
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

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

• Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl • Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl
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Vindt u nieuwe gordijnen
te duur?

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

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

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

Tel./Fax 040-7519051
www.degordijnenconcurrent.nl
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Concertreis
van NMK

Hans Pijs zwom 
in Amsterdamse 
gracht voor 
A.L.S. 

Geboren in 
de voorkamer 
van de Zwaan

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

De Huufkes 19b - Nuenen
040 - 284 31 06

Mededeling rondom 
de Griepvaccinatie:
Huisartsenpraktijk 
LAAN TER CATTEN

De huisartsenpraktijk heeft een 
extern bureau ingeschakeld voor de 
correspondentie van de griepvac-
cinatie. Uw naam en adresgege-

vens worden na verzending van de 
brieven vernietigd. 

Indien u hier bezwaar tegen heeft 
kunt u zich melden bij de assisten-

te. Om uw reactie tijdig te 
verwerken ontvangen wij graag 

deze week uw bezwaar. 
Telefoonnummer 040-2837085

Cor Molenaar neemt afscheid

Het gezicht van het 
Ondernemers Contact Nuenen (OCN)
Door Melanie Dumay

Vijftien jaar lang was hij het gezicht van het OCN, de vereniging van en 
voor Nuenense ondernemingen, waarvan maar liefst 130 Nuenense onder-
nemingen lid zijn. Hij heeft in die jaren een stempel gedrukt op het OCN, 
een dikke stempel. Een mooie stempel. Om hem te bedanken voor alle 
jaren voorzitterschap organiseerde het OCN afgelopen donderdagavond 
een gala-avond. Een feestavond waarvan Cor wel een vermoeden had, maar 
overdonderd was door de vorm en de grote belangstelling van ‘zijn’ leden.

Foto: Maureen Veldman-Jacobs.

Herdenking bevrijding van Nuenen
Op zaterdag 22 september viert Nuenen het feit dat Gerwen, Nederwetten 
en Nuenen op 21 september 1944, nu 68 jaar geleden, bevrijd werden. We 
herdenken daarbij dat 31 geallieerde militairen in en om Nuenen hun leven 
lieten voor onze vrijheid en dat 20 Nuenense burgers en militairen bij 
gevechtshandelingen zijn omgekomen. 

Het programma:
Zaterdag 22 september 18.00 uur be-
zinningsbijeenkomst in de Clemens-
kerk aan het Park.
In een korte bezinningsbijeenkomst in 
de H. Clemenskerk in Nuenen wordt 
stilgestaan bij die gebeurtenis. Ook dit 
jaar wordt deze bezinning georgani-
seerd door de raad van kerken, samen 
met brassband ‘de Vooruitgang’. Het 
thema van de bezinningsbijeenkomst 
is dit jaar ‘Vrede krijgt vleugels’. Ieder 
jaar weer zijn onder de aanwezigen de burgemeester, wethouders en gemeen-

te-raadsleden van de Gemeente Nue-
nen, veteranen, mariniers en leden van 
het voormalig verzet Zuidoost Bra-
bant, scouting, schooljeugd en familie-
leden van omgekomen militairen en 
burgers. Maar ook heel veel inwoners 
van Nuenen, Gerwen en Nederwetten, 
jong en oud, geven door hun aanwe-
zigheid blijk dat zij de offers van de 
omgekomenen niet vergeten zijn. 

Zaterdag 22 september 19.00 uur her-
denking bij het Oorlogsmonument 
aan de Europalaan.

Rond 19.00 uur begint de herdenking 
bij het bevrijdingsmonument. Het be-
vrijdingsvuur, dat door de Toerclub 
Nuenen onder begeleiding van mili-
taire voertuigen van Wheels in Eind-
hoven is afgehaald, zal worden 
overhandigd aan burgemeester Hou-
ben. Die zal samen met jeugdburge-
meester het bevrijdingsvuur bij het 
monument ontsteken. Er zal gespro-
ken worden door de voorzitter van het 
Oranjecomité en burgemeester Hou-
ben. Daarna is de kranslegging door 
de burgemeester namens het gemeen-
tebestuur. Het Oranjecomité, leerlin-
gen van basisschool Dassenburcht, de 
Vereniging van Airborne Vrienden en 
belangstellenden zullen daarna een 
krans leggen. 

Zaterdag 22 september 20.00 uur Be-
vrijdingstaptoe op het Vincent van 
Goghplein. 
Brassband De Vooruitgang, Harmo-
nieorkest Gerwens Muziekkorps, 
Drumfanfare Jong Leven en Show-
korps O&V- Nuenen nodigen u van 
harte uit om dit muzikale spektakel te 
komen aanschouwen. 

Bij alle onderdelen van de bevrijdings-
herdenking zijn alle Nuenenaren, 
groot en klein, van harte welkom.

Dat moet 
in de  Krant
Om de plaats die Rond de Linde in-
neemt in de Nuenense samenleving 
extra te accentueren, bent u welkom 
op onze redactiebijeenkomst.

Op vrijdag 28 september hebben we 
speciaal voor onze lezers de deur open 
van 19.00 tot 19.30 uur bij kunsthan-
del Art Dumay, Park 75 in Nuenen.

De redactie zal met belangstelling de 
op- of aanmerkingen, complimenten, 
ideeën of kritiek vernemen die er on-
der onze Nuenense lezers of vaste in-
zenders leven.
Aarzel niet en laat uw  mening horen. 
We gaan voor een nog betere krant die 
we samen maken voor onze Nuenense 
lezers.

Geslaagd
Aan de Universiteit van 

Utrecht is Roos Oppers uit 
Nederwetten afgestudeerd 

aan de masteropleiding 
Sociale Geografi e en 

Planologie.

Gedreven
De nieuw aangetreden voorzitter Jan 
Veldsink blikt met mij terug op de 
mooie avond. “Cor is voor onze club 
een bijzondere voorzitter geweest al 

waarde was. Hij wist onze club altijd 
in beweging te zetten. Iets waar ik 
trots op ben en een basis waar ik graag 
op verder ga de komende jaren.” 

Cor was verguld, zo concludeer ik uit 
de verhalen die ik vernam over deze 
avond. Opgehaald in een bijzondere 
gele Amerikaanse auto door Jansen 
Taxi werd hij verwelkomd door alle 
leden in galakledij op het bordes van 
het Klooster. Een prachtig moment 
voor een man die van stijl houdt en 
graag representatief  optreedt. Cor 
sprak altijd de woorden ‘het is OCN 
waardig’. Deze avond was zeker OCN 
waardig.

Burgemeester?
Maarten Houben, burgemeester van 
Nuenen, sprak Cor toe. In de speech 
die hieraan voorafgegaan werd van Jan 
Veldsink, werd gerefereerd naar het 
recente afscheid van Henri Smits in 
het Klooster. Jan betitelde beide man-
nen als soort burgemeester van Nue-
nen: Henri Smits en Cor Molenaar. De 
enige echte burgemeester, Maarten 
Houben, speelde hier vlekkeloos op in 
door te zeggen dat hij dit mooie ambt 
‘voortaan alleen moest doen’. Deze 
woorden zeggen genoeg over de rol 
die Cor had. Niet alleen binnen het 
OCN maar ook in zijn gehele carrière 
in het Nuenense.  

Mystery guest Fons Linders zorgde 
voor een lach op ieders gezicht met 
zijn speech aan Cor. Cor Molenaar 
gaat een andere toekomst tegemoet, 
met een erelidmaatschap van het 
OCN op zak en een waardering van de 
WSD waarvan hij ambassadeur is. 

die jaren. Een inspirerende voorzitter 
met een gedrevenheid waar menigeen 
jaloers op kan zijn. Cor was een ster in 
het verbinden van mensen. Een eigen-
schap die binnen het OCN van grote 

Kinderboekenweek
Tijd voor de 
verhalenhoed
Van 3 tot en met 14 oktober is het Kin-
derboekenweek in bibliotheek dom-
meldal. Yvonne Mulder komt op 
bezoek in de Nuenense bibliotheek en 
heeft daarbij de verhalenhoed op haar 
hoofd. Op de verhalenhoed zitten 
beestjes en poppetjes met klittenband 
bevestigd. Als Yvonne klaar is met haar 
verhaal mogen de kinderen iets van de 
hoed plukken en er zelf een verhaal bij 
vertellen. Alle kinderen van 4 tot 9 jaar 
zijn welkom in de bieb op woensdag  10 
oktober van 14.30 – 15.15 uur. 

De Brandwonden 
Stichting 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 WCH Baselmans, collecte-orga-
nisator in Nuenen. E-mailadres: w.
baselmans@onsnet.nu of tel. 040-
2840780

     



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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VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

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 23 t/m 29 september 2012 wordt gecollecteerd door 
het Fonds verstandelijk gehandicapten.

PLAATSING BLADKORVEN
Ook dit jaar worden in de gemeente bladkorven geplaatst voor de 
bladinzameling. Deze worden medio oktober (of eerder bij vervroegd 
bladval) geplaatst. Uit kostenoverweging gaat de gemeente de blad-
korven nu zelf plaatsen. De gemeentelijke dienst kan met eigen mate-
rieel alleen de grote bladbakken leegmaken. De kleine korven van 1,5 
m3 worden daarom niet meer geplaatst. Kleine korven worden met 
een speciale zuigwagen leeggemaakt waarover de gemeente niet be-
schikt. 

Op 50 locaties worden de kleine korven vervangen door grote blad-
bakken. Op de overige 35 locaties worden de bladbakken niet meer 
geplaatst. Dit heeft te maken met het verdwijnen van gemeentebomen 
in een straat, vervuiling en geen optimale gebruik van korven in de 
voorgaande jaren en het plaatsen van een grote bladbak in de buurt. 

In veel gevallen worden korven over een grotere afstand verplaatst ten 
opzichte van vorig jaar. Dit heeft te maken met de optimale versprei-
ding van de korven, plaatsgebrek van de locatie vorig jaar, alsook de 
bereikbaarheid voor onze vrachtwagen. Dit betekent dat u mogelijk 
iets verder moet lopen voor het storten van het bladafval in een blad-
bak.

De locaties worden bekend gemaakt via de website.

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

Soort  Datum Dossier-
aanvraag ontvangst Nummer Locatie Activiteit 

Regulier 10/09/2012 N-HZ-2012-0142 Boord 14 Verbouwen stal 

Regulier 10/09/2012 N-HZ-2012-0143 Boord 14 Verbouwen kwekerij 

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.

RECTIFICATIE
In Rond de Linde van 13 september 2012 staat onder “ONTVANGEN 
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING” vermeld:
Doorgestuurd naar het Bevoegd Gezag Provincie Noord-Brabant

Soort  Datum Dossier-
aanvraag ontvangst  Nummer Locatie Activiteit 

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

    vijvers 

Uit nader onderzoek is gebleken dat de Gemeente Nuenen het bevoegd 
gezag is.

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 

10/09/2012 N-HZ-2012- De Vroente 132 Oprichten Bouw  10/09/2012

 0116   dakopbouw RO

11/09/2012 N-HZ-2012-  Jacob Vergroten Bouw 11/09/2012

 0125 Catsstraat 44 woning RO   

13/09/2012 N-HZ-2012-

 0132 Papenvoortse Bouw Herbouwen 14/09/2012 

  Heide 4   trainingshal   

17/09/2012 N-HZ-2012- Kerkstraat 10 Bouw Oprichten nieuw 17/09/2012 

 0117  RO paviljoen met   

    berging en

     buitenruimten

De vergunningen liggen vanaf heden ter inzage bij de balie Wonen en 
Openbare ruimte, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Tegen desbe-
treffende besluiten kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de 
dag van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het 
College van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 
10000, 5670 GA  Nuenen.

een uitgebreide omgevingsvergunning verleend voor:

Datum  Dossiernr. Bouwadres Activiteit Omschrijving Verzend- 

 besluit    datum 

11/09/2012 N-HZ-2012- Prinsenweier 4 Bouw Uitbreiden 12/09/2012

 0001   Milieu rundveestal, 

   Sloop slopen bijgebouw 

    en slopen kap 

    bestaande stal  

De vergunning ligt vanaf heden ter inzage bij de balie Wonen en Open-
bare ruimte, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Tegen desbetref-
fende besluiten kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag 
van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht schriftelijk een beroepschrift indienen bij 
de voorzieningenrechter van de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch, sector 
Bestuursrecht, Postbus 90.125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch.

Tevens kan voor alle vergunningen bij de Voorzieningenrechter van de 
rechtbank te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90.125, 
5200 MA ‘s-Hertogenbosch, een verzoek worden gedaan een voorlo-
pige voorziening te treffen.

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
• aan Wandelsportvereniging Nuenen is een vergunning verleend voor 

het organiseren van een Vincentwandeling, waarbij de start en fi nish 
plaatsvindt vanaf de Papenvoortse Heide op zondag 23 september 
2012 (verzenddatum 11 september 2012);

• aan Carnavalsvereniging “de Wetters” zijn vergunningen en onthef-
fi ng verleend voor het organiseren van een rommelmarkt in M.F.A. 
gebouw in Nederwetten aan de Koppel 1 op zondag 30 september 
2012 (verzenddatum 12 september 2012).

Indien u het met deze beschikkingen niet eens bent kunt u op grond 
van de Algemene Wet Bestuursrecht hiertegen binnen zes weken na 
verzenddatum van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het col-
lege van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester 
van de gemeente Nuenen c.a., Postbus 10.000, 5670 GA  Nuenen.
Tevens kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank te ‘s-Her-
togenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90 125, 5200 MA ‘s-Her-
togenbosch, worden verzocht terzake van het bestreden besluit een 
voorlopige voorziening te treffen.              

IVN Nuenen

Cursus natuurfotografi e
Voor de zesde keer organiseert het IVN Nuenen een cursus natuurfotogra-
fi e. De belangstelling en het succes in voorgaande jaren was zo groot, dat 
een nieuwe cursus niet uit kon blijven. Dit jaar kunnen zich zowel IVN-
leden als niet IVN leden opgeven. De cursus wordt gegeven door Frans van 
den Boom.
Fotografie heeft de afgelopen jaren 
een grote vlucht genomen. Steeds 
meer mensen fotograferen en de  mo-
gelijkheden zijn legio. Ook binnen het 
IVN heeft de fotografie een plaats ver-
overd. En dat heeft ook te maken met 
de natuur in en rondom Nuenen. Me-
nig natuurfotograaf kan hier zijn hart 
ophalen.

Cursus
Maandagavond 1 oktober: basistech-

niek van de fotografie. Mogelijkheden 
camera’s, diafragma, sluitertijd enz. 
Maandagavond 8 oktober: creatief aan 
de slag. Techniek, scherptediepte, 
compositie enz.
Zaterdagochtend 13 oktober: praktijk.
Maandagavond 22 oktober: napraten 
over de praktijk en het bespreken van 
de ingezonden foto’s met behulp van 
computer en beamer. 
De theorielessen zijn van 20.00 tot 
22.00 uur met een korte pauze. De 

praktijkochtend is van 9.00 tot 12.00 
uur. De lessen worden gegeven in de 
IVN –ruimte van Het Klooster. Deel-
nemers dienen bij iedere bijeenkomst 
de eigen digitale camera met handlei-
ding mee te nemen.
Aanmelden voor 24 september via 
m.vanmensvoort@onsnet.nu met ver-
melding van uw naam, volledig adres 
en telefoonnummer. De kosten van de 
cursus inclusief cursusmateriaal, kof-
fie of thee, bedragen € 30.00. Plaatsing 
is op volgorde van binnenkomst. Het 
maximaal aantal cursisten is 12. Infor-
matie, tel. 040-2840209. Zie ook www.
ivn.nl/nuenenoktober.

