenomen amendement brengt 
wat rust in politiek Nuenen
Door Gerrit van Ginkel 

Tijdens de raadsvergadering van 6 spetember werd een amendement aange-
nomen door de coaltiepartijen Nuenens Belang, Fractie van Bree, W70, D66 
en het CDA, dat handelde over de kaders voor de begroting 2013.
De meerderheid wilde een beleidsma-
tige benadering van de kaders van die 
begroting in tegenstelling tot het Col-
lege dat een cijfermatige aanpak voor-
stelde. Vooral de onbekende effecten 
van die voorgestelde aanpak waren 
voor de coaltie rede voor de aandere 
aanpak.

Wethouder van Financiën Mevr. Ans 
van der Velden kon zich niet vinden in 
de alternatieve begroting van de oppo-
sitie. Het is nooit de bedoeling geweest 
iets af te breken en naar artikel 12  toe 
te werken, verklaarde zij. Dat is nooit 
een doel geweest. Mevr. van de Ven van 
W70 en Mevr. van Bree van Fractie van 
Bree verwonderden zich over de om-
mezwaai van raadslid van der Ley van 
de PvdA die eerst zo’n voorstander was 
voor het toewerken naar een artikel 12 
status. De coaltiepartijen willen wel 
toewerken naar een sluitende begro-
ting maar niet ten koste van alles.
Het gesprek dat ’s morgens plaats vond 
op het Procinciehuis in Den Bosch en 
dat handelde over de precaire financi-
ele positie van Nuenen, leverde maar 

weinig op. Nuenen haalde wel een iets 
soepelere regeling uit het gesprek door 
voor het wegwerken van de negatieve 
algemene reserve 10 jaar de tijd te krij-
gen in plaats van de 5 jaar jaar die daar 
eigenlijk voor staat. Dit alles moet dan 
wel gebeuren binnen een structurele 
sluitende meejarenbegroting en zo ver 
is Nuenen nog lang niet.

Veldsink Groep in 
West-Brabant
 
Veldsink Groep met vestigingen in 
Brabant en Zeeland en de hoofdves-
tiging in Nuenen heeft per 1 sep-
tember Quaars & Van Haperen 
Assurantiën in Breda overgenomen 
van Jurgen Quaars. 

Dit kantoor zal worden  toegevoegd 
aan de Veldsink - Dirven Adviesgroep 
in Prinsenbeek. De portefeuille be-
staat uit 600 relaties met 2.500 polis-
sen.  Jurgen Quaars treedt met een 
medewerker in dienst van Veldsink en 
zal samen met Pieter Dirven de vesti-
ging in Prinsenbeek gaan leiden.
 
Veldsink Groep heeft in mei Schuijt 
Assurantiën in Zevenbergen met 11 
medewerkers overgenomen. De por-
tefeuille bevat 3.200 relaties en 13.000 
polissen. Kees Schuijt blijft verbonden 
aan de portefeuille en is als vestigings-
manager in dienst getreden. Schuijt 
Assurantiën was reeds jaren naar volle 
tevredenheid aangesloten bij VCN, 
het volmachtbedrijf en de backoffice-
organisatie van Veldsink Groep, waar-
door er voor medewerkers en klanten 
weinig verandert.
 
De overnames passen in de filosofie 
van Veldsink Groep. Veldsink gelooft 
in goede kantoren met de focus op 
hun klant, voldoende omvang en on-
dersteund door de faciliteiten en de 
kennis en kunde van het moederbe-
drijf.

Deze speech is ruim een jaar ervoor 
geschreven en constant bijgesleuteld 
voor hé t moment. De bevrijding van 
Nederland. 

Nuenen
Nuenen is op 21 september 1944 be-
vrijd, ruim een half jaar eerder dan het 
noordelijke deel van Nederland. Op 
22 september staan wij hier bij stil 
door de jaarlijkse herdenkingsbijeen-
komst te houden bij het bevrijdings-
monument. U bent van harte welkom. 

Namens het Oranje Comité Nuenen
Matthijs Brandt

Herfstdag Walburg
Op 7 oktober organiseert Kwekerij en Tuinen de Walburg een Herfstdag.  
Dan zijn onder andere enkele langlopende projecten te zien, voor zover af, 
zoals de restauratie van een aantal moeilijke tuinonderdelen. 

De borders beginnen al duidelijk de kenmerken van de herfst te vertonen. Naast 
het sterke kleurenspel van meer traditionele herfstbloeiers (zoals asters en gras-
sen) zijn overal subtiele bladverkleuringen te zien.
Verder is er aandacht voor de feestelijke kanten van de herfst: presentaties van 
plantaardige en culinaire aard en allerlei themarondleidingen over tuincultuur, 
natuur, kruiden en de insectenwereld in de tuin. 

Herfstdag Walburg, Boord 64 Nuenen. Van 10.30 tot 17 00 uur, gratis toegang 
(evenals deelname aan de rondleidingen).

‘Work in progress’: de theatrale terrassentuin en het oude keetje in dit stadium 
van restauratie

Maandag mozaïek-dag 
tijdens de Inloop
Op 17 en 24 september zal er tijdens de wekelijkse Inloop in d’n Heuvel 
gewerkt worden met mozaïek. 

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

Onder leiding van Margé Adams 
wordt met de deelnemers aan mozaïek 
gewerkt. De materialen die daar bij 
nodig zijn, zullen aanwezig zijn en 
kunnen tegen een vergoeding gebruikt 
worden. Te denken valt aan een be-
drag tussen € 3,= en € 5,=. Aan de 
hand van voorbeelden zal Margé de 
deelnemers begeleiden naar een afge-
werkt werkstuk, dat in twee bijeen-
komsten op de Inloop, gemaakt zal 
worden. 

Vooraf aanmelden
Het is van belang dat men zich van te 
voren opgeeft. Het aantal deelnemers 
is bovendien beperkt: maximaal zijn 
14 inschrijvingen mogelijk. Inschrij-
ven kan op de Inloop, via telefoon 06-
41102625 en mailen naar werkgroep-
leefbaarheidgerwen@gmail.com.

Informatie
De wekelijkse Inloop in d’n Heuvel, 

die door de Werkgroep Leefbaarheid 
Gerwen georganiseerd wordt, kent 
verschillende invullingen. Veel Ger-
wenaren komen er wekelijks voor hun 
praatje en kopje koffie, anderen voor 
hun wekelijkse wandeling onder lei-
ding van Sjaak Donkers. Soms wordt 
er een kaartje gelegd of een spel ge-
speeld. Een aantal keren per jaar zijn 
er activiteiten die speciaal worden ge-
organiseerd. En zo’n activiteit gaat dus 
plaatsvinden op 17 en 24 september. 

Wie informatie wil, kan bellen naar 
het nummer van WLG: 06 41102625. 
Daar is ook informatie te verkrijgen 
over alle andere activiteiten en dien-
sten die door de Stichting Leefbaar-
heid Gerwen worden geboden. 

U kunt natuurlijk ook op maandagen 
tussen 13.30 uur en 15.00 uur even 
binnen lopen. U krijgt daar antwoord 
op al uw vragen.
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Activiteiten Seniorenvereniging KBO/Lieshout 

KBO/Lieshout heeft weer 
allerlei activiteiten in petto Openbare vergadering 

Dorpsraad Gerwen
De Dorpsraad Gerwen vergadert maandagavond 17 september in ’t Huys-
ven, De Huikert 35 in Gerwen. Aanvang 20.00 uur en de koffi  e is gratis. 
Belangstellenden zijn welkom.

Bezoek aan Wijngaard 
Op dinsdag 18 september bezoekt de 
Lieshoutse Seniorenvereniging de 
wijngaard Domaine les Damians in 
Sint-Oedenrode. Deze wijngaard 
dankt zijn naam aan het voormalige 
Damianenklooster dat in de omgeving 
lag. Het gebied was vroeger heide en 
vandaar de naam: Rooise heidewijn. In 
1985 begon Fons van Boxmeer met de 
aanplant van wijnstokken. De bezoe-
kers uit Lieshout krijgen een rondlei-
ding over de wijngaard, gevolgd door 
de documentaire Van Stok tot Slok en 
als afsluiting een proeverij. Om 14.00 
uur worden de senioren in de wijn-
gaard verwacht. Samen fietsen of met 
de auto kan vanaf het Dorpshuis. 
Meer informatie bij de Inloop in het 
Dorpshuis.

Bezoek aan Floriade
Donderdag 20 september verzorgt 
KBO Lieshout een tweede busreis 
naar de Floriade. Deze dag wordt afge-
sloten met een diner. Het vertrek is 
om 09.00 uur vanaf het Dorpshuis. De 
bus wordt om 20.30 uur terug ver-
wacht. Ook niet-leden zijn van harte 
welkom.

Start jaarlijkse fi lmcyclus
Op 11 september begint de jaarlijkse 
filmcyclus, een activiteit van de vier 
afdelingen van de KBO in Laarbeek. 
Dit jaar is het alweer voor de vijfde 
keer dat de Laarbeekse senioren deze 
reeks van vier moderne films over een 
eigentijds thema organiseren. De loca-

Herinrichting van De Tip in Gerwen is één van de onderwerpen tijdens de open-
bare vergadering van de dorpsraad in Gerwen.

Herinrichting De Tip en Gerwense-
weg in Dorpsraad Gerwen
In de vergadering van de dorpsraad 
Gerwen komen 17 september onder 
meer de herinrichtingsprojecten voor 
De Tip en de Gerwenseweg aan de or-
de. Begin juni is Jansen Infra gestart in 
opdracht van het gemeentebestuur en 
de Gerwenseweg zal eind van deze 
maand gereed zijn. Beide herinrich-
tingsprojecten maken onderdeel uit 
van het integrale Dorpsontwikke-

lingsprogramma (iDOP) voor Ger-
wen. De projecten dragen bij aan een 
vitaal, mooi en schoon Brabants plat-
teland. En onder deze noemer zorgen 
de SRE en de provincie Noord-Bra-
bant voor subsidiegelden. 

Een ander project dat in Gerwen nog 
gerealiseerd gaat worden is de Bushal-
te aan de Smits van Oyenlaan. Alle 
projecten dienen voor het einde van 
dit jaar opgeleverd te worden. 

IVN Nuenen: Vereniging voor Natuur en Milieueducatie

IVN-wandeling Dommeldal en 
Boktse Beemden
Zondagmiddag 16 september laten natuurgidsen van het IVN Nuenen het 
publiek tijdens een natuurwandeling meegenieten van al wat groeit en 
bloeit in een gebied dat bekend staat om haar landschappelijke schoonheid. 
De wandeling zal zijn langs de oever van de Dommel en door de Boktse 
Beemden

Waterschap de Dommel heeft de laatste jaren veel werk verricht om de Dommel 
schoner, mooier en natuurvriendelijker te maken. Welke veranderingen treffen 
wij aan? Hoe reageren de planten en de dieren er op? De Boktse Beemden zijn de 
hooilandjes van weleer. In de slootjes en de drassige weide staan waarschijnlijk 
nog heel veel planten in bloei. Wie gaat er mee om dit alles te zien?
 
Vertrek zondag 16 september 14.00 uur per fiets vanaf het Klooster, Park 1 te 
Nuenen. Start wandeling om 14.30 uur vanaf de hoek Italiëlaan/Anconalaan in 
Eindhoven. Waterdicht schoeisel is echt nodig en eventueel iets te drinken. Duur 
van de wandeling ca. 2 uur. Iedereen is welkom en deelnemen is gratis. Informa-
tie: 2833954 en www.ivn.nl/nuenen.

