
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

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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Motorzagen voor de particulier en de professional
HERFST VOORDEEL

VERKOOP - REPARATIE - ONDERHOUD

vdwiel
    gremac

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

www.vdwielgremac.nl

vanaf 

€ 199,=

kleurmijninterieur.nl

Dat moet 
in de  Krant 
Rond de Linde is al meer dan 50 
jaar de krant van en voor Nuenena-
ren. Uw input als lezer of betrokke-
nen is daarbij heel belangrijk. Uw 
nieuws of uw mededeling waarde-
ren wij al jaren. 

Om de plaats die deze krant al decen-
nia inneemt in de Nuenense samenle-
ving extra te accentueren nodigen wij 
u van harte uit om uw mening, vraag 
of betrokkenheid te tonen. U bent har-
telijk welkom op de maandelijkse re-
dactiebijeenkomst.

Op vrijdag 28 september hebben we 
speciaal voor onze lezers de deur weer 
open van 19.00 tot 19.30 uur bij kunst-
handel Art Dumay, Park 75 in Nue-
nen.

De redactie zal met belangstelling de 
op- of aanmerkingen, complimenten, 
idee ´n 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. 

25e editie van de 
Vincent van Gogh-rit
Zondag 7 oktober start de 25e Vincent van Gogh-rit in het centrum van 
Nuenen. 25 Jaar geleden kwamen tijdens een gezellig samenzijn een aantal 
leden van rijvereniging St. Clemens op het idee om deze oriëntatierit in de 
prachtige bosrijke omgeving van Nuenen te organiseren. In de afgelopen 
24 jaar is dit evenement uitgegroeid tot een bekend en bijzonder sfeervol 
paardensportevenement in de regio. Natuurlijk is er in de loop van de jaren 
ook het een en ander veranderd. Zo is de organisatie sinds 2007 in handen 
van de Menverening De Coovelse Menners uit Nuenen. En is er in de loop 
van de tijd gekozen voor andere locaties.
Het opzadelen en inspannen van de 
paarden gebeurde de eerste jaren 
rondom het dorp. Tegenwoordig ver-
zamelen alle deelnemers zich op de 
mooie locatie bij Molen de Roosdonck 
aan de Gerwenseweg. En sinds 2007 
doen er ook authentieke rijtuigen mee. 
Die zijn te vinden op het terrein bij de 
familie Bastiaans aan de Dubbestraat. 
Hier worden menners en rijtuigen be-
oordeeld door een vakkundige jury. 
Voor het eerst dit jaar zijn er in Het 
Park ook aanspanningen met Belgi-
sche trekpaarden te zien. 
In de beginjaren startte de oriëntatie-
rit bij Café Schafrath. De deelnemers 
moesten toen door een tent die over 
de weg was geplaatst, rijden. Tegen-

woordig wordt er gestart met een de-
filé voor Het Klooster. Tijdens het 
defilé worden alle equipes en aan-
spanningen aan het oordeel van de 
deskundige jury onderworpen. Ook 
het publiek kan zijn/haar mening la-
ten gelden door deel te nemen aan de 
publieksjury.

Bijzonder sfeervol is de sherrystop. In 
het begin was deze welbekende rust 
op het Landgoed van de familie Hen-
kelman. Op het landgoed werden toen 
nog ‘foefen’ verstopt. Foefen zijn ori-
entatiepunten voor de rijders. Met 
woordspelingen wordt geprobeerd de 
rijder om de tuin te leiden. Bijvoor-
beeld: bij een klinker links. Het gaat 
hier dus om een woordspeling, een 
straatklinker of wellicht een klinker 
uit het alfabet! Oplettendheid is gebo-
den.

De sherrystop is tegenwoordig op het 
weiland van de familie van Rooy aan 
de Gerwenseweg in Stiphout. Vanaf 
dit punt rijden de voertuigen naar de 
grote rustplaats bij Kasteel Croy en 
vandaar weer terug naar Nuenen.
Ook tijdens de 25e editie komen weer 
heel veel enthousiaste menners, rui-
ters en amazones, jong en oud, naar 
Nuenen. Dit jaar valt de Van Goghrit 
samen met Kunst met een grote T. 
En dat betekent ongetwijfeld extra 

veel sfeer en drukte langs de route op 
zondag 7 oktober.

Programma
10.00 uur Defilé. Hierbij zijn onder 
andere burgemeester M. Houben en 
diverse sponsoren te gast. 
10.45 uur Sherrystop weiland Ger-
wenseweg Stiphout.
12.30 uur Aankomst van de eerste 
deelnemers bij kasteel Croy. 
15.00 uur Aankomst Klooster.
20.00 uur Prijsuitreikingen in Het 
Klooster. 
Voor meer informatie: www.decoovel-
semenners.nl, mail@decoovelsemen-
ners.nl. (inschrijven is nog mogelijk )

Een woord van dank namens de 
gemeente Nuenen en het Oranje Comité 
Beste inwoners van Nuenen ca. 
Afgelopen zaterdag 22 september vond de jaarlijkse herdenking plaats. In goed 
overleg is de herdenking samengevoegd met de jaarlijkse taptoe waarbij de mu-
ziekverenigingen een schitterend en daverend optreden hebben verzorgd. 

Ook de herdenking was dit jaar anders ingericht. Voorzitter Matthijs Brandt 
van het Oranje Comité en burgemeester Maarten Houben speelden in op his-
torische en actuele gebeurtenissen. 
Graag willen wij iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de bij-
eenkomst in de vorm van de organisatie, een optreden of speech maar ook door 
aanwezig te zijn bij de herdenking zelf. 
Wij hebben na afloop positieve reacties ontvangen en hopen dat we volgend 
jaar nog meer (jonge) mensen kunnen motiveren aanwezig te zijn bij de bevrij-
dings herdenking van Nuenen. 

Namens het Oranje Comité Nuenen,          Namens de gemeente Nuenen,
Matthijs Brandt, voorzitter       Maarten Houben, burgemeester  

Koninklijke Onderscheiding 
voor ing. Foppe de Lang
Tijdens de bijeenkomst van veteranen in eetcafé Ons Dorp in  Nuenen heeft 
de heer Foppe de Lang op 22 september j.l.  de Koninklijke onderscheiding: 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau ontvangen van burgemeester M. Hou-
ben.

Hij was medeoprichter en actief lid 
van de Heemkundekring De Drijehor-
nick. Hij is actief als onderzoeker en 
schrijver van rapporten.
Foppe de Lang is Gildenbroeder bij 
het St. Annagilde Nuenen-dorp en 
voorzitter van de evenementencom-
missie en lid/redacteur van de com-
missie publiciteit en lid van de 
gemeentelijke commissie voor straat-
naamgeving.
Vanaf 2005 is hij bijzonder actief als 
initiatiefnemer en uitvoerder van (in-
ter)nationaal onderzoek m.b.t. de ge-
durende WO II gevallen slachtoffers 
aan geallieerde zijde in Nuenen. Hij 
informeerde nabestaanden in deze 

De heer De Lang ontvangt in het bijzijn van zijn partner de Koninklijke Onder-
scheiding uit handen van burgemeester M. Houben.

landen over hun omgekomen familie-
lid. Door het onderzoek van betrok-
kene kon het bevrijdingsmonument 
worden aangevuld met 29 namen van 
gesneuvelden.

De heer de Lang was tot 2001 gedu-
rende ruim 40 jaar werkzaam bij de 
Rijks Geologische Dienst / TNO. Na 
zijn pensionering bleef hij nog 2 jaar 
verbonden als adviseur aan TNO. 
Na de uitreiking van de Koninklijke 
onderscheiding werd er via skype ver-
binding gelegd met enkele overzeese 
nabestaanden van de gesneuvelde pi-
loten waarvoor de heer De Lang veel 
onderzoek heeft gedaan.

Geslaagd
Aan de Universiteit Utrecht heeft 
Kim Bibbe haar masteropleiding 
Klinische Psychologie afgerond. 

Vrijdag 14 september nam zij in het 
Academiegebouw aan het Domplein 
haar diploma in ontvangst. Zij mag 
zich nu Master of Science noemen.

Liederentafel
Voor wie van zingen houdt: Zondag 
30 september is er weer een liederen-
tafel bij café Schafrath, Park 35 Nue-
nen. Aanvang 20.30 uur.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: ma. t/m vrij. 8.30 tot 12.30 uur, op woensdag ook van 14.30 tot 18.00 uur,
(afd. Bevolking tot 19.00 uur), Het cluster Sociale Zaken: dagelijks 8.30-12.30 uur, consulenten telefonisch 9.00-10.00 uur.
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Soort Datum Dossier- Locatie Activiteit
aanvraag ontvangst  Nummer    

Regulier 18/09/2012 N-HZ-2012-0146 Jhr Hugo van Wijzigen gevelpui  
   Berckellaan 2

Regulier 21/09/2012 N-HZ-2012-0147 Berg 32 Plaatsen van een   
    bijgebouw  

Regulier 22/09/2012 N-HZ-2012-0148 Zwanenstuck 31 Plaatsen dakkapel 

Regulier 21/09/2012 N-HZ-2012-0149 Spegelt 45 Realiseren dakterras 
 

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.

INGETROKKEN AANVRAAG   
REGULIERE BOUWVERGUNNING

Soort Datum Dossier- Bouwadres Bouwactiviteit
aanvraag  intrekking  Nummer    

Regulier 20/09/2012 N-HZ-2012-0131 Schoutse Vennen Het aanleggen van drie  
    faunavoorzieningen 

Regulier 24/09/2012 N-HZ-2012-0126 Berg 23B Verbouwen woning  

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 

20/09/ N-HZ-2012- Berg 30 Bouwen Plaatsen dakopbouw 21/09/ 
2012 0092   aan achterzijde 2012  

20/09/ N-HZ-2012- Boord 76 en Bouwen Realiseren van twee 21/09/ 
2012 0099 76A  halfvrijstaande woningen 2012  

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	bewoners	Spierkesdreef/Wermersland	zijn	vergunning	en	ont-

heffing verleend voor het organiseren van een buurtbarbecuefeest 
op 22 september jl. (verzenddatum 19 september 2012);

•	 aan	de	Coovelse	Menners	zijn	vergunning	en	ontheffingen	verleend	
voor het organiseren van de jaarlijkse Van Goghrit op zondag 7 
oktober 2012, waarbij de start en finish plaatsvinden t.h.v. het 
Park (verzenddatum 19 september 2012);

•	 aan	Exploitatiemaatschappij	Het	Klooster	Nuenen	B.V.	zijn	toe-
stemming en ontheffing verleend i.v.m. het uitbreiden van het 
bestaande terras tijdens de Van Goghrit op zondag 7 oktober 2012 
(verzenddatum 19 september 2012);

•	 aan	Honk-	en	Softbalclub	Nuenen	is	medewerking	verleend	voor	
het inrichten van tijdelijke kampeerplaatsen op het terrein van 
voornoemde club aan Lissevoort 6 in de eerste drie weekenden 

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 2 t/m 8 oktober 2012 wordt gecollecteerd door de 
Dierenbescherming (Nederlandse Vereniging tot Bescherming van 
Dieren)

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 aanvragen om omgevingsvergunning te hebben 
ontvangen voor:

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

van oktober 2012 tijdens de meerdaagse toernooien (verzendda-
tum 21 september 2012);

•	 aan	bewoners	van	Schepen	Smitslaan	zijn	een	vergunning	en	ont-
heffing verleend voor het organiseren van een Halloweenfeest in 
de vorm van een spelletjesmiddag en Halloweentocht op vrijdag 
19 oktober 2012 in de straat Schepen Smitslaan (verzenddatum 
21 september 2012).

De vergunningen liggen vanaf heden ter inzage bij de balie Wonen en 
Openbare ruimte in het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te 
Nuenen. Tegen desbetreffende besluiten kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na verzenddatum (voor kapvergunningen geldt: na 
publicatiedatum) van het besluit, op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemees-
ter en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 10.000, 5670 GA Nuenen.
Op grond van artikel 6:5 van de Awb moet een bezwaarschrift worden 
ondertekend en tenminste bevatten:

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

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. 

Nuenen, 27 september 2012

PUBLICATIE
Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand gemeen-
te Nuenen c.a. 2012 (2004)

Op 20 september 2012 heeft de gemeenteraad genoemde verordening 
vastgesteld. Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in 
werking vanaf 1 januari 2012. Hiermee wordt gelijktijdig ingetrokken 
‘’de Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2012’’.
De reden hiervan is dat de zogenaamde huishoudtoets in de Wet werk 
en bijstand met terugwerkende kracht per 1 januari 2012 is ingetrok-
ken. 
Er is gekozen om de systematiek van toeslagen en verlagingen onge-
wijzigd voort te zetten zoals deze van kracht was voor de invoering 
van de huishoudtoets. Een aantal verwijzingen van artikelen van de 
Wet werk en bijstand zijn geactualiseerd. Vandaar dat er in de titel van 
de verordening is verwezen naar de oorspronkelijke verordening van 
2004. 
Voor cliënten die op 31 december 2011 recht op een WWB-uitkering 
hadden verandert er niets, hun toeslag of verlaging blijft hetzelfde.

De Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand ge-
meente Nuenen c.a. 2012 (2004) ligt ter inzage bij de balie Wonen en 
Openbare Ruimte in het gemeentehuis. Deze balie is geopend van 
maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Op de site 
www.nuenen.nl kunt u ook de verordening inzien.

Nuenen, 27 september 2012

Domotica project Jo van Dijkhof

Hoog bezoek bij familie de Brouwer
Door Elwien Bibbe

Maandag 24 september. Fried en Annie zitten klaar in hun appartement aan de Jo van Dijkhof. Sinds anderhalf jaar 
wonen ze op nummer 23 in een zorgappartement. Voorheen woonden ze 51 jaar in de Nassaustraat. Het was even 
wennen in de nieuwe omgeving, maar met de diensten op de computer konden ze na een dagje studeren goed over-
weg. Maar voor veel ouderen op de Jo van Dijkhof is het moeilijk. Inmiddels is er een ander scherm gekomen, met 
slechts 4 functies en waarin de belfunctie een prominente rol speelt. Want zien wie ervoor de deur staat en de deur 
open maken, dat is het belangrijkste. 

Fried de Brouwer ontvangt de delegatie met o.a. burgemeester van Gijzel in zijn 
woning aan de Jo van Dijkhof.

Russen , Belgen, Zweden, leden van de 
Europese commissie. Fried en Annie 
hebben al heel wat belangstellenden 
over de vloer gehad. Nu is het burge-
meester van Gijzel met een tiental be-
langstellenden in zijn gevolg. En Fried 
legt alles geduldig uit. Voor de komst 
van de gasten is het oude scherm terug 
in de hal geplaatst. Hij vertelt over de 
diensten, waaronder onder andere de 
bel, de alarmknop, een prikbord, con-
tact zorg, weerbericht, de krant, radio 
en video. En de komst van het nieuwe 
scherm met veel minder mogelijkhe-
den. Zo ontbreekt de krant. Maar dat 
is niet zo erg, volgens Fried, want ze 
hebben ook een papieren krant. En de 
prikbordfunctie op het scherm is ver-
vangen door grote prikborden in de 
hal. “Teveel erop, is niet goed”, volgens 
Fried. ”Dan ben je veel te lang bezig 
om uit te vinden hoe iets werkt.”

De gemiddelde leeftijd van de bewo-
ners van de zorgwoningen is 82 en 
driekwart weet de mogelijkheden niet 
of onvoldoende te gebruiken. Besloten 
is het project even te onderbreken. 
De voorzieningen in de woning blij-
ven aanwezig. Dus alles kan op ieder 
moment weer opgestart worden. Het 
project is gefinancierd met Europees 
geld. 

Doel van het project is mensen een 
stukje veiligheid te bieden en mensen 
meer bij elkaar en bij de samenleving 
te betrekken. Een van de welzijnsdien-
sten is het dagelijkse contact met het 
servicepunt. Er is veel eenzaamheid 
onder ouderen.

“Zat u ook wel eens met uw vrouw 
achter dit scherm?, vroeg Van Gijzel. 
“Nee, lacht Fried. “Met mijn vrouw zit 

ik liever achter het grote scherm in de 
woonkamer.” En daarop volgt gelach.

Henri Smits, oud directeur van Helpt 
Elkander, de verhuurder van de wo-
ningen: “Bij de start van het project 
wisten we niet precies wie de bewo-
ners zouden zijn. De gemiddelde leef-
tijd is 82. 

Bij het WINproject (gehandicapten)  
was dat anders. Toen wisten we pre-
cies wie de toekomstige bewoners wa-
ren en konden we de zorgtechnologie 
toesnijden op de mogelijkheden van 
de bewoners. 

Maar als je nu zorgappartementen 
bouwt voor ouderen, dan moet je re-
kening houden met de behoeften in de 
komende 50 jaar. En daar passen deze 
moderne welzijnsdiensten bij.”
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Voor ideeën en recepten:www.tebak.keurslager.nl
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SPECIAALZAAK
IN AARDAPPELEN

GROENTE EN FRUIT

PARKSTRAAT 12
Nuenen, 040-2840408

Groente
& Fruit

WEEKENDRECLAME: 28 & 29 SEPTEMBER: 
Knolselderij, per stuk ................... 0,99
Spliterwten, per pak ..................... 0,79
Frieslanders, per zak .................... 1,35
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MAANDAG 1 OKTOBER:

Hutspot, panklaar, 1/2 kilo ............. 0,79
DINSDAG 2 OKTOBER:

Spitskool, panklaar, hele kilo ........ 0,99
WOENSDAG 3 OKTOBER:

Rodekool, panklaar, hele kilo ........ 0,99
DONDERDAG 4 OKTOBER:

Kleine spruitjes, 1/2 kilo ............. 0,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
GEHELE WEEK VAN 28 SEPT. T/M 4 OKT.:

NW. Oogst Elstar, hele kilo ......... 1,69
NWO. Doyene du Comice, 1 kilo .. 1,69
Atjar uit eigen keuken, 250 gr. . 1,59
Perssinaasappels, 12 stuks..........  1,99

Onze Rookworst!!!
Wint goud met ster op

Internationale Vakwedstrijd
Groente

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

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

     

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

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen.