Jeugd-IVN heeft 
plaats voor nieuwe 

deelnemers
Het Jeugd-IVN van Nuenen 

trekt één zondag per maand de 
natuur in. Onder deskundige 

leiding verkent het IVN de 
omgeving van Nuenen  en ont-
dekt wat de natuur in elk sei-

zoen te bieden heeft. De start is 
om 09.00 uur bij Het Klooster, 

om 12.00 uur weer terug. Er zijn 
nog plaatsen vrij bij het jeugd-
IVN-Nuenen. Kinderen vanaf 

groep 5 kunnen mee. 
Voor meer informatie: 

Fridy Gevers, tel. 2839036 of 
fridygevers@onsnet.nl.

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

Winst:
Laatst moest ik even een snelle boodschap halen in winkelcentrum Woensel. 
Normaal 15 minuten fietsen, toen 30. Vanwege de wegwerkzaamheden moest ik 
een groot stuk lopen en daarna omfietsen. Vijftien minuten is te verwaarlozen 
op een mensenleven, toch vloekte ik binnensmonds, duwde mijn nagels in de 
handpalm en spoot het bloed uit mijn onderlip: frustratie. Ik houd gewoon niet 
van onnodig tijdverlies. Tempo! Rechts er langs! Zo snel mogelijk van A naar B! 
Ben ook blij met die 130, zeker op de Helmondweg. Gas, remmen, tanken, etc. 
Van 120 naar 130 kost ons 132 miljoen. Dat is 7,7 miljoen euro per Nederlander 
(ook voor hen die fietsen of reizen per trein). De kosten liggen met name in het 
kunnen waarborgen van de veiligheid. Vooruitgang is een raar dingetje.
Al lopend naast mijn fiets baan ik mij een weg door de bouwput. Kosten: 90 mil-
joen.
Nuenen doet voor 3 miljoen mee aan het busbaanprojectje die de Regio Brain-
port Eindhoven beter moet verbinden. Ik dacht ook in Zuidoost Brabant te wo-
nen, maar dat is niet langer zo het is Regio Brainport Eindhoven (wat lekker bekt 
met Van Gogh Village). 3 miljoen dus. Hier tegenover zet de gemeente Nuenen 
een stop op alle subsidies voor al haar verenigingen. Per jaar zal iedere vereni-
ging 25% minder subsidie gaan ontvangen. Dat is over vier jaar 00,00% subsidie. 
Jammer voor iedereen die actief bezig was met sport, muziek, scouting, boetse-
ren, cultuur, biljarten, natuur of zelfontplooiing. Pech gehad. Vooruitgang is een 
keuze.
Het is of over een weg waar 4 bussen per uur rijden een nieuwe weg leggen zodat 
er een nieuwe bus kan rijden óf een ki ndervakantieweek. Vooruitgang is keihard. 
Het is of 8 seconde tijdwinst op de Helmondweg óf 132 miljoen investeren in 
duurzaamheid. Vooruitgang is gestoord.
Eenmaal in Woensel doe ik extreem doelgericht mijn boodschap. Spring super-
snel op mijn fiets. Trap zo hard ik kan. Ren met fiets op de rug de bouwput over. 
En open thuis zeer efficiënt de voordeur. Was ik terug toch mooi 1.09 minuut 
sneller dan heengaande. Vooruitgang bestaat niet.

Ik wens u veel wijsheid toe,
Theo De Egel.



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: 21 EN 22 SEPTEMBER: 
Soepgroenten speciaal, 250 gr. 1,25
Veldverse prei, hele kilo .............. 0,59
Winterwortels, hele kilo ............... 0,59
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MAANDAG 24 SEPTEMBER:

Zuurkool, panklaar, hele kilo ......... 0,99
DINSDAG 25 SEPTEMBER:

Wokgroenten, panklaar, 1/2 kilo .. 0,99
WOENSDAG 26 SEPTEMBER:

Rodekool, panklaar, hele kilo ........ 0,99
DONDERDAG 27 SEPTEMBER:

Worteltjes, panklaar, 1/2 kilo ........ 0,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
GEHELE WEEK VAN 21 T/M 27 SEPTEMBER:

Nw. Zeelandse kiwi’s, 8 stuks .. 1,99
Nw. oogst Alkmene appels, hele kilo . 0,99
Mexico salade, 250 gram ............. 1,59
Perssinaasappels, 12 stuks..........  1,99

Roerbakken
lekker en vlug klaar!! Groente

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

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 21 t/m 27 september:

Zonnepitten-
brood

De nieuwste 
najaarscollectie pyjama’s, 
nachthemden, dusters en 
huispakken is binnen!!

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

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

De nieuwste boxershorts van:
          en                  zijn binnen!!!

  

T  040 283 16 96

F   040 283 95 09

De Pinckart 9

5674 CB Nuenen

E  ln.nenowhv@ofni 

I   www.vhwonen.nl

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

19
92

2

In 2012
bestaan wij 50 jaar!

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

raamdecoraties, shutters &

horren 

overgordijnen & inbetweens

vloerbedekking

karpetten & kleden op maat

marmoleum, vinyl, laminaat,

fi neerparket en pvc-stroken

Lindeblaadjes
€ 10,00

20 woorden

Kleine  
roombotercake
Van € 2,95. Voor € 2,55

Van € 2,55. Voor  € 2,25

M rcel v n de Kerkhof

Stuc doorswerk

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

4 Stooflapjes ............5,95 
Bij 100 gr. Rauwe ham
100 gram gekookte worst .....Gratis
Rozinski
100 gram ...................................... 1,60

Roerbakken!!!!
Haas in ‘t groen 100 gr. ....... 2,10
Spek en bonen 100 gr. ........... 1,25
Worstjes en zo 100 gr. ........... 1,50
Dik belegde broodjes!!



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

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

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

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

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

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

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

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

STICHTING LEERGELD
U kunt zich aanmelden via tel. 06-25286545, Postbus U kunt zich aanmelden via tel. 06-25286545, Postbus U kunt zich aanmelden via tel. 06-25286545, Postbus 
62, 5670 AB Nuenen of e-mail: leergeld@onsnet.nu62, 5670 AB Nuenen of e-mail: leergeld@onsnet.nu62, 5670 AB Nuenen of e-mail: leergeld@onsnet.nu__________________________________________________________________________________________________________________

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

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

VOEDSELBANK NUENEN VOEDSELBANK NUENEN 
U kunt zich aanmelden bij het servicepunt, Berg 22, U kunt zich aanmelden bij het servicepunt, Berg 22, 
5671 CC Nuenen, tel. 040-28316755671 CC Nuenen, tel. 040-2831675____________________________________________________________________________

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

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

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

DE AKKERSDE AKKERS
Zorg aan huis. Alle zorg, verpleging en dienstverlening Zorg aan huis. Alle zorg, verpleging en dienstverlening Zorg aan huis. Alle zorg, verpleging en dienstverlening 
bij u thuis. Kantooruren tel. 2646464. Acute hulp ver-bij u thuis. Kantooruren tel. 2646464. Acute hulp ver-bij u thuis. Kantooruren tel. 2646464. Acute hulp ver-
eist: Tel. 2486324. eist: Tel. 2486324. ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ 

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

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

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

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

ZUIDZORGZUIDZORG
Organisatie voor huishoudelijke hulp, verzorging, ver-Organisatie voor huishoudelijke hulp, verzorging, ver-Organisatie voor huishoudelijke hulp, verzorging, ver-
pleging, jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau), pleging, jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau), pleging, jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau), 
kraamzorg, voedingsvoorlichting en dieetadvies. kraamzorg, voedingsvoorlichting en dieetadvies. kraamzorg, voedingsvoorlichting en dieetadvies. 
Voor alle diensten dag en nacht bereikbaar: Voor alle diensten dag en nacht bereikbaar: Voor alle diensten dag en nacht bereikbaar: 
Postbus 2160, 5500 BD Veldhoven, 040-2308408.Postbus 2160, 5500 BD Veldhoven, 040-2308408.Postbus 2160, 5500 BD Veldhoven, 040-2308408.
• Thuiszorgwinkel Zuidzorg, Parkstraat 3F Nuenen.• Thuiszorgwinkel Zuidzorg, Parkstraat 3F Nuenen.

Voor aanvraag/verhuur verpleegartikelen en andere  Voor aanvraag/verhuur verpleegartikelen en andere  
 hulpmiddelen. hulpmiddelen.
• Open: ma. t/m vr. 9.30 - 18.00. Za. 9.00 - 17.00 uur.• Open: ma. t/m vr. 9.30 - 18.00. Za. 9.00 - 17.00 uur.
• Thuiszorgwinkel Zuidzorg, Kastelenplein 170-173, • Thuiszorgwinkel Zuidzorg, Kastelenplein 170-173, 
 Eindhoven. Voor uitleen, verhuur en verkoop van Eindhoven. Voor uitleen, verhuur en verkoop van
 verpleeg- en kraamzorgartikelen.
• Open op werkdagen van 08.30 - 12.30 uur• Open op werkdagen van 08.30 - 12.30 uur____________________________________________________________________________

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

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

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

DIENSTEN EN INFORMATIE  7-09-2012

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

LINDEBLAADJES per 
FAX of E-MAIL opge-
geven, worden NIET 
GEPLAATST indien niet 
vooruit betaald is. Er 
volgt geen tegenbericht

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.

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

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

●  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.

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.

WWW.POMMEPIDOM.NL   
Voor de leukste knutsel-
activiteiten en kinderfeestjes 
van Eindhoven e.o. 

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

Basgitaarlessen in 
Nuenen, gegeven door 
ervaren docent. Voor alle 
niveau’s. Voor info: tel. 
040-2843533, 06-23 09 47 
87 of kijk op www.eugene-
vugts.nl.

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

eigen geluidsinstallatie zodat deze zaal zeer geschikt is voor

bruiloften - verjaardagen
recepties - vergaderingen

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

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

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

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

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

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

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

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

K I N D E R K L E D I N G -
BEURS Woensdag 26 
september in zaal den 
Heuvel Mierlo van 9.30 tot 
11.30 uur t/m maat 110 
en van 14.00 tot 16.00 uur 
maat v.a.116. Toegang gra-
tis.

C L E A N  S E R V I C E 
NUENEN. - Gevelrei-
niging - Voegwerken - 
Schoorsteenrenovatie - 
Impregnering. Vrijblijven-
de offerte 06-23703691/ 
040-2832957.

Had ik dit maar geweten !!
• Hans van Lieshout geeft u privé-computerles aan huis
• Achter uw eigen computer, in uw eigen tempo
• Op een simpele wijze, zonder boeken of lesmateriaal
• Alleen leren wat U graag zou willen
• Hoge leeftijd speelt geen rol, iedereen kan het leren
• 7.50 € per uur, opbrengst bestemd voor project in Indonesië
• Bel voor meer informatie 84 25 927

Te koop: CONIFEREN. 
Diverse soorten en maten. 
Voor haag, tuin en terras. 
Tel. 06-51998311.

Boord 14 Nuenen  |  040 2837418  |  www.kwekerij-jansen.nl Boord 14 Nuenen  |  040 2837418  |  www.kwekerij-jansen.nl 

volop violen 
in meer dan 50 kleuren
de ideale sfeermakers!

bloembollen
groot assortiment tuinplanten

Het plantenseizoen is weer begonnen!

DERMA-ROLLER THE-
RAPIE! Spectaculaire 
huidverbetering d.m.v. mi-
cro-needling behandeling.
Bij acne, littekens, verou-
derde-zonbeschadigde 
huid, rimpels, striae. De 
enige echte Dermaroller 
met CE en ISO certifice-
ring. Vergoeding ziekte-
kostenverzekeraar moge-
lijk. INSTITUUT ZIL-
VERSCHOON Berg 51, 
5671 CB Nuenen, tele-
foon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl. 

LAST VAN OVERBEHA-
RING ? Permanent ont-
haren mbv. IPL (flitslicht), 
Elektrisch ontharen, nu 
beginnen volgende zomer 
niet meer scheren! Vergoe-
ding door ziektekosten-
verzekeraar mogelijk. Info 
INSTITUUT ZILVER-
SCHOON Berg 51, 5671 
CB Nuenen, telefoon 040-
230 00 25. www.instituut-
zilverschoon.nl. 

Permanent Make-up 
altijd een verzorgd uiterlijk! 
Al 15 jaar ervaring; voor 
eyeliners , wenkbrauwen 
(ook hairstroke methode), 
lipliners. GGD gecertifi-
ceerd. INSTITUUT ZIL-
VERSCHOON Berg 51, 
5671 CB Nuenen, tele-
foon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl. 

KBS VAN GROOTEL
KLUSSEN - BEVEILIGING - SENIOREN

GRATIS 
INBRAAK CHECK
voor de donkere dagen

19% korting op materiaal

WWW.KBSVANGROOTEL.NL 
TEL: 06 - 53 42 14 18
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Geboren in de 
voorkamer van De Zwaan
Door Edwin Coolen

‘In 1952 stopte er een grote roze Cadillac voor de deur. Er stapte een paar 
Amerikanen uit die bij ons naar binnen gingen. Mijn vader riep mij erbij 
omdat ik wat beter Engels sprak. ‘What do you know about Van Gogh?’, 
vroegen ze. Ik zei dat ik er best veel van wist, ik was er altijd in geïnteres-
seerd geweest. De Amerikaan bleek Vincente Minelli te zijn, een Holly-
wood-regisseur. Hij was in Nuenen naar aanleiding van het boek Lust for 
Life en hij had Kirk Douglas bij zich. Ik heb ze toen een rondleiding door 
Nuenen gegeven, te voet en in die Cadillac. Later zijn voor de gelijknamige 
fi lm ook in Nuenen opnames gemaakt.’

Martin Louwers vertelt het verhaal 
alsof het gisteren is gebeurd. Hij is, sa-
men met zijn dochter Bianca, vanuit 
Engeland op bezoek in Nuenen. En hij 
is jarig. Toepasselijk, want hij is in 
1926 geboren in wat toen nog heette 
Hotel Café Restaurant De Zwaan, het 
huidige Ons Dorp. De vader van Mar-
tin, Harrie Louwers, en zijn moeder, 
Marie Louwers-De Wit, kochten het 
pand zo’n tien jaar daarvoor. Oor-
spronkelijk kwamen ze uit respectie-
velijk Woensel en Gestel.

Zwaan
Enthousiast vertelt Martin over het 

Nuenen van vroeger. En natuurlijk 
over de Zwaan: ‘Mijn slaapkamer was 
aan de straatkant. Achterin was een 
podium voor toneelvoorstellingen. 
Mijn vader heeft de huidige veranda 
nog gebouwd, net als de dakkapellen. 
De voorkamer was in het midden, 
achter de shoarmatent. Water kwam 
uit een pomp in de keuken. De Zwaan 
was best bekend. De hoge heren van 
Philips en DAF kwamen hier wel eens 
als ze ongestoord wilden eten.’