Zondag 16 september wandelen langs de schone Dommel.

Kinderen sociaal weerbaarder 
door Kids Streetdefense
Ronny Snel is 32, maar hij herinnert zich nog als de dag van gisteren hoe hij 
als jongen werd gepest. Dat was om zijn gewicht en zijn lengte, want zo 
gemeen kunnen kinderen zijn. 
Ronny: ‘Mijn zelfvertrouwen was ver 
te zoeken en de drempel om naar 
school te gaan werd steeds hoger. Ik 
was acht jaar oud, toen ik in aanraking 
kwam met vecht- en verdedigings-
sporten en daardoor groeide mijn 
zelfvertrouwen zichtbaar. Het duurde 
niet lang of de pestkoppen kwamen 
daar achter en het pesten stopte.’ Zo 
heeft de Nuenense sporter zelf erva-
ren hoe je door het beoefenen van een 
vecht- of verdedigingssport sociaal 
weerbaarder wordt. 

Ronny is al 24 jaar actief in de vecht-
sportwereld en geeft les in vecht- en 
verdedigingssporten. Dat doet hij 
door middel van de Kids Streetdefense 

Vacaturebank vrijwilligers Week 37

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

Politieberichten
 Politie start onderzoek na schietincident
Nuenen, 06-09-2012 • De politie is een onderzoek begonnen na een schietinci-
dent op de IJsvogelhof.
Woensdagavond rond 22.00 uur werd een 21-jarige Eindhovenaar daar op straat 
beschoten. Dat zou zijn gebeurd door twee mannen die er op een witte Vespa-
scooter vandoor gingen. Ze hadden donkere kleding aan en één van de mannen 
heeft een tatoeage in zijn nek. De Eindhovenaar werd niet geraakt en raakte ook 
niet gewond. De voorruit van zijn auto raakte beschadigd, vermoedelijk als ge-
volg van de schoten. De politie heeft sporenonderzoek uitgevoerd en een buurt-
onderzoek gehouden. De recherche onderzoekt de zaak. Getuigen van het schie-
tincident en mensen die weten wie en/of waar de daders zijn, kunnen bellen met 
de recherche via 0900-8844. Anoniem melden kan bij Meld Misdaad Anoniem 
via 0800-7000.

Nuenens vermist meisje weer terecht
Nuenen/Veldhoven, 04-09-2012 • De 14-jarige Nina Schijven uit Nuenen die 
sinds zaterdagavond werd vermist is weer terecht. Het meisje is in goede ge-
zondheid zelf teruggekomen. Nina ging zaterdagavond weg uit een instelling in 
Veldhoven waar ze tijdelijk verbleef.

formule: een nieuwe vecht- en (zelf )
verdedigingssport speciaal voor kin-
deren. Ronny: ‘De basis van Kids 
Streetdefense is een hele reeks ge-
bruiksvriendelijke technieken uit ju-
do, boksen, kickboksen, jiu jitsu, tae 
kwondo en realistische zelfverdedi-
ging. Hierdoor voelt elk kind zich ge-
makkelijk thuis bij Kids Streetdefense, 
want er is voor elk wat wils.’  Elk kind 
kan zich zo niet alleen oriënteren op  
verschillende vecht- en verdedigings-
sporten, maar zal ook kennis maken 
met het eigen kunnen. Dit heeft een li-
chamelijke én een geestelijke kant. 
‘Hierdoor legt elk kind de basis om 
zichzelf verder te  ontwikkelen, op een 
speelse manier!’, zegt Ronny.

Nuenen en Stiphout
Het is duidelijk: sporter Ronny Snel is 
overtuigd van de Kids Streetdefense 
formule. Met trots biedt hij deze nieu-
we sport, speciaal voor kinderen, nu 
aan in Nuenen en Stiphout. In Stip-
hout op zaterdagochtend van 09.00 
tot 10.00 uur. In Nuenen is er les op 
donderdagavond van 18.15 tot 19.15 
uur. Kids Streetdefense richt zich op 
de leeftijden van 5 t/m 14 jaar.

Meer info
Voor actuele leslocaties en lestijden 
bel je met 06 – 246 240 77 of je kijkt op 
www.SportenHealthNederland.nl, 
ook voor aanmelding voor een gratis 
proefles.

tie is steeds een gemeenschapshuis in 
een van de vier kernen. Dit jaar is het 
thema: Ondergaan en opstaan (de 
veerkracht van het leven). De films 
worden ingeleid door de filosoof Phi-
lip Verdult en er is voor belangstellen-
den onder zijn leiding ook na iedere 
film een nabespreking. Het is niet 
noodzakelijk de hele cyclus bij te wo-
nen.

Voor alle activiteiten geldt: informatie 
en inschrijven tijdens de Inloop in het 
Dorpshuis van Lieshout. Iedere dins-
dag van 10.00 tot 11.30 uur zijn er 
mensen van de KBO aanwezig om u 
onder het genot van koffie of thee te 
woord te staan. Loop eens binnen en 
maak kennis met de actieve Senioren-
vereniging van Lieshout.

Toneelvereniging 
“de Lindespelers” 
speelt de komedie 
“Amateurs” 
Op 21, 22 en 23 september 2012 
speelt toneelvereniging de Lin-
despelers de komedie “Amateurs”.

In deze voorstelling zijn er 4 nieuwe 
leden te zien. Geen van allen hebben 
eerder op de planken gestaan. Sinds 
eind december 2011 wordt er gerepe-
teerd onder leiding van Elly Dijstel-
bloem. Amateurs is een productie 
waarbij een toneelvereniging centraal 
staat. In het stuk blijkt dat tijdens een 
repetitieavond, 3 weken voor de pre-
mière, de acteurs eigenlijk helemaal 
niet kunnen spelen.
Het leidt tot hilarische en zeer herken-
bare taferelen op het toneel. Iedereen 
die enige binding heeft of heeft gehad 
met een vereniging zal hierin het no-
dige herkennen. 

Regie: Elly Dijstelbloem. 
Spelers:  Peter Blanken, Anita Corne-
lissen, Ger Bisseling, Christ Wesen-
beek, Chris Goedhart, Berry Grooten, 
Linda Jacobs, Jan van de Wiel, Corrie 
Stoop.

Kaarten zijn te bestellen bij Theater 
“Het Klooster” in Nuenen.  Aanvangs-
tijd 20.15 uur. 

Rond de Linde
gemaakt 

door Nuenenaren 
voor 

Nuenenaren
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Nuenens KBO Seniorenorkest heeft een druk seizoen voor de boeg

Drukte voor 
het zilveren jubileum
Deze maand september is voor de muzikanten van het KBO Seniorenorkest 
Nuenen een bijzonder drukke periode. Met enkele pittige optredens en 
flink wat organisatorisch werk voor het zilveren jubileumfeest hebben de 
muzikanten de handen goed vol. Weinig rust dus voor de orkestleden van 
voorzitter Harold van de Ven. 

13 september
Op donderdag 13 september, zijn de 
Nuenense muzikanten een middag te 
beluisteren in het Zorgcentrum Vitalis 
Wissehaege te Eindhoven. Op uitno-
diging verzorgt men aldaar een  klank-
rijk middagprogramma voor de altijd 
erg enthousiaste bewoners. In de gro-
te centrale hal, met uitstekende akoes-
tiek, genieten de talrijke luisteraars 
steeds zichtbaar van het bijzonder ge-
varieerde programma van vrolijke 
walsjes, pittige marsen en polka’s en 
gezellige medleys.

16 september
Enkele dagen later op zondag 16 sep-
tember a.s. zitten de mannen en vrou-
wen van dirigent Theo Verbruggen 
weer in uniform voor een grandioos 
optreden in Gerwen. In de grote show-
room van garage Janssen aan het Laar 
worden de deelnemers van de actie 
“Fietsen voor Muziek” enkele uren mu-
zikaal hartelijk begroet na hun fiets-
tocht van zo’n 40 km. 

De fietstocht voor het Gerwens Mu-
ziek Korps is uitgezet langs stille we-
gen, maar bij thuiskomst wordt de stil-
te verdreven door de vrolijke klanken 
van het KBO Seniorenorkest Nuenen. 
De muzikanten wensen alle deelne-
mers een gezellige fietstocht.

30 september
Muzikaal jubileumtreffen
Zondag 30 september viert het KBO 
Seniorenorkest het zilveren be-
staansfeest in Het Klooster. Drie or-
kesten verzorgen die zondagmiddag 
een muzikaal treffen in de theaterzaal. 
Wat betreft de organisatie voor dit ju-
bileumfeest worden de laatste puntjes 

Sunrise 15 
September in 
Station Charlotte
Deze band is ontstaan nog niet heel 
lang geleden door wat in een huiska-
mer te jammen. Familie van o.a. de 
welbekende band Maxpoint ontmoe-
ten elkaar regelmatig en wat hen het 
meest bindt is toch altijd weer muziek.

Na enkele weken repeteren is de band 
Sunrise ontstaan. De muziekstijl vari-
eert van jaren 60-70, Country, 
Rock&Roll, Reggea, Evergreens tot In-
dorock, dus echt voor elk wat wils.

15 september zijn ze gratis te beluiste-
ren in Station Charlotte aan de Sport-
laan 12 in Nuenen. De Sportlaan is wat 
lastig bereikbaar op het moment, u 
kunt eventueel de borden van Sport-
complex Laco volgen, dan komt u er 
vanzelf. Aanvang rond 21.00 uur. Zie 
ook www.stationcharlotte.nl.

Vredesweek 2012

Lezing in bibliotheek Nuenen op 
17 september start om 19.30 uur
De landelijke Vredesweek is dit jaar van 15 t/m 22 september. IKV Pax 
Christi vraagt aandacht voor de gevolgen van mijnbouw in ontwikkelings-
landen. Ook de bibliotheek in Nuenen besteedt aandacht aan dit onder-
werp. In de vorige Rond de Linde berichtten wij hier reeds over maar de 
aangekondigde lezing begint om 19.30 uur en niet om 20.00 uur zoals eer-
der vermeld.

Gevolgen van mijnbouw in Guate-
mala
In de lezing en de fototentoonstelling 
wordt speciaal ingegaan op de mijn-
bouw in Guatemala. De Nuenense de-
legatie die onlangs in Guatemala was, 
heeft daar met eigen ogen kunnen 
zien wat de gevolgen zijn van mijn-
bouw. In juli bracht zij een bezoek aan 
Tucurú, de plaats waarmee de paro-
chies van Nuenen een uitwisselings-
project hebben. In de buurt van Tu-
curú, bij het Meer van Izabal, ligt een 
grote nikkelmijn. De vissers maken 
zich ernstig zorgen over de lozing van 
vervuild water in het meer. Ze zijn 
voor hun levensonderhoud afhanke-
lijk van de visserij. In de regio wordt 
ook kardemom en koffie verbouwd 
door kleine boeren. Ook zij hebben 
het water nodig voor de irrigatie van 
hun land. Het bedrijf is eigenaar van 
een groot gedeelte van de grond en 
van het meer. De vissers zijn bang dat 
ze straks niet meer vrij kunnen vissen 
en dat de bevolking niet meer kan be-
schikken over schoon drinkwater. 

