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Weekdiensten
spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:____________________________ 
spoedpost
spoedpost st. Anna,
St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.

tel. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.____________________________
spoeddienst ApotHeken:
Centrale dienstapotheek eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.

tel. 040 - 243 66 66
Ma. t/m. vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen
extrA openstelling in nuenen:
Apotheek nuenen, Parkstraat 36.
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Zaterdag 11.00 - 13.00 uur.
Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. 
Benu Apotheek kernkwartier,
Hoge Brake 2. 
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 18.00 uur. 
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BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

Renovatie aan 
Dorpswerk-
plaats Nuenen 
gaat verder

Steven 
Kruijswijk 
laat Vuelta 
schieten
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17 augustus 
Open dag 
Peuter-
speelzalen

Opwettenseweg 50 • 5672 AJ Nuenen
040 - 283 67 40 • GSM: 06 - 30 489 968

E-mail: p.bisseling@onsnet.nu

Bentje Bisseling
Wespenbestrijding

Reiniging en hydrofoberen
Kelderdichting
Boktor / Houtwormbestrijding
Klusjes in en rondom huis

Wielerronde van Nuenen 
op zondag 25 augustus

p zondag 25 augustus organiseert Wielervereniging TML Dom-
melstreek de VAG Techniek Ronde van Nuenen. De wedstrijden 
worden verreden in het centrum van Nuenen door de Vincent 
van Goghstraat, de Margot Begemanstraat, Rutger van Erplaan, 

Everhard van Doernelaan, Papenvoort, Berg en Park waar de start en finish 
zullen zijn.
Deze dag zullen er wedstrijden verre-
den worden  vanaf 10.00 uur in 7 jeugd 
categorieën, Nieuwelingen  en  Elite.
Om 15.30 uur is de start van de Elite 
mannen en Beloften voor een wed-
strijd over 80 km.

Vorig  jaar lieten  tijdens de Ronde van 
Nuenen, die gereden werd  in een ver-
zengende hitte van boven de 35 gra-
den, bij de dames Petra Dijkman en bij 
de elite Twan Castelijns een fantasti-
sche solo  zien. De wedstrijd voor de 
Elite  is de finale wedstrijd voor het 
Kempen klassement. Aan deze wed-
strijd zullen veel regionale favorieten 
deelnemen, maar ook enkele toppers 
van buiten de regio hebben zich inge-
schreven. Onder anderen Marco Brus, 
Hans Dekkers en Ronald Roos zijn po-

tentiële kandidaten voor het podium, 
die zich al op de startlijst gemeld heb-
ben. 

Bij de nieuwelingen zullen voor TML 
Dommelstreek Marijn Renders en de 
gebroeders Raaijmakers de eer hoog 
willen houden. Bij de jeugd zullen 
voor de organiserende vereniging on-
der anderen de broertjes Kisters en de 
Groof van zich willen laten spreken.  
In totaal zullen er tussen 10.00 en 
14.00 uur  zo’n  150 tot 200 rennertjes 
aan het vertrek komen. 
Dat  de organisatie hier in een korte 
tijd een groot aantal renners startgele-
genheid kan bieden is een doorslag 
gevende factor geweest om de jeugd 
categorieën toe te voegen aan het pro-
gramma. 

Taaftere en Kwartjesvolk

DE Middag van 
het Brabantse Lied
Op zondag 25 augustus 2013 wordt DE Middag van het Brabantse Lied 
georganiseerd door de Stichting Brabants Dialectenfestival in het Open-
luchttheater van Mariahout. Taaftere en Kwartjesvolk zullen een optreden 
verzorgen.
Taaftere is een 3-mans formatie uit 
Volkel die tweetalige nummers brengt 
(Brabants en Nederlands). Ze zingen 
één-, twee- of driestemmig afgewis-
seld door instrumentale intermezzo’s. 
Ze spelen vooral eigengemaakte mu-
ziek. 
De groep bestaat uit: Mark Söhngen 
(zang, accordeon, trekharmonica), 
Mario van der Linden (zang, gitaar) en 
Willy Verkuijlen (zang, mandoline en 
basgitaar).
Kwartjesvolk komt uit Zeeland en werd 
in 1981 opgericht. Sinds 1987 bestaat 
de groep uit Tiny van Schijndel (zang 
en gitaar), Tinus Verstraten (zang), Ge-
rard van de Schans (zang en  fluit), 
Henk Merx (zang, drums, gitaar en 
mandola), Hent van den Heuvel (zang 
en accordeon), Jan van Schijndel (zang, 
accordeon, draailier, gitaar, hommel, 
bouzouki en mondharmoinica), Walter 
Huvenaars (techniek) en Piet Huve-
naars (niet muzikale activiteiten). De 
groep zingt traditionele liedjes met hu-
mor en moraal. Daarbij worden de ge-
zongen verhalen aan elkaar gepraat en 
soms gekostumeerd uitgevoerd.