 ‘De Zwaan was toen een 
stopplaats van de post op de route 
Eindhoven - Grave. Aan de buiten-

De Zwaan, hier nog in handen van de familie Van Eupen.

De Zwaan, hier nog in handen van de familie Van Eupen.

Martin Louwers in de deuropening van De Zwaan/Ons Dorp.

Hannes van Lieshout bij zijn Ford-bus op de Berg. Hij exploiteerde de lijn 
Nuenen-Tongelre-Eindhoven. Uit: F. van Roy, Nuenen in oude ansichten 
deel 2. 

De processie van Valkenswaard naar Handel, op rustpauze in Nuenen 

rond 1920. Het pand links achter de paardenkarren is De Zwaan. Uit: F. 

van Roy, Nuenen in oude ansichten deel 2.

Uit d’n hoek…
Rust

Het was toch een beetje een plechtig moment, vorige week woensdag. Stem-
men. Buiten borden met ‘Stembureau’. Dan eerst legitimeren bij de tafels die 
staan opgesteld, vervolgens  het stemhokje binnen, een rood potlood lag klaar. 
Ik wist nog steeds niet op wie. En ik had nog wel stem-op-ons-post gehad, van 
sommige partijen. Alexander Pechthold stak met zijn hoofd half door de brie-
venbus, daarna het CDA en de SP.  Van de VVD niks gehad.  Misschien ligt dat aan 
mijn postcode.
 De schreeuwerige debatten heb ik aan me voorbij laten gaan, net als 
de commentaren, talkshows en al die andere programma’s. Het begon steeds 
meer op een John de Mol tv-format te lijken: Who wants to be the prime minis-
ter? Het ontbrak alleen nog aan de stem-sms’jes. En die juichende sfeer bij de 
partijen na afloop. Zelfs na grote verliezen. Een beetje eng, als je het mij vraagt. 
Iedereen was in WK voetbal-stemming of Olympische Spelen-euforie. De SP had 
‘brons’ gehaald. Gelukkig voorlopig geen peilingen meer, opkomstpercentages 
of uitslagen. Nu nog even door de formatie heen en we kunnen weer verder.
 De naam Ab Osterhaus kwam vorige week voorbij in het eerste bericht 
over de griep. De herfst komt eraan. Ik heb de verwarming al aan gehad.

Edwin Coolen

kant zitten nog steeds twee ringen aan 
de muur waar de paarden aan vast 
werden gebonden. Naar Eindhoven 
gingen wij te voet, per fiets of met de 
bus. Die bus was van Van Lieshout. Ik 
herinner me vooral het geluid van de 
toeter als de bus eraan kwam: zo’n 
rubberen bal waar je in moest knij-
pen. ‘Foepen’ noemden we dat.’

Processie
‘Zondags ging ik met mijn moeder 
naar de kerk. De rijkste mensen zaten 
vooraan op stoelen met kussentjes en 
dan zo naar achteren toe, zonder kus-
sentjes op harde banken. Dat was het 
katholicisme in die tijd. Ik zie het nu 
meer als een culturele gemeenschap, 
een groep. Niet zozeer als religie. De 
Processie van Handel was, samen met 
de kermis, de drukste dag van het jaar 
bij De Zwaan.’ Martin is blij verrast als 
ik hem vertel dat de processie nog al-
tijd door Nuenen komt en in en rond-
om het Park een rustpauze heeft.

Van Gogh
‘Later raakte mijn vader nog bevriend 
met Vincent Willem van Gogh, de 
neef van de schilder. Hij kwam hier 
verschillende keren. Het besluit, dat 
alle Van Gogh schilderijen die hij in 
beheer had voor een nieuw museum 
in Amsterdam waren en dus niet voor 
Nuenen, is hier in De Zwaan geno-
men’, aldus Martin.

Paradijsje
Als Martin in 1952 in militaire dienst 
moet, verlaat hij voor het eerst Nue-
nen. ‘Toen zag ik pas wat van de we-
reld, ontmoette mensen met een an-
dere mentaliteit. Nuenen was eigenlijk 
één grote familie.’

 Een vriend brengt Martin op 
het idee om naar Canada te vertrek-
ken. Dat doet hij dan ook. Na wat om-
zwervingen voor zijn werk als sales-
manager, komt hij uiteindelijk, via 
Nederland, in 1972 in Engeland te-
recht. Daar woont hij nog steeds. Zo 
af en toe bezoekt hij Nuenen, zijn ou-
ders liggen hier begraven.

  ‘Het is een klein paradijsje’, 
zegt hij uitkijkend over het centrum 
van Nuenen.

LEV en Dorpswerkplaats werken mee 

Facelift 
bij Kunstencentrum CAN
Er wordt hard gewerkt door de mensen bij de Dorpswerkplaats om alles in 
topvorm te maken voor de open week van het CAN, die gehouden wordt in 
de week na de herfstvakantie. Een gesprek met deze organisatie. 
Marie-José van der Sandt, coördinator 
Beeldende Kunst en Theater. “Voor 
het nieuwe cursusjaar zijn we bezig 
met een facelift bij Kunstencentrum 
CAN. Het begon al in maart, met NL 
doet, met het schilderen van alle loka-
len en het opruimen en herzien van 
het keramiek- en beeldhouwatelier op 
de begane grond. Doordat we nu een 
vrijwilligerscoördinator hebben en 
een aantal nieuwe vrijwillige mede-
werkers kunnen we eindelijk doorpak-
ken om de voorzieningen voor de 
beeldende cursussen op een hoger 
plan te brengen. De vrijwillige mede-
werkers worden voor ons o.a. gewor-
ven door de LEV-groep in nauwe sa-
menwerking met Christa Alaert, de 
vrijwilligerscoördinator.”

Metamorfose
“In de zomervakantie is er door de 
mensen van de Dorpswerkplaats be-
gonnen met het maken van 10 profes-
sionele edelsmeedbanken. De cursis-
ten die hier al aan gewerkt hebben 

tijdens de open dag in augustus waren 
er, eerst wat onwennig maar, later heel 
verwend mee. Het volgende project is 
het aanpassen van de voorzieningen 
in het schilderatelier. Hiervoor zijn 
bijzettafeltjes bij de schildersezels ge-
maakt en een groot presentatiebord 
voor het ophangen en bespreken van 
werk van de cursisten. In de maand 
oktober worden er nog meer handige 
voorzieningen voor het atelier ge-
maakt zoals verrijdbare kisten voor 
wissellijsten voor onze tentoonstellin-
gen. Hierdoor kunnen we het schil-
deratelier flexibel maken en kunnen 
ook onze cursussen theater en musical 
op een ruime manier gegeven worden 
in deze ruimte. De mensen van de 
dorpswerkplaats denken actief mee in 
het oplossen van de vragen waar we 
mee zitten.”

In de week na de herfstvakantie zet het 
CAN haar deuren open voor iedereen. 
Voor het cursusaanbod kunt u kijken 
op www.kunstencentrumcan.nl

 Word Vrijwilliger bij het
Vanaf juli 2010 wordt het Vincentre bemand door een groeiende groep van 
inmiddels 120 vrijwillig(st)ers. Zij staan de bezoekers van het centrum te 
woord en wijzen de weg naar Van Gogh in Nuenen. Ook zijn zij de toerist 
van dienst die VVV-informatie komt halen over Nuenen en de regio Zuid-
oost-Brabant. Enkele vrijwillig(st)ers verzorgen rondleidingen. Zo kan een 
groep bezoekers onder haar/zijn leiding een wandeling maken langs de 
voornaamste Van Gogh objecten in het centrum van Nuenen. 

Wegens toenemend succes en groei-
ende werkzaamheden binnen onze ar-
rangementengroep, Cluster C4, en het 

terugtreden van de huidige coördina-
tor zijn wij op zoek naar kandidaten 
voor de vrijwilligers rol van coördina-
tor arrangementen. De coördinator 
arrangementen stuurt een kleine 
groep vrijwilligers aan die aanvragen 
voor groepsarrangementen incl. be-
zoek aan Vincentre zo veel mogelijk 
zelfstandig afhandelen. Zij staan in di-

rect contact met de vragende klant, 
met horeca gelegenheden in Nuenen 
voor het maken van lunch- en diner 
afspraken. Tevens coördineren zij an-
dere onderdelen van een arrangement 
zoals schilderworkshops, wandeling 
met gids. Zij zijn spil in het web bij het 
verzorgen van volledige standaard- en 
arrangementen op maat.

Voor meer informatie over de profiel-
schets en het takenpakket neemt u 
contact op met  Vera Hussaarts (06-
83699858), Simone van der Heiden 
(06-15865857), Alice Michels (06-
19241820) of Wim Monté (06-
53508948).

Vijf geld tips voor 
jongeren
De waarde van geld, hoe ervaar je 
die nog in een wereld waar munt-
stukken en briefgeld plaatsmaken 
voor getallen op je beeldscherm of 
mobiel? Omdat omgaan met geld 
best ingewikkeld is, zet de onafhan-
kelijke Stichting Weet Wat Je 
Besteedt (WWJB) een vijftal tips 
voor jongeren op een rijtje. 
1. Af en toe testen hoe slim je bent met 
geld kan je een hoop kopzorgen be-
sparen, nu en later. Doe op Edgie.nl de 
geldtypetest!

2. Het is handig om je post in drie vak-
jes te verdelen: lezen, actie en opber-
gen. Eens in de week kun je dan beta-
lingen doen en vergeet je niets. De 
meeste belangrijke papieren hoef je 
maar vijf jaar te bewaren.

3. De meeste banken hebben een mo-
biele app waarmee je altijd en overal je 
saldo kunt checken. Waarschijnlijk 
heb je die al geïnstalleerd.

4. Gebruik je al een (digitaal) kasboek-
je? Vaak kun je daarmee ook je uitga-
ven vergelijken met die van vrienden.

5. Mensen die een kasboekje bijhou-
den geven gemiddeld 10% minder uit. 
Voor meer tips, tools en waar gebeur-
de verhalen kunnen jongeren terecht 
op www.edgie.nl. Het jongeren plat-
form waar je alles te weten komt over 
geld en jouw portemonnee. 



GEKOZEN 
DOOR CONSUMENTEN ALS ABSOLUTE 

NR.1 SPIER- & GEWRICHTSBALSEM!

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

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

Alle Lancôme
mascara’s

van € 29,99
voor 15,99

Alle aanbiedingen zijn geldig 

van donderdag 20 september 2012 tot 

zaterdag 29 september 2012 

of zolang de voorraad strekt. 

Niet in combinatie met andere acties. 

OP = OP

Alle Lancôme
OP=OP OP=OPOP=OP OP=OP

BerkenBos 6  •  5672 Ak nuenen  •  tel. 040 - 283 12 00  •  fAx 040 - 283 60 55
drij.mes@iAe.nl  •  www.drukkerijmesserschmidt.nl

Voor al uw drukwerk
 • Zakelijk drukwerk
  - briefpapier
  - vervolgvellen
  - zakenkaartjes
  - enveloppen
 • Foliedruk
 • Flyers / Brochures
 • (XL) Posters
 • Kranten / Folders
 • Stickers / Etiketten
 • Familiedrukwerk
 • Ontwerpen

La vie et 
Bella edp

25% korting

25% korting 
op een 

foundation
van Lancôme

Bocage
deodorant

van € 22,77
voor 14,99 

Vacaturebank vrijwilligers Week 38

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.
—————————————————————————————————————————————————————————————— 
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 
—————————————————————————————————————————————————————————————— 
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

Heeft u overlast van:
Muizen of ratten? 

Papiervisjes of ander insekten?

Voor al uw plaagdieroverlast bel met:
FD plaagdierpreventie Eindhoven

06 - 23 86 88 78 of 040 - 842 36 03
Eerste inspectie is kosteloos!

Vraag naar de voorwaarden.
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen - Tel. 040 - 283 12 00, Fax 040 - 283 60 55
E-mail: drij.mes@iae.nl - Website: www.drukkerijmesserschmidt.nl

Bij ons vindt u honderden modellen.

Kom gerust even langs om enkele 
modellenboeken op te halen en thuis 
op uw gemak uw keuze te maken.

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen
Tel. 040 - 283 12 00
E-mail: drij.mes@iae.nl
Website: www.drukkerijmesserschmidt.nl

Bij ons vindt u honderden 
modellen.

Kom gerust even langs om 
enkele modellen-boeken op 
te halen en thuis op uw 
gemak uw keuze te maken.

Bij ons vindt u 
honderden modellen.

Kom gerust even 
langs om enkele 
modellen-boeken op 
te halen en thuis op 
uw gemak uw keuze 
te maken.

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen
Tel. 040 - 283 12 00
E-mail: drij.mes@iae.nl
Website: www.drukkerijmesserschmidt.nl
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Kerkberichten

COLOFON
Rond de Linde verschijnt als wekelijks 
mededelingen- en advertentieblad, op 
donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen, Gerwen, Neder-
wetten, Lieshout en Mariahout

ADVERTENTIES/ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. Postbus 20, 
5670 AK Nuenen. Tel. 040-2831200 
Fax. 040-2836055. E-mail: drij.mes@iae.nl 
(Aanleveren advertentie tot uiterlijk
 dinsdag 12.00 uur.) 

REDACTIE
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur, 
Elwien Bibbe, Edwin Coolen, 
Melanie Dumay. Monique van Hagen.
Telefoon 040 - 787 02 81
Aanleveren van digitale teksten vóór maan-
dag 17.00 uur: redactie@ronddelinde.nl
Berichten en/of advertenties die door omstandig-
heden foutief of niet geplaatst zijn, geven geen 
recht op schadevergoeding. Kopij en beeldmateri-
aal dienen vrij van rechten te worden aangeleverd.

DRUK: 
Drukkerij Messerschmidt, Nuenen
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. Postbus 20, 
5670 AK Nuenen. Tel. 040-2831200 

BEZORGING 
Telefoon 06 - 48 69 89 19
E-mail: cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor verspreiding van folders.

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

Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger
Nuenen c.a.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorger 
Nuenen c.a.

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

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

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

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

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten 
Zaterdag 22 september is er geen 
dienst in de kerk.
Zondag 23 september, 09.30 uur: Eu-
charistieviering, muzikale omlijsting, 
voorganger pastor J. Vossenaar.
Zondag 23 september, 11.00 uur: Eu-
charistieviering, volkszang, kinder-
woorddienst, voorganger pastor J. 
Vossenaar.

Misintenties
Zondag 23 september, 09.30 uur: Tiny 
van der Meulen.
Zondag 23 september, 11.00 uur: 
Mientje van Rooij-de Greef; Ben en 
Adrie van der Wielen-Karremans; 
Harry Vrijhoeven; Ad Poulissen; 
Overleden ouders Poulissen-Harweg; 
Berend en Ans Scholtens; Overleden 
ouders van der Heijden-Brusselers en 
Frans Daams (vanwege verjaardagen); 
Wim van Eijk.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Maria 
Jonkers, Pieter Dekkerstraat 60 en 
Door Steevens-van Zeelst, Kremers-
hof 3. Wij wensen de families en vrien-
den veel troost en sterkte bij het ver-
werken van dit verlies.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 23 september 10.00 uur een 
dienst in de Regenboog, met mede-
werking van jongerenkoor Jocanto. 
Voorganger is dhr P. Flach. De tieners 
van de jongerenviering verzamelen in 
de Zaak, maar vieren de dienst in de 
kerkzaal mee. Voor de kinderen is er 
kindernevendienst. De collecte is in 
deze dienst voor het Landelijk Jeugd-
werk. Na afloop van de dienst is er ge-
legenheid om samen koffie te drinken. 