Actie geldig van 28 sept. t/m 4 okt.:

De Verleiding
(Overheerlijk notentaartje)

Van € 7,16. Voor € 6,50
Honing 
notenbrood
Slechts € 1,95

Gemarineerde
Kipreepjes
500 gram .......................................5,50
Bij 150 gr. Gebraden Rosbief
100 gr. Tonijnsalade .............Gratis
Runder Rib Eye reepjes
100 gram .......................................2,20
Ham-Preisalade
100 gram ...................................... 1,25
Varkenshaas Hoisin
100 gram ......................................2,10
Boeren Karbonade
“Halskarbonade met ui, 
ontbijtspek en champignons”
100 gram ...................................... 0,95

glasbedrijf

smits b.v.
isorama

sinds 1976

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

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

info@glasbedrijfsmits.nl • www.glasbedrijfsmits.nl

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

volop violen 
vele soorten en

in meer dan 50 kleuren
Heideplanten, BloemBollen,

potcHrysanten

groot assortiment tuinplanten

notenbrood
Slechts

(Overheerlijk notentaartje)

Van € 7,16. Voor

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

 V n de Kerkhof
d kwerken

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

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

Horecagelegenheid Heerlyckheid de Opwettense 
Watermolen op de grens van Nuenen en Eindhoven 

is met spoed op zoek naar:

Bedienend personeel M/V 
We zijn op zoek naar een fulltimer (38 uur per week) 

en diverse oproepkrachten om te werken in onze bras-
serie en mee te draaien met de feesten en partijen.

Heb je interesse? Stuur je gegevens en motivatie naar 
personeel@opwettensewatermolen.com en we nemen 
contact met je op!

Voor meer informatie: 040 - 263 63 20

www.opwettensewatermolen.com

Proef de Heerlyckheid
Bij de Heerlyckheid worden 
verse streekproducten met 
een natuurlijke touch bereid. 
Onze chef de cuisine haalt de 
inspiratie rechtstreeks uit de 
eerlijke en heerlijke producten 
die ons bourgondische Bra-
bantse land te bieden heeft.  

Maar ook specialiteiten met dagverse vis, direct van de  
visafslag, Mechelse Koekoekkip of Wagyu-rund ontbreken 
niet op de kaart.

Geniet van onze heerlycke wijnen die in een steeds  
wisselende samenstelling, maar liefst 15 soorten en smaken, 
per glas voor u worden ontkurkt.

Wij zijn 7 dagen per week geopend vanaf 10.00 uur.

Heerlyckheid de Opwettense Watermolen
Opwettenseweg 203  •  5674 AC  Nuenen
T 040 - 263 63 20  •  E info@opwettensewatermolen.com

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

Schäfer Notarissen
Dan staat het zwart op wit…

WanTROUWig?

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

Rond de Linde nu compleet digitaal, 
iedere donderdag nieuw op

www.ronddelinde.nl 



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____________________________________________________________________________

ST. ANNAZIEKENHUIS BLOEDAFNAMEPOSTENST. ANNAZIEKENHUIS BLOEDAFNAMEPOSTEN
• ELC Pluspunt (Kloosterstraat 15): Maandag, woens-ELC Pluspunt (Kloosterstraat 15): Maandag, woens-
 dag, donderdag en vrijdag van 8.15 tot 08.45 uur. 
• Gasterij Archipel (Jo van Dijkhof 110): Maandag, woens-
 dag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 09.30 uur.  dag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 09.30 uur. 
Vragen voor het klinisch laboratorium of de trombose-Vragen voor het klinisch laboratorium of de trombose-
dienst neem contact op. Het laboratorium: 040-2864866, dienst neem contact op. Het laboratorium: 040-2864866, 
de trombosedienst: binnen kantooruren 040-2864060.de trombosedienst: binnen kantooruren 040-2864060.______________________________________ ______________________________________ 

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 24-09-2012

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

LINDEBLAADJES

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

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

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

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

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

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

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

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.

KBS VAN GROOTEL
KLUSSEN - BEVEILIGING - SENIOREN

GRATIS 
INBRAAK CHECK

VOOR DE
DONKERE DAGEN
19% BTW korting op materiaal
WWW.KBSVANGROOTEL.NL 
TEL: 06 - 53 42 14 18

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

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

Te huur: Kantoorruimte 
van 45 m2 of 90m2. Voorzien 
van pantry en airco. Ligging, 
Spegelt Nuenen. Tel.nr. 06-
53214277.

Schilderles. Er zijn nog 
plaatsen vrij op dinsdag- 
en woensdagochtend. Bel 
of mail: Julienne Warrink 
2838884. jullienne.warrink@
onsnet.nu

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

 

Osteopathie 
Mark Meulenbroeks

Fysiotherapie Nuenen
Vincent van Goghstraat 259

5691 DT Nuenen

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

www.osteopathiemeulenbroeks.nl

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

OERLEMANS KEUKENS
MET DE VISUELE SHOWROOM

Keuze uit 1001 mogelijkheden 
Snel en vakkundig geleverd

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

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

OOK VOOR RENOVATIE, APPARATUUR EN DE MONTAGE VAN UW KEUKEN .
0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

Wat 'n overheerlijke 
borrelhapjes, Francis-
co! Al 't andere eten is ook 
al zó heerlijk,en zó gemak-
kelijk. info@dekeukenvan-
francisco.nl. T.o Vincentre, 
aan de Berg. M.S.

KOOPRUIL. Wij zoeken 
in Nuenen een bungalow 
of woning voor een koop-
ruil met mooi appartement 
in Eindhoven. Klein schalig 
appartementen complex 
"KLOOSTERDREEF".   Mgr. 
Swinkelsstraat 15 Via AB 
makelaars tel. 040-2309222. 
Opendag 29 sept.2012.

BIJLESSEN; Lezen, spel-
ling en rekenen. Onder pro-
fessionele begeleiding van 
gecertificeerd remedial tea-
cher. Ook voorbereiding Cito 
groep 8. Tel. 0499 - 423067.

GEZOCHT: Oppas aan 
huis, 2 tot 4 dagen. Voor meer 
informatie: 06-10731427.

TE KOOP: Papenvoort-
sedijk 6 - Nuenen. Wel-
kom op: Ma. 1 okt. van 
18.00 - 19.00 uur.

Pedicuresalon Yvonne 
Aantekening Diabetische 
Voet. Ook aan huis. Tel. 06 
- 39 66 26 23.

CARAVAN, BOOT en 
VOUWWAGEN stalling in 
Gerwen. Nog enkele plaat-
sen vrij. Maximale lengte 
5,50 m inclusief dissel. Tel. 
040-2834498.

Praktijk Alternatieve Geneeswijzen

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

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

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

Praktijkadres Berg 26a Nuenen - Cortenbachstraat 130 Mierlo-Hout

organiseert

JE GELD OF JE LEVEN
Een workshop met kennismaking van Financial LifePlanning

(meer begrip, meer rust en minder geldzorgen)

Door deze workshop krijg je inzicht in jouw onbewuste drijfve-
ren als het om geld gaat. Je maakt kennis met het LifePlanning: 
Wat is voor jouw belangrijk en welke rol speelt geld daarin? Hoe 
kun je een (fi nancieel) plan maken om je doelen te bereiken. Het 
gevolg: meer keuzevrijheid, meer rust en minder (geld)zorgen. 

Tijd: maandag 1 oktober 2012 om 19.00 uur
 (vanaf 18:30 uur ontvangst)
Duur: tot ongeveer 22.00 uur
Locatie: Vincentre, Berg 29 in Nuenen
Investering: € 25,- (inclusief koffi e en thee en het boek
 LifePlanning én toegang tot het museum). 
Leiding: Thom Boot, LifePlanner®

Aanmelding: Stuur een email met uw naam en 
 telefoonnummer naar thom@thomorrow.nu 
 Bellen mag ook: 06-53489855
 
Informatie: Voor meer info zie www.thomorrow.nu
 Kunt u niet op 1 oktober? Er volgen meer
 data! Bel of mail mij.
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Uit d’n hoek…

Bezoek acteur Kirk Douglas 
aan De Zwaan 1956 
Vorige week heeft u in Rond de Linde een artikel kun-
nen lezen over Martin Louwers. Hij is in 1926 geboren 
in café De Zwaan, het huidige Ons Dorp. Hij vertelde 
toen onder andere over het bezoek van de Amerikaanse 
acteur Kirk Douglas aan De Zwaan en Nuenen in ver-
band met de film Lust for Life (1956) over Vincent van 
Gogh. Naar aanleiding van dat artikel stuurde de fa-
milie Louwers de redactie nog wat foto’s die we u niet 
wilden onthouden.

1. Regisseur Vincente Minnelli met zijn vrouw
2. Kirk Douglas en actrice Jeanette Sterke in De Zwaan
3. De Zwaan
4. Kirk Douglas aan de bar
5. De Zwaan Streng

Het zoveelste incident tussen de katholieke kerk en haar onderdanen. De teu-
gels worden aangetrokken, de kerk gaat weer uitsluiten. Nog maar één gene-
ratie geleden leefden protestanten en katholieken in Nuenen gescheiden.
 In Leiden is een tweede Pius X-kerk ingewijd. Er was er nog maar 
één, de Clemenskerk in Gerwen. Rome wil de Pius X-beweging, een conserva-
tieve afsplitsing van de moederkerk, het liefst weer in de armen sluiten. Dat 
zegt iets over het daar heersende klimaat.
 De katholieke kerk gaat steeds meer de kant op van een sekte. Nog 
even en de mis is ook daar weer in het Latijn. Gastvrij is anders. Maar goed, je 
bepaalt zelf de regels van je club.
 Ik ga binnenkort de Clemenskerk maar weer eens bezoeken, nu de 
deuren nog voor iedereen open staan. De Clemenskerk in Nuenen, bedoel ik 
dan.

Edwin Coolen

Paddenstoelen-
wandeling
IVN-Nuenen organiseert op zon-
dag 30 september een paddenstoe-
lenwandeling in de Stiphoutse bos-
sen. 
Het vertrek van de wandeling is om 
10.00 uur bij P-plaats infobord. De-
ze ligt aan de tweede onverharde 
weg links vanuit Gerwen aan de 
Stiphoutseweg. 
Een kleine spiegel is handig om de 
onderzijde van de paddenstoelen te 
bekijken. Deelname is gratis. Info: 
040-2844414. 

1

2

345

Ouderwets lachen: De Lindespelers speelden Amateurs!

Gezien zondag 23 september, 
in Het Klooster
De spelkwaliteit is van beperkt tot beroerd, de tekstkennis slecht, decors 
moeten nog gebouwd worden. We zien een repetitie van muziektheater 
´Julia´s reis´, waarbij voor het eerst op het toneel van een schouwburg wordt 
geoefend.
Toneelgroep Zand is een amateurge-
zelschap dat het stuk ´Julia’s reis´ gaat 
opvoeren. Het is geschreven door de 
beroepsregisseur die ze voor het eerst 
in hun bestaan hebben ingehuurd. 
Maar de repetitie verloopt niet volgens 
plan. De computer die de theatereffec-
ten bestuurt (lichtstanden, muziek, to-
neelrook, kunstsneeuw) is op hol ge-
slagen, de professionele regisseur is 
behoorlijk gestrest en niemand be-
grijpt waar zijn stuk precies over gaat. 
Ook de hormonen spelen bij menigeen 
op. Daar gaat het stuk Amateurs over, 
geschreven door Wannie de Wijn, ge-
regisseerd door Elly Dijstelbloem en 
gespeeld door de Lindespelers.
Wie ooit op de planken heeft gestaan, 

herkent veel in de situaties die De 
Wijn schetst. Spelers verschijnen te 
laat op repetities, kennen hun tekst 
niet en voeren eindeloze discussies 
over wat de regisseur van hen ver-
langt. Gelukkig kennen de acteurs van 
de Lindespelers hun tekst wel. Er werd 
muziek gemaakt (solo’s van Corry 
Stoop op de mondharmonica), gezon-
gen, gedanst (een hilarische klompen-
dans) en sommigen maakten er een 
hele verkleedpartij van. Heerlijk. Wat 
is echt en wat toneel? Mensen raken 
daarin verstrikt en dat levert de nodi-
ge verwarring op. Acteurs kunnen uit 
eigen ervaring putten. Hoe is het om 
voor het eerst op een groot podium te 
staan? Voor vier van de acteurs was 
deze voorstelling daadwerkelijk een 

Muzikaal cabaret met Striepke 
Veur in dorpshuis te Lieshout 
Op zondag 30 september 2012 aanvang 14.30 uur brengt  “Ons Tejater” de 
eerste voorstelling van het nieuwe theaterseizoen.
Wie kent ze niet, Striepke Veur, de 
vrolijke carnavaleske cabaretgroep uit 
Helmond. Na 30 jaar weten ze nog 
steeds van elk optreden een feestje te 
maken. In 1982 begonnen Rene van 
Luytelaar en Mario Cortenbach vanuit 
het carnaval. De groep werd gecom-
pleteerd met pianist Bram Bosmans. 
Inmiddels hebben ze heel wat hoogte-
punten op hun naam staan, waaronder 
de presentatie van diverse cd’s. Kort-

om deze middag staat weer garant 
voor een boel humoristisch getrubbel.

Kaarten à € 6,00 (incl. consumptie) 
zijn verkrijgbaar in het Dorpshuis te 
Lieshout, vanaf twee weken voor de 
voorstelling. Reserveren kan ook via 
de website www.vierbinden.nl./onste-
jater of telefonisch (0499-422878) na 
13.00 uur van maandag tot en met 
donderdag.

debuut! En het is heel knap wat Berry 
Grooten, Jan van de Wiel, Chris Goed-
hart en Christ Wesenbeek wisten neer 
te zetten.
Daarnaast lof voor de andere spelers. 
Albert Bos, de gestreste regisseur, 
werd overtuigend gespeeld door Peter 
Blanken. Hij wist van de enorme hoe-
veelheid tekst een geloofwaardige, 
‘professionele’ regisseur te maken. En 
de dames Linda de Vocht en Ger Bis-
seling hadden lol in hun rollen, waren 
scherp en een plezier om naar te kij-
ken. Tenslotte was er Nelleke, ge-
speeld door Anita Cornelissen, die de 
boel bij elkaar probeerde te houden als 
regie-assistent. Een rol met glans en 
een oplossing voor elk probleem: kop-
je koffie?
Dat de draad desondanks niet de volle 
twee uur gespannen blijft, komt mis-
schien omdat het stuk in het stuk (Ju-
lia’s reis dus) een lor is. Of althans een 
parodie op een archaïsch berijmde 
tekst. Dat haalt er een beetje de snel-
heid uit. Maar de aanstekelijke toneel-
spelerspret van de acteurs, die samen 
een hecht en humoristisch ensemble 
vormen, maakt dat helemaal goed. We 
kunnen in Nuenen trots zijn op zo´n 
toneelgezelschap!

Ik kan niet wachten tot 9 november. 
Dan kunnen we in Nuenen opnieuw 
van de Lindespelers genieten. Dan 
wordt de komische thriller ‘8 Vrou-
wen’ opgevoerd.

‘Vergeten Dieren’ week

Dierenbescherming vraagt 
aandacht voor dierenleed
Verwaarloosde dieren, mishandelde dieren, doorgefokte dieren, gesmok-
kelde dieren, gedumpte dieren, opgehokte dieren, proefdieren… Helaas 
zijn er ook in Nederland nog steeds allerlei ‘vergeten’ diergroepen die het 
slecht hebben. Daarom staat de week van 30 september tot en met 6 oktober 
(de week rondom Werelddierendag), in het teken van Vergeten Dieren. 
Op Werelddierendag doen mensen 
vaak iets extra’s voor hun huisdier; ze 
geven hun konijnen een extra wortel 
of maken een langere boswandeling 
met de hond. De Dierenbescherming 
vindt het fijn dat Nederlanders hun 
huisdieren op Werelddierendag mas-
saal verwennen. Tegelijkertijd vindt 
de organisatie het jammer dat dieren-
dag een commerciële aangelegenheid 
is geworden. Want de dieren die ver-
wend worden, zijn de dieren die elke 

dag al een goed leven hebben. De eer-
der genoemde opgehokte en verwaar-
loosde dieren worden vaak vergeten. 
Woordvoerder Vivian Jansen van de 
Dierenbescherming in Zuidoost Bra-
bant vertelt: “Wij komen samen met 
onze vrijwilligers het hele jaar door op 
voor dieren in nood. Zo troffen onze 
ambulancemedewerkers een tijdje te-
rug een koffertje aan met kittens van 
een paar uur oud. Ze zaten nog met de 
navelstreng aan de moederkoek en 
dus aan elkaar vast. Schrijnende ver-
halen als deze hebben we meer dan 
ons lief is. We willen mensen laten 
zien dat al deze dieren onze aandacht 
en hulp hard nodig hebben. Dat doen 
we door allerlei activiteiten te organi-
seren rond het thema Vergeten Die-
ren.”

Activiteiten
Zo organiseert de Dierenbescherming 
de verkiezing Dierenbeschermer van 
het jaar (vanaf 16 jaar) en Jonge Die-
renbeschermer van het jaar (tot 16 
jaar). Die is uitgeschreven voor men-
sen die iets bijzonders voor dieren 
doen of dat hebben gedaan. Het pu-
bliek kan stemmen op de vijf genomi-
neerden via: www.dierenbeschermer-
vanhetjaar.dierenbescherming.nl. 
Daarnaast reikt de Dierenbescher-
ming de Lef-prijzen uit voor bijzonde-
re initiatieven voor verbetering van 
dierenwelzijn. Er zijn drie categorieën: 
bedrijfsleven, overheid en laboratori-
um. Ook aan voorlichting via scholen 
is gedacht. Zo’n 1100 basisscholen 
vroegen het Kids for Animals scholen-
pakket aan. Hierin spelen Vergeten 
Dieren een grote rol.