IVN Nuenen: heidefietstocht 
IVN Nuenen organiseert op zondag 18 augustus een fietstocht door bloeiende 
heidegebieden, een afwisselende tocht door de natuur met enige stops om aan-
dacht te geven aan natuurhistorische  plekken. Het belangrijkste doel is het ge-
nieten van de paarse heide en haar omgeving tijdens de fietstocht. Het vertrek is 
om 10.00 uur per fiets vanaf de tuin van Het Klooster, Park 1 in Nuenen.
De fietstocht is ongeveer 45 kilometer en duurt tot ongeveer 15.00 uur. Eten en 
drinken tijdens pauzes onderweg zelf meenemen, het meenemen van een ver-
rekijker wordt sterk aanbevolen. Deelname aan deze fietstocht is gratis. Info: 040 
2421423.

Twan Castelijns (archieffoto Theo van Sambeek) de winnaar van vorig jaar.

Aanvang voorstelling is om 14.30 uur, 
toegang € 8,- per persoon. Kaarten 
kunnen gekocht worden aan de thea-
terkassa of reserveren via www.oltm.
nl, onder ‘programma’. Bij slecht weer 
wordt de voorstelling verplaatst naar 
het Buurthuis aan de Bernadettestraat 
in Mariahout. 
En voor uw agenda: op zondag 8 juni 
2014 vindt de elfde editie van het 
tweejaarlijkse Brabantse Dialectenfes-
tival plaats.

Helaas is er in de laatste jaren een 
trend van steeds later inschrijven ont-
staan. Daarom verwijzen we u voor de 
laatste stand van zaken naar de web-
site www.tmldommelstreek.nl of de 
facebook pagina van de ronde van   
Nuenen. Hier zullen in de laatste week 
voor de wedstrijd de laatste updates 
geplaatst worden.

Rond het parcours zal de horeca haar 
terrassen weer groots opzetten, waar 
onder het genot van een hapje en een 
drankje de wedstrijden gevolgd kun-
nen worden. 

De organisatie hoopt op zzondag 25 
augustus op veel bezoekers in het cen-
trum van Nuenen.

Blazerij De Molshoop 
a.s. zondag in Weverkeshof
Op zondag 18 augustus vanaf 14.30 uur zal Blazerij De Molshopp optreden 
in Dorpsboerdeij Weverkeshof.
De Molshoop werd 34 jaar geleden op-
gericht door een groep enthousiastelin-
gen uit de Molvense Erven in Nuenen. 
Beginnend als een groep buurtgenoten 
die in 1979 het Nuenens carnaval mede 
kleur gaf, is de Molshoop inmiddels uit-
gegroeid tot een 18-koppige blaaskapel 
met een groot repertoire. Zij brengen 
muziek dat varieert van Zuid-Ameri-
kaans, tot blues en dixieland. Ook hits 
uit de jaren ‘60, ’70 & ‘80 vormen on-
derdeel van het repertoire. Nummers 
als o.a. Copacabana, Basin street blues, 
Big Swing Face, Bourbon Street Parade, 

Some of these days, Let,s Twist Again 
en When I’m 64 zullen zeker de revue 
passeren. Uiteraard is de entree weer 
gratis. Hugo van Berckellaan 5 te Nue-
nen. www.weverkeshof.nl.



De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt vanaf 1 
juni 2013 volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
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WAT HOUDT OUDERS VAN JONGEREN 
VAN 12 TOT EN MET 16 JAAR BEZIG?   
WIE WIL ONS ADVISEREN?
De gemeente Nuenen en het Centrum voor Jeugd en Gezin zijn op zoek 
naar ouders die willen meedenken over wat jongeren en hun ouders 
bezighoudt.
In een discussiebijeenkomst willen we met ongeveer 10 ouders praten 
over zaken als opvoeden, uitgaan en alcoholgebruik. Wij zijn erg 
nieuwsgierig naar uw mening en advies. 

Bent u vader of moeder van een of meerdere kinderen tussen de 12 en 
16 jaar en lijkt het u leuk om mee te doen?
Meld u dan aan en praat mee op maandagavond 9 september 2013 
of op maandagavond
16 september 2013. Het zal ongeveer 1,5 uur duren.

Aanmelden of informatie: m.vanonzenoort@nuenen.nl of via telefoon-
nummer (040) 2631671.

PARKEREN VAN CARAVANS, 
KAMPEERWAGENS, AANHANGWAGENS E.D.
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor de opsporingsambtenaren (BOA’s) zijn 
benoemd. Wij zien gedurende week 34 en 35 extra toe op het thema 
“Parkeren van caravans, kampeerwagens, aanhangers e.d.”. Op de 
naleving van andere regels wordt uiteraard ook toegezien. 