Op een andere plaats in Guatemala 
ligt de Marlin goudmijn. Het werk 
wordt verricht door gespecialiseerde 
arbeiders die uit het buitenland wor-
den ingevlogen. De goudmijn levert 
nauwelijks werk op voor de plaatselij-
ke bevolking. De bevolking is tegen de 
mijnbouw, omdat de mijn het schaar-

se water opslokt en omdat de natuur 
wordt vernietigd en vergiftigd door 
arsenicum, dat bij de goudwinning 
wordt gebruikt. De regering van Gua-
temala voert geen enkele controle uit 
op de naleving van milieuwetten. 

Vredesweek in de bieb
In samenwerking met de vredeswerk-
groepen van de kerken van Nuenen en 
de Wereldwinkel is er in de biblio-
theek in Nuenen een tentoonstelling 
over mijnbouw in Guatemala.

Op maandag 17 september, van 19.30-
22.30 uur, is er een lezing door Daan 
Janssens, oprichter van de Belgische 
organisatie CATAPA. Die houdt zich 
bezig met (anders)globalisering en 
duurzame ontwikkeling en geeft steun 
aan boerengemeenschappen in hun 
verzet tegen de grote mijnbedrijven. 
CATAPA is van mening dat het ook 
anders kan en reikt alternatieven aan. 
Daan Janssens is verschillende keren 
in Guatemala geweest en kent de situ-
atie in dat land goed.

U kunt een plaats reserveren in de bi-
bliotheek of via de website www.bi-
bliotheekdommeldal.nl. Er is geen 
toegangsprijs vastgesteld voor de le-
zing, maar een vrijwillige bijdrage is 
altijd welkom.

Werkbezoek D66 aan Carbiogas

Afval wordt grondstof
Door Elwien Bibbe

Afgelopen maandag bracht een groep leden van D66, waaronder kandidaat 
voor de tweede kamer Femke Dingemans, een werkbezoek aan Carbiogas 
op het Landgoed Gulbergen. 
Al ruim 20 jaar vindt er op de voorma-
lige vuilstort Gulbergen in de fabriek 
van Carbiogas gaswinning uit stortgas 
plaats. De afgedekte stortplaats met 
maar liefst 10 miljoen ton huisvuil 
werkt als vergister. Via een 4 á 5 kilo-
meter lang netwerk van slangen wordt 
het stortgas naar de fabriek gezogen. 
Het vervuilde stortgas wordt vervol-
gens omgewerkt tot zogenaamd pseu-
do aardgas, dat aan het gasleidingnet-
werk wordt toegevoegd.
Oorspronkelijk ging men er vanuit dat 
er zo’n 15 jaar gas gewonnen zou wor-
den, maar inmiddels draait de instal-
latie al 23 jaar, waarvan de laatste jaren 
met verminderde opbrengsten. Vol-
gens Dhr. Hofstra van Carbiogas kan 
Carbiogas nog zo’n 4 jaar vooruit, 
maar dan is de winning van gas uit 
stortgas niet meer rendabel.

Gezocht wordt naar een manier om 
Carbiogas op de Gulbergen te behou-
den. Wethouder Pero maakt zich al ja-
ren sterk voor het behoud van de        
fabriek en de daar ontwikkelde tech-
nologie. En een recent uitgevoerde 
business study (Samenwerkingsver-
band Regio Eindhoven) heeft de haal-
baarheid hiervan aangetoond. 
Met een vergistingsfabriek in Mierlo, 

dat wil zeggen aan de Mierlose kant 
van de Gulbergen, zou gas kunnen 
worden gewonnen uit GFT, mest, ri-
oolslib en bermafval. Carbiogas zou 
dit dan weer om kunnen werken naar 
‘pseudo’ aardgas. Met het uiteindelijk 
doel zo’n 4500 huishoudens van groe-
ne energie te voorzien. En bij hogere 
investeringen wellicht meer. 

Belanghebbenden in dit project zijn 
onder andere E.ON. afvalverwerker 
Attero, Het ZLTO (de boeren), en het 
Waterschap. Afvalverweker Attero 
zou voor de aanlevering van GFT 
moeten zorgen, de boeren (ZLTO) 
voor de mest, en het Waterschap voor 
het slib. Ook verwacht hij veel van sa-
menwerking met Libema, eigenaar 
van Dierenrijk en ontwikkelaar van 
een bungolowpark op Landgoed Gul-
bergen. Ook Libema draagt duur-
zaamheid hoog in het vaandel. En van 
Morgen Groene Energie. Binnenkort 
zit Pero met alle grote partijen rond de 
tafel voor verdere besprekingen.

Pero zou het liefst zien dat Nuenen in 
de toekomst qua energie zelfvoorzie-
nend zou worden. Met groen gas, op-
gewekt uit ‘afval’ uit de directe omge-
ving. En zonnepanelen op een deel 

Uit d’n hoek…

Radicaal

Op dit moment heb ik tijdelijk geen tv op mijn slaapkamer. In bed tv kijken vind 
ik erg prettig dus ik zag er tegenop, een tv-loze slaapkamer. Ter vervanging lees 
ik nu een boek voor het slapen gaan. Was de beeldbuis eens de vervanger van 
boeken, ik doe het nu omgekeerd. Wat blijkt? Ik mis dat ding totaal niet. Boeken 
die altijd maar bleven liggen, komen nu aan de beurt.
 Zo heb ik de afgelopen weken gelezen uit een selectie van de dagboe-
ken van Nazi-propagandaminister Goebbels (die overigens een Nederlandse 
moeder had). Voor het slapen gaan even zien wat der Joseph er van dacht. Zo 
zegt hij over de bombardementen op Middeleeuwse Duitse steden iets in de 
trant van: het zou voor het toekomstige moderne verkeer en de moderne eco-
nomie goed zijn als deze blokkades zijn opgeheven. Met blokkades bedoelde 
Goebbels de ontoegankelijke centra.
 Onwillekeurig moest ik toch denken aan het onnodige verlies van ou-
de gebouwen vandaag de dag. Daar komt geen bombardement aan te pas.

Edwin Coolen

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

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

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
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in lakafwerking van nieuwe en bestaande mdf-, hout-, metalen-, 
kunststof- en glazen meubels, keukens, badmeubels, piano’s, etc. 
Vrijwel in elke kleur en elk gewenst effect in zijdeglans en 
hoogglans. Meer weten?

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

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

van de Gulbergen. En dan ook een 
Educatiecentrum erbij, waarin bezoe-
kers kennis kunnen nemen van deze 
groene manier van energie opwekken.
Maar belangrijk is dat de hoeveelheid 
biomassa, GFT, mest en slib, hiervoor 
veilig gesteld moet worden. ‘Afval’ 
wordt grondstof. Maar daarbij doen 
zich nog een aantal problemen voor. 
Zo krijgt men in buurlanden voor zelf 
opgewekte energie meer geld dan in 
Nederland. Voor zelf opgewekte elek-
triciteit in Duitsland bijvoorbeeld 20 
ct. i.p.v. 6 ct. Voor boeren is het dus 
lonender om mest naar Duitsland te 
rijden. En het Waterschap bouwt op 
dit moment een eigen slib verwerken-
de installatie in Tilburg. 

Meer informatie over Carbiogas op 
www.carbiogas.nl. Een interview met 
wethouder Pero over dit onderwerp is 
te zien op youtube/ carbiogas.

De D66 delegatie met rechts wethouder Pero en daarnaast Femke Dingemans. 
Links op de foto D66 raadslid Nico Pijnacker Hordijk.

gezet op de laatste ietjes. De vele lief-
hebbers van pittige en vrolijke blaas-
muziek kunnen die middag genieten 
van het zilveren orkest uit Nuenen en 
de bekende regio-seniorenorkesten 
uit Geldrop en Kessel (Limburg). 

De toegang is natuurlijk gratis en ge-
zelligheid gegarandeerd. Uitnodigend 
blazen de Nuenense muzikanten ie-
dereen een ‘van harte welkom’ toe.

Nieuwe Gerardus-
kalender is uit
 
De Gerarduskalender, uitgebracht 
door Klooster Wittem, is een scheur-
kalender met elke dag op de voorkant 
een spreuk die opbeurt of aanzet tot 
nadenken, onder het motto:  'elke dag 
een beetje spirit!' Op de achterkant 
staan afwisselend moppen, gedichten, 
bezinningsteksten, puzzels en infor-
matie over verschillende onderwer-
pen. De kalender is bedoeld om elke 
dag goed te kunnen beginnen. De 
spreuk op de voorkant en de moppen, 
puzzels en informatie op de achter-
kant geven u aan het begin van de dag 
een positief gevoel.
De kalender wordt elk jaar met zorg en 
plezier samengesteld door een uitge-
breide redactie van personeel en vrij-
willigers rondom Klooster Wittem. De 
opbrengst van de kalender komt ten 
goede aan alle activiteiten die vanuit 
Klooster Wittem worden georgani-
seerd (zie ook op internet: www.kloos-
terwittem.nl). De prijs van de kalender 
is dit jaar € 5,95. De kalender is in     
Nuenen verkrijgbaar bij Joke en Christ 
Swinkels, Spotvogelstraat 4, tel. 040-
2835673.

Het schild van de Gerarduskalender 
2013.

Concert 
in Jo van Dijkhof

Zondag 16 september van 
16.00 tot 17.30 uur verzorgt 

Ad Verhappen een klein concert in 
de locatie Archipel Jo van Dijkhof. 

De pianist/zanger, die dit jaar 50 
jaar in het vak zit, verzorgt een 

gevarieerd programma met gezel-
lige zang en muziek. Van Brabantse 

liedjes, operettemuziek tot eigen 
werk. Entree € 2.50 per persoon.

Koor Midòre 
zoekt mannen
A-capella Koor Midòre zoekt kennis-
making met enthousiaste mannen, die 
graag zingen in een gezellig koor, dat 
eraan werkt om kwalitatief op een ho-
ger niveau te komen. Midòre is een 
koor met ambitieuze zangers en zan-
geressen die zich ontwikkelen onder 
de professionele leiding van dirigent 
Frans Lammerts.
De koorleden bij Midòre zijn mannen 
en vrouwen tussen de 25 en 55 jaar. Ze 
zijn vooral op zoek naar bas- en tenor-
stemmen (dames zijn ook welkom). 
Repetieties zijn op  maandagavond 
van 20.00 tot 22.00 uur in basisschool 
de Wentelwiek, Jacobushoek 5 , 5672 
HZ Nuenen. Op 17 september is er 
een openbare repetitie. Voor meer in-
formatie: tel. 040-2837473 of www.
midore.nl.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl

Ook voor uw folders



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

LINDEBLAADJES

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

HOE GAAT DAT?
’’Lindeblaadje’’ opgeven?

Tot uiterlijk dinsdagmorgen 12.00 uur 
kunt u de advertentie aanleveren bij: 

Drukkerij Messerschmidt, Berkenbos 6, Nuenen.

Lindeblaadjes worden uitsluitend tegen contante 
betaling geplaatst. Geen foto, geen logo. 
De kosten zijn € 10,- 
(max. 20 woorden). Per woord meer € 0,25. 
Voor advertenties onder nummer wordt € 2,00 extra 
berekend. Bewijsnummer is € 2,00 extra.

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

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

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

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

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

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

WIJ VERHUREN 
BOXEN VOOR 

TIJDELIJKE
OPSLAG

Lieshout
INFO: 06 - 53 86 35 12

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

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

KBS VAN GROOTEL
klussen - beveiliging - senioren

90% Minder kans op 
een geslaagde inbraak!