Collecte
Van 30 september tot en met 6 okto-
ber komen de collectanten van de Die-
renbescherming aan de deur. Mensen 
die de collectant missen, kunnen de 
Dierenbescherming steunen door een 
bijdrage over te maken naar rekening-
nummer 12.41.45.167 t.n.v. Dierenbe-
scherming Brabant Zuid-Oost in 
Eindhoven. Mensen die overwegen de 
Dierenbescherming te steunen met 
bijvoorbeeld notariële schenkingen 
(onder voorwaarden aftrekbaar voor 
de inkomstenbelasting), kunnen con-
tact opnemen met Hella van de Roer, 
coördinator relatiebeheer van Dieren-
bescherming Brabant Zuid-Oost. Tel. 
088-8113500 of mail h.vanderoer@
dierenbeschermingbrabantzo.nl. 
www.brabantzo.dierenbescherming.
nl
 

Station Charlotte: 
Chardonnay    
 
Het klinkt zoals het smaakt, maar 
dan met een harde ‘bite’. Een smaak-
volle mengeling van pop en rock 
met klassieke invloeden. Deze sym-
fonische muziek doet denken aan 
de jaren ‘70 en ‘80. Onder begelei-
ding van keyboard, elektrische 
gitaar, bas, drums en de jazzy stem 
van zangeres Jaqueline Meijer en de 
elektrische viool speelt deze band 
op een eigen karaktervolle wijze.

Op de toetsen, viool en gitaar: Nico 
Dezaire. Hij geniet vooral bekendheid 
in de klassieke wereld en verzorgt zelf 
een opleiding voor violisten.
Op bas Marc Meijer. Hij is grondleg-
ger van verschillende bands en is zich 
later toe gaan leggen op het schrijven 
van nummers, sessies en studiowerk.
Drummer/ percussionist Willy van 
Gorp heeft zijn sporen ruimschoots 
verdiend in verschillende projecten en 
heeft nu zijn eigen drum en percussie-
school. 
Zangeres Jaqueline Meijer trad naast 
studiowerk en backing vocals bij een 
aantal bekende artiesten jarenlang op 
als leadzangeres van diverse bands.
Zaterdag 29 september, Vanaf onge-
veer 21.00 uur in Station Charlotte 
aan de Sportlaan in Nuenen. www.sta-
tioncharlotte.nl en/of www.chardon-
nay-music.com

Collecte KWF 
Nuenen
Tussen 3 en 8 september gingen in Nu-
enen c.a. 180 vrijwilligers enthousiast 
de huizen langs. En ook dit jaar is er 
weer gul gegeven. Er werd maar liefst 
€13.847,07 opgehaald. Dit geld is van 
harte welkom, want samen kunnen we 
kanker terugdringen. Het geld gaat 
naar oncologisch onderzoek, onder-
steuning van kankerpatiënten en voor-
lichting om kanker te voorkomen.

Het KWF kent in Nuenen een aantal 
bijzonder trouwe collectanten. Som-
migen doen dit al heel lang. Met een 
tomeloze inzet. Mevr. M.Tonnaer, uit 
de Waterhoenhof 7 en mevrouw A.
Leenders (84) tot voor kort wonend 
aan de Opwettenseweg 83 al meer dan 
40 jaar. De dames I.de Graaf, Molvense 
Erven 25 en A de Rooij, Molvense Er-
ven 76 ontvingen van het bestuur van 
de Nederlandse Kanker-bestrijding 
een ‘crab’  voor hun 10 respectievelijk 
25 jaar hartverwarmende inzet bij de 
jaarlijkse collecte. Deze en vele andere 
vrijwilligers vormen nog steeds de rug-
gengraat van de bestrijding van kanker.



Dierenspeciaalzaak

WEVERSTRAAT 19 • NUENEN • TEL. 040 - 283 83 33

4 OKTOBER DIERENDAG
10% KORTING

op het gehele assortiment
 
 * voor elke klant

Tot ziens!
Ewald en Daniëlle

WWW.DEDIERENVRIENDNUENEN.NL

op het gehele assortiment

 * voor elke klant
Tot ziens!

+KADO!
* zolang de 

voorraad strekt

ACTIVITEITEN
BORSTKANKERMAAND
OKTOBER 2012

Ga voor meer informatie over de activiteiten over borstkanker die in oktober worden 
georganiseerd door het St. Anna Ziekenhuis, naar WWW.ST-ANNA.NL

DONDERDAG 11 OKTOBER

Informatieavond 
‘Borstkanker en erfelijkheid’
Vooraf aanmelden via 040 - 286 4874 of www.st-anna.nl/borstkankermaand

Locatie: St. Anna Ziekenhuis te Geldrop, 19.30 - 21.30 uur. 

‘Borstkanker en erfelijkheid’

Het St. Anna Ziekenhuis voldoet als enige ziekenhuis in de regio Zuidoost Brabant aan alle 15 basiseisen van Borstkan-kervereniging Nederland voor het roze lintje 2012.

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

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200 • F 040-283 6055 • E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl
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Gerwen herstelt oude traditie

Hengstschouwen
Het gaat een aantal Gerwenaren aan het hart dat steeds meer oude tradities 
verloren gaan. Gerwen heeft naast een rijk verenigingsleven ook een naam 
hoog te houden waar het gaat om paarden. Om de dorpse gemoedelijkheid 
te combineren met het terugbrengen van oude tradities, werken H. van de 
Sande, M. van Keulen en P. de Vries op dit moment druk aan de organisatie 
van het zogenaamde ‘Hengstschouwen’. Deze traditie zal op 6 oktober om 
16.00 uur weer in ere hersteld worden in café De Stam.
Hengstschouwen is het testen of een 
merrie wel of niet hengstig is door 
haar bij de hengst in de buurt te zet-
ten. Een hengstige merrie zal de aan-
dacht van de hengst niet afslaan, maar 
zal erg geïnteresseerd in hem zijn. Een 
niet-hengstige merrie zal daarentegen 
zijn avances wél afslaan. Zij doet dit 
door haar oren in haar nek te leggen 
en te gillen. Sommige merries bijten 
en trappen zelfs om te laten merken 
dat zij niet van de aandacht van de 
hengst gediend zijn.

Dit schouwen vond altijd plaats vóór 
het plaatselijke café, maar sinds de na-

tuurlijke dekking is vervangen door de 
kunstmatige inseminatie (KI) blijven 
de hengsten en de boeren thuis.
Om de wachttijd van de boeren op een 
aangename manier in te vullen wer-
den er diverse spellen gespeeld zoals 
kaarten, biljarten en het destijds alom 
bekende ‘riek-gooien’. Met name dit 
nostalgische  ‘riek-gooien’ zal in diver-
se varianten op 6 oktober. aan bod ko-
men In de moderne tijd zou je dit ook 
‘boeru-darts’ kunnen noemen.
 
Het hengsschouwen behoort dus tot 
het verleden, maar het plezier en het 
vertier rondom dit oude gebruik wil 

men in Gerwen doen herleven. Na-
tuurlijk gebeurt dit niet zonder de 
aanwezigheid van paarden en pony’s. 
Gezien de (te) jonge leeftijd van de 
werkgroep Hengstschouwing, is zij op 
zoek naar beeldmateriaal en verhalen 
over dit gebruik. Mocht u nog iets 
hebben of kunnen vertellen over deze 
traditie, neemt u dan contact op met 
de organisatie. U doet hen een groot 
plezier.
H. van de Sande, hansvandesande@
onsnet.nl, 06-53173832
M. van Keulen, cafedestam@hotmail.
com, 06-22572804
P. de Vries, devriesangela@live.nl, 06-
30784545

Bent u geïnteresseerd in oude dorpse 
tradities, kom dan op 6 oktober eens 
een kijkje nemen! Een andere traditie 
daarbij is dat in Gerwen de koffie altijd 
en voor iedereen klaar staat!

Nieuws van Senioren-
vereniging KBO Lieshout 
Woensdag 3 oktober sluit de fietsclub van KBO Lieshout het zomerseizoen 
af met een mooie fietstocht door de omgeving. Vertrek: 9.30 uur vanaf het 
Dorpshuis, het eindigt om 14.00 uur.  De lunch wordt gebruikt in wijkge-
bouw Meerschot in Sint-Oedenrode. De kosten zijn 4 euro per persoon.
Middag voor supersenioren
Supersenioren zijn senioren die niet 
meer goed mee kunnen doen met de 
activiteiten van KBO Lieshout. Senio-
ren die niet gemakkelijk van huis kun-
nen, omdat ze bijvoorbeeld slecht ter 
been zijn, een rollator gebruiken of in 
een rolstoel zitten. 

Op dinsdag 16 oktober gaan zij naar 
Hilvarenbeek, naar Dansorgelmuse-
um Museum Dansant. Na terugkomst 
is er een koffietafel in het Franciscus-
hof. De kosten zijn 2 euro voor leden, 
4 euro voor niet-leden. Vertrek 13.15 
uur bij het Franciscushof in Lieshout. 
Wie niet zelf naar het Franciscushof 
kan komen, wordt thuis opgehaald. 

Filmcyclus
Op dinsdag 2 oktober is alweer de 
tweede film uit de Laarbeekse filmcy-
clus met als thema Ondergaan en Op-
staan. De eerste film, La Stanza del Fi-
glio, liet op indrukwekkende wijze 
zien hoe een gezin het verlies van hun 
zoon en broer verwerkt. De tweede 
film is Daens. 
Deze film gaat over de bekende 
Vlaamse priester die de kant kiest van 
de uitgebuite bevolking. Met een in-
leiding en nabespreking door de filo-
soof Philip Verdult. De kosten zijn 5 
euro per film. Locatie: Ontmoetings-
centrum aan de Otterweg in Beek en 
Donk. Aanvang 13.30 uur. 

Nuenense Anja 
Vereijken komt 
met nieuwe serie 
kinderboeken
Anja Vereijken (1967) woont samen 
met haar man, twee kinderen en heel 
veel dieren in het Brabantse dorpje 
Gerwen. Naast haar werk als schrijf-
ster, leidt ze het BigRTRN-project bij 
BigImpact. Eerder schreef zij drie an-
dere jeugdboeken. Stoebel & Sara en 
de geheime opdracht is Anja’s debuut 
bij Van Holkema & Warendorf Kind en 
Jeugd. www.anjavereijken.nl.

Voor slechts € 75,- ben je adoptieouder van een berberaap of bever

30 september adoptie- en 
vriendendag in Dierenrijk
Op zondag 30 september vindt in Dierenrijk, dé Kinderdierentuin van 
Nederland, de jaarlijkse adoptie- en vriendendag plaats. Adoptieouders 
zijn persoonlijk uitgenodigd om een kijkje  achter de schermen te nemen en 
worden daarmee in het zonnetje gezet. 
Geïnteresseerden kunnen tijdens deze 
dag een dier naar keuze adopteren. Al-
le dieren van Dierenrijk, van Afri-
kaanse leeuw tot Zeehond, zijn voor 
adoptie beschikbaar.
Voor slechts  € 75,- ben je adoptieou-
der van een berberaap of bever.
De organisatie van deze dag ligt in 
handen van de Stichting Vrienden Sa-
faripark Beekse Bergen en Dierenrijk. 
De vrijwilligers van deze stichting ge-
ven informatie over hun doelstelling 
om projecten van bedreigde diersoor-
ten te ondersteunen. Om de dag com-
pleet te maken organiseert de stich-
ting allerlei leuke jeugdactiviteiten en 

spelletjes, alles in het teken van de die-
ren. Rond het middaguur zal de band 
Slagkr8 live muziek verzorgen.

Stichting Vrienden Safaripark Beekse 
Bergen en Dierenrijk is een organisa-
tie die zich hard maakt voor de be-
scherming van de natuur en bedreigde 
diersoorten. Door middel van diverse 
activiteiten, waaronder kinderfeestjes 
en rondleidingen, werven zij gelden 
die ten goede komen aan verschillen-
de projecten zoals ‘Afrikaanse wilde 
honden in Zimbabwe’ en ‘de Siberi-
sche tijger in Siberië’. Voor meer infor-
matie: www.vriendendierenrijk.nl. 

 

Profiel Gerwense schaapherder 
in beeld 
De laatste schaapherder die de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten 
had, krijgt een beeld. Het profiel van herder Evert de Vries uit Gerwen komt 
te staan op de plek waar hij woonde en leefde, een boerderij op de hoek 
Laar/Hool in Gerwen.
Markante schaapherder
Het initiatief voor een herinnerings-
profiel komt van Huub van Leuken en 
is door de Gerwense dorpsraad on-
dersteund en voorzien van een posi-
tief advies voorgedragen bij het Nue-
nense gemeentebestuur. Net voor de 
zomervakantie is de vergunning ver-
leend door het gemeentebestuur. De 
realisatie is bijna rond, een deel van de 
plaatsingskosten ontbreekt nog. Ter 
herinnering aan de markante schaap-
herder wordt een beeld in profiel ge-
maakt, met schaapjes en een herders-
hondje.

Een informatiebord verduidelijkt wie 
hij is: schaapherder Evert de Vries, ge-
boren op 11 februari 1888 en overle-
den te Gerwen op 12 februari 1962.

Dappere schaapherder 
Waarom een beeld voor schaapherder 
Evert de Vries? Het is van cultuurhis-
torisch belang om het gedachtegoed 
van deze bijzondere man tot uiting te 
brengen. Evert de Vries was een toon-
beeld  voor behoud van de natuur, 
welzijn van dieren, eerlijkheid en hij 
had een groot rechtvaardigheidsge-
voel. Dat hij dapper was is algemeen 
bekend. Denk maar aan het verhaal uit 
de Tweede Wereldoorlog dat handelt 

over zijn twee door de Duitsers gesto-
len paarden.
Evert slaagde erin om met gevaar voor 
eigen leven zijn paarden terug te ha-
len. Bovendien zorgde deze eenvoudi-
ge schaapherder voor vreugde en sfeer 
in het dorp door met kalme tred met 
zijn schaapjes en onafscheidelijke her-
dershond de plaatselijke dreven en 
beemden te bezoeken. Een wel heel 
bijzondere karaktereigenschap van 
deze man was, dat hij je een tevreden 
gevoel kon geven en je op je gemak 
kon stellen. Dat alles is voldoende ge-
bleken voor Huub van Leuken om op 
pad te gaan voor een beeld in profiel. 
De dorpsraad omarmde dit idee en het 
gemeentebestuur verleende de beno-
digde vergunning.

Sponsors gezocht 
Zo’n beeld, levensgroot van corten-
staal-roestig 15 mm dik, kost een klei-
ne tweeduizend euro. Er zijn al enkele 
toezeggingen binnen voor een bijdra-
ge van particulieren en bedrijven. Er 
worden nog een paar sponsors ge-
zocht voor dit unieke project. Belang-
stellenden kunnen een bijdrage stor-
ten op het rekeningnummer van de 
Dorpsraad Gerwen, Rabobanknr. 10 
7761866 onder vermelding van Beeld 
Schaapherder. Uw steun zullen we erg 
waarderen en elk bedrag is welkom. 
Bij voorbaat hartelijk dank!

Voor informatie: Huub van Leuken, 
Barisakker 88 in Nuenen, tel. 040- 
2835660, mail   h.vanleuken02@ons-
net.nu. Dorpsraad Gerwen zorgt voor 
berichtgeving over de onthulling van 
het beeld.

Adopteer bijvoorbeeld deze lieve beestjes in Dierenrijk.

Bevrijdingsherdenking 
vergezeld door jeugd van 
Scouting Rudyard Kipling
Zaterdag 22 september was de jaarlijkse bevrijdingsherdenking van Nue-
nen. Het vond voor de 68ste keer plaats. Ook Scouting Rudyard Kipling was 
aanwezig om de ceremonie te vergezellen. Er waren 68 kinderen samen met 
hun begeleiders aanwezig.

In de middag maakten de kinderen 
een welkomstpoort voor de veteranen 
die, met balken en touwen gepionierd, 
voor de ingang van de H. Clemenskerk 
werd geplaatst. De kinderen hingen 
een zelf gemaakt spandoek op met de 
tekst ‘veteranen bedankt’. 

De kinderen hebben de ceremonie 
verder begeleid door een haag van 
kinderen te vormen langs het pad naar 
de kerk toe. Veteranen, nabestaanden, 
familie en andere aanwezigen kregen 
zo een warm welkom van de scouting. 
Een van de veteranen ging alle kinde-
ren langs om hen een hand te geven. 
Na alle bezoekers sloten de scouts de 
rij naar binnen en begon de dienst. 
Tijdens de kerkdienst werden kaarsen 
voor de omgekomenen ontstoken 
door kinderen van de scouting. 

Ook buiten de kerk werden de bezoe-
kers weer begeleid door de haag van 
kinderen. Hier begon de stoet naar het 

bevrijdingsmonument, geleid door 
Brassband De Vooruitgang. Bij het 
monument volgden  eerst het aanste-
ken van het bevrijdingsvuur waarna 
het oranjecomité en de jeugdburge-
meester hun speech hielden. 

De burgemeester sloot de herdenking 
af met de woorden dat vooral de jeugd 
belangrijk is, mede doelend op de aan-
wezigheid en de hulp van de jeugdle-
den van de Scouting Rudyard Kipling. 
Vervolgens hielpen de kinderen van 
de scouting bij het neerleggen van de 
kransen voor het monument.
Na alle plechtigheid ging de stoet rich-
ting het Vincent van Goghplein waar 
de taptoe gehouden werd. De kinde-
ren van de scouting werden beloond 
voor hun geweldige inzet: ze mochten 
meerijden in de legertrucks. Dit was 
een leuke afsluiting voor de kinderen 
na alle inspanning die zij deze dag 
hadden geleverd aan de viering van de 
bevrijding van Nuenen.

Jeugdleden van de Scouting Rudyard Kipling in actie voor de Veteranen.

Kienen in Gerwen 
start om 19.30 uur
De organisatie van de Kienavonden in 
gemeenschapshuis D’n Heuvel heeft 
besloten om de aanvangstijd van deze 
avonden te vervroegen naar 19.30 uur. 
De zaal is open vanaf 18.45 uur. 