Elke donderdag van 10-12 uur is er 
OpenHuis, waarvoor u gewoon kunt 
binnenlopen voor een kop koffie of thee 
en een gezellig contact met anderen.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 23 september, 9.30 uur: Eu-
charistieviering, volkszang, voorgan-
ger: pastor F. Groot.

Misintenties 
Gertje de Brouwer-Sanders.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 23 september, 11.00 uur: Eu-
charistieviering, tevens naviering 1e 
communie, kinderkoor uit Nuland, 
voorganger pastor S Kuijpers.

Misintenties
Cisca Geven-van den Heuvel; Jos van 
de Rijt; Toon en Lies van der Heijden; 
Jo Vorstenbosch; Hub van Lieshout; 
Overleden ouders Van de Ven-Sen-
gers.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Latijnse Heilige Mis
Donderdag 20 september: 17.30 uur 
Lof, 18.30 uur H. Mis. Vrijdag 21 sep-
tember: 07.15 uur H. Mis. Zaterdag 22 
september: Heilige Mis wordt nader 
aangekondigd. Zondag 23 september: 
17e zondag na Pinksteren, 10.30 uur 
Hoogmis. Maandag 24 september: 
Heilige Mis wordt nader aangekon-
digd. Dinsdag 25 september: 18.30 uur 
Heilige Mis. Woensdag 26 september: 
07.15 uur Heilige Mis.

Datum tijdstip activiteit organisatie plaats website  

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

 Elke maandag 20.00 uur Kienen  Narre-Kappen, Jong Leven D’n Heuvel, Gerwen   

 Elke 3e woe. vd maand  09.00-11.00 Open Coffee Nuenen Open Coffee Heerlyckheid, De Opwettensewatermolen Nuenen www.opwettensewatermolen.com 

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

22 sept 14.00-15.30 uur  Open dag beeball training HSCN  www.hscn.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 20.30 uur Single Party Single Events Laco Strandbad Nuenen  www.singleactiviteiten.ning.com 

23 sept 08.30-15.30 uur Kofferbakverkoop Gerwen 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 

23 sept 11.00-17.00 uur Open dag bij Dorpswerkplaats Dorpswerkplaats Park 63b  www.dorpswerkplaatsnuenen.nl 

23 sept  “Vette Ketting”-tocht  Zündappteam de”Vette ketting”  Café zaal De Pelgrim Mariahout  06-25444759.  

23 sept 14.00 uur Optreden Ladies Only Ladies Only Van Goghkerkje Papenvoort 040-7878431  

23 sept 19.30 uur  ZINN in blues Sunny Blues Nuenen  DinerCafe ZINN  www.sunnybluesnuenen.nl  

26 sept 19.00 uur Lichtjesroute wandelen WSV Nuenen  www.wsvnuenen.dse.nl.   

27 sept 20.15 uur Ruben Nicolai Het Klooster Het Klooster www.hetklooster.org  

28 sept 18.30 uur Dak van Brabant wandeltocht Wandelvereniging OLAT Landgoed Gulbergen www.gulbergen24.nl  

29 sept 09.30-15.00 uur Open dag  Biologische Groepstuin  Broekdijk www.biologischetuin-nuenen.nl. 

29 sept 11.00-15.00 uur  Woonproeven op de Luistruik Bouwfonds Ontwikkeling  Park Luistruik www.woonproeven.nl   

29 sept 10.00-14.00 uur Doe Gezellig Mee Dag  NKV sportpark Wettenseind www.nkvkorfbal.nl  

29 sept  Mega 80’s Party The Fabulous Party Band Het Klooster Het Klooster.org  

29-30 sept  Mountainbikemarathon Gulbergen 24 Stichting Mountainbike Promotie Nuenen Landgoed Gulbergen www.gulbergen24.nl  

30 sept vanaf 07.30 uur Vincent-wandeling WSV Nuenen Scouting Rudyard Kipling www.wsvnuenen.nl  

30 sept 11.00 -18 .00 uur Districtsgildedag Heilig Kruisgilde te Gerwen Lankveld 10 Gerwen www.heiligkruisgilde.nl  

30 sept  Muziekmiddag KBO Seniorenorkest  Het Klooster   

30 sept 10.00-16.00 uur Vlooienmarkt C.V. De Wetters De Koppel www.dewetters.nl  

30 sept 10.00-17.00 uur Open Dag Snuffeltuin Marie-Christien Kop Ten Hout 4, Nederwetten www.snuffeltuin.nl  

30 sept 20.30 uur Liederentafel Liederenafel Café Schafrath www.schafrath.nl  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 Gevonden!
Vorige week maandag 10 september is 
er na een repetitie van een  kinderkoor 
een vestje mt 134/140 gevonden. Het 
hing over het muurtje bij de kerk, het 
is een vestje met lange mouwen en 
hartjesknoopjes, het is gebreid met 
glanzend kleurrijk garen.  Als iemand 
dit kwijt is graag contact opnemen 
met 06-25360286.

30 september 
4e Vincentwandeling
Wandelsportvereniging Nuenen organiseert voor de 4e keer de Vincentwan-
deling. Dit jaar wordt er op 30 september weer gestart vanaf 07.30 uur van-
uit het Scoutinggebouw Rudyard Kipling aan de Papenvoortseheide 5b te 
Nuenen. Inschrijfgeld slechts € 2,50 en voor bondsleden € 2,=. 
Diverse routes
Er is een route door Nuenen–centrum 
uitgestippeld, lengte circa 8 km, met 
bezienswaardigheden van Vincent van 
Gogh tijdens zijn Nuenense periode. 
Voor de cultuurliefhebbers is het Vin-
centre geopend, en kan, op vertoon 
van de inschrijfkaart, met korting 
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).

Voor beginners en gevorderden
De wandeling is niet alleen geschikt 
voor de geoefende wandelaars maar 
ook voor beginners en nordic walkers. 
Op deze manier geniet u van de ont-
moetingen met andere wandelaars 
onderweg. Op de startlocatie en on-
derweg zijn er rustplaatsen ingericht 
zodat er na circa elke 6 km even ge-
pauzeerd kan worden. Daar kunt u ge-
nieten van de natuur, eventueel onder 
het genot van een drankje of een kop 
soep. Een en ander is verkrijgbaar ter 
plaatse tegen schappelijke prijzen.

Maak een ontspannen happening van 
deze wandeling die door kenners is 
uitgezet in het wandelwalhalla wat 
Nuenen genoemd mag worden. Voor 
meer informatie over de wandelver-
eniging www.dse.nl/~wsvnuenen.

Vlooienmarkt  
C.V. De Wetters
CV de Wetters uit Nederwetten orga-
niseert op zondag 30 september haar 
jaarlijkse vlooienmarkt. Deze markt 
wordt dit jaar voor het eerst gehouden 
in het nieuwe verenigingsgebouw de 
Koppel. Op het overzichtelijke terrein 
kunt u naar hartenlust snuffelen naar 
allerhande spulletjes. Tevens staat er 
een kraam voor koffie, frisdrank en 
een hartige hap. De markt is geopend 
van 10.00 tot 16.00 uur en de toegang 
is gratis. Vanaf 11.00 uur start de ver-
koop per opbod.
Op zaterdag 29 september zullen in 
Nederwetten de spullen huis aan huis 
verzameld worden. 
Woont u buiten Nederwetten en heeft 
u nog bruikbare spullen staan, dan 
kunt u contact opnemen met 06-
54246290 (Edward) of  06-51640588 
(Wim). www.dewetters.nl

Jaren ’80 party 
door � e Fabulous 
Party Band
Terug naar de tijd van de cassette-
bandjes, de schoudervullingen, but-
tons en de geföhnde coups! Op zater-
dag 29 september treedt de live-band, 
The Fabulous Party Band, op in cultu-
reel centrum Het Klooster te Nuenen 
met een swingende 80’s party. Het 
Plein van Het Klooster wordt inge-
richt in de stijl van die tijd, de jaren 
van Wham, Madonna, Level 42, Mi-
chael Jackson,  Spandau Ballet, Van 
Halen, Europe en nog vele anderen. 
De band bestaat uit ruim ervaren 20 
muzikanten uit Nuenen en omgeving 
en staat onder muzikale leiding van 
Mark Hendriks. Een Dj zal de band af-
wisselen. Deuren open vanaf 20.30 
uur, aanvang show 21.00 uur. Kaarten 
à € 10,- in de voorverkoop (€ 15,- aan 
de deur), verkrijgbaar via www.het-
klooster.org of via boekhandel Bruna 
of boekhandel Risjamo in Nuenen.

 



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

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

WEEK 18

WEEK 20

WEEK 21 

Toyota Verso 1.8, 7 peroons MMT, 43.000 km

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

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

ABSOLUUT DE BESTE PRIJZEN

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

KURA GEEFT UW PAND
EEN EIGEN GEZICHT

ULTIEME

HOUTLOOK

*VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

KUNSTOF KOZIJNEN
MET GRATIS GLAS*

OPEN DAGEN
ZONDAG    23sept. van 11.00 tot 16.00h
MAANDAG 24sept. van 18.30 tot 21.00h  

 
Onze workshops zijn compleet verzorgd inclusief alle bloemen,               
groen en droog materialen. 

Presentatie: 

NAJAAR - en HERFSTWORKSHOPS 
voor al uw bruidswerken, rouwarrangementen,  bedrijfsfeestjes    
vrijgezellen/familie/kinderfeestjes/groepen en instellingen. 

                                                                                           

                                                                                       Henk en Petra Draad 
            De Haverkamp 34,  Gerwen 

                 Tel.                         040-2835692    
                                                               e-mail:   hepelier@onsnet.nu 

        website: www.hepelier.nl                                                                
CREATIEF  

  

  HEPELIER   
      

               
                                                               

Henk en Petra Draad 

  

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

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

Meer dan 200 bekende merken op voorraad, tegen bodemprijzen. 
Kom eens langs en laat u verrassen door ons ruime assortiment 

laminaat, pvc en houten vloeren.

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

KLIK LAMINAAT 
EASY
MET 4-ZIJDIG V-GROEF,
8 MM DIK, 
IN 4 KLEUREN,
KLASSE 32, 
15 JAAR GARANTIE

van 22,95

Meer dan 200 bekende merken op voorraad, tegen bodemprijzen. 
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KLIK LAMINAAT 
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KLIK LAMINAAT 
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MET 4-ZIJDIG V-GROEF,

van 22,95van 22,95

STUNTPRIJS!

11,95
 m2

INCL. BTW
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NSB-leider Anton 
Mussert bezocht 
Nuenen in 1942
Door Edwin Coolen
Met dank aan Foppe de Lang

Anton Mussert, de in 1894 in Wer-
kendam (NB) geboren NSB-leider, 
bezocht in 1942 Nuenen. Mussert 
was mede-oprichter en leider van de 
Nationaal-Socialistische Beweging. 
In 1946 is hij ter dood veroordeeld 
en geëxecuteerd.

Op zijn rondreis door Brabant, be-
doeld voor propagandadoeleinden, 
kwam hij ook in Zuidoost-Brabant. In 
deze regio bracht Mussert met zijn ge-
zelschap, waaronder zijn vrouw, een 
bezoek aan bepaalde locaties en fa-
brieken in bijvoorbeeld Eindhoven, 
Geldrop en Helmond. In Nuenen was 
hij bij de linnenfabriek van De Vries 
op Eeneind.
Een verslag van dit bezoek verscheen 
in het Dagblad van het Zuiden voor 
Eindhoven, Meierĳ, Peel en Kempen-
land  van 30 mei 1942 (zie afbeelding). 
Deze krant verscheen van 1941 tot 
1944 en kreeg na de oorlog van de 
Commissie van de Perszuivering het 
predicaat ‘absoluut foutief ’ en een ver-
schijningsverbod van 20 jaar.

Wandelen vanaf ‘Promodorp Gulbergen 24’

28 september avondwandeling 
over Het Dak van Brabant
Wandelsportvereniging OLAT organiseert samen met Stichting Mountain-
bike Promotion Nuenen een avondwandeling over Het Dak van Brabant op 
vrijdagavond 28 september. De start is vanaf het Promodorp Gulbergen, 
Landgoed Gulbergen in Nuenen. Dit alles in het kader van de 24 uurs Moun-
tainbike Marathon van Gulbergen. 

De toenadering voor dit unieke wan-
delgebeuren is gezocht door bestuur-
ders van de SMPR als uiting van waar-
dering voor de sportieve instelling van 
beide sportorganisaties die elkaar fre-
quent ontmoeten bij de beoefening 
van hun sport. De mountainbikers 
gaan op zaterdagmiddag 29 septem-
ber van start en zullen tot zondagmid-
dag een onderlinge sportieve strijd 
uitvechten.

Wandeltocht
De start voor de wandeltocht is bij het 
promodorp van de mountainbikers, 
bereikbaar via de Collse Hoefdijk - 
Tienden. De wandelaars kopen een 
startkaart à € 3,00 in het promodorp 
bij medewerkers van OLAT. Deze 
kaart dient eveneens als controlekaart 
bij enkele centrale posten.

De wandeltocht op vrijdagavond 28 
september start vanaf 18.30 tot 20.00 
uur voor 8 km wandelen en vanaf 
18.30 uur tot 19.15 uur voor ongeveer 

16 km wandelen. Tijdens de wande-
ling zullen de wandelaars 1 of 2 keer 
de 60 meter hoge Gulberg beklimmen. 
Deze voormalige stortberg van de 
VAM steekt 60 meter boven het maai-
veld uit, dus een unieke kans om de 
verre omgeving in ogenschouw te ne-
men. Tijdens de klim van ongeveer 1 
km zien de wandelaars de omgeving 
veranderen en zullen zij uiteindelijk 
een vrij uitzicht krijgen over de verre 
omgeving. Bij avondschemering en na 
invallen van het duister zal de omge-
ving alleen nog herkenbaar zijn door 
de vele lichtpunten die vanaf de hori-
zon opdoemen.
Tevens zal het parkoers de wandelaars 
leiden over natuurpaden door de 
Schoutse Vennen, Heiderschoor, 
Camping 't Wolfsven en de Luchen-
sche heide.

Inschrijfgeld: € 3,00 p.p. Ook is het aan 
te raden om een zaklamp mee te ne-
men. Voor meer informatie: www.
olat.nl en www.gulbergen24.nl.

Zicht vanaf de Gulberg richting Eindhoven.