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

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

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

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.

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

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.

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

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.

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

Praktijk Alternatieve Geneeswijzen

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

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

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

Praktijkadres Berg 26a Nuenen - Cortenbachstraat 130 Mierlo-Hout

AANGEBODEN Huishou-
delijke hulp. Tel 06 - 860642 
44 of 06-84783883.

AANGEBODEN Huisho-
delijke hulp. Tel 06 - 8612 
3159.

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

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

HONDENSCHOOL 
PUP & UP. De juiste 
hulp bij de opvoeding van 
uw hond. In onze eerst-
volgende basisgehoor-
zaamheidscursus. zijn 
nog enkele plaatsen vrij. 
www.pupenup.nl. 040  - 
787 36 22. 

TE HUUR: Per dag huif-
wagen, tel. 06-227 045 29.

Te huur: Opslagruimtes 
Op afgesloten terrein. 1x 44 
m2. 1x 86 m2. 1x 150 m2. 1x 
280 m2. Grote garage 24 m2. 
Info 06-13320300.

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

TE KOOP: Kachel- en 
openhaardhout. Een volle 
kruiwagen € 10,-. 50 pakjes 
rogge strooi, nieuwe oogst 
€ 2,50 per pak. Bijenhoning 
€ 4,- per pot. Aardappelen 
€ 0,60 per kilo. Verse eieren 
€ 0,12 per stuk. Fam. Van 
Baren, Boord 30, Nuenen. 
Tel. 283-6270.

Pianolessen in Nue-
nen, gegeven door ge-
diplomeerd en ervaren 
docent(e). Voor beginners 
en gevorderden. Voor info: 
Noortje Sluyter, tel. 040-
2843533 of 06-23094787.

VERLOREN. Zonnebril 
(varilux) merk CK in hoes-
je.Verloren 6 september 
van Tongerhof naar Vin-
cent van Goghstraat. Tel.
nr. 06-51676571.

WIJNPROEF? Of bijzon-
dere wijnen kopen? Kijk op: 
www.wijnvanwereldklasse.nl  
of bel 06-39760282. Hans 
van Kleef.

CARAVAN, BOOT EN 
VOUWWAGEN stalling 
in Gerwen. Nog enkele 
plaatsen vrij. Maximale 
lengte 5,50 m inclusief dis-
sel. Tel. 0402834498

Tegen inlevering van deze bon krijgt u 10 euro korting!
deze actie is niet te combineren met andere acties

Nikita DJ Cursus!
Vanaf 3 oktober 2012 zal er op 4 woensdagavon-
den tussen 19.30 - 22.00 uur de cursus plaatsvin-
den op onze eigen lokatie, Spegelt 49 te Nuenen.

Reserveren is mogelijk via:
- e-mail: djcursus@nikita.nl
- telefoon: 040-2842549
- facebook: Nikita.DJ.cursus

€ 80,- p.p.
Incl. certifi caat & boek
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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   

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Zaterdag 15 september, 18.30 uur: Eu-
charistieviering, Abdijliturgie, volks-
zang, voorganger: pastor J.Vossenaar.
Zondag 16 september, 09.30 uur: Eu-
charistieviering, gregoriaans koor, 
voorganger: pastor J.Vossenaar.
Zondag 16 september, 11.00 uur: Oe-
cumenische viering, voorgangers: 
pastores van Nuenen.

Misintenties 
Zaterdag 15 september, 18.30 uur: Fa-

milie Rooswinkel-van Swaaij; Harrie 
en Henk Vinke.
Zondag 16 september, 09.30 uur: 
Overleden familie Cuijpers.
Zondag 16 september, 11.00 uur: Pas-
toor Carel Swinkels; Catharina Bol-
len-Coolen; Jetta Thibau-Janssen; Ans 
Moors-Westerveld.

Mededelingen
Zondag is er een extra collecte voor 
IKV Pax Christi. Wij bevelen deze col-
lecte van harte bij u aan.
Op zondag 9 september werd in onze 
parochie gedoopt, Luca Fiore, Den-
nelaan 22. Wij wensen de ouders van 
harte proficiat en veel geluk. 
In onze parochie is overleden: Jeanne 
van der Sande-van Schijndel, Zuider-
klamp 109. Wij wensen familie en 
vrienden troost en sterkte bij het ver-
werken van dit verlies.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Op zondag 16 september is er om 
11.00 uur een oecumenische viering 
in de H. Clemenskerk. Het thema van 
deze viering is 'Energie voor vrede'. 

Wij komen dagelijks in aanraking met 
producten, die gemaakt zijn met ge-
bruik van omstreden grondstoffen. 
Bijvoorbeeld gouden sieraden, mobie-
le telefoons, of de stroom uit uw stop-
contact. In de Vredesweek vraagt het 
Ministerie van Vrede aandacht voor 
dit onderbelichte thema. De voorgan-
gers zijn pastores van beide kerken.

Elke donderdag hebben we van 10.00-
12.00 uur Open Huis in De Regen-
boog. U kunt binnenlopen voor een 
kop koffie of thee en gezellig contact 
met anderen. U bent van harte wel-
kom!

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 16 september, 09.30 uur: Eu-
charistieviering, parochiekoor, voor-
ganger: pastor S.Kuijpers.

Misintenties 
Wilhelmus en Ardina Jacobs-Foede-
rer; Kees en Anna Verhagen-Schee-
pers; Henk Schenkels; Harrie Kuijpers 
en Dina Kuijpers-Theunissen; Overle-
den familie Saris-Renders.

Mededeling
Het thema van de vredesweek dit jaar 
is Energie voor vrede. Op 16 septem-
ber a.s. zal voor het vredeswerk een 
extra collecte worden gehouden. Deze 
collecte wordt van harte aanbevolen.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 16 september, 11.00 uur: Eu-
charistieviering, opening Districts 
Gildedag, parochiekoor, voorganger: 
pastor F.Groot.

Misintenties
Sjaak Roijakkers; Overleden ouders 
Roijakkers, broers en zussen; Piet en 
Jaantje Coolen-van Poppel; Hann. De 
Brouwer-Coolen; Jo Vorstenbosch; 
Vincent de Vries; Harrie de Groot 
(vanwege verjaardag); Lena Raaijma-
kers-v.d. Sande en zoon Antoon Raaij-
makers.

Mededeling
Zondag is er een extra collecte voor 
IKV Pax Christi. We kunnen deze col-
lecte van harte bij u aanbevelen.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Latijnse Heilige Mis
Donderdag 13 september: 17.30 uur 
Lof, 18.30 uur H. Mis. 
Vrijdag 14 september: 07.15 uur H. 
Mis. 
Zaterdag 15 september: 08.30 uur 
Heilige Mis. 
Zondag 16 september: 16e zondag na 
Pinksteren, 10.30 uur Hoogmis. 
Maandag 17 september: H. Mis wordt 
nader aangekondigd. 
Dinsdag 18 sept.: 18.30 uur H.  Mis. 
Woensdag 19 sept.: 07.15 uur H.  Mis.

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

 

   

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 Jong Leven Gemeenschapshuis D’n Heuvel, Gerwen   

12 sept 14.00-15,30 uur Open Middag “Voetbal na school” RKSV, Kids Society Erica Sportpark de Oude Landen www.rksvnuenen.nl  

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 Shamrock 4 Van Goghkerkje keesvandesande@onsnet,nu  

15 sept 20.00 uur Country DanceParty met DJ Henk The Black Longhorn Buurthuis Mariahout www.blacklonghorn.nl  

15 sept 21.00 uur Sunrise  Station Charlotte Station Charlotte, Sportlaan 12  www.stationcharlotte.nl  

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

16 sept 14.00 uur  IVN-wandeling  IVN Nuenen Tertrek vanaf Het Klooster  www.ivn.nl/nuenen  

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  

16 sept 14.00 uur Band Sunrise Weverkeshof Hugo van Berckellaan 8 www.weverkeshof.nl  

16 sept 16.00-17.30 uur Klein concert Ad Verhappen Archipel Archipel Jo van Dijkhof www.archipelzorggroep.nl  

17 sept 19.30-22.30 uur Lezing “mijnbouw in ontwikkelingslanden”   Bibliotheek Nuenen www.bibliotheekdommeldal.nl  

17 sept 20.00 uur (Dia) lezing over diersporen  IVN Nuenen  IVN-ruimte in Het Klooster Info: 040-2421423  

17 sept 20.00 uur Openbare vergadering Dorpsraad Gerwen  ’t Huysven, De Huikert 35, Gerwen   

17 sept 19.30 uur Informatieavond mantelzorgers LEVgroep Berg 22, Nuenen www.levgroep.nl  

19 sept 09.00-11.00 Open Coffee Nuenen Open Coffee De Heerlyckheid  www.opwettensewatermolen.com  

21 tm 23 sept 20.15 uur De komedie “Amateurs” De Lindespelers Het Klooster http://www.lindespelers.nl  

22 sept 11.00-14.00 uur Inloopdag genealogie   Bibliotheek Nuenen www.bibliotheekdommeldal.nl  

22 sept 19.15-19.45 uur Bevrijdingsherdenking Oranje Comité Nuenen Hoek Europalaan/Vallestap. www.oranjecomite-nuenen.nl  

22 sept 20.00-21.30 Taptoe na bevrijdingsherdenking   Oranje Comité Nuenen Vincent van Goghplein www.oranjecomite-nuenen.nl  

22 sept  13.00-01.00 uur Zo Festival Bavaria Terrein Bavaria Lieshout www.bavaria.com  

22 sept 20.30 uur Single Party Single Events Laco Strandbad Nuenen  www.singleactiviteiten.ning.com  

23 sept 08.30-15.30 uur Kofferbakverkoop Gerwen  Gildeterrein Lankveld 10 Gerwen www.kofferbakverkoop-gerwen.nl  

23 sept 08.30 uur Veldtoertocht De Lieshoutse Wielrenners Sporthal “De Klumper”,  www.lieshoutsewielrenners.nl  

       

       

       

De Parkblaozers 
vieren hun 30-jarig bestaan
Van 24 t/m 26 augustus jongstleden hebben de leden van de Parkblaozers, 
samen met hun partners, het 30-jarig bestaan gevierd. De Parkblaozer zijn 
opgericht in 1982 door een aantal goedwillende amateurs,die graag tijdens 
de carnaval muziek wilden maken. Eén lid is reeds vanaf het begin bij de 
kapel en dat is Frans Lijten.
In de loop der jaren is flink geoefend 
en met de komst van Henk Westerterp 
als muzikaal leider is de kapel nog 
meer een begrip in de Nuenense mu-
ziekwereld  geworden. Op dit moment 
bestaat de kapel uit 25 leden.

Er heeft een flinke uitbreiding van het 
repertoire plaatsgevonden: van Zuid-
Amerikaans tot dixieland, van Spaans 
tot Oostenrijks en ook Nederland-
se nummers ontbreken niet.
 
Door de jaren heen is het carnavalsge-
beuren op de achtergrond geraakt en 
richten de optredens zich meer op 
binnen- en buitenconcerten onder an-
dere bij het Caratpaviljoen in Hel-
mond, de Van Doorne Kiosk  in Eind-

hoven en diverse verzorgingshuizen 
maar ook bij festiviteiten zoals onder 
andere de Marathon van Eindhoven 
en dit jaar een optreden bij de Floriade 
te Venlo.