De reden hiervan is dat enkele bezoe-
kers na de kienavond moeilijk een 
busverbinding naar huis kunnen krij-
gen. 
De kienavonden vinden wekelijks 
plaats op de maandagavond in ge-
meenschapshuis D’n Heuvel, Heuvel 
11 te Gerwen. 

Maand van 
de geschiedenis: 
Arm en Rijk
Oktober 2012 staat in het teken van 
geschiedenis. Overal in Nederland 
organiseren honderden instellingen 
een breed scala aan activiteiten. 
Ook bibliotheek dommeldal doet 
mee. He thema is Arm en Rijk. 

Atelier Nuenen en de Drijehornick
De hele maand oktober zijn de ver-
schillen tussen Arm en Rijk in Nuenen  
in beeld gebracht door heemkunde-
kring De Drijehornick. Ook atelier 
Nuenen heeft zich laten inspireren 
door Arm en Rijk. Zij laten dit zien in 
hun schilderijen

Anekdotekast
Op zaterdag 6 oktober en zaterdag 13 
oktober roepen wij u op voor de Anek-
dotekast! De Heemkundekring en de 
Lokale Omroep Nuenen richten in de 
bieb een studiootje in, waar zij u inter-
viewen over uw ervaringen met ar-
moede of rijkdom, vroeger of nu. Kom 
uw verhaal vertellen! 

Gerard van Maasakkers in concert
Op donderdag 18 oktober is er een 
concert met als centraal thema: Arm 
en Rijk in het Brabantse Lied.

Van 20.00 uur tot 22.00 uur treedt Ge-
rard van Maasakkers op. Dat wordt 
genieten! Kaartjes (€ 15,-) zijn ver-
krijgbaar in de bibliotheek in Nuenen 
of bij Heemkundekring de Drijehor-
nick. www.bibliotheekdommeldal.nl 
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Raadsvergadering 
snel afgelopen
Door Gerrit van Ginkel

Een nieuw record voor de raadsvergadering van 20 september j.l. Voor 21.00 
uur kon raadsvoorzitter Houben de fracties al naar huis sturen. Het was 
ongekend, zo’n snel eind. De lengte van de agenda is nooit een graadmeter 
voor de tijd die de Nuenense raad zal gaan gebruiken.
Dit keer stonden er op de korte agenda 
6 hamerstukken. Deze onderwerpen 
waren al uitgebreid behandeld in de 
commissievergadering en behoefden 
geen verdere bespreking in de raad en 
konden dus afgehamerd worden. Van-
daar hamerstukken. De bespreekstuk-
ken zorgen normaliter er voor dat het 
laat wordt. Dit keer stonden er twee 
op de agenda maar zelfs dat aantal is 

geen garantie voor een snelle afloop. 
Dit keer wel. Een onderwerp over de 
doorcentralisatie van het Voortgezet 
Onderwijs werd gevraagd om van de 
agende af te voeren. Daarover moet 
dan gestemd worden en omdat de 
stemmen staakten 8 tegen 8 (drie 
raadsleden waren afwezig) wordt dit 
agendapunt volgende bijeenkomst  
behandeld. Jammer voor de belang-
stellenden die voor dit agendapunt 
naar de raadszaal waren gekomen. 

Hoog abstractieniveau
Bleef over het agendapunt over het sti-
muleringskader van groen en blauwe 
diensten. Een punt met een hoog ab-
stractiegehalte dat handelt over het 
aanleggen en onderhouden van klein-
schalige landschapselementen o.a. in 

District Gildendag 
bij het Heilig Kruisgilde
 
Zondag 30 september organiseert het Gerwens H Kruisgilde de jaarlijkse 
districtsdag van district Noord  van Kring Kempenland. De Nuenens gilden 
zijn aangesloten bij Kring Kempenland en verdeeld in districten. De Nue-
nense gilden vormen samen met Mierlo 2 Gilden, Nuenen 5 Gilden en Son 
1 Gilde district Noord. 

Deze gilde hebben een onderlinge af-
spraak om jaarlijks de goede banden te 
behouden en te verstevigen. Het Heilig 
Kruisgilde uit Gerwen is a.s. zondag 
aan de beurt om dit te organiseren. 
Het Gilde maakt van de ge-legenheid 
gebruik om 2 bevriende Duitse gilden 
uit te nodigen o.a het Arnsberger Bur-
genschutsen Gesellschaft E.V en de 
BSV Gut Schus uit Essen Fischtlaken. 
Mogelijk is er ook een delegatie van 
het Epense Schuttersgilde aanwezig.
 
Het programma op deze dag is als 
volgt 11.00 uur H. Mis in de St Cle-
mentskerk. 13.30 uur Massale opmar-
sen opening met aansluitend toe-

spraak van Burgemeester Maarten 
Houben. 14.30 uur Aanvang van de di-
verse wedstrijden. 18.00 uur Prijsuit-
reiking. Deze kleine Gilde dag is een 
mooie gelegenheid om eens kennis te 
maken met de aloude Brabantse gil-
den. Bijzonder is het soms eeuwenou-
de zilver dat de gilden meevoeren 
maar ook het hedendaagse zilver ver-
vaardigd door bekende edelsmeden 
zijn bijzonder om te zien. 

Het gebeuren vindt plaats aan het 
Lankveld te Gerwen waar u vanaf 
12.00 uur van harte welkom bent.  De 
toegang is gratis en een drankje kost er 
niet zoveel. 

MarieChristien 7 oktober in Zaal Koekoek, Lieshout

“Met ‘n knipoog naar Maria”
Op zondag 7 oktober, aanvang 14.30 uur is er een sfeervolle voorstelling van 
de Volkelse zangeres "MarieChristien" in Zaal De Koekoek in Lieshout.
Slechts twee maanden per jaar, in mei 
en oktober, gaat MarieChristien met 
een aangepast programma op pad. In 
die twee maanden doet de zangeres 
haar show “Met ‘n knipoog naar Ma-
ria”. In dit programma  zingt en vertelt 
zij over de vrouw, de moeder en een 
combinatie daarvan. De knipoog staat 
voor haar eigen Marialiedjes, maar 
ook voor een aantal klassiekers die sa-
men met het publiek worden gezon-
gen. Met haar heldere, zuivere stem en 
warme presentatie maakt MarieChris-
tien dit theaterprogramma met een 
lach en een traan tot een unieke voor-
stelling.

De entree bedraagt € 8.50, reserveren 
via 0413 274250 of www.mariechris-
tien.nl. Meer informatie over ‘Met ’n 
Knipoog naar Maria’ staat op de web-
site www.mariechristien.nl. MarieChristien.

Een deel van de Eeneindse St. Antoniusschut tijdens een eerder gehouden gilde-
dag.

Omwonenden 
dag Winkelhart 
Nuenen
De ondernemers van Winkelhart 
van Nuenen gaan alle aanwonenden 
uitnodigen voor een gezellig samen-
zijn op zaterdag 6 oktober  van 18.00  
tot 20.00 uur, op het Parkhof in 
Nuenen.

De ondernemers   realiseren zich ter-
dege dat als je in het “Winkelhart van 
Nuenen “woont hinder kunt onder-
vinden van de dagelijkse bezigheden 
rondom deze winkels. Om deze bewo-
ners in het zonnetje te zetten wordt 
deze dag georganiseerd. 

De ondernemers nodigen alle omwo-
nenden uit voor een hapje en een 
drankje met na afloop een leuke atten-
tie. Alle omwonenden hebben een uit-
nodiging gekregen om samen met alle 
ondernemers en hun personeel, nader 
kennis te maken, ervaringen uit te 
wisselen of aanmerkingen kenbaar te 
maken. Vooral staat het gezellig sa-
menzijn onder het genot van een hap-
je en drankje centraal. Na afloop 
wordt  een leuke attentie aangeboden.  

Mocht u zich als omwonende nog niet 
aangemeld hebben dan kan dat als nog 
, vul uw   antwoordstrook in van uw 
uitnodiging en mocht u deze niet 
meer bezitten geen probleem meld u 
zich dan als omwonende mondeling 
voor donderdag 4 oktober aan bij: 
Boekhandel van de Moosdijk, Parkhof  
5, www.winkelhartvannuenen.nl 

Nuenen en het aangrenzende Peelge-
bied.
De stimulering van het fouragerings-
gebied en leefgebied van de das staan 
er bijvoorbeeld in vermeld. Voor 4 jaar 
moet er 80.000 Euro beschikbaar wor-
den gesteld door Nuenen en zoals zo 
vaak bij deze raad, hoe hoger het be-
drag hoe gemakkelijker de raad er mee 
instemt. Ook deze keer unaniem.

Helmondweg
Tenslotte werd er unaniem een motie 
aangenomen die handelde over de 
snelheid van de A270 (Helmondweg). 
Het college werd opgedragen om bij 
de provincie een maximum snelheid 
te bedingen voor 80 km voor de hele 
weg. Door matrixborden kan bij even-
tuele proeven door TNO een andere 
snelheid aangegeven worden. De lan-
delijke partijen drongen er op aan om 
bij hun collega’s in de Provinciala Sta-
ten de Nuenense eisen extra te onder-
steunen. 4 snelheden op een traject 
van 7 kilometer was voor veel fracties 
te gek voor woorden, ook voor wet-
houder Jansen. Geluidsoverlast en de 
verkeersveiligheid waren vooral de ar-
gumenten die de voeding vormden 
voor deze motie die ingediend werd 
door W70, D66 en de Fractie van Bree.

De “Gratis 
Winkelen” actie is 
een groot succes 
De “Gratis Winkelen” actie van de 
winkeliers vereniging  “Winkelhart 
van Nuenen” is zeer succesvol. Vele 
honderden klanten deponeren hun 
aankoopbon van die vrijdagavond   
in de actiebus, die tijdens de koop-
avond  in het Parkhof staat.
Aanstaande vrijdag  28 september -op 
de laatste vrijdag van de maand- 
maakt u weer kans op € 100.00 “Gratis 
Winkelen” in een winkel van uw keu-
ze. De namen van de deelnemende 
winkeliers kunt u nakijken op   www.
winkelhartvannuenen.nl.De rode lo-
per ligt voor u uit. Om   21.00 uur 
wordt de prijswinnaar bekend ge-
maakt en deze winnaar wordt meteen 
gebeld met het goede nieuws!
Doe uw aankopen op vrijdagavond 
tussen 18.00 en 21.00 uur bij een van 
de winkels in de Voirt, Parkstraat, 
Parkhof, Park, Boordseweg, Smidse 
en maak kan op “Gratis Winkelen” bij 
een van deze ondernemers. U bent 
welkom bij Winkelhart van Nuenen. 
www.winkelhartvannuenen.nl 

Kunsthandel Art Dumay helpt u op weg

Meer weten over 
Kunst & Fiscaliteit?
Kunst is natuurlijk om van te genieten. Dat het daarnaast ook een waarde-
vaste investering blijkt te zijn is een zeer prettige bijkomstigheid. Naast het 
esthetisch genot investeert men met de aankoop van kunst dus ook in de 
toekomst of die van nabestaanden. Het is als het ware beleggen boven de 
bank in plaats van op de bank. 

Hoe zit het met ?…
Belangrijke vragen als u kunst bezit: 
hoe zit het met de aangifte inkomsten-
belasting, waar zijn prijzen op geba-
seerd, moet u een update taxatierap-
port inleveren bij uw verzekering, is 
kunst belast of vrijgesteld, kunt u uw 
kunst vererven, schenken of uitlenen?

Op deze vragen krijgt u antwoord tij-
dens de presentatie die Kunsthandel 
Art Dumay geeft in samenwerking 
met Witlox van den Boomen, Eindho-
venseweg 126 in Waalre op dinsdag 9 
oktober. De presentatie start om 16.00 
uur met een ontvangst en zal om 19.00 
uur eindigen.  Na afloop van de pre-
sentatie is er gelegenheid tot het stel-
len van persoonlijke vragen aan de 
sprekers en is het mogelijk uw kunst 
gratis te laten taxeren door Paul Du-
may. 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
Nuenen zal tijdens de Week van de 
Opvoeding op verschillende plekken 
in Nuenen aanwezig zijn om aandacht 
te vragen voor veiligheid. 

Comazuipen
Maandag 1 oktober start om 19.30 uur 
een bijeenkomst over alcohol. Nuenen-
se kinderarts Rolf Pelleboer, onder an-
dere werkzaam op de polikliniek Jeugd 
en Alcohol van het Catharina Zieken-
huis te Eindhoven, zal voor ouders, jon-
geren en professionals spreken over co-
mazuipen. Op de polikliniek helpt hij 
jongeren met alcoholvergiftiging niet in 
herhaling te laten vallen. 65% van de 
jongeren blijkt namelijk opnieuw over 
de schreef te gaan. Dankzij het natra-

ject is dit 3%. Deze bijeenkomst zal 
plaatvinden in de commissiekamer van 
het gemeentehuis van Nuenen.

Veilig on line
Op woensdag 3 oktober van 19.30 tot 
22.00 uur vindt een ouderavond over 
het thema ‘Veilig online’ plaats. Deze 
interactieve ouderavond wordt ver-
zorgd door Halt. Tijdens de ouder-
avond krijgt u informatie over de mo-
gelijke gevaren en gevolgen van 
internet. Ook ontvangt u tips hoe u 
uw kinderen tegen risico’s kunt be-
schermen. U bent vanaf 19.15 uur wel-
kom bij basisschool Dassenburcht, Ja-
cob Catsstraat 1-3 in Nuenen. 

Workshop babymassage
Vrijdag 5 oktober zal tussen 10.00 en 
11.30 uur een workshop plaatsvinden 
voor ouders met baby’s. De workshop 
baby-massage, voor ouders met baby’s 
tussen de 6 weken en 6 maanden, be-
tekent aanraking en liefkozing met je 
baby. De massage geeft gevoelens van 
veiligheid en geborgenheid. Tijdens de 
workshop leert u uw kindje beter ken-
nen en zult u beter begrijpen, hier-
door kunt u beter aanvoelen wat goed 
is voor hem/haar. U bent welkom bij 
Zuidzorg, Kloosterstraat 15.
Als u aanwezig wilt zijn bij een bijeen-
komst kunt u zich aanmelden via: in-
fo@cjgnuenen.nl

Pater Moeskroen weer 
uitverkocht in Het Klooster
Pater Moeskroen zal op zaterdag 6 oktober een try-out spelen van de nieu-
we voorstelling KARAVAAN in Het Klooster. Zij zullen dit doen voor een 
uitverkochte zaal, net als twee jaar geleden.
De voorstelling KARAVAAN is het 
verhaal over een rondtrekkend circus 
dat in een grijs verleden geroemd 
werd om haar sprankelende voorstel-
lingen en spraakmakende artiesten. 
Maar de tijden zijn veranderd: het pu-
bliek bleef weg, de tentdoeken verto-
nen scheuren en het geld raakte lang-
zaam op! De markante directeur doet 
nog een laatste poging om aan de on-
dergang te ontkomen en roept de hulp 
in van zes straatmuzikanten die met 
hun vrolijke en aanstekelijke Keltische 
muziek een glimlach op ieders gezicht 
toveren! Zouden zij in staat zijn het tij 
te doen keren?

De Paters trakteren op een voorstel-
ling vol romantiek, humor en Kelti-
sche muziek, waarin zij het verhaal 
vertellen door middel van hun enorme 
arsenaal aan instrumenten. Als het 
doek wordt gesloten zullen de heren in 
de foyer nog een toegift verzorgen met 

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

Bel voor een bezoek aan onze vestiging in Nuenen,
of bezoek onze website. www.spuiterij-jansen.nl
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De entree is gratis, aanmelden is ech-
ter noodzakelijk via info@artdumay.nl
Bent u niet in de gelegenheid om naar 
de presentatie te komen en u wilt toch 
alles weten over kunst en fiscaliteiten? 
Maak dan eens een afspraak met Art 
Dumay, zij informeren u dan verder, 
Park 75, 040-2845208. 

Week van de opvoeding

Thema: 
‘Luister 's naar me'
In de week van 1 tot 7 oktober vindt de Week van de Opvoeding plaats met 
als thema 'Luister 's naar me'. In de gemeente Nuenen is het sub thema ‘vei-
ligheid’ extra uitgelicht. De Week van de Opvoeding draait om ontmoeting 
en uitwisseling op allerlei vlakken. Binnen veiligheid is het belangrijk om 
naar elkaar te luisteren. Juist daarom past het sub thema goed bij de Week 
van de Opvoeding. Elkaar begrijpen. Je gehoord voelen. Je gezien voelen. 
Dat komt in het thema 'Luister ’s naar me' en ‘Veiligheid’ allemaal samen!

hun grootste hits, wat natuurlijk zal 
uitmonden in een gezellige after-par-
ty.

Rond de Linde
gemaakt 

door Nuenenaren 
voor 

Nuenenaren
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Rotaryclub Nuenen organiseert 
golfwedstrijd voor goede doelen
Op zondag 28 oktober organiseert Rotaryclub Nuenen een  bijzondere golf-
wedstrijd op de golfbaan de Gulbergen in Nuenen (18 holes). De sportieve 
en vooral gezellige dag wordt afgesloten in het clubhuis met een diner-buf-
fet in informele sfeer.
Deelnemen
Naast een sportieve en gezellige mid-
dag en avond ondersteunt u met uw 
deelname twee goede doelen: Stich-
ting Metakids die zich inzet voor kin-
deren met stofwisselingsziektes en, 
Shelterbox die onmiddellijke nood-
hulp brengt in de vorm van noodon-
derkomens, naar mensen in ramp-ge-
bieden om zo weer waardigheid, 
onderdak en warmte te brengen in de-
ze door een (natuur) ramp getroffen 
gebieden.

Programma
12.30 uur: Ontvangst op de Old 
Course
13.00 uur: Start
17.15 uur: Ontvangst in het clubhuis 
van de Gulbergen
18.00 uur: Aanvang diner-buffet
Aansluitend Neary vanaf het terras 
van het clubhuis, goede doelen op-
brengst en de prijsuitreiking.

De Inschrijving 
Inschrijving per team van 2 personen. 
Inschrijving van meer teams is uiteraard 
mogelijk. Het inschrijfgeld bedraagt 150 
Euro per team inclusief diner-buffet. 
Supporters kunnen inschrijven voor het 
diner-buffet voor 25 Euro. 