Teerdag Heilig Kruisgilde 
levert nieuwe Koning
Afgelopen zaterdag en zondag vonden de jaarlijkse teerdagen plaats bij het 
Heilig Kruisgilde in Gerwen met als belangrijkste onderdeel het Koning-
schieten op zaterdag. 
Frank v.d. Kruys nieuwe Koning
Op zaterdag verzamelden de gilde-
broeders en zusters zich om met een 
kort gebed de teerdag te openen. Vele 
weddenschappen werden afgesloten 
met de vraag wie de nieuwe koning 
zou worden. Er hadden zich 21 kandi-
daten gemeld. Na het 211e schot viel 
eindelijk het laatste stukje houten vo-
gel naar beneden en kon Frank v.d. 
Kruys zich koning van het gilde noe-
men. In het bijzijn van burgemeester 
Maarten Houben werd de nieuwe Ko-
ning in Gerwen aan het publiek gepre-
senteerd.

Onthulling schilderij.
Na de koffietafel werd een door Rina 
Bekkers vervaardigd schilderij ont-
huld. In de jaren ‘48/’49 hebben enkele 
jongelui uit Gerwen het gilde een 
nieuwe start gegeven. Het gilde heeft 
sindsdien een flinke bloei doorge-
maakt. De drie kapiteins na die nieu-

we start zijn daarvoor vereerd. Op het 
schilderij staan Martien v.d. Berk, Nol 
v. Baardwijk en Noud Verhagen die al 
die jaren het gilde bij de vele optre-
dens in binnen en buitenland hebben 
geleid. Het schilderij is een aanwinst 
voor het Gerwens gilde.

Zondag 16 september 
Op zondag heeft de gilde de nieuwe 
koning thuis opgehaald om de specia-
le kerkdienst bij te wonen. Pastoor en 
Gildeheer Freek Groot celebreerde de 
mis. Na de dienst hernieuwde de vaan-
drig de eed van trouw aan het kerkelijk 
gezag en brachten vendeliers een ven-
delhulde.

In de Schutsherd kreeg de nieuwe ko-
ning een receptie aangeboden en kon 
de koning het bedrag van € 365,= aan 
het door hem gekozen KWF aanbie-
den. Het gilde kan terugkijken op twee 
zeer geslaagde dagen.

Rina Bekkers schilderde Martien v.d. Berk, Nol v. Baardwijk en Noud Verhagen.

Frank v.d. Kruys is de nieuwe Koning 
bij het Heilig Kruisgilde in Gerwen. 

Shoeby biedt trendy dames-, heren-, 
en kindermode. De winkel van Lies-
beth en Ronald is één van de ruim 230 
Shoeby winkels in Nederland en Bel-
gië. Shoeby onderscheidt zich door de 
uitstekende service, de gastvrijheid, de 
goede prijs/kwaliteitverhouding en de 
snel wisselende collecties. 

Trendy labels
Trendy of gekleed? Voor een dagelijk-
se of bijzondere gelegenheid? Shoeby 
heeft voor elk wat wils. Naast sterke 
eigen labels zoals Zoï en Eksept voor 
dames en Cult Edition voor heren 
vindt men bij Shoeby ook een sterke 
collectie basics, jeans en accessoires. 
Shoeby biedt vooral variatie, twee 
keer per week worden er nieuwe items 
aan de collectie toegevoegd. 

Kindercollectie
Jilly & Mitch combineert Fashion & 
Fun. Hippe boys en girls vinden er 
naast de stoerste kleding (in de maten 
92 t/m 176) ook een funcorner waar 
zij zich kunnen vermaken met spel-
computers, tv’s en luisterzuilen met 
populaire muziek. Daarnaast zijn er 
regelmatig leuke acties en prijsvragen 
waarbij ze kans maken op mooie prij-
zen. 

Shoeby Savers Card
Vaste klanten hebben een streepje 
voor bij Shoeby. Houders van een 
Shoeby Savers Card worden regelma-
tig geïnformeerd over interessante 
aanbiedingen, exclusieve koopavon-
den en uiteraard de laatste mo-
detrends. Daarnaast kunnen zij met 
de klantenkaart sparen voor “fashion 

cheques” die twee keer per jaar wor-
den uitgekeerd. Men kan zich ook 
aanmelden voor de Shoeby Newslet-
ter, op shoeby.nl.

Het 15-jarig jubileum wordt gevierd 
van woensdag 19 tot en met zaterdag 
22 september 2012. Shoeby vindt u 
aan de Parkstraat 27 te Nuenen. 

 

Nieuws met zaken
Spetterende voordeelactie en speciaal voor de kids een ballonnenclown

Shoeby al 15 jaar in Nuenen
Liesbeth van Kronenburg en Ronald Peters openden 15 jaar geleden op 19 
september hun Shoeby aan de Parkstraat in Nuenen. Samen met hun team 
grijpen ze deze gelegenheid aan om hun klanten, volwassenen en kinderen, 
eens extra in het zonnetje te zetten. Shoeby Nuenen laat hun klanten van 
woensdag 19 tot en met zaterdag 22 september 2012 profiteren van een 
spetterende voordeelactie. Op zaterdag 22 september 2012 is er van 13.00 
tot 16.00 uur speciaal voor de kids een ballonnenclown aanwezig.

Open dag 
in de Biologische Tuin
Neem je eigen 
soepkom en lepel 
mee
Als afsluiting van een geslaagd seizoen 
houdt de Biologische Groepstuin aan 
het pad schuin tegenover Molen de 
Roosdonk op 29 september een open 
dag. Wie rond wil kijken op dit stukje 
grond, dat al een kleine veertig jaar op 
een ‘alternatieve’ manier bewerkt 
wordt, is dan van harte welkom. 
Er is al veel geoogst, maar er is nog ge-
noeg te zien. En de leden van de biolo-
gische groepstuin geven u graag uitleg 
over hun manier van werken. Er wor-
den weliswaar geen groenten ver-
kocht, maar er is voor wie dat wil 
pompoensoep, van eigen pompoenen 
uiteraard, op vakkundige wijze klaar-
gemaakt door een van de tuinleden. 
Wel een eigen soepkom en lepel mee-
brengen!
Wil je kennismaken of ben je gewoon 
weer nieuwsgierig geworden loop dan 
tussen 9.30 en 15.00 uur eens door het 
hekje. Of kijk op www.biologische-
tuin-nuenen.nl. Er is ook weer plaats 
voor nieuwe leden.

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

Ladies 
on the 
Road 
goes 
France
Op donderdagavond 20 september 
organiseert de Vincent van Gogh-
straat in Nuenen voor de 4e keer 
‘Ladies on the Road’. Heel de straat 
kleurt weer roze..

En deze keer gaan ze op de Franse toer. 
Je maakt zelfs kans op een weekend 
Parijs voor 2 personen. De winkels 
zijn geopend van 19.00-22.00 uur. Er 
zijn deze avond (uiteraard) bubbels, 
demonstraties, workshops, proeverij-
en etc. Ook zijn er in de deelnemende 
winkels spectaculaire acties en aan-
biedingen en presentaties van de nieu-
we wintercollecties. Dus kom met je 
vriendin(nen) of partner op donder-
dag 20 september naar de Vincent van 
Goghstraat in Nuenen en maak er een 
leuke avond van. De deelnemende 
winkeliers zijn er klaar voor.

Prijzen worden aangepast, de 
hoofdprijs wordt verdubbeld 
Aantrekkelijker 
kienen in Gerwen
Op 3 september vond in Gemeen-
schapshuis d’n Heuvel de eerste   
kienavond van dit seizoen plaats. 
De organisatie, die in handen is van 
CV de Narre-Kappen en Drumfan-
fare Jong Leven, spreekt van een 
goed begin. 

De organisatie is nieuw binnen de 
kienwereld en heeft daarom de bezoe-
kers gevraagd wat zij van de opzet vin-
den en wat men graag zou willen ver-
anderen. 

De meeste deelnemers gaven com-
mentaar op de hoogte en de samen-
stelling van de te winnen prijzen. Om 
die reden is besloten om de prijzen 
aan te passen en wordt per 17 septem-
ber de hoofdprijs zelfs verdubbeld. 

De kienavonden vinden wekelijks 
plaats op de maandagavond in ge-
meenschapshuis D’n Heuvel, Heuvel 
11 te Gerwen. 

De zaal is open vanaf 19.00 uur en om 
20.00 uur start het kienen.  



Er is al een Toyota Aygo vanaf € 7.990,-. Met de 50/50 deal betaal je nu de helft min € 1.000,- korting 
en de andere helft (€ 3.995,-) pas over 2 jaar. Hierdoor is er deze maand al een Aygo vanaf € 2.995,-*.

Brandstofverbruik (556/2011F/EC) varieert van 4,3 l/100 km (23,3 km/l) t/m 4,5 km/100 km (22,2 km/l), CO2 99-104 gr/km.                                                                                                                                          

* Genoemde prijs is inclusief BTW, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage op basis van een 50/50 deal inclusief € 1.000,- korting. Actieperiode 27-08-2012 t/m 30-09-2012 (mits geregistreerd 
voor 30-11-2012). Dit niet-doorlopende krediet wordt aangeboden door Toyota Financial Services. Voor de nieuwe Toyota Aygo. U fi nanciert 50% van de consumentenprijs met een maximum kredietbedrag 
van € 10.000,-; minimum € 3.500,-. Onder voorbehoud van kredietacceptatie. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. Toyota Financial Services staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). 
Afgebeeld: Aygo Dynamic Orange incl. metallic lak € 11.120,-. Wijzigingen voorbehouden. Importeur: Louwman & Parqui B.V. Meer info bel gratis 0800 - 0369 of kijk op www.toyota.nl. 

Toyota Aygo vanaf € 2.995,- 
met de 50/50 deal en € 1.000,- korting

Profi teer nog voor de BTW verhoging!
U heeft nog tot 1 oktober

10 x 12

€ 2.995,-
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270H  Ronde de Linde
270H

Driessen
Eindhoven, Pietersbergweg 31, 040-2646645

Pianolessen
voor kinderen en volwassenen

(beginners en gevorderden)

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

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

Sneeuwgorshof 1, 5672 EV Nuenen

Onlangs opende “Care about skin” haar deuren

Uw huidtherapeut, Lieke Groenen biedt hoogstaande zorg voor uiteenlopende behandelingen waaronder:

• Acnebehandeling
• Elektrisch ontharen 
• Pigmentbehandeling
• Camouflagebehandeling
• Wondbehandeling 

• Oedeembehandeling
• Fruitzuurbehandeling 
• Aanmeten therapeutisch elastische kousen
• Huidverzorgingsadviezen 
• Huisbezoeken mogelijk in overleg 
 

Huidtherapie is een paramedisch beroep en behandelingen worden in de meeste gevallen vergoed door
uw zorgverzekeraar. “Care about skin” is kwaliteitsgeregistreerd en lid van de Nederlandse vereniging 
van Huidtherapeuten. Voor een professionele, resultaatgerichte en persoonlijke benadering bent u bij 
“Care about skin” aan het juiste adres.  

Neem voor meer informatie of voor het maken van een afspraak contact op met:
Lieke Groenen, 06-28577715
info@careaboutskin.nl
www.careaboutskin.nl

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

Ieder weekend High Tea (op reservering)

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

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

Iedere zaterdag en zondag
Tafelbrunch
(v.a. 11:30 tot 15:00 u) Heerlijk brunchen bij la 
Sonnerie. Vanaf 2 personen. 
Op ma. t/m vr. vanaf 10 personen.

Tafelbrunch € 21,50 p.p. 

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

Hotel • Brasserie • Zalen

Activiteitenagenda
Het hele jaar door de leukste activiteiten,

natuurlijk bij la Sonnerie!

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

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

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

onze prachtige kookstudio.

Voor iedere gelegenheid,
zowel zakelijk als privé.

Vanaf 10 personen bent u al
van harte welkom!

Kookworkshops | Walking dinner
Recepties | Jubilea | Teambuilding 

Vergader- en presentatieruimte
Vraag vrijblijvend om info of maak

gerust een afspraak.

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

www.johngevenstudios.nl

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

Verven wimpers/wenkbrauwen, epileren, 
harsen gelaat ,‘n korte gezichtsbehandeling  

of je nagels gelakt. 
 

ZONDER AFSPRAAK 
Op woensdag, donderdag en vrijdag 

 

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 
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Volgende stap in de samenwerking

Voorstel Dommelvallei naar 
gemeenteraden
De colleges van de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel 
hebben het voorstel tot oprichting van de Dienst Dommelvallei aan de 
raden ter besluitvorming voorgelegd. Het voorstel vormt de definitieve uit-
werking van de richting die de colleges in de eerste helft van dit jaar met 
elkaar hadden afgesproken.
De Dienst Dommelvallei zal zich in 
eerste instantie richten op de bedrijfs-
voeringonderdelen Informatie & Au-
tomatisering, Personeel & Organisa-
tie, Financiën en een gezamenlijk 
telefonisch informatiecentrum voor 
de drie gemeenten. Daarnaast bren-
gen Son en Breugel en Nuenen ook 
Sociale zaken en Dienstverlening on-
der bij de Dienst Dommelvallei. De 
mogelijkheid is aanwezig dat er gaan-
deweg nog meer onderdelen binnen 
de Dienst zullen worden onderge-
bracht.
Als locatie om te starten zal gekozen 
worden voor het leegstaande oude ge-
meentehuis in Mierlo.

De voordelen van gezamenlijke be-
drijfsvoering liggen vooral in:
- Duurzaam behoud van de zelfstan-

digheid van de gemeenten;
- Het verhogen van de kwaliteit van 

dienstverlening;
- Waarborgen van de continuïteit;
- Ontwikkelingsmogelijkheden voor 

het personeel;
- Kostenreductie.

De Dienst Dommelvallei zal van start 
gaan per 1 januari 2014. Daarnaast is 
besloten om een externe kwartierma-
ker te werven die de verdere opzet en 
inrichting van de Dienst Dommelval-
lei moet vormgeven. Personeel van de 
drie gemeenten gaat over naar de 
Dienst Dommelvallei.

De drie colleges praten, tijdens een 
openbare bijeenkomst,  de gemeente-
raden bij op 25 september. De drie ge-
meenteraden kunnen vervolgens met 
elkaar van gedachten wisselen. Be-
sluitvorming in de raden staat op de 
planning voor begin november.
Naast de afzonderlijke gemeenteraden 
moeten ook de Ondernemingsraden 
hun goedkeuring nog hechten aan de 
voorstellen.

Maarten Houben, burgemeester van 
Nuenen c.a. en Jan van Vlerken, ge-
meentesecretaris van Geldrop-Mierlo 
zijn aangewezen als coördinerend 
burgemeester en gemeentesecretaris 
namens de drie gemeenten.

Dankzij innovatieve produktietech-
nieken zoals een combinatie van 
trendsettende dessins en voelbare 
houtnerf zijn ze inmiddels nauwelijks 
nog te onderscheiden van een echte 
houten vloer.
De PVC vloer blinkt uit in een onge-
kende duurzaamheid, een ruim aan-
bod aan kleuren en patronen en een 
hoge slijtageweerstand. Een PVC 
vloer is dan ook in het hele huis te leg-
gen, van woonkamer en keuken tot 
slaapkamer en badkamer en zelfs de 
garage. Onderhoud is slechts regelma-
tig stofzuigen en af en toe dweilen. 