C.a. 11 leden doen ieder jaar weer mee 
aan het Concert Carnavalesk in Nue-
nen.
Om het 30-jarig bestaan te vieren, is 
men per touringcar een lang weekend 
met 40 personen naar Lambertsberg 
in Duitsland geweest. De plaatselijke 
bevolking is getrakteerd op geweldige 
muziek en natuurlijk ontbrak een 
rondleiding door de bierbrouwerij van 
het naburig gelegen Bitburg niet. Be-
zoek voor foto’s en meer informatie de 
website: www.parkblaozers.nl.
 

De Parkblaozers op weg naar Duitsland.

Puff  Inn steunt 
Stichting Paard in 
Nood Spanje
Deze stichting vangt paarden op in 
Spanje die de dupe zijn geworden van 
de crisis. (www.paardinnoodspanje.nl)

Op 19 september wordt een landelijke 
actie georganiseerd door o.a. dieren-
winkels en maneges. Puff Inn steunt de-
ze actie en wil in de week van 17 t/m 23 
september € 1,50 doneren van elk ver-
kocht drie-gangenmenu. De paarden 
en wij rekenen op u want de beelden 
zijn schrijnend, maar wel de keiharde 
waarheid. Zie ook www.Puff-Inn.nl.



Tel. 040 - 283 60 43
b.g.g. 0495 - 53 87 37 

 

Menu Mexicaanse avond Zondag 16 September 
Amuse 

Gazpacho de aguacate / Gazpacho van avocado 

Voorgerecht 

Albóndigas de Camarón / Gehaktballetjes van gamba´s met 
een tomaten-chilisaus 

Of 

Tacos de birria / Taco´s van lam met uien, limoen en 
koriander 

Soep 

Sopa de tortila / Soep van tortilla´s 

Hoofdgerecht 

Salmón Maya/ Zacht gegaarde zalm op de wijze van de Maya´s 

Of 

Cerdo encacahuatado / Varkensvlees met Mexicaanse saus 

Dessert 

Tamales de chocolate con pina y pinón/Chocolade tamales 
met ananas en pijnboompitjes. 

35 EURO per persoon 

HOEKSTRAAT 21 NEDERWETTEN. Tel. 040-2833927 
www.heerendonck.nl 

www.lindespelers.nl

KIJK OOK OP ONZE 
VERNIEUWDE WEBSITE!

KAARTVERKOOP
VIA HET KLOOSTER

THEATER HET KLOOSTER
20.15 UUR

21, 22 EN 23 SEPTEMBER 2012

SPELEN
DE LINDESPELERS

www.lindespelers.nl

KIJK OOK OP ONZE 
VERNIEUWDE WEBSITE!

KAARTVERKOOP
VIA HET KLOOSTER

THEATER HET KLOOSTER
20.15 UUR

21, 22 EN 23 SEPTEMBER 2012

SPELEN
DE LINDESPELERS

DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

smolders.schoenen@planet.nl

DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

smolders.schoenen@planet.nl

ONZE KINDERCOLLECTIE IS COMPLEET
Blackstone (nieuw)

Brakkies

Clic

Converse

Develap

Emu

Gattino

Giga

Palladium

Romagnoli

Shoesme

Sorel

Timberland

etc.

5% 6%

10%

10% 8%

Neem uw 

offerte mee. 

Wij zijn altijd 

goedkoper!

ALLEEN A-MERKEN, ECHT DE GOEDKOOPSTE!

DE GROOTSTE ÉN ALTIJD DE GOEDKOOPSTE

DE HUUFKES 19A NUENEN

NU! 3X EXTRA 
VOORDEEL

 OP ONZE TOCH AL LAAGSTE PRIJZEN OP ONZE TOCH AL LAAGSTE PRIJZEN
EXTRA KORTING AANGEBODEN DOOR BIJNA 
ALLE LEVERANCIERS IVM OPENING 20E FILIAAL

DIVERSE SPECTACULAIRE ACTIES 
EN AANBIEDINGEN

BALLONPRIKACTIE: EXTRA KORTING 
AANGEBODEN DOOR SANI-DUMP

EXTRA KORTING AANGEBODEN DOOR BIJNA 
ALLE LEVERANCIERS IVM OPENING 20E FILIAAL

1e
voordeel

DIVERSE SPECTACULAIRE ACTIES 
EN AANBIEDINGEN

2e
voordeel

BALLONPRIKACTIE: EXTRA KORTING 
AANGEBODEN DOOR SANI-DUMP

3e
voordeel

Voorbeeldkorting : Grohe Kranen
Sani-Dump korting 25%
Extra leverancierskorting 10%
Extra Ballonkorting max. 10%

* ACTIE GELDT NIET OP NETTO 
AANBIEDINGEN EN LOPENDE ACTIES, 
VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN.

5%

Neem uw 

offerte mee. 

Wij zijn altijd 

goedkoper!
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(XL)PRINTEN(XL)PRINTEN

ONTWERPENONTWERPEN

NABEWERKENNABEWERKEN

(XL)PRINTEN

DRUKKENDRUKKEN

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

Noordveld Drogisterij en Parfumerie
Hoge Brake 72 | 5672 GM  Nuenen | T 040 - 283 46 77 | www.drogisterijnoordveld.nl
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Dokter Lieveld vertelt...
Harry Lieveld is arts voor acupunctuur, acupressuur 
en ortho-manuele technieken in Nuenen. 
Voor meer info: www.acupunctuur-lieveld.nl 

Acupunctuur bij kanker?
Mensen vragen me vaak of acupunctuur helpt bij kanker. Dan vertel ik dat acu-
punctuur kanker niet kan genezen. Wel kan acupunctuur mensen helpen om de 
ziekte én de therapieën veel beter aan te kunnen. Acupunctuurbehandelingen 
kunnen de kwaliteit van het leven vaak sterk verbeteren. 

Immers, mensen met kanker krijgen dikwijls te maken met pijnen. Maar ook met 
angsten en neerslachtigheid, extreme vermoeidheid en slapeloosheid. Veel men-
sen hebben last van de bijwerkingen van de chemotherapie of de bestraling. Je 
wordt er misselijk van, gaat braken of krijgt vreselijke jeuk. Acupunctuur kan deze 
klachten en bijwerkingen vaak sterk verminderen of zelfs stoppen. Daarnaast 
blijkt acupunctuur je energieniveau en je stemming dikwijls enorm te verbeteren. 
Zoals bij mijn patiënt de heer Bakker. Inmiddels is het zestien jaar geleden, dat ik 
hem voor het eerst behandelde. Hij was toen net 65 en hij werd behandeld tegen 
longkanker. Hij was al geopereerd. Uit voorzorg werd hij nabestraald en vervol-
gens kreeg hij chemo-therapie. Van die chemo was hij telkens erg misselijk. Hij 
bleef dagen braken of braakneigingen houden. 

Gelukkig hielpen de acupunctuurbehandelingen. Telkens als hij een kuur kreeg 
kwam hij eerst bij me langs. Ook de vermoeidheid werd stukken minder. 

Meneer Bakker kwam goed uit de kuren. Voor zover de kankerspecialist het kon 
beoordelen, was de kanker weg. Maar zijn levenslust en energie waren aangetast. 
Hij kreeg last van slapeloosheid en sombere stemmingen. 

Omdat hij veel vertrouwen had gekregen in acupunctuur, kwam hij nogmaals bij 
mij langs. Hij wist dat acupunctuur het lichaam stimuleert neurotransmitters aan 
te maken. Dat zijn lichaamseigen stoffen die pijnstillend werken. Maar die ook 
voor een betere stemming en voor rust zorgen. Na een behandeling of zes begon 
hij zich steeds prettiger te voelen. Hij sliep weer goed en zijn stemming werd beter. 
Na tien behandelingen was hij weer de oude.

Jarenlang kwam hij af en toe langs voor wat hij noemde: “mijn onderhoudsbeurt”. 
Onlangs vierde meneer Bakker zijn 81ste verjaardag uitgebreid met vrouw en 
(klein)kinderen. Hij geniet nog steeds van het leven. 

Acupunctuur wordt door de Wereld Gezondheids Organisatie van de VN (de 
WHO) aangeraden om misselijkheid en braken ten gevolge van chemo-therapie 
tegen te gaan. De  WHO heeft een lange lijst gepubliceerd met ziekten waarbij 
acupunctuur kan helpen. Ook depressieve klachten staan daarin. Kijkt u voor de 
complete lijst met aandoeningen op de WHO-site: http://apps.who.int/medicine-
docs/en/d/Js4926e/5.html.

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

De fysiotherapeut
Verantwoord sporten 
Nu de zomervakantie weer voorbij is,  beginnen veel mensen weer vol  goede 
moed te sporten.  Maar hoe weet je nu wat een goede sport  voor jou is? Kortom; 
wat is nu verantwoord sporten? Om op deze vraag een duidelijk antwoord te ge-
ven ben ik in gesprek gegaan met Merel  Maassen-van Huijgevoort, fysiothera-
peute en Pilates-gym docente bij Fysiofit Nuenen.

Merel, kan je ons vertellen wat verantwoord sporten inhoudt? 
Verantwoord sporten is trainen op jouw eigen niveau onder begeleiding van een 
fysiotherapeut die met jou werkt aan je persoonlijke doelstellingen. Hierbij kan 
je denken aan het vergroten van de algehele belastbaarheid, je conditie en je 
kracht en hierbij wordt er rekening gehouden met eventuele lichamelijke beper-
kingen. 

Hoe weet je dan precies hoe iemand het beste kan sporten zonder dat dit 
leidt tot blessures?
Iedereen kan bij ons vooraf een fitheidstest doen waarna we precies weten hoe 
zwaar iemand belast kan worden en met welke lichamelijke klachten we eventu-
eel rekening moeten houden. Veel van de mensen die bij ons sporten zijn oud-
patiënten. Tijdens de training houden we hier altijd rekening mee en passen we 
de oefeningen daar dan ook op aan. 

Wat houdt zo’n fittest in?
Allereerst wordt in een persoonlijk gesprek besproken of er lichamelijke onge-
makken zijn waarmee we rekening moeten houden en bespreken we het  trai-
ningsdoel. Daarna vindt er een lichamelijk onderzoek plaats ter bepaling van de 
hart- en longfunctie, de lichaamsbouw  en de conditie. Tijdens een hertest kun-
nen we later dan ook de vooruitgang van de training meten en indien nodig het 
programma aanpassen.