Business arrangement
Ook dit jaar is het mogelijk een busi-
ness arrangement te reserveren. U 
krijgt de mogelijkheid een eigen flight 
van vier personen samen te stellen (al-
len inclusief diner-buffet). Daarnaast 
heeft u het exclusieve recht een van de 
holes te sponsoren, met naamsver-
melding bij de hole en op de sco-
rekaart. Dit alles voor het bedrag van 
450 Euro. Indien u van deze mogelijk-
heid gebruik wilt maken, kunt u dat op 
het hierbij gevoegde inschrijfformu-
lier aangeven
Bij interesse of deelname kunt u mai-
len naar p.vanderharst@onsnet.nu

Brabants Ontbijtspek en Brabantse Boerenham 
van de Heyde Hoeve gewaardeerd met kwaliteitscertificaat

Producten van de Heyde Hoeve 
uit Gerwen vallen in de prijzen
 
Op 19 september vond tijdens de Slavakto de ‘productkeuring voor indus-
triële versproducten plaats. De Slavakto is het grootste landelijke evene-
ment voor de vlees- en vleeswarenbranche. 

Vleesrokerij en zouterij Ad Reinders 
heeft in deze wedstrijd een bijzondere 
prestatie neergezet. Het Brabants ont-
bijtspek en de Brabantse boerenham 
van de Heyde Hoeve zijn met het kwa-
liteitscertificaat gewaardeerd. Beide 
producten werden door vleesrokerij & 
zouterij Ad Reinders ingezonden. 
Hiermee is aangetoond dat deze pro-
ducten tot de beste van Nederland be-
horen!
Vleesrokerij en zouterij Ad Reinders 
benadrukt dat men in het productie-
proces uiterst zorgvuldig te werk gaat. 

Er wordt gebruik gemaakt van hoog-
waardige grondstoffen, kruiden en 
specerijen. Dat deze producten niet 
alleen heel lekker zijn, maar ook van 
uitzonderlijke kwaliteit, heeft het be-
drijf met deze productkeuring daad-
werkelijk bewezen. 

Wilt u meer weten?
De Heyde Hoeve vertelt u graag meer 
over haar producten, neem hiervoor 
contact op met Marie-louise Raats op 
telefoonnummer 06-55364377, of kijk 
op www.heydehoeve.nl.

Sfeerrijke en stijlvolle 
herdenking bevrijding
Door Gerrit van Ginkel

Op 22 september j.l. werd de herdenking van de bevrijding van Nuenen 
gevierd. Herdacht werd onder meer dat 31 geallieerde militairen en 20 Nue-
nense burgers bij gevechtshandelingen zijn omgekomen.
Nadat eerst een bezinningsbijeenkomst 
werd gehouden in de St. Clemenskerk 
werd om 19.00 uur een bijeenkomst  
gehouden bij het oorlogsmonument 
aan de Europalaan. Onder begeleiding 
van een aantal militaire voertuigen van 
Wheels werd door de Toerclub Nuenen 
het bevrijdingsvuur binnen  gebracht. 
Jeugdburgmeester Julie Grooten en 
burgemeester M. Houben onstaken 
daarna het bevrijdingsvuur.
Matthijs Brandt van het Oranjecomité 
maakte indruk met zijn verhaal over 
opa Jules die na vele ontberingen in di-
verse kampen stierf in  Westerbork.
Nuenens burgemeester Houben refe-
reerde in zijn speech aan de ontwikke-
lingen rond 17 september 1944 toen 
de Nuenense inwoners op en neer ge-
slingerd werden tussen hoop en vrees 
over hun bevrijding. Hij vroeg zich af 
of we wel genoeg geleerd hadden over 
het verleden. 

Aanslag
De brute moord onlangs op een van 
de collega’s, die nog steeds veel induk 
achterlaat in het ambtenarencorps, de 
aanslag op het Gemeentehuis in Waal-
re, het aanbrengen van hakenkruizen 
op het Nuenense gemeentehuis en op 
bomen in de directe nabijheid, een 
ambulancemedewerker die in Nuenen 
werd gemolesteerd door omstanders 

en afgelopen weekend nog de overval 
op een Nuenens echtpaar. ”Het zijn 
regelrechte bedreigingen van onze de-
mocratie. Het gevaar ligt niet alleen 
op de loer, maar manifesteert zich op 
onvermoede momenten”, zei de Nue-
nense burger. ”Dit moment van her-
denking, waarvoor we hier samenzijn, 
heeft een eigen geschiedenis. Die heb 
ik kort beschreven. Elk moment heeft 
echter ook een eigen toekomstper-
spectief. Iedereen is het erover eens 
dat de noodzaak tot bezinning ons 
moet doen beseffen dat we hier en nu, 
maar vooral ook nog in de toekomst, 
leven in vrijheid. Dat we daarvoor 
dankbaar moeten zijn. Dat we die rijk-
dom moeten koesteren”.

Rijkdom
Hij vervolgde met: “Ook moeten we 
ervoor zorgen dat ons besef van rijk-
dom overgedragen wordt naar onze 
jeugd en jongeren. Zij immers zijn de 
vaandeldragers van onze gemeen-
schappelijke toekomst en de wijze 
waarop die eruit gaat zien. Investeer 
dus in deze groep. Doe dat op een ma-
nier die hen aanspreekt. Het gebruik 
van social media en internet zijn daar-
bij van wezenlijk belang. 
Verder zal ik niet gaan. Ik realiseer me 
maar al te goed dat daarvoor deskun-
diger mensen verantwoordelijk zijn”.
De kranslegging daarna met mede-
werking van de Rudyard Kipling groep 
door allerlei maatschappelijke-, vete-
ranen, burgers en aan de oorlog en be-
vrijding gelieerde instellingen was in-
drukwekkend.

De dag van de bevrijdingsherdenking 
werd afgesloten met een, muzikaal op 
hoog niveau staande, Bevrijdingstap-
toe door  Brassband De Vooruitgang, 
Harmonieorkest Gerwens Muziek-
korps, Drumfanfare Jong Leven en 
Showkorps O&V- Nuenen.

Nuenens burgemeester Maarten Houben ontsteekt het bevrijdingsvuur samen 
met de jeugdburgemeester

Zoek de ‘gouden aardappel’ in het Vincentre.
Brabantse week van de smaak: 
aardappels als thema
Zaterdag 29 september wordt in Tilburg, als onderdeel van de smaakweek, het 
startsein gegeven voor de zoektocht naar de ‘gouden aardappel’. De ‘gouden 
aardappel’ wordt in deze week op enkele Vincent van Goghlocaties en op erven 
van streekboeren in Brabant verstopt. Tegen inlevering van de gouden aardappel 
kan de vinder een streekproductenpakket winnen ter waarde van € 50,-. 

‘Gouden Aardappel’ verstopt in het Vincentre
Op zondag 7 oktober is de gouden aardappel in het Van Gogh Museum Vincen-
tre verstopt. Combineer een bezoek aan het Vincentre met een zoektocht naar 
de ‘gouden aardappel’.  In het Vincentre is tot het eind van het jaar nog de unieke 
expositie over het meesterwerk ‘De Aardappeleters’ van Vincent van Gogh te be-
zichtigen. Het schilderij De aardappeleters werd in 1885 door Van Gogh in Nue-
nen geschilderd.

Mega 80’s party in 
Het Klooster
Terug naar de tijd van de cassette-
bandjes, de schoudervullingen, but-
tons en de geföhnde coups! Op 
zaterdag 29 september treedt The 
Fabulous Party Band op in Het 
Klooster met een swingende 80’s 
party. 

Speciaal voor deze avond zal het Plein 
van Het Klooster worden ingericht in 
de stijl van de jaren tachtig. Nummers 
van Wham, Madonna, Level 42, Mi-
chael Jackson, Spandau Ballet, Van 
Halen, Europe en nog vele anderen 
zullen je helemaal terugbrengen naar 
de tachtiger jaren.

Uniek is de samenstelling van de band: 
Bestaande  uit ruim 20 muzikanten 
worden de grootste hits uit de 80’s 
perfect gecoverd. Alle muzikanten 
hebben al jarenlang publiekservaring 
in diverse muzikale settings binnen en 
buiten Nuenen. De doelstelling is om 
op hoog niveau muziek te maken met 
steeds een nieuw en afwisselend pro-
ject. De deuren zijn open vanaf 20.30 
uur en de show begint om 21.00 uur. 
Voorafgaand en tussendoor zal een DJ 
de sfeer aan de gang houden. 

Kaarten kosten € 10,- in de voorver-
koop (€ 15,- aan de deur) en zijn ver-
krijgbaar via www.hetklooster.org of 
via boekhandel Bruna (Parkstraat 13) 
of boekhandel Risjamo (Hoge Brake). 
www.hetklooster.org 

Muziekfeest jubileum KBO 
Seniorenorkest Nuenen
Zondag 30 september viert het KBO Seniorenorkest Nuenen het 25-jarig 
bestaan met een middag gezellige blaasmuziek in ‘Het Klooster’. Die mid-
dag verzorgen drie gerenommeerde seniorenorkesten uit Brabant en Lim-
burg van 13.00 tot 17.00 uur een klankvol gevarieerd muzikaal programma. 
Het jubilerende orkest hoopt a.s. zondagmiddag vele liefhebbers van pittige 
blaasmuziek te mogen begroeten. De entree is gratis.
Een jubileumfeest van een muziekver-
eniging is ondenkbaar zonder muzika-
le presentaties. 

Zondag dus drie blaasorkesten in Het 
Klooster met felicitatieklanken voor 
het Nuenense zilveren KBO orkest en 
vrolijke onderhoudende klanken voor 
de luisteraars. Hiervoor staan garant 
de ervaren muzikanten van De Senio-
ren Blaaskapel Geldrop en het Senio-
renorkest De Keverberger Muzikan-
ten uit Kessel Limburg. 

Programma
De optredens vinden plaats in de thea-

terzaal van Het Klooster en het Bra-
bants genoeglijk samenzijn op het Ra-
bobankplein in Het Klooster.
Van 13.00 tot 14.00 uur openingscon-
cert door het jubilerende Nuenense 
KBO-Seniorenorkest.
Van 14.20 tot 15.20 uur optreden van 
De Senioren Blaaskapel Geldrop. 
Hierna volgt een gezellig pauze-sa-
menzijn op het plein. 
Van 16.00 tot 17.00 uur kan men ge-
nieten van het slotconcert door het 
Seniorenorkest De Keverberger Muzi-
kanten uit Kessel. Als afsluiting van de 
muzikale middag ontvangen de orkes-
ten een attentie.

Het jubilerende KBO Seniorenorkest Nuenen                                      (foto: Studio BM)

Op weg naar een toegankelijk Nuenen

Week van de toegankelijkheid
Van maandag 1 t/m zaterdag 6 oktober is het weer Week van de Toeganke-
lijkheid. Het thema dit jaar is ‘klantvriendelijkheid’ en heeft betrekking op 
zowel informatie, toegankelijkheid als bejegening. 

Het Platform Gehandicaptenbeleid 
Nuenen c.a. vraagt u deze week extra 
stil te staan bij wat u kan doen voor uw 
medeburger en speciaal voor degene 
met een beperking. Jan Lammerts, 
voorzitter van het Platform: “Het is de 
bedoeling van de overheid dat wij 
meer en meer zorg voor onze mede-
burger gaan dragen. 
Daarmee kunnen we simpelweg be-
ginnen door met de ander rekening te 
houden. Wel moet worden voorko-
men, dat de mens met een beperking 
een gevoel van onvermogen wordt ge-
geven door onnodig hulp aan te bie-
den. 

Het is moeilijk je voor te stellen dat 
mensen problemen kunnen tegenko-
men, als jezelf dansend door het le-
vend gaat, maar dat is dan ook de re-
den dat het Platform daar regelmatig 
aandacht voor vraagt.”

Toegankelijkheid Vincentre
Met de originele lift van Vincentre 
konden rolstoelers zich niet zelfstan-
dig door het pand verplaatsen, maar 
hadden daarbij de hulp nodig van der-
den, begeleiders of personeel. Door de 
lift aan te passen, kunnen ze nu ook 
zelfstandig alle verdiepingen worden 
bezocht.

Noppentegels
In het centrum van Nuenen liggen bij 
de straatovergangen noppentegels ter 
oriëntatie van mensen met een visuele 
beperking. Die noppentegels zijn er 
dus niet om de kliko op te zetten!

Steuntje in de rug
Omdat het Platform geen inkomsten 
heeft uit contributies en niet gesubsi-
dieerd wordt, maar wel uitgaven moet 
doen om haar werk naar behoren te 
kunnen uitvoeren, heeft zij uw hulp 
dringend nodig. Het Platform heeft 
zich daarom aangemeld voor het 
fonds Steuntje in de  rug van  Rabo-
bank  Dommelstreek. Kijk op www.ra-
bobank.nl/dommelstreek voor alle in-
formatie over ‘Steuntje in de rug’. 
Meer informatie over Platform Ge-
handicaptenbeleid Nuenen c.a. is te 
vinden op www.pgnuenen.nl

Mondiale belangstelling en meer dan 10.000 bezoekers

Laatste weekend voor 
Van Gogh Megaportret
Het Van Gogh Megaportret in Nuenen was afgelopen weekend voor het 
laatst te bezichtigen. Op maandag 24 september werd het opgeruimd. Het 
portret dat sinds 31 mei van dit jaar te bezoeken was trok veel belangstelling. 

Ruim 10 duizend mensen namen een 
kijkje op het veld waar De Groene 
Campus uit Helmond in mei het por-
tret creëerde. Van Gogh Brabant, 
Eindhoven365, Vrijetijdshuis Brabant 
Stichting Van Gogh Village Nuenen 
en SRE kijken terug op een geslaagd 
project.
Het bijna één hectare grote Megapor-
tret bestaande uit planten en natuur-
lijke materialen was een hommage aan 
de Floriade 2012. 
Doel van het enorme Van Gogh-por-
tret was om op creatieve wijze wereld-
wijd bekend te maken dat Van Gogh 
een geboren en getogen Brabander is. 
De initiatiefnemers zijn in die opzet 
geslaagd aangezien de foto’s over de 
hele wereld zijn verspreid. 



HELMOND De Hoefkens 1B  T: 0492-544407

VEGHEL Gasthuisstr. 36  T: 0413-344004

DEURNE Molenstraat 7   T: 0493-320051
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Rundvleeskroketten 80 gr.
Ad van Geloven, 

28 stuks. 12,49

Frikandellen 85 gr.
Diepvriesspecialist, 

40 stuks. 10,99

Belgische frites
Diepvriesspecialist, 

Lutosa, 1 kg 1,89

Kabeljauwfi let
Diepvriesspecialist, 

1 kg. 10,95

Kipsticks (echte kipfi let)
Diepvriesspecialist, 4 stuks. 2,99

Pikante gehaktstaaf
Diepvriesspecialist, 4 stuks. 3,39

Krokante frikandel 
(gekruid vlees in een krokant jasje)
Diepvriesspecialist, 4 stuks 3,19

Kaassouffl é of 
Ham-kaassouffl é
Diepvriesspecialist, 4 stuks. 2,99 

Worteltjes
Diepvriesspecialist, 1 kg. 1,99

Hele sperziebonen
Diepvriesspecialist, 1 kg. 2,49

Snijbonen
Diepvriesspecialist, 1 kg. 2,69

 7,95

 1,25

 8,95

 2,25

 1,79

 1,25

 1,25

 1,75

 1,99

 1,99
 8,95

SPAARKAART AANBIEDING
tegen inlevering van 10 spaarpunten

GRATIS MEERGRANENBROODJES
AFBAKBROODJES, 6 STUKS

Worstenbroodjes
Diepvriesspecialist, 8 stuks. 5,49

2 ZAKKEN NU 

 6,-

www.diepvriesspecialist.nluw ijs & dessert specialist

Zaterdag 6 oktober  
Persoonlijk Make-up Advies 

& 
Glamour portretfoto gemaakt 

door Patrick Kaas 
 

voor € 30,= 
 

Bij besteding van € 40,= aan T.leClerc 
Make-up betaal je voor bovenstaande 

slechts € 15,= 
RESERVEER SNEL BEL 

06-13701730 
* ook te reserveren zonder fotosessie 

“RED CARPET READY DAY” 
Voel je zo mooi als ‘n beroemdheid die over de rode loper gaat 

 Berg 33      
www.blush-beauty.nl   

Auto Service Verbroekken

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

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

WEEK 18

WEEK 20

WEEK 21 

Toyota Verso 1.8, 7 peroons MMT, 43.000 km

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

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

Website; www.andrevanrooij.nl

Kwaliteit is belangrijk,
want we zien u graag terug!

_______________________________
Een bezoek meer dan waard!

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

Potchrysanten
U kunt bij ons voortaan ook altijd

terecht voor snijbloemen & boeketten!
VANAF NU:

ONZE EIGEN SPAARKAART!
Sparen voor een leuke korting.

Rond de Linde op 
uw vakantieadres?
www.ronddelinde.nl 
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Godfried Schijven, de ‘rooie’ wethouder van Nuenen

‘Solidariteit met zwakkeren 
in de samenleving is mijn 
leidraad in het leven’
Door Edwin Coolen

Inmiddels 80 jaar oud en in goede gezondheid blikt Godfried Schijven terug 
op zijn leven, Nuenen en de locale politiek. Hij was de langst zittende wet-
houder (ruim 13 jaar) en het langst zittend raadslid (36 jaar) voor de 
gemeente Nuenen c.a.

‘Al komde mar eens een keer luisteren’. 
Zo ben ik in 1962 de Nuenense poli-
tiek in gerold. Puur toevallig. De Ka-
tholieke Arbeiders Bond had me ge-
vraagd voor de Nuenense raad. In 
eerste instantie had ik daar geen zin 
in. Op hun verzoek ben ik bij een ver-
gadering komen luisteren. Aan de 
muur hing een bord waar met krijt 
mijn naam op stond geschreven. Ik 
bleek op de groslijst van de partij te 
staan, ze wilde verjonging. En tot mijn 
verrassing werd ik  gekozen,’ vertelt 
Godfried Schijven.