In veel nieuwe huizen is tegenwoordig 
vloerverwarming aanwezig. De laatste 
jaren wordt dit vaak gecombineerd 
met vloerkoeling en de energiezuinige 
Lage Temperatuur Verwarming. Door 
de minimale thermische weerstand 
zijn PVC vloeren erg geschikt bij reno-
vatie van bijna alle ondervloeren en in 
het bijzonder bij het renoveren van 
oude tegelvloeren zonder hak en 
breekwerk. Een PVC vloer kan er na 
egaliseren overheen gelegd worden.
De grote voordelen van een PVC vloer 
zijn verder dat er geen onderhoud no-
dig is zoals schuren, oliën of lakken. Er 
hoeft in de ruimte geen luchtvochtig-
heid op peil gehouden te worden en 
een PVC vloer is onderhoudsarm, wa-
tervast en komt niet omhoog. U heeft 
dus een houten vloer zonder het on-
derhoud ervan.
Ook verkrijgbaar naast de vele tiental-
len verschillende dessins en formaten 
zijn grote PVC tegels met een voelbaar 
steenreliëf en ook deze zijn niet te on-
derscheiden van echte tegels.

Wilt u een PVC vloer van dichtbij be-
kijken en u overtuigen van de onge-
kende mogelijkheden door een groot 
aantal aanwezige voorbeelden en sta-
len, dan kunt u terecht bij Van Hoogs-
traten Wonen in Nuenen. Daar ligt 
ruim 35 m² in de showroom. 

Zie ook www.vhwonen.nl  Van Hoogs-
traten Wonen - De Pinckart 9 , 
5674CB, Nuenen - T: 040-2831696 - 
info@vhwonen.nl
 Openingstijden: maandag gesloten
dinsdag t/m donderdag   10.00-18.00 
uur, vrijdag 10.00-20.00 uur, zaterdag 
10.00-17.00 uur

Concertreis van NMK naar 
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Op zaterdag 22 en zondag 23 september a.s. onderneemt het Nuenens Man-
nenkoor in het kader van zijn derde lustrum een concertreis naar Bad Neu-
enahr-Ahrweiler in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts.

In de loop van zijn vijftienjarig be-
staan heeft het NMK, met inbegrip 
van deze reis, acht concertreizen on-
dernomen, waarvan vijf naar Duits-
land. 
De eerste voerde naar Cochem aan de 
Moezel (september 2000) de tweede 
naar Goslar, de betoverend mooie kei-
zerstad in de Harz (september 2001), 
de derde naar Treis-Karden in het 
Moezeldal (oktober 2005) en de vierde 
naar de Romeinse stad Trier (oktober 
2006).

Dirigent Paul Hotterbeekx, telg uit 
een muzikaal Limburgs geslacht uit 
Echt, is de grote animator van de koor-
bezoeken aan Duitsland. Ook in zijn 
jonge jaren bestond er tussen de re-
gio’s Limburg en Rijnland een leven-

dig muzikaal contact. Na het behalen 
van zijn P.A.-brevet volgde het staats-
getuigschrift algemene muzikale vor-
ming en het Orffdiploma. In 1983 
werd Paul benoemd als docent aan de 
Niederrheinische Musikschule te 
Duisburg. Als vervanger of tussenpaus 
maakte hij met diverse Limburgse ko-
ren concertreizen naar o.a. Duitsland.
In goed overleg met Jacques Coolen 
en Thijs Groot heeft Paul samen met 
bestuursleden van het Männerchor 
Bachem 1904 uit Ahrweiler, die het 
NMK voor het traditionele jaarlijkse 
wijnfeest op zondag 23 september 
hebben uitgenodigd, een gevarieerd 
programma samengesteld. Hierbij 
zullen serieuze mannenzang en gezel-
ligheid hand in hand gaan. Er zal vol-
doende tijd zijn voor inkwartieren, de 
omgeving verkennen, een diner in ho-
tel Krupp annex een Feierabend in 
kuuroord Bad Neuenahr op zaterdag. 

Op zondag zal het opluisteren van een 
H. Mis in de Sankt Laurentiuskerk in 
Ahrweiler, het verzorgen van een 
openluchtconcert bij de Weinbrunnen 
op het marktplein en deelname aan 
het Weinfest plaatsvinden.

Hans Pijs zwom in 
Amsterdamse gracht voor A.L.S.
 
De ziekte Amyotrofische Lateraal Sclerose, kortweg A.L.S. , is één van de 
meest ernstige en invaliderende aandoeningen van het zenuwstelstel. Door 
het langzaam afsterven van de motorische zenuwcellen in het ruggenmerg 
en de herseren, leidt de ziekte tot progressieve zwakte van spieren in armen, 
benen, gelaat en romp. A.L.S. is ongeneeslijk. 
Patienten overlijden gemiddeld 3 jaar 
na de eerste verschijnselen, veelal 
door zwakte van de admenhalings-
spieren.  Over de oorzaak is nog wei-
nig bekend. Daarom is er nog veel on-
derzoek nodig en dus geld! Het relatief 
geringe aantal A.L.S.-patienten be-
moeilijkt de financiering van weten-
schappelijk onderzoek naar de oor-
zaak en behandeling van deze 
dodelijke ziekte.

In het midden Prinses Máxima, links zwemcoach Jacco Verharenen op de voor-
grond Cees-Rein van den Hoogenband

Nieuwe cursussen in het 
Computercafé 
Het computercafé  gaat weer beginnen! Bibliotheek dommeldal en Senior-
web Nuenen hebben weer een nieuw programma voor het najaar. Samen 
organiseren ze weer een aantal donderdagen van 9.00-11.30 uur in de 
bibliotheek. Met workshops over actuele web 2.0 onderwerpen. Deelne-
mers krijgen antwoord op vragen en kunnen oefenen en proberen

Programma oktober
Op 11 oktober gaan de deelnemers 
aan de slag met een workshop Back-
up maken en synchroniseren. Twee 
weken daarna, op 25 oktober is er een 
uitleg over het invoeren van plaatjes 
en foto’s in tekstbestanden. Op don-
derdag 1 november volgt een work-
shop waarin de iPad wordt vergeleken 
met andere tablet PC’s. Daarna komen 
nog aan de orde: webmail met out-
look.com; Facebook hoe werkt het en 
wat kun j ermee; een GPS tocht uitzet-
ten met de smartphone; muziek 
downloaden, opslaan en beluisteren; 
werken in de “cloud”; iPad toepassin-
gen; onderhoud van uw PC.

Te veel om op te noemen! 
Maar niet te veel om in een foldertje te 
zetten. Daarom ligt er in de biblio-

theek en bij Seniorweb een overzich-
telijk foldertje met een korte uitleg 
over de workshops.

Daarin is ook te lezen dat reserveren 
niet nodig is. Belangstellenden lopen 
gewoon binnen bij de workshops die 
voor hen interessant zijn. De toe-
gangsprijs voor een ochtend is € 3,50 
(inclusief koffie/thee).  De 10 work-
shops worden gegeven door een me-
dewerker van Seniorweb of een mede-
werker van de bibliotheek. Alle 
workshops vinden plaats in de prak-
tijkruimte in de bibliotheek aan het 
Vincent van Goghplein 97 (via de ach-
teringang van de bieb). De workshops 
zijn toegankelijk voor jong èn oud.
Nog meer informatie staat op www.bi-
bliotheekdommeldal.nl en op  www.
seniorwebnuenen.nl. 

 
Om meer bekendheid te geven aan de-
ze ziekte,  werd onder schitterende 
weersomstandigheden, op 9 septem-
ber j.l. voor de eerste keer de Amster-
dam   City Swim georganiseerd. Een 
zwemtocht door de grachten van Am-
sterdam over een afstand van 2028 
meter. Een van de deelnemers was 
Nuenenaar  Hans Pijs, die  eveneens 
de  2028 meter door het grachtenwa-
ter had afgelegd om geld bijeen te 

brengen voor dat  onderzoek. Hij was 
extra gemotiveerd om hieraan deel te 
nemen aangezien hij  een paar  vrien-
den uit de triathlonwereld aan deze 
ziekte heeft verloren.

1100 mensen waaronder vele bekende 
deelnemers zoals zwemmers Pieter 
van den Hoogenband en Maarten van 
de Weijden, judoka Edith Bosch  én 
onze kroonprinses Maxima  durfden 
dit aan. Onder grote belangstelling 
zwommen zij, genietend van de vele 
aanmoedigen langs de grachten en op 
de bruggen.
 
Doel van de Amsterdam City Swim 
was én is nog steeds om geld in te za-
melen voor onderzoek naar en bestrij-
ding van de dodelijke ziekte. Doneren 
kan nog tot 30 september a.s.!!
Hiervoor kunt u gaan naar de site 
www.amsterdamcityswim.nl,   Hans 
Pijs heeft hierop een persoonlijke site. 
U vindt deze door te clicken op " doe 
een donatie", vervolgens verwijzing 
naar "deelnemers", vul naam "Hans 
Pijs" in.  
 Namens de Stichting Amsterdam City 
Swim / A.L.S. hoopt Hans op uw gel-
delijke steun. 
 
    

 

Nieuws met zaken
PVC stroken voor de vloer van 
nu met nauwelijks onderhoud
Door Gerrit van Ginkel

PVC is een type vloer dat reeds jaren bestaat, maar op dit moment weer 
helemaal hip en trendy is en dus enorm in opkomst. PVC vloeren winnen 
dan ook steeds meer terrein op de traditionele laminaat- en parketvloeren. 

Vroeger en nu muzikaal met elkaar 
verbonden door Vincent van Gogh
Op zondag 23 september zal het damesensemble "Ladies Only" in samen-
werking met het Vincentre voor u een muzikaal evenement verzorgen in het 
van Gogh-kerkje. 'Ladies Only" is een damesensemble opgericht in 02-02-
2002 o.l.v. Marleen Abbringh en op piano begeleidt en muzikaal onder-
steund door Loes Maessen. 
Op deze dag wandelt u onder begelei-
ding van een gids door het Nuenen 
van Vincent van Gogh. Hierbij brengt 
u ook een bezoek aan het beroemde 
van Gogh kerkje. In dit kerkje zal "La-
dies Only" werken uitvoeren uit het 
Romantische repertoire maar ook van 
onbekende hedendaagse componis-
ten.

Na deze muzikale intermezzo bezoekt 
u het Vincentre. In het Vincentre komt 
de wereld van Vincent van Gogh en 
zijn werken tot leven. Beleef hoe het 
schilderij 'De Aardappeleters' tot le-
ven komt. Ervaar het Nuenen van 
vroeger en zie al wandelend door het 
Vincentre hoe zijn beroemde kleuren-
pallet is ontstaan.

Ingezonden brieven
Bronzen beeld gestolen!
Onlangs werd een prachtig bronzen beeld van het graf van mijn overleden echtge-
note Jeanne geroofd. In wat voor dwaze wereld leven we waar je zelfs in je graf geen 
rust meer kent.
Welke malloot doet zoiets. Het beeld dat met zoveel zorg en liefde speciaal voor 
mijn in mei 2003 gestorven echtgenote is ontworpen en in brons uitgevoerd. 
De diefstal moet overdag plaatsgevonden hebben.
Is er misschien iemand die gedurende de maand augustus een keer iets verdacht 
heeft gezien?
Dief, als je als persoon wilt smelten,  breng het beeld dan terug.
Je krijgt het betaald.

Theo Hofmans, Refelingse Erven 139, Nuenen

Programma 23 september 2012:
14.00 uur ontvangst
14.15 uur start rondwandeling met 
gids
15.30 uur start concert in de Kerk
16.00 uur Bezoek Vincentre.

Prijs arrangement: € 12,50 (exclusief 
drankjes). Vooraf reserveren noodza-
kelijk via Vincentre, afdeling arrange-
menten: arrangementen@vgvn.nl of 
78 78 431

Een  PVC vloer is trendy en duurzaam

Rond de Linde
gemaakt 

door Nuenenaren 
voor 

Nuenenaren

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl

Ook voor uw folders
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Landelijke Openhuizen dag in 
Park Luistruik
Op zaterdag 29 september kunnen geïnteresseerden te koop staande nieuw-
bouwwoningen op locaties in heel Nederland bezoeken tijdens Woonproe-
ven. Meer dan 300 woningen van Bouwfonds openen de deuren voor 
publiek. In Noord-Brabant doen 14 projecten mee. 
Park Luistruik doet mee aan Woon-
proeven op zaterdag 29 september. In 
het 'dorpse' Nuenen is voormalig 
sportpark De Luistruik omgevormd 
tot een uniek woongebied: Park Lui-
struik. Aan de noordwestkant van dit 
'rijke' park komen 28 hofwoningen in 
een aantrekkelijke prijsklasse.
Tussen 11.00 en 15.00 uur is de kijk-
woning geopend voor bezichtigingen. 
U bent van harte welkom , vrijblijvend 
en zonder afspraak. Een eigen koop-
woning onbetaalbaar? VOF Luistruik 
helpt u graag uw droom te verwezen-
lijken met de starterslening. Op loca-
tie zijn specialisten aanwezig die rond-
leidingen geven, bijzonderheden 
toelichten en vragen beantwoorden. 
Op een deel van het woningaanbod 
gelden tijdelijk   aantrekkelijke acties 
en is het mogelijk ter plaatse een optie 
op de woning te nemen.  Een nieuw-
bouwwoning kent veel voordelen ten 

Start nieuwe seizoen Sunny Blues Nuenen met 
Raphael Wressnig & Enrico Crivellaro Organ Combo

Eerste optreden Sunny Blues Nuenen 
zondag 23 september 

opzichte van bestaande bouw. Zo zijn 
nieuwbouwwoningen zeer energie-
zuinig waardoor de bewoners profite-
ren van lagere energielasten. Boven-
dien is een nieuwbouwwoning 
onderhoudsvriendelijk en hebben de 
bewoners alle ruimte voor de invulling 
van eigen wensen. 

Meer info: Van Santvoort Makelaardij 
http://www.vansantvoort.nl.
Broeckx Van Oirschot Makelaardij 
B.V. http://www.woonplezier.nl.   
Metselaars Makelaardij b.v. info@
metselaarsmakelaardij.nl www.metse-
laarsmakelaardij.nl.
Op de website www.woonproeven.nl 
zijn alle benodigde gegevens te vin-
den. Via de zoekoptie kan men voor-
keuren aangeven, huizen vinden en 
gedetailleerde informatie inwinnen 
om zich goed voor te bereiden op de 
bezichtiging. 

Zündapp team 
de ”Vette ketting” 5 jaar
Om het 5 jarig bestaan te vieren van het Zündapp team de “Vette ketting” 
wordt dit jaar op 23 september weer een “Vette Ketting”-tocht gehouden 
vanuit Mariahout.