Wat voor sporten kan ik doen bij Fysiofit Nuenen?
Je kan terecht voor Perfect Pilates, 55+ gym en fitness. Daarnaast geven we 
slankfit in samenwerking met een diëtiste,  en geeft de kinderfysiotherapeute  
Kidsfit voor de jeugd tot  16 jaar en zwangerschapispilates in samenwerking met 
de verloskundige. In samenwerking met Fysiotherapie Nuenen verzorgen we te-
vens speciale revalidatieprogramma’s voor hartfalen, COPD, Diabetes en rug en 
schouderklachten. 
Al er nog vragen zijn of als u een proefles wilt meedoen neem gerust contact met 
mij op via www.fysiofitnuenen.nl

Crijnsschool kandidaat voor 
predicaat ’excellente basisschool’
Het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen streeft ernaar de 
kwaliteit van het onderwijs in Nederland verder te verhogen. Om dit te sti-
muleren én om scholen die al jaren uitstekende resultaten weten te behalen, 
te belonen voor hun werk, wordt tegen het einde van 2012 het predicaat 
“excellente basisschool” uitgereikt aan scholen die aan de gestelde criteria 
voldoen.
Van de ruim 6800 basisscholen in Ne-
derland zijn er 100 scholen door naar 
de tweede ronde van de selectieproce-
dure. De Crijnsschool uit Nuenen-
zuid zit hierbij en is uitgenodigd om 
op woensdag 19 september in ’s Her-
togenbosch een presentatie te houden 
over het onderwijs op De Crijns en te 
motiveren waarom zij het predicaat 
verdienen. Met de nieuwe projectme-
thode alles-in-1, is veel aandacht voor 
de visueel ingestelde leerlingen en de 
doeners en dankzij de verschillende 
niveaus waarop de projecten zijn uit-
gewerkt, komt elk kind aan zijn / haar 
trekken. Van de didactische werkvor-
men  is aangetoond dat kinderen in-
tensiever leren, en tot betere resulta-
ten komen. Bovendien leren ze elkaar 
aanvullen. Waar de Crijns verder uit-
stekend op scoort is op ouderbetrok-
kenheid en ouderparticipatie. Ouders 
en verzorgers worden onderwijsin-
houdelijk goed geïnformeerd m.b.v. de 

WIKI-pagina die de leerkrachten bij-
houden voor hun klas. Hierdoor kun-
nen ze volgen wat er op school ge-
beurt. Leerlingen kunnen thuis nog 
eens terugkijken naar een interessant 
filmpje, leuk lied en oefeningen herha-
len die ze graag beter onder de knie 
willen krijgen. Ouders voelen zich 
welkom en worden uitgenodigd mee 
te denken met school en met hun 
kind. 
Leerlingen en ouders is gevraagd aan 
te geven wat de school zo bijzonder 
maakt en ook oud-leerlingen, (oud) 
-ouders en andere relaties wordt ge-
vraagd hun steentje bij te dragen door 
onderstaande zin af te maken.

Uw reactie is zowel per mail als per 
post van harte welkom: Monique van 
Ekert, directeur inspecteur J. Crijns-
school, Postadres: Postbus 101, 5670 
AC   Nuenen, Bezoekadres: Heikam-
pen 3, 5672 ST Nuenen. Telefoon 040-

“Ik vind / 
Wij vinden de Crijnsschool een excellente basisschool omdat:

____________________________________________________________________ 
Naam:

____________________________________________________________________

Mijn relatie met school: medewerker peuterspeelzaal / medewerker kinderop-
vang / (oud)leerling / oud-ouder / (oud)collega.

2835349, mobiel 06-14225224 Web. 
www.crijnsschool.nl, E-mail m.vane-
kert@crijnsschool.nl

Er is wel enige haast bij, want het is al 
bijna 19 september en we willen alle 
positieve reacties verzamelen in een 
boek en overhandigen aan de jury aan 
het einde van de presentatie. 

Sunrise 15 
September in 
Station Charlotte
Deze band is ontstaan nog niet heel 
lang geleden door wat in een huiska-
mer te jammen. Familie van o.a. de 
welbekende band Maxpoint ontmoe-
ten elkaar regelmatig en wat hen het 
meest bindt is toch altijd weer muziek.

Na enkele weken repeteren is de band 
Sunrise ontstaan. De muziekstijl vari-
eert van jaren 60-70, Country, 
Rock&Roll, Reggea, Evergreens tot In-
dorock, dus echt voor elk wat wils.

15 september zijn ze gratis te beluiste-
ren in Station Charlotte aan de Sport-
laan 12 in Nuenen. De Sportlaan is wat 
lastig bereikbaar op het moment, u 
kunt eventueel de borden van Sport-
complex Laco volgen, dan komt u er 
vanzelf. Aanvang rond 21.00 uur. Zie 
ook www.stationcharlotte.nl.

Nog aantrekkelijker 
kienen in Gerwen
Op 3 september jongstleden vond in 
Gemeenschapshuis d’n Heuvel de eer-
ste kienavond van dit seizoen plaats. 
De organisatie die in handen is van CV 
de Narre-Kappen en Drumfanfare Jong 
Leven spreekt van een goed begin. 
Aangezien deze organisatie nieuw is 
binnen de kienwereld hebben zij de 
eerste bezoekers gevraagd wat zij van 
de opzet vinden en wat men graag ver-
anderd ziet. De hoogte alsmede de sa-
menstelling van de te winnen prijzen 
was een veel gehoord argument. Daar-
om is besloten om deze prijzen aan te 
passen en wordt per 17 september de 
hoofdprijs zelfs verdubbeld. 
De kienavonden vinden wekelijks 
plaats op de maandagavond. De zaal is 
open vanaf 19.00 uur en om 20.00 uur 
start het kienen in gemeenschapshuis 
D’n Heuvel, Heuvel 11 te Gerwen.
     
 

Stg. Brandwonden 
zoekt collectanten 
in Nuenen
De Brandwonden Stichting is drin-
gend op zoek naar nieuwe collectan-
ten, die in oktober een avond willen 
besteden aan het goede doel. Met een 
kleine inspanning  help je de brand-
wondenslachtoffers (veelal kinderen) 
in Nederland al heel goed. De collecte 
is namelijk de grootste inkomsten-
bron van de Brandwonden Stichting. 
Kortom: hoe meer collectanten, des te 
meer we kunnen doen voor brand-
wondenpatiënten. Dit jaar is de collec-
teweek van 7 tot en met 13 oktober 
2012. Meld u nu aan als collectant bij 
dhr W.C.H. Baselmans, collecte-orga-
nisator in Nuenen. E-mailadres: 
w.baselmans@onsnet.nu of telefoon-
nummer: 040 - 284 07 80
     

Sjoelen
De sjoel competitie gaat weer van 
start en er kunnen nog steeds nieuwe 
leden bij. De afgelopen competitie is 
weer met veel plezier gespeeld en de 
volgende eindstand kwam daar uit:
Hoofdkl. 1e Tini v.d. Ven gem.137,5
2e Wil v.d. Bogaard gem. 133,06
3e Nettie de Louw gem.132,84
1e Klasse 
1e Gerrie v.d. Ven gem. 128,58
2e Dora Kersten gem. 126,21
3e Mia v. Kaathoven gem 123,83
2e Klasse 1e Jan v. Loo gem. 114,64
2e Mien Janssen gem.113,89
3e Karin Postma gem. 110,96
                  
Wilt u een keertje kennis maken met 
het sjoelen dan bent u elke dinsdag-
avond welkom in “de Dorpswerk-
plaats ”Park 63b Nuenen. Men start 
om 19,45 uur. Meer info bij Nettie de 
Louw 040-2831551.

4e Vincentwandeling 
zondag 30 september 2012
Ook dit jaar organiseert Wandelsportvereniging Nuenen de Vincentwande-
ling. Dit jaar is de start vanaf 07.30 uur vanuit het Scoutinggebouw Rudyard 
Kipling aan de Papenvoortseheide nr. 5b te Nuenen.
Er is o.a. een route door Nuenen–cen-
trum, lengte circa 8 km, met beziens-
waardigheden van Vincent van Gogh 
tijdens zijn Nuenense periode.
Voor de cultuurliefhebbers is het Vin-
centre geopend, dat op vertoon van de 
inschrijfkaart met korting kan worden 
bezocht.
Voor de overige routes van 6 tot 28 km 
worden diverse plekken zoals bossen 
met vennen, landelijk gebied met ver-
gezichten maar ook natuurreservaten 
aangedaan zoals het Collse bos en de 

Urkhovense zeggen (dit is het stroom-
gebied van de Dommel).
De wandeling is niet alleen geschikt 
voor de geoefende wandelaars maar 
ook voor beginners en nordic walkers. 
Alles is uitgepijld.
Er is een rustplaats ingericht zowel op 
de startlocatie als onderweg zodat er 
na circa elke 6 km even gepauzeerd 
kan worden. Drankjes en soep zijn 
daar verkrijgbaar. 
Inschrijfgeld slechts € 2,50 en voor 
bondsleden € 2,00.
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     Nummer van het stembureau      Stemmen

Politieke groepering          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 in 2012

VVD 393 429 422 437 461 330 233 219 174 356 152 386 140 506 4638

PvdA 278 225 240 284 307 243 209 217 189 268 70 195 76 168 2969

PVV 81 86 80 127 57 77 56 81 52 78 51 111 45 60 1042

CDA 127 156 172 75 126 90 113 87 76 85 91 168 34 78 1478

SP 124 127 117 185 110 121 120 119 87 132 68 167 53 118 1648

D66 106 94 142 124 137 117 99 107 91 153 36 87 42 103 1438

GroenLinks 17 19 37 30 20 31 25 19 24 28 9 22 6 5 292

ChristenUnie 10 13 9 10 5 8 3 7 6 6 0 6 0 7 90

SGP 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 2 2 2 11

Partij voor de Dieren 22 17 13 27 20 21 12 12 8 8 3 13 4 15 195

Piratenpartij 3 4 2 3 0 2 3 0 2 1 0 1 0 1 22

MenS 5 2 0 2 1 4 2 1 0 1 4 4 1 2 29

Nederland Lokaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3

LP 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2

DPK 3 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 11

50PLUS 24 38 20 27 26 11 18 22 23 21 17 30 5 15 297

LibDem 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Anti Europa Partij  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SOPN 0 1 1 0 0 0 0 0 3 4 0 1 2 2 14

PvdT 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 2 7 

Geldige stemmen 1201 1216 1258 1338 1277 1062 895 895 735 1146 508 1201 413 1086 14231

Ongeldig stemmen 5 0 3 3 2 1 0 2 0 0 5 1 0 0 22

Blanco stemmen 2 2 0 0 3 4 0 2 0 5 1  5 0 2 22

Stembureaus:
1. Het Klooster, Raadszaal, Park 1
2. Zorgcentrum ,,De Akkers”, Margot Begemannstraat 9
3. De Dassenburcht, Jacob Catsstraat 1-3
4. BS De Nieuwe Linde, Vrouwkensakker 17
5. OBS De Rietpluim, v. Duynhovenlaan 15

6. BS De Wentelwiek, Jacobushoek 5
7. PCN, Wederikdreef 2
8. Wijkgebouw Scarabee, Mantelmeeuwlaan 10
9. Wijkgebouw Scarabee, Mantelmeeuwlaan 10
10. Insp. Crijnsschool, Heikampen 1-3

11. BS Sint Jozef, Koppeldreef 3
12. Gemeenschapshuis D’n Heuvel, Heuvel 11
11. BS Sint Jozef, Koppeldreef 3 
13. Gemeenschapshuis Enode, Eeuw Driessestraat 1
14. Locatie Brede School Oude Lande, Ouwlandsedijk 27

  

Uitslag verkiezingen Tweede Kamer 12 september 2012 - Gemeente Nuenen c.a.

Van de Wijst kampioen 2012
Menteam Van de Wijst, bestaande uit Chantal en groom Hans, heeft ook in 2012 
het kampioenschap binnen gehaald bij de Samengestelde Men Wedstrijden. De-
ze worden verzorgd door de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie. 
Om deel te mogen nemen aan het Nederlands kampioenschap, hebben zij eerst 
de benodigde punten bij elkaar moeten rijden. Wonnen ze in 2011 nog in de 
2-span pony’s Klasse 2, nu kwamen ze uit in Klasse 3, met meer concurrentie. 
Waar Chantal eerst het onderscheid kon maken in de dressuur, moest ze nu ook 
flink rijden in de marathon. Chantal en Hans zijn lid van de Coovelse Menners 
uit Nuenen. 