Veranderingen
De democratiseringsgolf van de jaren 
’60 is ook in de Nuenense politiek 
voelbaar. Schijven helpt daarbij een 
handje: ‘De middenstand en de boeren 
maakten hier de dienst uit. Zo was het 
altijd geweest en dus zou het zo wel 
goed zijn. Dat was zo’n beetje de men-
taliteit toen ik begon. Toen ik in 1966 
wethouder werd, was er nog geen por-
tefeuilleverdeling, voerde de burge-
meester als enige het woord in de 
raadsvergaderingen en mochten amb-
tenaren alleen afspraken maken met 
wethouders via de gemeentesecreta-
ris. Het was nog maagdelijk. Samen 
met Arnold Poot, de andere wethou-
der, heb ik dat veranderd. Ook voerde 
ik een spreekuur in voor burgers. Zo 
kon ik ze persoonlijk te woord staan. 
En het uitgangspunt van ons beleid 
was dat alle kerkdorpen binnen de ge-
meente Nuenen gelijkwaardig waren 
aan elkaar en dus recht hadden op 
eenzelfde voorzieningenniveau.’
 Ook bij woningbouwvereni-
ging Helpt Elkander zorgde Schijven 
voor een doorbraak. Samen met toen-
malig W70-voorzitter Jaak Arts wierp 
hij het bestuur, bestaande uit dokter 
Wolters, wethouder Van Wijk en amb-
tenaar Ben Veldhoen, omver. Er kwam 
voortaan meer macht bij de huurders 
te liggen. Godfried werd de eerstvol-
gende voorzitter.

‘Nee’
‘Overigens had ik rond de plannen 
voor de aanleg van sportpark de Lisse-

voort mijn eerste politieke botsing 
met toenmalig burgemeester Smits 
van Oyen. Het kwam er op neer dat ik 
als jonge wethouder alleen maar even 
mijn handtekening onder die plannen 
moest zetten. Maar toen ik vroeg naar 
de financiering van het plan, bleek die 
er niet te zijn. ‘Ach, dat komt wel’, was 
het antwoord. Zonder goede financië-
le onderbouwing kon ik er niet mee in 
stemmen. Dat was de burgemeester 
niet gewend. Ik zei ‘nee’ als ik vond dat 
er ‘nee’ gezegd moest worden.’
 ‘Nee’ zeggen zat er al vroeg in 
bij Godfried. Toen hij een jaar of elf, 
twaalf was, wilde hij niet dat zijn naam 
werd voorgelezen in de kerk. Dat was 
toen gebruikelijk als je veel punten 
had gehaald bij de catechismusles. 
‘Maar voor veel kinderen uit grote ge-
zinnen was dat een onmogelijke op-
gaaf. Hun namen werden dus nooit 
opgelezen. Daarom verklaarde ik me 
solidair met hen. Al snel kwamen de 
dokter en de pastoor over de vloer, om 
mij op andere gedachten te brengen. 
Dat deed ik niet en mijn moeder 
steunde mij. Het gebruik is daarna 
snel afgeschaft,’ aldus Godfried.

Groei
Schijven maakte de grote groei van 
Nuenen c.a. van nabij mee. Van onge-
veer 7.000 inwoners rond 1960 naar 
ruim 20.000 in de jaren ’90. Daarmee 
groeide ook de behoefte aan voorzie-
ningen. Als wethouder was hij mede 
verantwoordelijk voor het tot stand 
brengen daarvan, vaak in nauwe sa-
menwerking met Arnold Poot. ‘Nue-
nen deed actief mee in de regio, via de 
regioraad en agglomeratieraad. Daar-
mee hadden we invloed op belangrijke 
besluiten zoals de verdeling van subsi-
dies en hoeveel woningen we mochten 
bouwen.’
‘Er was in die tijd maar één voetbal-
veld, achter zaal Apollo. Ik vond dat 
inwoners en vooral de jeugd in eigen 
dorp moesten kunnen recreëren, ver-
maken en ontspannen. En de integra-
tie van nieuwe bewoners bevorderen 
door actieve participatie.’ In de jaren 
daarna werden praktisch alle huidige 
voorzieningen gerealiseerd op het ge-
bied van sport en cultuur: de sport-
parken, zwembaden en gymzalen in 
Nuenen, Gerwen, Nederwetten en 
Wettenseind. Ook op cultureel gebied 
werd veel bereikt. Zo ontstond de 
openbare bibliotheek (tot dan was er 

een aparte voor katholieken en één 
voor protestanten), het CAN, jeugd-
honken en veel andere faciliteiten.
 ‘Wat sociale zaken en wonen 
betreft,  wilden we betaalbare koop-
woningen, als alternatief voor huren. 
Dat waren de zogenaamde 1001-wo-
ningen. Geen flats of grote massa’s be-
ton maar architectonisch mooi. Met 
‘we’ bedoel ik ook burgemeester Smits 
van Oyen en Arnold Poot. En voor alle 
groepen in de samenleving. Met be-
trekking tot het woonwagenbeleid 
handelde ik volgens het principe ge-
lijkwaardig in rechten maar ook in 
plichten. Al deze zaken werden gefi-
nancierd met de uitbreiding van Nue-
nen. Dat regelde Poot allemaal.’

Arnold Poot
Als zijn voormalige collega-wethou-
der ter sprake komt, wordt Godfried 
feller. ‘Over Poot gingen verhalen rond 
waartegen hij zich niet kon verdedi-
gen. Hij zou corrupt zijn en dingen in 
zijn eigen voordeel doen. Aan de bui-
tenkant was hij een goed onderhande-
laar, hij zat niet voor niks hoog bij Phi-
lips. Van binnen was hij echter zeer 
sociaal bewogen en deed in stilte veel 
voor mensen in moeilijkheden. Hij 
steunde mij altijd bij dit soort voor-
stellen. Zo hebben we ooit,  na een 
doktersverklaring, de reis gefinan-
cierd voor een moeder in de bijstand 
die haar doodzieke zoon wilde bezoe-
ken in Wenen.’

Jeugd
Zijn leidraad in het leven, het solidair 
zijn met de kansarmen, verklaart 
Schijven deels vanuit zijn eigen jeugd. 
Als zijn ongehuwde moeder zwanger 
is van Godfried, vertrekt de vader en 
laat haar alleen achter. Omdat ze toch 
moest werken voor inkomsten, gaat 
Godfried naar een opvanghuis en later 
de kostschool in Limburg. In 1944, het 
jaar van de bevrijding, keert hij terug. 
Hij gaat bij zijn grootouders wonen 
aan de Eindhovenseweg (nu Opwet-
tenseweg) en gaat een jaar naar de     
Aloysiusschool in Nuenen. ‘We heb-
ben het altijd alleen moeten oplossen, 
sociale voorzieningen waren er in die 
tijd niet. Daarom zei mijn moeder, 
toen ik in militaire dienst moest: ‘Daar 
bende wel goed genoeg voor.’

Vlnr: Pastoor Aldenhuijsen, burgemeester Smits van Ooyen, wethouder Arnold Poot, gemeentesecretaris Wim Jansen en wet-
houder Godfried Schijven in 1967.

Godfried Schijven.

Nee zeggen als 
er nee gezegd 
moest worden

‘Rooie’ was 
voor mij een 

erenaam

Besturen op de 
menselijke maat

CV
1932  geboren te Eindhoven
1949 werkzaam als kwaliteitscontroleur bij Philips
1953   jeugdleider en voorzitter bij KAJ
1961-1976  werkzaam bij de Technische Hogeschool 

Eindhoven
1976-1981 hoofd personeelszaken firma Sportstar

Politiek (selectie):
1962   gemeenteraadslid voor toenmalige KAB, 

later W70
1966   wethouder Sociale Zaken, Onderwijs, Sport, 

Subsidies, Jeugd- en Ouderenwerk, Cultuur, 
Volkshuisvesting

1974   gemeenteraadslid W70
1980   wethouder Sociale Zaken, Onderwijs, 
 Openbare Werken en Volkshuisvesting
1986   gemeenteraadslid namens W70
1998 afscheid gemeenteraad
2008  stopt met actieve politiek voor W70

Overig
1980 ontvangt eerste Dwèrsklippel-met-het-
 witte-voetje onderscheiding
1984  gouden erepenning van de gemeente 
 Nuenen c.a.
1988   Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Godfried Schijven zat, meestal voortvloeiend uit zijn 
politieke functies, in tal van commissies, raden, 
besturen en overleggroepen, zoals:
- voorzitter woonwagenschap Zuidoost-Brabant.
- lid agglomeratieraad Eindhoven.
- voorzitter commissie Werkeloosheidwet Nuenen, 

Geldrop en Heeze.
- eerste voorzitter woningbouwvereniging 
 Helpt Elkander.

Rood
Met zijn achtergrond in de arbeiders-
beweging, werd Schijven zeker in het 
begin altijd ‘de rooie’ wethouder ge-
noemd. Hij zou alles weggeven, de ge-
meente zou zo failliet gaan. Godfried: 
‘Maar ik heb ‘rooie’ altijd een erenaam 
gevonden. Na verloop van tijd won ik 
het vertrouwen van de ambtenaren.
Toen ik als jonkie wethouder werd, 
was jonkheer Smits van Oyen de bur-
gemeester. Dat juist de ‘adellijke’ Smits 
van Oyen mij jaren later bij de com-

missaris der Koningin in Den Bosch 
wilde voordragen voor een burge-
meesterspost, was voor mij persoon-
lijk een grote overwinning. Overigens 
is het er nooit van gekomen, mede in 
verband met mijn gezinssituatie van 
die tijd.’

Nuenense politiek
Over de huidige politieke sfeer in    
Nuenen is de W70-man duidelijk: ‘Het 
respect voor elkaar en elkaars stand-
punten is verdwenen. Voorstellen 
worden niet beoordeeld op inhoud 
maar op partijpolitiek. Het zijn niet al-
tijd slechte voorstellen. Die indruk 
wordt wel eens gewekt door sommige 
parijen. Het optreden van een groot 
aantal raadsleden doet het vertrouwen 
in de lokale politiek niet toenemen. En 
het moest bij wet verboden worden 
dat tijdens de rit partijleden van partij 
wisselen of uit hun partij stappen en 

voor zichzelf beginnen. Kiezersbe-
drog, vind ik dat.’

Godfried Schijven: ‘Soms zeg ik tegen 
mijn vrouw, het lijkt wel of het weer de 
verkeerde kant op gaat. De problemen 
van vroeger komen weer terug met ei-
gentijdse omstandigheden. Huisves-
ting, ontslag en aan je lot overgelaten 
worden. Je kunt zo in de problemen 
raken. Niemand gaat graag naar de 
voedselbank. Dat mis ik tegenwoor-
dig: besturen op de menselijke maat. 
Antwoord geven op vragen. Besluiten 
uitleggen, ook al is het ‘nee’. Mensen 
serieus nemen.’

 



SCHILDERLESSEN  

ATELIER & GALERIE 
DEN DRIES

  
Mogelijkheden:

  dinsdagochtend, donderdagavond  of 
vrijdagmiddag.

  
Verschillende disciplines zoals:

Bloem- en landschapschilderen met acryl
Abstract/traditioneel schilderen met acryl

Abstract schilderen met waterdragende olieverf
  

Alles onder deskundige begeleiding van 
zeer ervaren docenten.

  
AANMELDEN OF INFO: 

info@brabant-art.nl  
ATELIER & GALERIE DEN DRIES

NUENEN • tel. 06 - 30 07 80 46
www.brabant-art.nl

TM

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

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

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

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

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

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

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

Het fundament voor de start van een goede bouw!

 

GARANTIEBEDRIJF

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

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

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

Tegen inlevering van deze advertentie.
Alle aanbiedingen zijn geldig 

van donderdag 27 september 2012 tot 
donderdag 4 oktober 2012 

of zolang de voorraad strekt. 
Niet in combinatie met andere acties. 

OP = OP

OP=OP OP=OP OP=OP

Lancôme
Oogschaduw

van 
€ 24,99

voor € 16,99

Lancôme
Hypnôse

 Eau 
 de Parfum, 
 30 ml.

van 
€ 49,95

voor € 29,95

Lancôme
Gezichtsverzorging

bv. dag- nacht- of oogcrème

25%
KORTING

Biotherm
Oogmake-up remover

125 ml.

van 
€ 23,84

voor € 15,99

Lancôme
OP=OP

Hypnôse

€ 29,95
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Herkansing fietstocht Gerwen 
op 29 september
De Werkgroep Leefbaarheid Gerwen organiseert voor alle inwoners van 
Gerwen, jong en oud, met regelmaat diverse activiteiten. Trouwe lezers vin-
den die met regelmaat aangekondigd in Rond de Linde. 

Een fietstocht is een van de wekelijkse 
activiteiten op vrijdagen, evenals de 
inloop op maandag met de bijbeho-
rende wandeling. Zo af en toe wordt 
afgeweken van het vaste patroon. Dat 
staat ook de komende week te gebeu-
ren. 

Fietstocht op 29 september
Op vrijdag 31 augustus stond zo’n lan-
ge fietstocht op het program, maar de-
ze kon door de weersomstandigheden 
niet doorgaan. Voor a.s. zaterdag 29 
september wordt de route, die is uitge-
zet door Theo de Louw alsnog gere-

den. De tocht gaat onder andere rich-
ting Gemert met een aanleg bij de 
Koksehoeve en zal een lengte hebben 
van ongeveer 50 km.

Informatie
Wie mee wil fietsen, kan zich melden 
zaterdag om 09.30 uur bij d’n Heuvel. 

Met papa naar het 
Knuffelzwemmen
In het Laco sportcentrum Nuenen, bekender als Zwembad De Drietip, 
wordt al sinds jaren voor baby’s en peuters Knuffelzwemmen georgani-
seerd. In De Drietip kan men vanaf 1 oktober voortaan ook op de donder-
dagavond terecht.
Een succesverhaal van Krokobilly met 
zijn vriendjes Jaap slingeraap, eendje 
Kwak, Leo de leeuw en nog vele ande-
ren. Een compleet verhaal waarbij 
men als baby al leert om te gaan met 
het water en men bij elke prestatie een 
knuffel krijgt. En zoals het bijna altijd 
is gegaan wordt dit georganiseerd in 
de ochtend uren. Net op de momen-
ten dat papa gaat werken 
Vanaf 1 oktober is er ook op de don-
derdagavond Knuffelzwemmen. Om 

18.15 uur zijn eerst de peuters vanaf 
1,5 tot 4 jaar aan de beurt en kunnen 
daarna lekker naar huis en naar bed. 
Om 19.00 uur zijn dan de baby’s tot 
1,5 jaar aan de beurt. De tijd van het 
naar bed gaan kan bij deze kleintjes 
gemakkelijker variëren. Het grote 
voordeel is dat de papa’s ook mee kun-
nen doen en op deze manier kunnen 
genieten van het gespetter van de kin-
deren. 
Voor meer informatie: www.laco.eu.

 

Slager Evert Tebak in Nuenen 
valt in de prijzen
Op 19 september vonden tijdens de Slavakto, de Slagers Vak Tentoonstel-
ling, de Internationale ambachtelijke vakwedstrijden plaats. Slager Evert 
Tebak uit Nuenen heeft in deze wedstrijd een bijzondere prestatie neerge-
zet. Zijn ambachtelijke rookworst is bekroond met goud met ster waarmee 
is aangetoond dat deze tot de beste van Nederland behoort.
De Internationale Slavakto vakwed-
strijden staan bekend als de meest 
prestigieuze in slagersland. De am-
bachtelijke producten zijn gekeurd 
door speciaal geselecteerde keur-
meesters. Bij deze keuring heeft de ju-
ry de producten zeer kritisch beoor-
deeld op onder andere smaak, kleur, 
uiterlijk en mondgevoel. Deze criteria 
hebben alles te maken met hoe u als 
consument de producten waardeert.
De ambachtelijke slager onderscheidt 
zich door de eigen productie van 

vleesspecialiteiten, vleeswaren, worst-
soorten en maaltijden. Slager Evert 
Tebak benadrukt dat hij in de worst-
makerij uiterst zorgvuldig te werk 
gaat. Er wordt gebruik gemaakt van 
traditionele recepten en kwalitatief 
hoogwaardige grondstoffen, kruiden 
en specerijen. 
De klanten van slager Tebak zijn deze 
week van harte welkom om de be-
kroonde producten te komen proeven 
in zijn winkel aan de Parkstraat 12b. 
Graag tot ziens!

Knuffelzwemmen ook op donderdagavond in Zwembad De Drietip.

Ingezonden brieven

EHBO start met 
nieuwe cursussen
De EHBO-vereniging Nuenen staat 
weer voor een nieuw seizoen. Ook 
dit jaar is men er in geslaagd weer 
verschillende cursussen te starten 
voor volwassen en jeugd. Ook 
beschikt  men over een nieuwe loca-
tie in het Pleincollege aan de Wede-
rikdreef.
 
De bezuinigingen die de gemeente 
door gaat voeren zullen ook deze ver-
eniging treffen. Wat daarvan de con-
sequenties zullen zijn, net nu de ver-
eniging weer goed op de rit staat, is 
nog niet bekend. Mede door deze 
dreigende bezuinigingen kijkt men uit 
naar sponsoren. Het belang van goede 
en enthousiaste hulpverlening moet 
toch voor iedereen duidelijk zijn.
Ondanks deze dreiging gaat men  on-
verdroten voort op de ingeslagen weg. 
Het streven blijft  naar een gemeente 
waarvan de inwoners zich mede ver-
antwoordelijk voelen voor de veilig-
heid van hun naasten en medeburgers. 
Adequaat hulp bieden aan uw kind of 
buurman en weten hoe te handelen als 
u getuige bent van een ongeval, is een 
schoen die ons allen past.