Politieberichten
Politie houdt verdachten aan voor diefstal/heling auto 
Nuenen, 12-09-2012 De politie hield woensdagmorgen 5 jongeren aan in de leef-
tijd van 16 en 18 jaar. Ze worden verdacht van diefstal/ heling van een personen-
auto, weggenomen bij een woninginbraak in Valkenswaard. 
Rond 4.30 uur meldde een getuige dat er een auto in de sloot zou liggen aan de 
Broekdijk. Meerdere personen zouden bij het voertuig hebben gestaan. De ge-
waarschuwde politie trof even later drie jongens op het Park aan. Bij hun staande 
houding kon een van hen ontkomen. De overige twee staken een onsamenhan-
gend verhaal af wat ze hier deden en weigerden te vertellen wie de derde persoon 
was. Ze werden daarop aangehouden. Het gaat om een jongen van 17 uit Boxtel 
en een 16-jarige uit Eindhoven. De derde jongen, kon op een later tijdstip wor-
den aangehouden in een bosperceel (leeftijd, woonplaats onbekend). Hier wer-
den ook twee meisjes aangetroffen. Het gaat om een Geldropse van 16 en een 
Eindhovense van 18 jaar. Ook zij zijn aangehouden in verband met vermoedelij-
ke betrokkenheid. Alle verdachten werden ingesloten voor verder onderzoek. 
De gestolen auto is inmiddels getakeld.

5  Hennepkwekerijen in Nuenen
Nuenen, 11-09-2012 In 3 panden aan de Huufkes in Nuenen zijn 3 hennepkwe-
kerijen aangetroffen. In 1 pand zijn alleen kwekerijmaterialen gevonden. De ei-
genaar van de 3 panden is afkomstig uit Eindhoven.
Nuenen, 13-09-2012 Bij een provinciale hennepcontrole van het Taskforce B5-
team zijn aan de Europalaan in Nuenen twee hennepkwekerijen opgespoord. In 
de huizen werden respectievelijk 114 en 94 planten aangetroffen. De bewoners 
zijn familie van elkaar. Alle planten en apparatuur zijn in beslag genomen en 
worden vernietigd. 

Taskforce B5:
Verhogen pakkans en vergroten informatiepositie 
In de zogenoemde B5 steden (Eindhoven, Tilburg, Breda, Den Bosch, Helmond 
en omgeving) wordt een ontvangen melding of signaal voorafgaand aan een mo-
gelijke ruiming, voorzien van gegevens van gemeente, belastingdienst, politie en 
netbeheerder. Vervolgens wordt gezamenlijk bepaald welke acties door de ver-
schillende partners worden toegepast op het betreffende adres. Naast het verho-
gen van de pakkans, dragen de uitgebreide dossiers bij aan het vergroten van de 
informatiepositie. Dit past in de bredere aanpak van de Taskforce om meer zicht 
te krijgen op criminele verbanden achter de georganiseerde hennepteelt.

De Taskforce roept inwoners van Brabant op hun buurt veiliger te maken door 
verdachte situaties te melden bij de politie of bij Meld Misdaad Anoniem (0800-
7000).

De eerste bluesavond van het nieuwe seizoen wordt door Sunny Blues Nue-
nen georganiseerd op zondag 23 september onder het motto “ZINN in 
Blues”. Vorige optredens waren laat in de middag maar deze keer wijken ze 
voor een keer uit naar de avond. De entree is weer gratis, mede mogelijk 
gemaakt door de uitbaters van ZINN. DinerCafe ZINN ligt aan het Park in 
Nuenen.

Om 19.30 uur wordt er die avond ge-
start met een trio dat de ZINN al eer-
der bezocht. Het trio bestaande uit 
Enrico Crivellaro (It) Gitaar, Raphael 
Wressnig (A) Hammond Organ en Sil-
vio Berger (It) Drums. Zij kregen tij-
dens het vorige optreden de zaal al 
volledig plat.

De organisatie werd getipt door Rap-
hael Wressnig zelf, die liet weten dat 
ze op 23 september nog ruimte had-
den voor een optreden en dat ze dat 
graag nog eens in Nuenen wilden 
doen. Op zaterdag 22 september is het 
trio de hoofd-act op het King Snakes 
Festival in Rossum. Mooi dat na zo’n 
groot festival deze muzikanten ook in 
een relatief kleine club in Nuenen te 
beluisteren zijn. 

Raphael Wressnig en Enrico Crivella-
ro brengen een mix van oude en nieu-
we, vintage en moderne, blues met 
jazz.

Hammond B3 “Shooting star” Rapha-
el Wressnig speelt in de meest be-
roemde clubs en festivals en is voort-
durend op reis in Europa en ver 
daarbuiten. Wressnig pikte de invloe-
den van diverse organisten op en 
maakte zich daarmee een explosieve 
en elegante stijl meester. 

De jonge Italiaanse gitarist Enrico Cri-
vellaro werkt al weer 4 jaar samen met 
Raphael wat uitmondde in het geza-
menlijke album "Mosquito Bite". De 
twee kunstenaars worden beschouwd 
als de meest ambitieuze in de scène. 
Met Silvio Berger op drums is dit trio 
compleet om er een mooie Blues-

avond van te maken. 

Sunny Blues Nuenen
In augustus 2009 werd Sunny blues 

Nuenen een feit. Sunny Blues Nuenen 
bestaat uit Berry Leurink, Benni 
Schrurs en Frans van Dommelen. De 
drie hebben slechts één doel;  “de 
Blues levend houden en nieuwe en ge-
vestigde muzikanten een podium bie-
den”. Samen met de uitbaters van 
ZINN lukt hen dat!! 

Voor meer informatie http://www.
sunnybluesnuenen.nl.

Eerste “ZINN in Blues” op 23 september om 19.30 uur.

Zündapp team de ”Vette ketting” nodigt iedereen uit om mee te doen aan de “Vet-
te Ketting”-tocht op 23 september.

Vanaf 09.30 uur tot 11.00 uur is het in-
schrijven bij café zaal De Pelgrim aan 
de Mariastraat in Mariahout en vanaf 
10.45 uur kan er gestart worden. Ie-
dereen mag meedoen met een solex 
bromfiets of scooter, het merk is niet 
belangrijk. De tocht is ongeveer 80 ki-
lometer en er rijdt deze dag een be-
zemwagen mee, voor informatie kan 
men bellen naar 06-25444759.

Al sinds 2007
In april 2007 in Aarle Rixtel bij de gou-
we ouwe rit is het Zündapp team de 
“Vette Ketting” ontstaan. Paul van 
Hoof, Jan Staal en Nico Staal wilden 
wel eens mee doen met een tourtocht 

en hadden afgesproken om naar Aarle 
Rixtel te gaan, dit dachten Helio van 
Zandvoort, Robert Leenders en Mari 
Berkvens ook nadat ze de bromfiets in 
de rij hadden gezet en zich ingeschre-
ven hadden.
Hans van de Hurk, Jan van Nuland en 
Toon Bekkers waren ook van de partij 
met hun Zündapp. Op dat moment 
werd besloten om die dag samen de rit 
te gaan rijden.
Na afloop werd er nog lang nagepraat 
over de rit en werd er afgesproken om 
met de groep van negen te gaan eten 
in Postel, België en zo ontstond de eer-
ste rit van de “Vette ketting” en er zijn 
er nog vele gevolgd.

Amnesty: Khaled al-Johani vrij
Amnesty International is blij met het bericht dat de Saudische ‘Dag van de 
Woede’- demonstrant Khaled al-Johani op 8 augustus is vrijgelaten. In 
maart van dit jaar voerden we actie voor zijn onmiddellijke vrijlating.

De docent en vader van zes kinderen 
werd op 11 maart 2011 gevangenge-
nomen in de hoofdstad Riyadh tijdens 
een geplande demonstratie op de Sau-
dische ‘Dag van de Woede’. Hij was de 
enige demonstrant die die dag de 
plaats van de demonstratie wist te be-
reiken. Na een interview met de Ara-
bische afdeling van de BBC werd hij 
door Saudische veiligheidstroepen ge-
arresteerd en gevangengezet. Hij zou 
meerdere keren in eenzame opsluiting 
zijn geplaatst en door bewakers zijn 
bedreigd. Zijn geestelijke gezondheid 
zou in de gevangenis zijn verslechterd. 
Na bijna een jaar in hechtenis startte 
in februari van dit jaar de rechtszaak 
tegen hem, die voor zover men weet 
nog niet is voltooid.

Schikking E.ON (voorheen: NRE) 
en gemeenten 
De afgelopen jaren was er tussen E.ON en een aantal samenwerkende 
gemeenten uit de regio Eindhoven discussie over de eindnota’s voor leve-
ring van elektriciteit (periode 2002-2006). 
Partijen zijn nu tot een schikking geko-
men, waarmee deze onenigheid volledig 
en naar tevredenheid van beide partijen, 
is opgelost. Het betreft de gemeenten: 
Asten, Bergeijk, Best, Cranendonck, 
Eersel, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, 
Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-de 
Mierden, Sint-Oedenrode, Waalre, Bla-
del, Deurne, Heeze-Leende, Someren, 
Son en Breugel en Veldhoven.

Achtergrond
Van 2002 t/m 2006 hebben gemeenten 
in de regio Eindhoven en enkele ge-
meenten daarbuiten, verenigd in het 
Samenwerkingsverband Regio Eind-
hoven (SRE), gezamenlijk elektriciteit 
ingekocht bij NRE Energie (nu: E.ON 
Benelux Levering). De energiebranche 
kende toen een roerige periode van-
wege de privatisering van de elektrici-
teitsmarkt. De toepassing van de nieu-
we regels en de nieuwe manier van 
samenwerking tussen leveranciers, 
netwerkbeheerders en afnemers zorg-
den voor een nieuw speelveld waarop 
ieder zijn weg moest vinden. Mede 

hierdoor en ondanks regelmatig over-
leg is er tussen deze partijen een dis-
cussie ontstaan over de facturen voor 
de levering van elektriciteit.

Afhandeling
In de afgelopen jaren zijn er tussen de 
partijen regelmatig gesprekken ge-
voerd om tot een oplossing te komen, 
maar zonder resultaat. In het geval 
van de gemeente Oirschot is daarom 
de zaak voorgelegd aan de rechter. Dat 
heeft ertoe geleid dat deze gemeente 
en E.ON toch weer om de tafel gingen 
om tot een schikking te komen. Ook 
18 andere SRE-gemeenten waren par-
tij bij de onderhandelingen. De ge-
meenten werden daarbij ondersteund 
door SRE Milieudienst. Uiteindelijk 
zijn E.ON en de 19 gemeenten er in 
goed overleg uitgekomen.

Amnesty-actie
Op 10 maart 2012 startte Amnesty 
Nederland een handtekeningenactie 
voor de onmiddellijke vrijlating van 
Al-Johani, omdat Amnesty hem be-
schouwde als gewetensgevangene die 
alleen vastzat vanwege het vreedzaam 
uiten van zijn mening. 
Een paar weken later werden ruim 
achtduizend handtekeningen bij de 
Saudische ambassade in Den Haag 
overhandigd.

Het nieuws van Khaled al-Johani's 
vrijlating op 8 augustus bereikte Am-
nesty pas zeer recent. Men ontving 
berichten dat de aanklachten tegen 
hem zijn ingetrokken, maar hebben 
die nog niet kunnen verifiëren.

Ruben 
Nicolai in 
Het Klooster
Ruben Nicolai, cabaretier en TV-
maker , is in Nuenen te zien, en wel 
op donderdag 27 september in Het 
Klooster. Daar speelt hij zijn nieuwe 
voorstelling Little Friday. Aan de 
hand van het medium televisie 
bespreekt Ruben Nicolai zijn ver-
bijstering, geluksmomenten en de 
rest van zijn leven. In het uur voor de 
pauze krijgt u een kijkje in de keu-
ken van de televisie en die van Ruben. 
Na de pauze gaan we met het lesma-
teriaal aan de slag en gaan we zelf  
TV maken.

Na voorstellingen als duo met Nathan, 
later met de Lama’s en thans met “de 
Grote Improvisatie Show” probeert 
hij het nu dus ook solo. En wel met te-
levisie. D.w.z, aan de hand van dit 61 
jaar oude medium neemt de 37-jarige 
oudstudent “basisopleiding camera en 
televisie” (deeltijd, geen certificaat be-
haald) u mee op een reis door zijn ei-
gen leven. U krijgt een kijkje achter de 
schermen van het medium maar ook 
achter die van het/de mens. Wat hém 
verbijstert en ontroert, waar u door de 
tv genept wordt, wat u nooit zag bij 
hem en wat u nooit zag maar toch ge-
beurde op de beeldbuis.
In het eerste uur een cabaretprogram-
ma zoals u cabaret kent; conference, 
sketch en lied. En alles met tv als kap-
stok en de jassen van Ruben. En een 
enkele van iemand uit het publiek…
Dan is het pauze. Hierna gaan we aan 
de slag met het lesmateriaal en gaan 
we met z’n allen televisie maken! Want 
als Wim Bosboom het kan dan u toch 
ook zeker? Wim Wie? Precies.

Na de pauze maken we met iedereen 
aanwezig een tv-programma waar ze 
bij de televisie alleen maar van kunnen 
dromen! Een geweldig programma! 
Wie zegt dat? U. Want u zit er zelf in..!
Voor meer informatie kijk op de nieu-
we site www.hetklooster.org 

De voorstelling begint om 20.15 uur. 
Toegangskaarten kosten € 19,00. 
Kaarten kunnen worden besteld via 
onze website www.hetklooster.org. 
Telefonisch reserveren kan ook tij-
dens kantooruren via de reserveerlijn 
040 -284 33 99. 
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NKV te sterk voor Keizer Karel
De uitwedstrijd van NKV tegen koploper Keizer Karel op zondag 16 sep-
tember beloofde een spannende wedstrijd te worden. NKV begon de wed-
strijd sterk, de ploeg was erg gemotiveerd en dat was meteen duidelijk te 
zien want al snel verscheen er 0-2 op het scorebord.
Aanvallend was het soms nog even 
zoeken naar de kansen, maar verdedi-
gend stond iedereen op zijn plek en zo 
hielden de dames en de heren Keizer 
Karel van het scoren af. Na een tijdje 
werd het creëren van kansen aan bei-
de kanten even moeilijk. NKV stond 
toen al met 1-4 voor. Maar gelukkig 
ontstonden er in de laatste 5 minuten 
van de eerste helft weer goede kansen. 
Jammer genoeg werden die kansen 
niet benut. Verdedigend bleef NKV 
erg sterk. De ruststand was 1-6. 

De 2e helft begon goed met aan beide 

kanten doelpunten en de stand liep 
binnen 5 minuten op naar 2-8. Daarna 
kon de wedstrijd als gespeeld be-
schouwd worden, want NKV had het 
spel in handen met lange aanvallen. 
En de kansen werden meer en meer 
benut. Keizer Karel scoorde ook nog 
een paar keer, maar kwam er aanval-
lend niet meer uit tegen het goed ver-
dedigende NKV. De einduitslag, na 
een wedstrijd die minder spannend 
bleek dan verwacht, was 4-15. Volgen-
de week staat een thuiswedstrijd op 
het programma tegen Klimop, aan-
vang 14.30 uur op het Wettenseind.