Zaterdag 8 september was een spannende dag voor de stichting Jodobudosporten en Gerwen. 

Levende kickboks-legende Peter 
Aerts op bezoek in Gerwen
De levende kickboks-legende en wereldtopper Peter Aerts stak de stichting 
Jodobudosporten een hart onder de riem door een demonstratie les te geven 
van 11.00 uur tot 12.30 uur voor de bewoners van Gerwen, Nuenen en 
omstreken. Ruim 100 kijkers en deelnemers waren aanwezig om van de 
demonstratie Van Peter Aerts te genieten.
Tegen zinloos geweld
De stichting Jodobudosporten is een 
initiatief van de 76 jarige Mevrouw 
Dortmans tegen zinloos geweld en 
normvervaging. Het is een stichting 
zonder winstoogmerk. Met de oprich-
ting van deze stichting probeert zij op 
haar eigen manier en met de vrijwilli-
ge bijdrage van haar zoon John en an-
deren een bijdrage te leveren tegen 
toename van de normvervaging en het 
zinloos geweld binnen onze maat-
schappij. Dit gebeurt door het middel 
van het geven van thaiboxs en kick-
boks-lessen. De stichting bestaat in-
middels 1,5 jaar en verspreid over drie 
avonden wordt er vijf uur les gegeven 

aan deelnemers van alle leeftijden. 
Respect voor elkaar staat hierbij voor-
op en er wordt in een prettige sfeer 
aandacht besteed aan het ontwikkelen 
van zelfverdedigingsvaardigheden.

K-1-Icoon Peter Aerts hoorde van dit 
initiatief en zegde onmiddellijk zijn 
steun toe aan de stichting en zijn doel-
stellingen. John en Peter kennen el-
kaar goed en hebben vanaf kinds af 
aan met elkaar getraind en gesport. 
Peter zal nog een aantal keren een de-
monstratieles komen geven in de toe-
komst evenals andere wereldtoppers 
die hun steun aan dit initiatief hebben 
verleend. 

8e veldtoertocht 
Lieshout
De supportersclub “De Lieshoutse 
Wielrenners”, organiseert zondag 
23 september voor de 8e keer een 
veldtoertocht. In de directe omge-
ving van Lieshout worden twee 
tochten uitgezet. 

Een tocht van 30 kilometer en een 
tocht van 45 kilometer. Veelal onver-
hard terrein door bossen en over 
zandpaden, een ATB waardig par-
cours. Ook is er een pauzeplaats gesi-
tueerd. Tussen 08.30 uur en 10.00 uur 
kunt u zich inschrijven in sporthal “De 
Klumper”, Papenhoef 2 in Lieshout. 
Inschrijfgeld € 3,50. 

Voor meer informatie:  www.lies-
houtsewielrenners.nl.

Er was volop belangstelling voor stichting Jodobudosporten maar vooral ook voor 
K-1-Icoon Peter Aerts. 

Zaterdag 8 september was een spannende dag voor de stichting Jodobudosporten en Gerwen. 

Levende kickboks-legende Peter 

Van de Wijst kampioen 2012
Menteam Van de Wijst, bestaande uit Chantal en groom Hans, heeft ook in 2012 

Zaterdag 8 september was een spannende dag voor de stichting Jodobudosporten en Gerwen. 

Levende kickboks-legende Peter 

De levende kickboks-legende en wereldtopper Peter Aerts stak de stichting 
Jodobudosporten een hart onder de riem door een demonstratie les te geven 
van 11.00 uur tot 12.30 uur voor de bewoners van Gerwen, Nuenen en 

Interesse
Mocht u interesse hebben in deze ma-
nier van werken en zin hebben om in 
een ongedwongen en prettige sfeer te 
komen sporten dan kunt u altijd een 
keer binnen lopen om een gratis 
proefles te volgen. 

De lessen vinden plaats elke maandag 
van 18.00 uur tot 19.00 uur voor kin-
deren tot twaalf jaar en voor volwasse-
nen van 19.00 uur tot 20.30 uur in de 
Sporthal aan de Jacobushoek nr. 7 in 
Nuenen. Woensdag zijn er lessen van 
18.00 uur tot 19.00 uur voor kinderen 
tot twaalf jaar in de sporthal Jacobus-
hoek nr. 7 in Nuenen en later op de 
avond van 19.30 uur tot 21.00 uur voor 
volwassenen in de sportzaal van de 
Van Brederodeschool in Gerwen. 

Tot slot is er elke donderdag een les 
van 19.00 uur tot 20.00 uur in de 
sportzaal van de Van Brederodeschool 
in Gerwen. Mocht u vragen hebben 
dan kunt u natuurlijk ook op de web-
site www.Jodobudosporten.nl kijken.

Country dansen in Mariahout
Na een vakantiestop van twee maanden wordt er op zaterdagavond 15 sep-
tember weer begonnen met de maandelijkse Country Dance Party op CD 
muziek in de zaal van het Buurthuis in Mariahout. 

Kaartavonden KBO 
Mariahout starten  
20 september
De kaartavonden van KBO Mariahout 
beginnen niet op 13 september maar 
op 20 september bij de Pelgrim in Ma-
riahout. Op deze kaartavonden bij de 
Pelgrim is iedereen welkom en er 
wordt gerikt en gejokerd om mooie 
prijzen. 

Paardensport

De organisatie is in handen van The 
Black Longhorn en alle populaire line- 
en partnerdansen worden zoals altijd 
keurig achter elkaar gezet door Coun-
try-DJ Henk. De nadruk ligt hierbij op 
echte country muziek. Dus volop ge-
nieten. 
Zaterdagavond 15 september bij The 
Black Longhorn: Buurthuis, Berna-
dettestraat 43, Mariahout. Aanvang is 
20.00 uur. Telefonische info: 0499-
422088. Meer info? Website: www.
blacklonghorn.nl of email: info@
blacklonghorn.nl.
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Voetbal
P R O G R A M M A

Korfbal

Honk- en Softbal

Wielersport
Busreis naar      
WK wielrennen Limburg
Zondag 23 september is het WK wielrennen op de weg voor profs in Lim-
burg. Keuzeheer Leo van Vliet maakt deze week bekend welke negen profs 
van start gaan voor ons land. De Fanclub Steven Kruijswijk organiseert een 
busreis naar Limburg, ook al zou Steven niet geselecteerd worden (Bij het 
ter perse gaan van deze editie was de selectie nog niet bekend gemaakt).
Volgens het bestuur van de fanclub is 
het een unieke kans om een WK op de 
weg mee te maken in eigen land. Ie-
dereen kan inschrijven voor deze bus-
reis en de organisatie is bij de gezellig-
ste fanclub uit deze regio in goede 
handen.

Het Wereldkampioenschap voor profs 
gaat over 267 km en wie o wie wint die 
prachtige regenboogtrui? Voor wieler-
liefhebbers en ook voor sportfans in 
het algemeen gaat het zondag de 23ste 
een mooie en spannende dag worden 
daar in de Limburgse heuvels.
De bus vertrekt zondag 23 september 
om half negen vanaf clubhuis De 
Stam, Gerwenseweg 38 in Gerwen. 
Belangstellenden kunnen inschrijven 
voor 17,50 euro per persoon (leden 
krijgen 5 euro korting), en dat voor 
een retourtje naar het WK in Lim-
burg. Inschrijven kan tot en met 16 
september en wel per mail: fanclub-
stevenkruijswijk@gmail.com  en ook 
telefonisch bij voorzitter Jan Wesen-
beek: 06 83535194. Wacht niet met re-
serveren, want vol is vol. 

De Nuenense profrenner Steven Kruijs-
wijk maakt deel uit van de Rabobank-
ploeg…. (Foto Cees van Keulen)

LEW - Nederwetten   1-0
Er werd afgelopen zondag een aantrekkelijke en spannende wedstrijd 
gespeeld waar beide ploegen  goed aan elkaar gewaagd waren.  LEW de wat 
technisch betere ploeg en Nederwetten fysiek sterker. 

EMK - Eindhoven a.v.    4-1
Na de aftrap door de EMK pupil van de week, kwam EMK al na 58 seconden 
op een 1-0 voorsprong. Een uitstekende voorzet van Ruud Boerema werd 
door Ruud Bijsterveld diagonaal in de verre hoek binnengekopt. Na dit 
doelpunt liet EMK zich terugzakken en liet het initiatief over aan Eindho-
ven. Dit team hanteerde meestal de lange bal en bracht met dit spel de EMK 
verdediging niet in problemen. De beste kansen waren nog voor EMK, dat 
echter een overtreding op Piet van Doremalen binnen de zestien meter niet 
met een penalty bestraft zag. Verder dan een schot naast in de 42e minuut 
kwam Eindhoven niet.

Na 120 minuten loste Giel van Korven 
een gevaarlijk schot op doel. In de 30e 
minuut werd een voorzet van Jos 
Lammers net voorlangs het doel ge-
kopt door Toon van Rooij.  In de 35e 
minuut kwam Nederwetten goed weg 
toen een schot van LEW via de onder-
kant van de doellat net voor de doel-
lijn belande. Kort voor rust kreeg Wil-
lem van Rooij nog een mooie 
schietkans maar de bal ging over het 
doel. In het begin van de tweede helft 
kreeg LEW spits een grote kans maar 
schoot de bal voorlangs. 5 minuten la-
ter was het toch raak via spits Nordin 
Kocer die de bal beheerst in de verre 
hoek binnenschoot.  Vanaf dat mo-
ment ging Nederwetten op zoek naar 
de gelijkmaker. Koen van Gorp zat 
daar dicht bij via een geweldig af-
standsschot dat echter op de doellat 
uiteen spatte. Ook in het slotoffensief 
kreeg Nederwetten nog een aantal 
goede mogelijkheden maar de verde-
diging van LEW greep telkens krach-
tig in. Ook verdediger Bart Sengers 
werd naar voren gedirigeerd maar Ne-

derwetten kon geen gelijkspel meer 
forceren.
Volgende week staat de thuiswedstrijd 
tegen SVSOS op het programma.

Na een voorzet van Piet van Dorema-
len was het Ruud Bijsterveld die EMK 
naar een 2-0 voorsprong schoot. Am-
per een minuut later wist dezelfde 
speler na een prima storende actie van 
Ruud Boerema een perfecte hattrick 
te scoren.  

EMK kwam na rust met hetzelfde 
team in het veld waar mogelijk een 
aantal omzettingen of wissel wel op 
zijn plaats waren geweest gezien de 
stand. Eindhoven kwam wat beter in 
het spel maar de beste kansen waren 

nog steeds voor EMK. Doelman Cup-
pen van EMK liet zich echter in de 53e 
minuut verrassen en Eindhoven kwam 
tegen de verhouding in weer wat dich-
terbij. In de 88e minuut was het “Bak-
kertje” die een klein kansje uitstekend 
afrondde en daarmee de stand op 4-1 
bracht. In de laatste minuut van de 
wedstrijd schoot Christian Mes-
serschmidt de bal nog rakelings naast 
het Eindhoven doel. Een prima sei-
zoen begin, maar wel moet gezegd 
worden tegen een niet compleet en 
daardoor te zwak spelend Eindhoven.