Om u daarvoor in de gelegenheid te 
stellen worden er weer allerlei cursus-
sen georganiseerd zoals:
Elke maand: Reanimatie en automati-
sche externe defibrillator (AED), ook 
op uw locatie.
Maart 2013: EHBO aan kinderen
November tot februari: EHBO voor 
volwassenen
September tot december: EHBO 
voor de jeugd

Exacte data, tijden en locatie kunt u 
vinden op de website: www.ehbonue-
nen.nl 
U vindt daar ook de inschrijfformulie-
ren en achtergrondinformatie. Ook 
bereikbaar via de mail: ehbo.nuenen@
onsnet.nu of kunt u de secretaris Yo-
landa Janus telefonisch benaderen via: 
06-27349940.

                               

Speelgoedbeurs 
Lieshout
Op 3 oktober is er weer een speel-
goedbeurs. Deze wordt gehouden in 
het ‘Dorpshuis’ aan de Grotenhof in 
Lieshout. Bij deze gelegenheid kan 
bijvoorbeeld speelgoed voor 5 
december worden aangeschaft of 
eventueel te ruilen door zelf speel-
goed aan te bieden. Voor de oppaso-
ma’s is het ook een manier om op 
een goedkope manier aan speelgoed 
te komen.

Het speelgoed kan ingeleverd worden 
op woensdag 3 oktober tussen 12.00u. 
en 13.00u. in het Dorpshuis. Er moet 
een lijst worden gemaakt met wat te 
koop wordt aangeboden. Geen knuf-
fels. Artikelen die uit meerdere delen 
bestaan, goed aan elkaar bevestigen of 
in een plastic zak te verpakken.

Voor de verkoop is de beurs geopend 
van 18.00 tot 20.00 uur. In voorgaande 
jaren is geconstateerd dat sommige 
mensen spullen meenemen zonder te 
betalen. Let er dus op om langs de kas-
sa te gaan bij een aankoop.

Niet verkocht speelgoed en het geld 
kunnen worden opgehaald tussen 
22.00u. en 22.30u. in het Dorpshuis. 
15% van het geld van de verkochte 
spullen wordt aan de organisatie  afge-
dragen. Volwassenen 1 euro entree.

Voor inlichtingen: Toos Goossens, tel. 
0499-422633; Joes Kempe, tel. 0499-
423063; Jose Berkers, tel. 0499-32 32 
59.

Kledinginzameling Mensen in Nood
Al ongeveer 20 jaar wordt er, op een zaterdag in het voorjaar, kleding ingezameld 
voor Mensen in Nood. Dit wordt de laatste jaren gedaan door Sam’s  Kledingaktie. 
En de laatste jaren gebeurt dat ook op een zaterdag in het najaar.

Sam’s  Kledingaktie en Mensen in Nood zijn twee namen, die onlosmakelijk met 
elkaar zijn verbonden en die in Nuenen en omgeving een vertrouwde klank heb-
ben.
Ook het beeld van het kerkplein met daarop de plastic zakken met kleding is in-
middels een vertrouwd beeld geworden. De aankondiging hiervan stond al die ja-
ren in Rond de Linde.
Echter, hier dreigt een einde aan te komen. De gemeente Nuenen heeft een eigen 
inzamelsysteem opgezet en volgens de vastgestelde afvalstoffenverordening is het 
nu verboden dat andere organisaties kleding inzamelen.
Of deze vastgestelde afvalstoffenverordening al langer bestaat (20 jaar) of dat de-
ze van recente datum is, dat is voor  ons niet duidelijk.
Wat ons erg zorgen baart is de reden die de gemeente Nuenen opgeeft om ons te 
verbieden een kledinginzameling te organiseren. In een brief aangaande dit on-
derwerp staat letterlijk:
Wanneer de gemeente het textiel inzamelt, zijn de opbrengsten voor de gemeente.
Nu is het zo dat  Sam’s Kledingaktie de opbrengst van de kleding ten goede laat 
komen van noodhulpprojecten van Mensen in Nood wereldwijd; overal waar 
mensen het slachtoffer zijn van oorlog, natuurrampen, honger en onderdrukking.
De gemeente steekt de opbrengst in eigen zak en de mensen die werkelijk in de pro-
blemen zitten staan met lege handen. Waar blijft onze zorg voor hen?
De gemeente wil vanaf nu de burgers die keus onthouden!
Op zaterdag 6 oktober van 10.00 uur tot 12.30 uur staat de volgende kledinginza-
melingsaktie gepland.
Deze gaat zeker door ondanks het beleid van de gemeente Nuenen.
Alleen mogen wij er geen openlijke reclame meer voor maken. En daar hebben wij 
grote moeite mee!

Namens MOV en ZWO groep Nuenen
Martien Habraken, v Maerlantstraat 9, 5671 VL Nuenen.

De MOV (Missie Ontwikkeling en Vrede) / en ZWO 
(Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking) groepen in Nuenen.

Aangeraden wordt om voor onderweg 
zelf wat fruit, water of dergelijke mee 
te nemen. In de tweede helft van de 
middag is iedereen weer terug.  On-
danks de herkansing geldt: Als het re-
gent gaat de tocht niet door. Mocht er 
twijfel bestaan over het weer, bel dan 
even met 06 41102625 (het nummer 
van WLG).  Zin om mee te doen? Kom 
dan tegen 09.30 uur naar d’n Heuvel
Op het aangegeven nummer kunt 
uoverigens ook terecht voor info over 
andere activiteiten en hulpdiensten, 
(zoals vervoer, klussen, hulp bij man-
telzorg, formulieren en administratie) 
die door de Werkgroep aangeboden 
worden.

Nieuw zelfhulpboek bij Boekhandel Van de Moosdijk

Gelukkig na jeugdtrauma's
In zijn pas verschenen zelfhulpboek ‘Mijn weg naar geluk’ deelt Izmailov 
zijn succesvol ontwikkelde therapie Mindfulness Based Trauma Treatment 
(MBTT) met de wereld. Het boek is sinds 22 september te koop via de web-
site van de auteur www.philippeizmailov.nl en bij Boekhandel Van de Moos-
dijk in Nuenen.
Philippe Izmailov
Onze jeugd maakt wie we later wor-
den. Als deze boodschap voor iemand 
opgaat, is het wel voor Philippe Iz-
mailov (35) uit Lieshout. 
De in Rusland geboren Izmailov kende 
een rotjeugd  met veel geweld,  mis-
handelingen, emotionele chantage, 
manipulaties en intimidaties en had 
daar tijdens zijn leven veel last van.

Izmailov werd als jonge dertiger de-
pressief, maar ging niet bij de pakken 

neerzitten. Hij ontwikkelde zijn eigen 
therapie, een combinatie van verschil-
lende behandeltechnieken zoals 
mindfulness, neuro-linguïstisch pro-
grammeren en psychologie. En hij 
overwon zijn jeugdtrauma’s! 

MBTT hielp Izmailov om zich van zijn 
verdriet, schuldgevoelens, onrust, 
woede, verwijt, wanhoop, haat, jaloe-
zie, verschillende zorgen, onzeker-
heid, faalangst en vele andere angsten 
te bevrijden. 
Ook kwam hij van het merendeel van 
zijn reactiepatronen af, zoals boos 
worden bij het krijgen van kritiek, snel 
in de stress schieten en overdreven 
emotioneel reageren. MBTT zorgde 
ook voor een enorme groei van zijn 
zelfvertrouwen en hielp hem zijn geld-
zorgen te verlichten. 

Zijn zelfontwikkelde methode bleek in 
de praktijk snel en zeer effectief te 
werken. Na het “opruimen” van zijn 
nare emoties kreeg hij zijn geluk terug 
en besloot hij om zijn methode op pa-
pier te zetten.
Philippe Izmailov • Mijn weg naar ge-
luk • Uitgeverij Selfdiscovery IS-
BN: 9789491612008

Het zelfhulpboek 
van Philippe Izmailov.

Huispak
€ 59,95

De nachtmode is binnen!
Zie ook onze folder.

Parkhof 1 - 5671 EX Nuenen - T 040 763 04 15
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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...
Iedere woensdag tussen 11.00 en 
13.00 uur staan wij voor u klaar
in ons uitvaartcentrum te Geldrop. 
Dan kunt u met ons kennismaken 
en beantwoorden we al uw vragen.

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

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor het medele-
ven dat wij hebben mogen ontvangen na het overlijden van     
onze oom 

PIET DAMEN
De belangstelling, kaarten en fijne reacties hebben ons goed     
gedaan! Een speciaal woord van dank aan dokter Nederstigt en 
aan de medewerkers van de Akkers, waar onze oom zo liefdevol 
is verzorgd.

September 2012                                                 Fam. Sweers, Damen

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten 
Zaterdag 29 september, 18.30 uur:  
Eucharistieviering, volkszang, voor-
ganger pastor J. Vossenaar.
Zondag 30 september, 09.30 uur: Eu-

charistieviering, volkszang, voorgan-
ger pastor J. Vossenaar.
Zondag 30 september, 11.00 uur: Eu-
charistieviering, volkszang,  voorgan-
ger pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Zaterdag 29 september 18.30 uur: 
Geert en Marjan Engelen-Kappel; 
Marco Janssen (vanwege sterfdag).
Zondag 30 september: 09.30 uur: 
Carel van den Brekel; Henk Hendrikx; 
Wim van Boxtel.
Zondag 30 september: 11.00 uur: Mi-
riam Raessens; Paul Perrée; Fransje 
Ahuis-Philippa; Piet en Theo Keeris; 
Dorie Hiemstra-Keeris; Jan Matthijs-
se; Theo Saris en overleden familie; 
Harrij van der Velden en overleden 
ouders Van der Velden-Foederer; Jo-
han Schrauwen.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Mien 
Pas, Anton Kerssemakersstraat 15, en 
Lajos van der Bij, Jo van Dijkhof 20. 
Wij wensen de families en vrienden 
veel troost en sterkte bij het verwer-
ken van dit verlies.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 30 september 10.00 uur is er 
een Maaltijdviering, waarin ambts-
dragers worden aanvaard en losge-
maakt. Voorganger is ds C. Crouwel. 
Voor de kinderen is er kinderneven-
dienst. De collecte is in deze dienst 
voor het Jeugdwerk van de PGN. Na 
afloop van de dienst is er gelegenheid 
om samen koffie te drinken. 
Elke donderdag van 10-12 uur is er 
Open Huis, waarvoor u gewoon kunt 
binnenlopen voor een kop koffie of 
thee en een gezellig contact met ande-
ren.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 30 september, 09.30 uur: Eu-

charistieviering, volkszang, voorgan-
ger pastor S. Kuijpers.

Misintenties 
Harrie van der Putten en Bet van der 
Putten-Van Duijnhoven; Piet van den 
Putte en Peter van den Putte.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 30 september, 11.00 uur: Eu-
charistieviering, Seniorenkoor, voor-
ganger pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Cisca Geven-van den Heuvel; Jos van 
de Rijt; Jo Vorstenbosch.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Latijnse Heilige Mis
Donderdag 27 september: 17.30 uur 
Lof, 18.30 uur H. Mis.
Vrijdag 28 september: 07.15 uur H. 
Mis.
Zaterdag 29 september: 08.30 uur 
Heilige Mis.
Zondag 30 september: 18e zondag na 
Pinksteren, 10.30 uur Hoogmis.
Maandag 1 oktober: Heilige Mis wordt 
nader aangekondigd.
Dinsdag 2 oktober: 18.30 uur H. Mis.
Woensdag 3 oktober: 07.15 uur Heili-
ge Mis.

 

UITGAANSAGENDA komENDE pErIoDE: Opgave via redactie@ronddelinde.nl 
onder vermelding "uitgaansagenda"

Persoonlijk zou ik het niet in mijn 
hoofd halen om dicht in de buurt van 
deze bepantserde mannen te komen. 
Ze zien er bewapend met stok en 
schild gewoon niet toegankelijk uit. 
En dan ook nog een cordon! Heel an-
ders dan onze BOA’s of GOA’s in hun 
fleecetrui en met een bonnenboekje 
netjes opgeborgen in de borstzak. De 
boodschap luidt: ' wegwezen’.
Maar de Bestste wethouder dacht daar 
anders over. Op de vraag of hij mocht 
passeren, kreeg hij een klap met een 

schild, toen hij protesteerde nog een 
klap en toen hij zich kenbaar maakte 
als wethouder van Best, nog één.
Roepen tegen een opgefokte hooligan 
dat je wethouder in Best bent (of van 
Nuenen), had denk ik ook niet gehol-
pen.Of er een aangifte komt, is op 
maandagmorgen nog onduidelijk. 
Uitnodigen die ME-r, voor een feestje 
en een goed gesprek. Lijkt mij. Wel via 
Facebook! Want dan wordt het lekker 
druk. En komt de rest van de ME van-
zelf!

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Wethouder geslagen na duel PSV 
Door Elwien Bibbe

Bij zo'n kop in het ED begin ik meteen te lezen, want ik denk dat een sup-
porter van Feyenoord per ongeluk zijn teleurstelling over het verlies van 
zijn cluppie heeft botgevierd op een Brabander die toevallig ook wethouder 
in Best is.  Maar dat is niet zo. Het was een ME'er.  En zo stond ik even op het 
verkeerde been.

Open Top 
Trouwlocatie 
Route
De landelijke Top Trouwlocaties orga-
nisatie organiseert zondag 30 septem-
ber de eerste Open Top Trouwlocatie 
Route van 12.00 – 17.00 uur. Bruids-
paren hebben de mogelijkheid om 
vrijblijvend en zonder afspraak een 
van de 325 deelnemende trouw- en 
feestlocaties te bezoeken. Dit jaar zal 
ook Het Klooster haar deuren openen 
van 12.00 tot 17.00 uur en bruidsparen 
de mogelijkheid bieden om de diverse 
zalen te bezichtigen.  Sinds 2006 is de 
geheel gerenoveerde Raadzaal van Het 
Klooster tevens een officiële trouwlo-
catie waar getrouwd mag worden. 

       

Datum tijdstip activiteit organisatie plaats website    

September 09.00 zo. 19.00 woe. WSV Nuenen ingang tennisvelden Lissevoort www.wsvnuenen.dse.nl.      

Elke maandag 19.30 uur kienen in gerwen Narre-Kappen, Jong Leven D’n Heuvel, Gerwen     

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 uur Fietstocht Gerwen Werkgroep L. Gerwen  D’n Heuvel     

29 sept 9.30-15.00 uur Open dag  Biologische Groepstuin  Broekdijk www.biologischetuin-nuenen.nl.  

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

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

29 sept 21.00 uur Mega 80’s Party The Fabulous Party Band Het Klooster Het Klooster.org   

29 sept 21.00 uur Optreden Chardonnay Station Charlotte Sportlaan 12 www.stationcharlotte.nl   

29-30 sept  Mountainbikemarathon Gulbergen 24 Stichting MPN Landgoed Gulbergen www.gulbergen24.nl   

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

30 sept 10.00 uur Paddenstoelenwandeling IVN-Nuenen 2e P-plaats Stiphoutseweg www.ivn.nl/nuenen   

30 sept 11.00 uur Ad Scheepers jeugdtoernooi  HSCN  HSCN Lissevoort www.hscn.nl    

30 sept 13.00-17.00 uur KBO Seniorenorkest 25 jarig bestaan 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 11.00 -18 .00 uur Districtsgildedag Heilig Kruisgilde te Gerwen Lankveld 10 Gerwen www.heiligkruisgilde.nl   

30 sept 12.00-17.00 uur Open Top Trouwlocatie Route Het Klooster Het Klooster Het Klooster.org   

30 sept  Adoptie- en vriendendag in Dierenrijk Stichting Vrienden Dierenrijk Dierenrijk Nuenen www.vriendendierenrijk.nl   

30 sept 14.30 uur Striepke veur ons tejater Dorpshuis Liehout www.vierbinden.nl   

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

1 okt 19.30 uur Bijeenkomst over alcohol Centrum Jeugd en Gezin Commissiekamer gemeentehuis www.cjgnuenen.nl   

3 okt 19.30 uur Veilig online Centrum Jeugd en Gezin De Dassenburcht www.cjgnuenen.nl   

3 okt 18.00 Speelgoedbeurs  Dorpshuis Liehout www.vierbinden.nl   

3 okt 20.15 uur Roué Verveer - In zeer goede staat Het Klooster Het Klooster www.hetklooster.org   

3 tm 13 okt  Kinderboekenweek `Hallo wereld!`  bibliotheek Nuenen www.educatheek.nl   

5 okt 10.00-11.30 Workshop babymassage Centrum Jeugd en Gezin Zuidzorg, Kloosterstraat 15 www.cjgnuenen.nl   

6 okt 20.15 uur Pater Moeskroen - Karavaan Het Klooster Het Klooster www.hetklooster.org   

6-7 okt 11.00-17.00 uur Bezoek aan 100 ateliers L. van Vugt en L. Maréchal Eindhoven en regio www.atellierroute.dse.nl   

6-7 okt 13.00-17.00 uur KunsT met een grote T Kunst met een grote T centrum Nuenen www.kunstmeteengrotet.nl   

6 okt 16.00 uur Hengstenschouw Gerwen  Café De Stam, Gerwen     

7 okt  10.00-17.00 uur Zoek de Gouden Aardappel Vincentre Vincentre www.vgvn.nl    

7 okt. 10.00 uur Vincent van Goghrit De Coovelse menners Start Park Nuenen met defile www.decoovelsemenners.nl 

7 okt 11.00-13.00 uur Info bijeenkomst Speelkr8 Speelkr8 W. Pyrmontstraat, Eindhoven www.speelkr8.nl   
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Voetbal
P r o g r a m m a