Badminton Club Lieshout 
begint met overwinning
BCL-1/BouwCenter Swinkels heeft de eerste wedstrijd in de derde klasse 
gewonnen. Het net gepromoveerde team wist het tweede team van naaste 
buur Scarabee van zich af te houden en ging met een 5-3 overwinning naar 
huis. BCL-2/Jacobs Vakwerk op Maat begon het seizoen in mineur. De uit-
wedstrijd in Oeff elt tegen het tweede mannenteam van Veerkracht werd 
met duidelijke cijfers verloren.
Scarabee-2 – BCL-1:                 3-5
In een spannende partij heeft BCL-1/
BouwCenter Swinkels een goede 
overwinning gehaald. Daarvoor wa-
ren de dubbelpartijen al eerlijk ver-
deeld. De mannen wonnen hun partij 
en de vrouwen verloren hun partij. 
Ook in de singlepartijen was er sprake 
van evenwicht. Eerste heer Pieter San-
ders won duidelijk in twee sets. Twee-
de heer, Walter van Leuken verloor in 
de toegevoegde derde set.

Eerste dame Boukje won met 18-21 en 
19-21 haar singlepartij. Tweede dame 
Karin van den Biggelaar verloor na  NKV organiseert 

“Doe Gezellig Mee 
Dag” voor jeugd 
Op zaterdag 29 september organi-
seert Korfbalvereniging N.K.V., in 
samenwerking met de "vrienden 
van N.K.V. Club van 50" van 10.00 
uur tot 14.00 uur een hele gezellige 
dag, de Doe Gezellig Mee Dag. 

Tijdens deze Doe Gezellig Mee Dag 
kunnen kinderen vanaf 4 jaar kennis 
maken met het Korfbal en met de ver-
eniging. Voor alle kinderen is er een 
spellencircuit en voor iedereen zijn er 
poffertjes en pannenkoeken. Kortom 
dit wordt een hele leuke dag.

Korfbalvereniging N.K.V. is een leuke, 
gezellige vereniging met bijna 300 le-
den. Naast korfbal is er bij N.K.V. 
ruimschoots tijd voor nevenactivitei-
ten. Een kleine greep uit het assorti-
ment: playbackshow, bingo-avond, 
jeugdkamp, etc. 

N.K.V. speelt  haar thuiswedstrijden 
op de prachtige kunstgrasvelden op 
het sportpark Wettenseind. 

Interesse? Kom dan een kijkje nemen 
op zaterdag 29 september van 10.00 
uur tot 14.00 uur. Wil je meer infor-
matie over N.K.V.: kijk op www.nkv-
korfbal.nl.

LSV – EMK        1-7
Beide teams begonnen niet echt goed aan de wedstrijd. EMK wist echter 
eerder in haar ritme te komen dan LSV.  

Nederwetten - SVSOS      5-2
Er werd afgelopen zondag een aantrekkelijke en spannende wedstrijd op de 
mat gelegd. SVSOS opende binnen 1 minuut de score door Gijs van Breda 
door een onoplettendheid in de verdediging van Nederwetten. Toon van 
Rooij had binnen 10 minuten de gelijkmaker op z’n schoen maar de keeper 
van SVSOS pareerde zijn schot. In de 20e minuut trapte Daan v.d. Wiel van 
20 meter over doelman � oonen de 0-2 binnen. 
Nederwetten liet het er niet bij zitten 
en aanval na aanval golfde op het doel 
van SVSOS en dat resulteerde in de 
aansluitingstreffer door Giel van Kor-
ven uit een vrije trap. 1-2 Na de pauze 
voelde Nederwetten dat er meer in zat 
maar, kwam ook goed weg toen een 
tegenaanval van SVSOS uiteindelijk 
op de paal belandde. Daarna nam Ne-
derwetten het heft definitief in han-
den en een pass van Jos Lammers naar 
Rens Stabel, die de bal prima voorzet-

Open beeball training
Kom je slag slaan bij HSCN
Honk en Softballclub Nuenen beschikt inmiddels over een fl inke groep 
enthousiaste kleine beeballers. Maar daar kunnen nog steeds nieuwe spe-
lertjes bij. Met name de jonge dames van 4 en 5 jaar zoeken nog enthousi-
aste teamgenootjes. Op zaterdag 22 september organiseert Honk-en Soft-
ballclub Nuenen een open beeball training.

Beeball is een speciale spelvorm voor 
jongens en meisjes tussen de 4 en 10 
jaar oud.
Afhankelijk van leeftijd en niveau 
wordt de spelvorm aangepast, evenals 
de teamgrootte. Het doel is om de kin-
deren op een actieve, sportieve en leu-
ke manier kennis met honk- en softbal 
te laten maken, zoals dit bij de oudere 
jeugd en volwassenen gespeeld wordt. 
Deelname is vrijblijvend en voor bege-
leiding en spelmateriaal zorgt HSCN. 
Het enige wat nodig is, is een sportie-
ve outfit!
De training is op zaterdag 22 septem-
ber van 14.00 tot 15.30 uur op het ter-
rein van HSCN op Sportpark De Lis-
sevoort. Belangstellende ouders zijn 
ook van harte welkom de training te 
bekijken vanaf de zijlijn of met een 

De Lieshoutse Wielrenners

Najaarsprogramma
Het najaarsprogramma van de supportersclub De Lieshoutse Wielrenners 
is bekend. Zondag 23 september staat voor de 8e keer een veldtoertocht op 
het programma. 
Twee tochten worden in de directe 
omgeving van Lieshout uitgezet, een 
van 30 en een van 45 kilometer. Een ie-
der kan hieraan deelnemen. Inschrij-

ven van 8.30 uur tot 10.00 uur in 
sporthal De Klumper in Lieshout. 

Vanaf 1978 is de Lieshoutse vereni-
ging actief binnen het veldritgebeu-
ren. Zondag 18 november is de 33e 
Bavaria-veldrit van Lieshout. Alle ca-
tegorieën die de KNWU kent, doen 
hieraan mee. 

Om 11.00 uur is de eerste start. Zon-
dag 2 december is de 33e jeugdveldrit 
van Lieshout en dan komen licentie-
houders van 8 tot en met 14 jaar naar 
Lieshout. www.lieshoutsewielrenners.
nl.   

RKSV NUENEN
Zaterdag 22 september 
Nuenen Vet.A – Waalre   ............... 16.15
Braakhuizen B – Veteranen B   ..... 15.30
Zondag 23 september
Goes 1 – Nuenen 1   ....................... 14.30
WSC 2 - Nuenen 2   ........................ 12.30
 SBC 3 - Nuenen 3   ......................... 12.00
Nuenen  4 – Boxtel 4   .................... 10.00
Nuenen 5 – RKSV Heeze 3   .......... 12.00
Braakhuizen 6  - Nuenen 7   .......... 12.00
Boxtel 10 - Nuenen 8   .................... 11.00
Braakhuizen 7 - Nuenen 9   ........... 12.00
SV Valkenswaard 8 - Nuenen 10  . 12.00
Nuenen 11 -  RKVVO 8   ............... 14.00
Nuenen VR1  - Teisterbanders ..... 14.00
Nuenen VR2 – Hilvaria VR1   ....... 10.00

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 22 september
Vet. Best Vooruit - Nederwetten  16.30
Zondag 23 september
De Bocht'80 - Nederwetten 1  ...... 14.30
SBC 4 - Nederwetten 2  ................. 10.00
Nederwetten 3 - EMK 3  ................ 10.00
Nederwetten 4 - Best vooruit 11 .. 11.00
Eindhoven - Nederwetten Da1  .... 10.00
Heeze Da1 - Nederwetten Da2  .... 12.00

EMK
Zaterdag 22 september 
EMK Classics - UNA  ..................... 15.30
Zondag 23 september 
EMK 1 - Den Dungen 1   ................ 14.30
EMK 2  .................................................. vrij 
Nederwetten 3 - EMK 3   ............... 10.00
EMK 4 - Eindhoven/av 4   .............. 11.30
Acht 8 - EMK 5   .............................. 10.00

KORFBAL
Zondag 22 september 
NKV 1 - Klimop 1  ......................... 14.30 

Gulbergen24: 
1 jaar voorbereiden, 1 week
bouwen, en 1 etmaal Mountainbiken
In het weekend van 29 en 30 september ontmoeten mountainbikers elkaar 
weer rondom de Gulberg. 
Tweede editie
Na de zeer geslaagde eerste editie van 
Gulbergen24 in 2011 is direct gestart 
met de voorbereiding van een nieuw 
mountainbike evenement op land-
goed Gulbergen. Volgens voorzitter 
Benni Schrurs van de organiserende 
stichting Mountainbike Promotie  
Nuenen (SMPN) kon het ook niet an-
ders. “We bieden de recreatieve en 
sportieve fietsers gezelligheid, plezier 
en uitdaging. En dat slaat kennelijk 
enorm aan. 

De roep om er een terugkerend evene-
ment van te maken was voor ons niet 
te weerstaan. We hebben geweldige 
sponsoren die ons zelfs ondersteunen 
met het bouwen van een tijdelijke 
brug over het Eindhovens kanaal. 
Ruim 50 vrijwilligers zijn weer bereid 
gevonden de mountainbikemarathon 
te begeleiden. In de laatste week wordt 
alles opgebouwd. Op 29 september 
komt alles samen en is er gedurende 
24 uur een ontmoeting van één grote 
mountainbikefamilie.“

Deelnemers
Op zaterdag 29 september om 13.00 
uur staan ruim 160 mountainbikers 
aan de start van hun mountainbike-
marathon over 6 of 24 uur. In totaal 
doen wel 550 mountainbikers mee, in-
dividueel of in teamverband. Deelne-
mers komen uit de regio, de rest van 
het land en ook van over de grens. 
Zelfs een Engels echtpaar doet mee.  
Benni Schrurs: “Ook als het niet ge-
lukt is om je in te schrijven voor de 
race, is het goed toeven op het terrein. 
Er is een fraai zicht op de Gulberg 
waar de deelnemers zwoegen en je 
kan zien hoe het er in de wisselstraat 
aan toe gaat. Er is gezellige livemuziek 
en horeca en ook  aan een attractie 
voor de jeugd is gedacht. “ Verder kan 
iedereen zich vergapen aan spectacu-
laire demonstraties van mountainbike 
en BMX met virtuozen zoals voorma-
lig Nederlands kampioen mountain-
bike Patrick Smit en BMX-er Bram 
Verhallen. Beginnende of ervaren 

mountainbikers kunnen zich nog aan-
melden voor een leerzame clinic en 
zodoende de fijne kneepjes leren van 
een echte specialist. 

Parcours 
Het zware en aantrekkelijke parcours 
van ongeveer 8 kilometer staat weer 
garant voor actie. De steile klim naar 
het hoogste punt van Brabant, de Gul-
berg en de technische afdaling staan 
weer centraal. Ook de spectaculaire 
tijdelijke brug over het Eindhovens 
Kanaal is weer een markant punt. Ver-
der worden de bochtige stukken door 
de bossen van Geldrop-Mierlo afge-
wisseld met de route over Bospark ‘t 
Wolfsven. 
Dankzij goede fietsverlichting en een 
deels verlichte route gaan veel deelne-
mers dag en nacht door. De steile stuk-
ken van de klim en de afdaling krijgen 
LED verlichting. 

Mountainwalk by Night
Er is een bijzonder “voorprogramma” 
voor wandelaars. Op vrijdagavond 28 
september wordt de avondwandeling 
georganiseerd met afstanden van 8 en 
16 kilometer. Voor een groot deel zal 
daarbij het parcours worden gevolgd 
dat op zaterdag zal dienen voor de 
mountainbikers. 

Ook voor wandelaars is zodoende een 
sportief, recreatief gebeuren ontstaan: 
De Dak van Brabant Wandeltocht. 

te op Giel van Korven, die de gelijkma-
ker kon laten aantekenen. Nederwet-
ten ging onverminderd door en 
creëerde kans op kans. Pieter Donkers 
kon de 3-2 maken na een voorzet van 
Willem van Rooij. 4-2 werd het door 
Toon van Rooij na een steekpass van 
Pieter Donkers. En kort voor het eind-
signaal werd het zelfs 5-2 door een 
droge schuiver van Giel van Korven. 
Kortom een prima prestatie van het 
vaandelteam van Nederwetten.

Met een uitstekend lobje geplaatst in 
het zestienmetergebied van de tegen-
stander zette Piet van Dorenmalen 
spits Ruud Bijsterveld vrij voor de kee-
per. Zijn schot was onhoudbaar voor 
de doelman, 0-1.  In de 20e minuut 
kwam LSV op gelijke hoogte, maar de 
scorende speler reageerde zich zoda-
nig af op het publiek en de scheids-
rechter dat hij met een rode kaart het 
veld kon verlaten. In de 28e minuut 
werd een voorzet van Eric Ribot vanaf 
rechts door Bijsterveld ingekopt. Eric 
Ribot zette in de 48e minuut EMK op 

een 3-1 voorsprong na een voorzet 
van Piet van Dorenmalen. Na prima 
voorzetten van de EMK buitenspelers 
Boerema  en van Dorenmalen was het 
EMK spits Bijsterveld die de scoren 
opvoerde tot 1-5. Verdediger Joost van 
Helvert bracht EMK op een 1-6 voor-
sprong toen de LSV doelman de bal 
niet onder controle kreeg. 

Na een wederom uitstekende voorzet 
van Ruud Boerema was het slotak-
koord voor Ruud Bijsterveld en was er 
de 1-7 overwinning voor EMK. 

drie sets haar partij. Beide mixpartijen 
werden in twee sets gewonnen waar-
door de eerste winstpunten kunnen 
worden bijgeschreven voor BCL-1/
BouwCenter Swinkels.

Veerkracht-M2- BCL-M2:             0-8
Het gehandicapte tweede mannen-
team vertrok zonder Ruud en Stan van 
Vijfeijken naar Oeffelt. Danny van 
Gend verloor als eerste heer zijn sing-
lepartij. Ook Niels Dirven verloor met 
duidelijke cijfers van “eeuwige oppo-
nent” Mattieu Hooijmaijers. Ook Kai 
Tchong en Tim van Bommel hadden 
in hun singlepartijen geen kans.

kopje koffie in het clubhuis. Meer in-
formatie op www.hscn.nl.
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Vincent v. Goghstraat 36, Nuenen Tel.: 06 - 22 11 80 

46 www.morethanbags.nl

Glamorous - Glitz & Glam - Jacky Luxury - Silvian Heach - Amy Gee - Ibana Rouge 
Fracomina - Sapp - PH&T - Lott - Mi Moneda - Biba - Oozoo - IKKI

10% 
KORTING 
OP HET GEHELE 
ASSORTIMENT

BIJ BESTEDING 
V.A.  50,- 

EEN ORGINELE 
MI MONEDA 
GOODIEBAG 

50% LADIES NIGHT KORTING
OP ARTIKELEN UIT HET NIEUWE ASSORTIMENT

Ladies on the Road 
50% LADIES NIGHT KORTING

LadiesLadiesLadiesLadies on the  on the  on the  on the RoadRoadRoadRoad
Donderdag avond 20 september geopend tot 22.00 uur

En nog vele andere acties/aanbiedingen gedurende de avond

TM

Te Huur: 
Verhard buitenopslag terrein 

omheind en beveiligd.
Kavels van 500 t/m 5000 m2.

Locatie: Nuenen
Info: 06-50 82 88 63

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!
WEEKENDAANBIEDING:
Zonnebloemenboeket € 9,95 

VANAF NU:
ONZE EIGEN SPAARKAART!
Sparen voor een leuke korting.

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
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