RKSV NUENEN
Zaterdag 15 september
UNA-Brinvast - Nuenen Vet.A  .. 17.00
Nuenen Vet.B - EMK   .................. 16.15
Zondag 16 september
Nuenen 1 - Blauw Geel ´38  ......... 14.30
Nuenen 2  -  Dongen 2  ................. 12.00
Nuenen 3 - RKDVS 2   .................. 12.00
Eindhoven AV 2 - Nuenen  4  ...... 12.00
Oirschot Vooruit 4 - Nuenen 5  .. 12.00
Oirschot Vooruit 5 - Nuenen 6  .. 11.30
Nuenen 7- Nieuw Woensel 8   ..... 10.00
Nuenen 8 - Wodan 13  .................. 12.00
Nuenen 9 - Wodan 14  .................. 10.00
Nuenen 10 - SBC 10  ..................... 10.00
SBC 12 - Nuenen 11  ..................... 12.00
Hurwenen VR1 - Nuenen VR1  .. 11.00
Wilhelmina Boys VR1 - 
Nuenen VR2   ................................. 10.00

EMK
Zaterdag 15 september
Nuenen B - EMK Classics   .......... 16.15
Zondag 16 september 
LSV 1 - EMK 1   .............................. 14.30
Nederwetten 2 - EMK 2   .............. 12.30
EMK 3 - LSV 3   .............................. 11.30
DBS 5 - EMK 4   ............................. 11.00
EMK 5 - RPC 7   ............................. 11.30

RKGSV
Zondag 16 september
LEW - RKGSV 1  ............................ 14.30
Braakhuizen 3 - RKGSV 2  ........... 12.00
RKGSV 3 - Geldrop 6  ................... 12.00
RKGSV 4 - Acht 6  ......................... 10.00
Nieuw Woensel 9 - RKGSV 5  ..... 12.00
 
RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 15 september
Vet: Nederwetten - Gerwen  ....... 16.30
Zondag 16 september
Nederwetten 1 -  SVSOS 1  .......... 14.30
Nederwetten 2 - EMK 2  .............. 12.30
Eindhoven 3- Nederwetten 3  ..... 13.00
SBC 9 - Nederwetten 4  ................ 12.00
Nederwetten Da1 - Beerse B. Da3  ..10.00
Nederwetten Da2 - Wodan Da3 ...?????

KORFBAL
Zondag 16 september 
Keizer Karel 1 - NKV 1  ................ 14.30

Deurne-Nuenen  4-2
Nuenen heeft ook in de tweede competitiewedstrijd geen punten kunnen 
pakken. In en tegen Deurne werd het 4-2. 

Met Len Koeman in de basiself in 
plaats van Gideon Pieschel  begon    
Nuenen goed aan de wedstrijd. Zon-
der veel kansen te creëren was Nue-
nen de eerste helft van de wedstrijd 
duidelijk de bovenliggende partij. Een 
discutabele beslissing van de scheids-
rechter vlak voor rust deed de wed-
strijd op zijn kop zetten. Een drietal 
spelers gingen een duel aan en kwa-
men ten val.  De Deurne spits wilde 
opstaan maar bleef haken achter een 
Nuenen verdediger. Tot verbijstering 
van iedereen gaf de scheidsrechter een 
vrije trap aan Deurne en een rode 
kaart aan Len Koeman die helemaal 
niet bij de situatie betrokken was.  Na 
protesten gaf de scheidrechter toe niet 
precies te weten wie in zijn ogen een 
overtreding maakte maar gaf vervol-
gens wel Tomas Hendriks de rode 
kaart. De toegekende vrije trap werd 
vervolgens door Deurne binnen ge-
schoten: 1-0.

In de tweede helft kwam Nuenen on-

danks een man minder weer goed uit 
de startblokken. Een prima voorzet 
van Patrick Philippart werd door Mart 
van de Gevel binnen gekopt. Maar 
lang duurde de feestvreugde niet. 
Door een slippertje van doelman Je-
roen Koppen kwam Deurne snel weer 
op voorsprong. Toen Deurne ook nog 
de 3-1 maakte leek de wedstrijd ge-
speeld, maar een vrije trap van Patrick 
Philippart werd wederom door Mart 
van de Gevel binnen gekopt: 3-2.
Meer zat er helaas niet meer in voor 
de groenwitten. Deurne kreeg in de 
slotfase nog een strafschop die hard 
binnen werd geschoten zodat de eind-
stand 4-2 werd.
Helaas weer geen punten voor de 
mannen van Pierre van den Eeden, 
maar het spel was al een heel stuk be-
ter dan in de wedstrijd tegen Schijn-
del. Aanstaande zondag staat Blauw 
Geel’38 op het programma. De wed-
strijd tegen de mannen uit Veghel op 
sportpark Oude Landen start om 
14.30 uur.

NKV - KC Dordrecht       10-12
Afgelopen zondag heeft het vaandelteam van de Nuenense Korfbal Vereni-
ging de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen gespeeld. Tegenstan-
der was KC Dordrecht, de ploeg die vorige week nog verloor van promoven-
dus naar de 3e klasse BMC. Wellicht was onderschatting de oorzaak, maar 
dat zal deze keer niet van toepassing zijn, want NKV is een van de uitgespro-
ken favorieten voor het kampioenschap na vorig jaar net naast de eerste 
prijs te hebben gegrepen.
Daar waar NKV zich had voorgeno-
men direct druk te zetten en een voor-
sprong te forceren, bleek dat juist de 
tegenstander met dat resultaat de eer-
ste drinkpauze bereikte. De thuisploeg 
speelde zorgvuldig, maar misschien te 
voorzichtig om geen fouten te willen 
maken. De bezoekers waren fysiek 
meer aanwezig en ging de duels feller 
aan, waardoor NKV na een kwartier 
tegen een 1-5 achterstand aan keek. 
Daarna probeerde NKV de aansluiting 
te vinden. Het aanvalsspel leidde wel 
tot kansen, maar te weinig tot treffers. 
Enkele dode spelmomenten werden 
door NKV wel benut, maar bij rust 
was er een forse achterstand 5-10.

In de tweede helft zou er van een an-
der vaatje getapt moeten worden als 
de Nuenense formatie nog aansprak 
wilde maken op de overwinning. De 
gasten verdedigden hun voorsprong 
en gingen temporiseren. Tegelijkertijd 
zet NKV nog eens extra aan om zich 
terug in de wedstrijd te knokken. NKV 
wist toch te naderen tot twee punten 
verschil waardoor KC Dordrecht het 
spel ging vertragen en het balbezit 
koesterde om de voorsprong in han-
den te houden. De thuisploeg bleef het 
proberen tot het einde maar was deze 
zondag niet bij machte om de bezoe-
kende ploeg te verslaan. Eindstand 10-
 12.

Kampioensvlag voor HSCN 
De eerste kampioen van seizoen 2012 bij HSCN is bekend! De jeugdhonkbal 
aspiranten wisten zaterdag 9 september op eigen veld de titel binnen te slepen.
Onder luid applaus van vele toeschou-
wers, een felle zon en de klanken van 
DJ Luc aan de draaitafel werd het kam-
pioenschap behaald door 16-6 winst 
op GHSV Gemert. De thuisploeg wist 
vanaf het begin de wedstrijd onder 
controle te houden dankzij een lange 
reeks honkslagen. 

De bezoekers uit Gemert leken in de 
slotfase van de wedstrijd nog terug te 
komen, maar dankzij enkele goede 
verdedigende acties kon de schade be-
perkt blijven en het kampioenschap 
veiliggesteld. Hoogtepunt van de wed-
strijd was een mooie homerun over 

het hek van Len Snelders. Volgens een 
hevig geëmotioneerde hoofdcoach 
Van Dijck werd met dit kampioen-
schap de basis gelegd voor een team 
waar HSCN nog jaren de vruchten van 
zal plukken. Aanvoerder Daan de   
Gier prees vooral de inzet van trainer 
Royce Holder. De uit Texas afkomstige 
honkbalveteraan heeft het team het 
gehele seizoen onder handen geno-
men.
Op 30 september zal het team het sei-
zoen afsluiten op het jaarlijkse Ad 
Scheepers Jeugdtoernooi. Kijk voor 
voor meer informatie op www.hscn.
nl.

De jeugdhonkbal aspiranten van HSCN behalen kampioenschap.

Nederwetten en Gerwen laten 
jeugd samen voetballen
Buurverenigingen RKGSV (Gerwen) en RKVVN (Nederwetten) gaan het 
komende voetbalseizoen de krachten bundelen. Enkele jeugdteams zullen 
de competitie ingaan als combinatieteam van RKGSV/RKVVN. Waar de 
voetbalverenigingen al jarenlang op een gezonde manier de strijd met 
elkaar aangaan op het veld, is er nu sprake van een unieke samenwerking.
De samenwerking is deze zomer tot 
stand gekomen omdat beide vereni-
gingen constateren dat het steeds 
moeilijker wordt om complete jeugd-
teams te formeren. De vergrijzing is 
voelbaar bij deze dorpsverenigingen. 
De samenwerking is ontstaan om de 
aanwezige jeugdleden toch met en te-

gen leeftijdsgenoten te laten voetbal-
len. Met deze gedachte hebben de be-
sturen van beide verenigingen elkaar 
gevonden. Dit seizoen combineren we 
de E en de D teams. Trainingen en 
wedstrijden worden afwisselend op 
beide sportparken afgewerkt. Het is 
niet ondenkbaar dat de samenwerking 
de komende jaren wordt geïntensi-
veerd en dat meer jeugdteams gecom-
bineerd worden. Of mooier nog, voor 
de toekomst de mogelijkheid te on-
derzoeken om een gezamenlijke 
jeugdafdeling te realiseren. De KNVB 
werkt hier graag aan mee. Voor de af-
deling senioren blijven beide vereni-
gingen op zichzelf aangewezen, dat 
blijft zeer zeker zolang die mogelijk-
heid daar is.

De afgelopen zaterdagen 18 augustus 
en 1 september leerden de kinderen, 
leiders en trainers elkaar alvast ken-
nen tijdens een kennismakingsactivi-
teit. Onder tropische weersomstan-
digheden speelden de voetballertjes 
een toernooitje en maakten ouders 
kennis met elkaar.

Blauw-wit en groen-wit gezamenlijk 
aan het trainen en straks als een team 
in de competitie.

EMK 1 geheel in het nieuw.



Ladies on the Road 
       goes France

Donderdag avond20 september
19.00 - 22.00 uur

Voor de vierde keer organiseert de 
Vincent van Goghstraat in Nuenen 

een uniek evenement: 
"Ladies on the Road"!

Op deze speciale koopavond word door iedere 
winkelier iets georganiseerd in hun winkel. 

Dit varieert van make-upadvies, styling, workshop 
tot proeverijen etc. Onder het genot van een glaasje 
bubbels hopen zij veel vrouwen in de watten te leg-
gen. Uiteraard hebben zij deze avond spectaculaire 
actie's en aanbiedingen en presentatie van de nieuwe 
wintercollectie's. Dus neem je vriendin(nen) mee en 
maak er een leuke avond van! Deze winkels aan de 

Vincent van Goghstraat zijn er klaar voor!
Tevens maakt u kans op een GRATIS 

weekend Parijs voor 2 personen.

WIN nu 
een GRATIS weekend Parijsvoor 2 personen!

Noppies - Mexx  - Jubel - Sturdy - LCKR - Beebielove 
BFC K l Cl H G F

Baby- en kinderkleding t/m maat 128

Ooit
hebberie en woongerei

CAFETARIA VAN GOGH

kinderkleding

kapsalon en schoonheidssalon

h bb i i

Vincent van Goghstraat Nuenen
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