Tennis

Korfbal

De Bocht ’80-Nederwetten  1-3 
giel van Korven mocht in de eerste minuut een vrije trap nemen en was 
direct trefzeker; 0-1. Hierna kwam de Bocht ’80 beter in de wedstrijd. Van 
Beek stond in de zesde minuut  oog in oog met keeper Thoonen van Neder-
wetten maar miste.
Daarna kreeg Nederwetten diverse kan-
sen maar  nog zonder resultaat. Toon 
van Rooij was in  in de 25ste minuut  
trefzeker toen hij de voorzet van Giel 
van Korven prima inkopte 0-2. Na een 
half uur leek Nederwetten de wedstrijd 
echt  te beslissen maar keeper Putmans 
van de Bocht redde subliem toen Pieter 
Donkers van dichtbij hard in schoot. 
Vlak voor rust tikte Putmans een kopbal 
van Toon van Rooij net over.
Direct na rust schoot Termeer een vrije 
trap hard in de rechter onderhoek; 1-2. 
Nederwetten nam daarna weer het heft 
in handen. In de 55ste minuut kopte 
Bart Sengers net naast. In de 60ste mi-
nuut scoorde Nederwetten uit één van 
de razend snelle counters. Toon van 
Rooij omspeelde de verdediging en 

schoot beheerst de 1-3 binnen. In de 
65e minuut werd een speler van de 
Bocht gevloerd en ging de bal op de stip. 
Peter Thoonen stopte de inzet echter 
uitstekend. 
In het laatste kwartier kreeg Nederwet-
ten nog enkele goede kansen uit coun-
ters maar de doelverdediger van de 
Bocht keepte voortreffelijk en liet zich 
niet meer passeren. Nederwetten won 
verdiend met 1-3. Volgende week de 
thuiswedstrijd tegen DEES uit Wintelre.

goes - Nuenen      1-3
Nuenen speelde wederom metdoelman Davey de Voogt op doel. ook had 
mark Werts zijn plaatsje op het middenveld weer teruggekregen ten koste 
van Len Koeman. 
De wedstrijd was amper 2 minuten 
oud toen Goes de bal, buiten het be-
reik van Davey Voogt hard op de paal 
schoot.  Na een klein kwartiertje 
kwam Goes dan toch op een 1-0 voor-
sprong. Josimar Pattinama was trefze-
ker. De eerste helft bleef Goes de be-
tere ploeg en kende nog enkele 
mogelijkheden. De beste kans voor 
Nuenen was voor Coen Jansen. Zijn 
kopbal ging echter helaas voorlangs. 
Na rust was Nuenen de betere ploeg 
en al na 1 minuut maakte Mark Werts 
de gelijkmaker.  Nuenen drukte nu 
door. Rick Wijnen kwam even later 
vrij voor de doelman van Goes. De 
laatste redde prima. Tien minuten la-
ter kon Rick Wijnen de ploeg uit Nue-

nen op voorsprong zetten. In de slot-
fase wist  Philippart uit een mooie 
aanval snoeihard de 1-3 binnen te 
schieten. Een prima overwinning van 
de groenwitten.
Volgens Goes trainer Gerard de 
Nooijer was de overwinning van Nue-
nen terecht op basis van de tweede 
helft. Het aanvallende spel van beide 
ploegen zorgde er voor dat de neutrale 
toeschouwer niets tekort kwam. Dat 
Goes nog punten gaat pakken mag 
ook een zekerheid zijn ook al staan ze 
momenteel op de laatste plaats. Nue-
nen speelt komende zondag thuis te-
gen EHC/Heuts. De wedstrijd op 
sportpark Oude Landen begint om 
14.30 uur.

rKgSV - EDN              2-2
Een wedstrijd met 10 gele kaarten en 2 rode kaarten. De scheidsrechter  was 
hierdoor duidelijk aanwezig.  De wedstrijd was meer spannend dan mooi te 
noemen. Dat het uiteindelijk een gelijkspel werd kan rKgSV zichzelf aan-
rekenen. 
Er werden soms pittige duels uitge-
vochten. Aan RKGSV- zijde vielen de 
meeste slachtoffers. Bram moest 
vroeg in de wedstrijd het veld verlaten 
na een ongecontroleerde actie van de 
spits van EDN. Hij kreeg geel, terwijl 
rood ook had gekund.  Ook Thijs 
moest de wedstrijd geblesseerd staken 
na een pittige aanval op zijn lichaam. 
Rainer moest naar de huisartsenpost 
om een wond boven zijn oog te laten 
plakken. Het was eigenlijk de wed-
strijd van de verzorgers die met enige 
regelmaat moesten opdraven. Zowel 
beide ploegen kregen kansen, maar de 
beste kansen kwamen voor RKGSV. 
Ongeveer halverwege de eerste helft 
kwam EDN met 10 man te staan. Een 
speler van EDN kon na twee gele kaar-
ten gaan douchen. Snel na rust werd 
het 1-0 voor Gerwen. Nick kopte de 
bal goed in na een prima voorzet van 
Jeffrey.  De ban was gebroken en 
RKGSV kreeg meerdere goede kansen 

om de score op te voeren. De keeper 
stond echter zijn mannetje.
Naarmate het einde steeds meer in 
zicht kwam, kreeg EDN steeds meer 
overwicht.  Ze kregen ook nog een 
strafschop. Het was een mindere fase 
van RKGSV en het liet zich met een 
man meer gemakkelijk terugdringen. 
Kort na de gelijkmaker kon Ton geluk-
kig goed inkoppen na een goede cor-
ner van Mike. De overwinning was nu 
binnen  handbereik, maar toch maak-
te EDN gelijk. De emoties liepen hier-
mee hoog op. Bram vlagde voor bui-
tenspel, maar de scheidsrechter 
negeerde dit volledig.  De bal werd 
over de keeper getild, die de bal niet 
goed kon wegwerken.  De scheids-
rechter weigerde naar Bram te gaan 
om toe te lichten waarom hij zijn vlag-
signaal niet overnam. Bram liet zich 
volgens de scheidsrechter te ver gaan 
en stuurde Bram weg.  Het leed was 
toen al geleden. 

RKSV NueNeN
Zaterdag 29 september
Geldrop - Nuenen Vet.A   .............. 16.15
Veteranen B – Wilhelmina Boys  . 16.15
Zondag 30 september
Nuenen 1 – EHC/Heuts 1  ...........  14.30
Nuenen 2 – RCS 2   ......................... 12.00
Nuenen 3 – Boxtel 2  .....................  12.00
WODAN 3 - Nuenen  4 ...............   12.00
SV Valkenswaard 5 - Nuenen 5  ..  10.00
Bladella  5 – Nuenen 6  .................. 12.00
Nuenen 7 – Geldrop 9  ................... 10.00
Nuenen 8 – LSV 4  .......................... 12.00
Nuenen 9 – Nederwetten 4  .........  10.00
Nuenen 10 – Brabantia 9   ............. 10.00
DVS 6 - Nuenen 11   ....................... 10.00
Brabantia VR1 - Nuenen VR1   ..... 11.00

RKGSV
Zondag 30 september
SVSOS 1 - RKGSV 1 ....................... 14.30
EMK 2 - RKGSV 2........................... 11.30
RKGSV 3 - Nederwetten 3 ............ 12.00
RKGSV 4 - Best Vooruit 9 ............. 10.00
WODAN 13 - RKGSV 5 ................ 12.00

RKVV NedeRwetteN
Zaterdag 29 september
Veteranen: vrij ivm vrijwilligersavond
Zondag 30 september
Nederwetten 1 - DEES 1  ............... 14.30
Nederwetten 2 - Tivoli 2  ............... 10.00
RKGSV 3 - Nederwetten 3  ........... 12.00
Nuenen 9 - Nederwetten 4  ........... 10.00
Nederwetten Da1 - DEES Da1  .... 10.00
Nederwetten Da2 - Tivoli Da1  .... 10.00

eMK
Zondag 30 september
Braakhuizen - EMK 1 ..................... 14.30

KoRfbal
Zondag 30 september 
NKV 1 - BMC 1  ............................. 14.30

ad Scheepers jeugdtoernooi bij HSCN
Het jaarlijkse Ad Scheepers Jeugdtoernooi zal dit jaar plaatsvinden op zondag 30 
september 2012. Alle honkballertjes uit het zuiden zijn van harte welkom bij 
Honk en Softbalclub Nuenen op Sportpark de Lissevoort. Er zijn wedstrijden ge-
organiseerd voor alle leeftijdsgroepen van de jeugd. Behalve het toernooi met 
sportieve wedstrijden zijn er tal van activiteiten zoals schminken, springkussen, 
loterij, hamburgers eten, kijken naar een competitiewedstrijd van de senioren. 
Iedereen is van harte welkom om een kijkje te komen nemen op Sportpark De 
Lissevoort op zondag 30 september vanaf 11.00 uur. Om 15.00 uur zal het eerste 
herenhonkbalteam zijn laatste competitieduel afwerken tegen Twins uit Ooster-
hout.NKV 1- Klimop 1  11-10

Na een sterke wedstrijd tegen Keizer Karel vorige week, stond er nu een 
lastige wedstrijd op de planning. Vorig jaar wist Klimop 3 punten van NKV 
te winnen en dus was het zaak Klimop niet te onderschatten.
 Het concentratielevel was te laag bij 
aanvang, waardoor de wedstrijd wat 
moeizaam op gang kwam. Gelukkig 
wist NKV de eerste 20 minuten vaak 
de kansen te benutten, waardoor ze 
toch al snel op een 6-1 voorsprong 
kwam. Helaas verslapte toen de verde-
diging en werden de kansen in de aan-
val niet meer scherp afgemaakt. Klim-
op wist het mandje steeds vaker te 
vinden, waardoor het op slag van rust 
toch 6-4 was. 

De tweede helft startte goed door een 

700 km voor 
Duchenne Heroes
Voor de 7e maal werd de Duchenne 
Heroes challenge gehouden. Van 9 
tot en met 15 september gingen 300 
mountainbikers van Luxemburg via 
België en Duitsland, via de Lim-
burgse heuvels naar de finishplaats 
Nijmegen.
Het goede doel
Geld inzamelen voor medicijnen te-
gen de ziekte van Duchenne. Een 
spierdystrofie bij jonge jongens. In to-
taal is er door 300 mountainbikers een 
bedrag van € 1.130.860,- opgehaald 
om een medicijn te vinden tegen deze 
vreselijke ziekte. Peter Derks heeft 
voor de 3e maal deze monstertocht 
gereden en uitgereden. Dit jaar was 
het nog zwaarder. Namelijk 736 km 
lang en 10.510 hoogtemeters. Samen 
met 3 collega’s (Ponfit MTB team-
4stef ) heeft hij ruim          € 17.000,- op-
gehaald en de tocht gefietst. Voor 
meer info of sponsoring kunt u con-
tact opnemen met Peter Derks via een 
mailtje naar peter.d@onsnet.nu. Ook 
volgend jaar gaat deze kanjer weer 
fietsen voor dit goede doel. Meer info 
van dit jaar zijn te vinden op www.du-
chenneheroes.nl.

EmK -
Den Dungen     0-3
al direct na de aftrap was duidelijk 
dat dit een sterkere  tegenstander 
was dan de twee voorgaande. EmK 
werd direct onder druk gezet en dat 
resulteerde in de 6e minuut in de 0-1. 

Een afgeslagen bal na een corner van 
Den Dungen werd aan de rand van het 
zestienmetergebied uitstekend inge-
kopt en doelman Cuppen was voor de 
1e keer deze wedstrijd verslagen. In de 
36e minuut werd een voorzet van Den 
Dungen vanaf rechts, vrij voor doel in-
gekopt en keek EMK tegen een 0-2 
achterstand op. Een overtreding van 
EMK speler Marcel Janssen werd vlak 
voor rust met geel bestraft. Na het ge-
ven van commentaar werd deze speler 
nogmaals met geel bestraft en moest 
EMK met 10 spelers verder. 

EMK begon met een aantal omzettin-
gen  aan de 2e helft en creëerde zelfs 
enkele kleine kansjes. Toch was het 
slotconcert voor Den Dungen. In de 
85e minuut werd de bal bij de 2e paal 
binnen geschoten. 

Europese titel thaiboksen 
voor robbie Hageman
Robbie Hageman uit Nuenen heeft zaterdag de Europese titel thaiboksen in de 
koningsklasse tot 70 kilogram in de wacht gesleept. In het Indoorsportcentrum 
in Eindhoven klopte de 21-jarige Eindhovenaar zijn Belgische tegenstander Mo-
hammed Bouzagou. De jury wees Hageman, die uitkomt voor Siam Gym / Gol-
den Glory als winnaar aan. Volgens de jury  was hij in alle vijf rondes beter dan 
zijn 26-jarige opponent. 
Deze prestatie is uniek, omdat Robbie naast zijn sporten inmiddels bezig is aan 
zijn derde jaar aan het Johan Cruijff College, een HBO opleiding voor alleen top-
sporters. De meeste tegenstanders in deze koningsklasse zijn full time met deze 
sport bezig.

mooie aanval en dat resulteerde met-
een in een doelpunt. NKV wist dit ge-
voel echter niet goed vast te houden, 
waardoor het op het einde nog onno-
dig spannend werd. NKV hield geluk-
kig de rust in het vak, waardoor er nog 
een mooie kans ontstond. De wed-
strijd eindigde met een krappe winst 
voor NKV. Eindstand: 11-10. 

Volgende week staat er wederom een 
thuiswedstrijd op het programma, 
ditmaal tegen BMC om 14.30 uur op 
het Wettenseind.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

Robbie Hageman (links) in de ring bij het EK thaiboksen.

Uitslagen TV De goudhoek
Na een hele goede week met lange wedstrijden zijn op zaterdag 15 septem-
ber in een aantal spannende finales de Clubkampioenen Dubbel van Ten-
nisvereniging de goudhoek bekend geworden. 

Voor 2012 zijn de kampioenen:
Dames dubbel 8 Corienne Janssen en Sandra van Bladel. 
Dames dubbel 6/7 Chantal Bekkers en Dorothé Sanders. 
Heren dubbel 7 Ronald Wouters en Bart Bunthof. 
Heren dubbel 5 Dennis van Bladel en Jos Huuskes. 
Meer informatie over deze gezellige vereniging en hun activiteiten is te vinden 
op goudhoek.nl.

Trotse Clubkampioenen tonen hun 
trofee.



Olijf
r e s t a u r a n t

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

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

Italiaanse wijn en spijsavonden op 1 en 2 oktober bij Olijf.
 

Op 1 en 2 oktober organiseren wij twee Italiaanse avonden.
U wordt om 19.00 uur ontvangen in restaurant Olijf waar wij 

u met een apéritief verwelkomen.
 

Vervolgens zullen wij een Italiaans 5 gangenmenu 
voor € 67,50 per persoon serveren.

Het menu zal bestaan uit een voorgerecht, 
1e tussengerecht, 2e tussengerecht, hoofdgerecht 

en een dessert. (Dit is inclusief wijnapéritief, 5 bijpassende 
glazen wijn, koffie of thee). Alleen gebruik maken van het 

Italiaanse menu kan ook (€ 39,50 p.p.)
 

Gedurende deze avonden willen wij u kennis laten maken 
met kwaliteitswijnen van de familie Marrone uit La Morra, 

Piemonte.  Serena Bertone-Marrone en Marco Bertone, 
werkzaam binnen dit familiebedrijf zullen die avonden, 

assisteren bij Olijf. Uiteraard is Raimondo Schirru 
(Italiaanse wijnleverancier) er ook.

 
Mocht u een gesprek met hen aan willen gaan, kunt u 

ervaren hoe boeiend en inspirerend zij, deze passie voor 
wijnen over weten te brengen.

 
Wij kijken er naar uit u bij Olijf te mogen ontvangen, om u 
heerlijke wijnen te laten proeven in combinatie met lekker 
eten, om net zoals de Italianen, te genieten van het goede 
leven en deze avond af te mogen sluiten met een mooie 

espresso, wellicht in combinatie met een van onze grappa’s.
 

Uiteraard is het ook mogelijk om deze avonden gebruik te 
maken van onze a la carte kaart.

Ter versterking van de cliëntenraad zijn wij op zoek naar een 

Lid cliëntenraad

Bijzonder werk vraagt om bijzondere mensen

MEER WETEN? GA NAAR WWW.ST-ANNA.NL

Beschikt u over bestuurlijk inzicht, een breed sociaal netwerk 
en heeft u belangstelling voor en/of ervaring met de zieken-
huiszorg? Is er daarnaast bestuurlijk of beroepshalve geen 
binding met de St. Anna Zorggroep waartoe het ziekenhuis 
behoort en bent u woonachtig in het verzorgingsgebied van het 
St. Anna Ziekenhuis? Dan gaan wij graag in gesprek met u. 
Aangenaam Anna.

Het St. Anna Ziekenhuis is gevestigd in Geldrop en Eindhoven. Samen 
met Ananz, bestaande uit 4 woonzorgcentra en medisch sport-
gezondheidscentrum TopSupport, vormen zij de St. Anna Zorggroep. 

BERG 62 NUENEN
040-2839839

-  Wij zijn exclusief dealer van Solidfloor voor Zuid-Nederland
- Wilt u zich voorstellen hoe uw vloer eruit ziet? Gebruik dan de unieke foto-service (www.solidfloor.com)
- Solidfloor en Piet Boon hebben een collectie vloeren ontworpen. Deze en nog 30 andere vloeren 
 (steeds 20m2) tonen wij u graag in onze showroom.
- Wij zijn ook dealer van Adler (www.adlerparkett.com) en Hakwood (www.hakwood.com)
- Al 30 jaar gaan wij voor kwaliteit. Zo gebruiken wij alleen lijmen en lakken van Akzo-Nobel.
- Adler kan in München planken van 50 cm breed en 7 meter lang uit één boom zagen. Minder breed en
 lang kunnen wij vanaf € 35 /m2 een prachtige vloer aanbieden. Mét onze garantie en die van Akzo-Nobel.WWW.CHATEAUVLOEREN.NL

Ook dit jaar staan we weer op de

Woonbeurs in de RAI
t/m 30 september (Hal 10 Style)

Op 6 en 7 oktober
staat Nuenen in het teken van 

Kunst met een grote T. 
Wij stellen onze monumentale

St. Janshoeve ter beschikking aan
vijf Nuenense kunstenaars:

Jan Appels
Ellen Berens

Toon van der Wolf
Jan Nijssen

Lea te Dorsthorst
                

 Wij wensen hen veel succes 

Een nieuwe training Grammatica Engels voor

4 havo/vwo en hoger start 22 oktober. Schrijf je nu in!

www.meestersinleren.nl tel. 040 7870507WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

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

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

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

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

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