Door het parkeren van bijzondere voertuigen kunt u overlast voor de 
omgeving veroorzaken. Denk hierbij aan parkeerplaatsen die onnodig 
bezet worden of het uiterlijke aanzien van uw straat. Daarom hebben 
wij regelgeving voor het plaatsen van bijzondere voertuigen. U mag 
een woonwagen, kampeerwagen, caravan, magazijnwagen, aanhang-
wagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig:

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

•	 maximaal	vijf	achtereenvolgende	dagen	geparkeerd	houden	op	een	
plaats die zichtbaar is vanaf een openbare plaats (op de industrie-
terreinen De Pinckart, Berkenbosch (met uitzondering van de 
uitbreiding), Eeneind I en Eeneind II geldt deze beperking van vijf 
dagen niet). Let op, dit geldt dus ook voor uw oprit of voortuin;

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

Als u een caravan, camper of een ander bijzonder voertuig wilt plaat-
sen, houd dan rekening met deze regels. Overtredingen die door onze 
BOA’s worden geconstateerd kunnen leiden tot een boete van 90 
euro. De regels komen uit  de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). 
U kunt deze vinden op www.nuenen.nl of www.wetten.nl.

Als u wilt weten of het bestemmingsplan de stalling van voertuigen op 
uw achtererf toelaat, kunt u een afspraak maken via het telefoonnum-
mer 040-2631 631. Ook voor vragen over dit artikel of voor meldin-
gen over campers, caravans e.d. kunt u contact opnemen met dit 
nummer. Daarnaast kunt u via www.nuenen.nl uw melding doen. 

BLIK EN OUD IJZER-INZAMELING
Binnen onze gemeente worden momenteel reclamepamfletten (flyers) 
verspreid door inzamelaars om door hen het oud ijzer, kleding, 
schoenen, elektronisch apparaten, kabels, accu’s, fietsen e.d. op te 
laten halen.

Illegaal
Deze inzamelaars zijn niet door de gemeente aangewezen als inzame-
laars en zijn dus illegaal. Wij willen u erop wijzen dat het aanbieden 
van bovengenoemde materialen aan deze particuliere inzamelaars 
strafbaar is voor zowel de inzamelaar als de aanbieder, dus ook uzelf.

Opbrengsten milieustraat ook uw voordeel
Verschillende afvalstoffen zoals metaal, blik, oud ijzer en papier zijn 
veel geld waard. 
Metaal, blik en oud ijzer kunt u gratis en onbeperkt naar de milieustraat 
brengen. 
Wanneer u het metaal naar de milieustraat brengt, zijn de opbrengsten 
voor de gemeente. Met deze opbrengsten kunnen we een groot deel 
voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval betalen. 
Zonder deze opbrengsten is de afvalstoffenheffing hoger. 

Andere afvalstromen
Ook kunt u blik, metaal en oud ijzer weggooien in de restafval con-
tainer. Vóór verbranding van het restafval wordt metaal namelijk uit 

het restafval gehaald en hergebruikt.
Voor het inleveren van andere afvalstromen (zoals kleding, schoenen, 
accu’s e.d.) verwijzen wij u naar onze afvalwijzer via www.nuenen.nl 

Melden
U kunt een melding maken over het illegaal ophalen via het meldpunt 
van de gemeente Nuenen 040 2631 631 of een mail naar gemeente-
huis@nuenen.nl 
 

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

Soort Datum Dossier- Locatie Activiteit
aanvraag  ontvangst  Nummer    

Regulier 05/08/2013 N-HZ-2013-0086 Velakker 19 Wijzigen gebruik  

Deze aanvragen liggen vanaf heden ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Hiertegen kan geen 
bezwaarschrift worden ingediend. Dit kan pas nadat omgevingsver-
gunning is verleend.

Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij het college van burgemeester en wethouders is de volgende aan-
vraag om vergunning op grond van de A.P.V. en bijzondere wetten 
ingekomen:

•	 Aanvrager:	Wandelsportvereniging	Nuenen	voor	het	organiseren	
van de 5e Vincentwandeling op 29 september 2013 vanaf S.C.A. 
D’n Heuvel in Nuenen.

Naar aanleiding hiervan wordt eenieder in de gelegenheid gesteld bin-
nen 2 weken na deze publicatie zijn of haar zienswijze in te dienen bij 
het college van Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.,  Postbus 
10.000, 5670 GA  Nuenen.

De aanvraag ligt ter inzage gedurende de openingstijden van het ge-
meentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en tevens op 
woensdag van 14.30 uur tot 19.00 uur) bij de receptie van het gemeen-
tehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.

INGETROKKEN AANVRAGEN  
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Soort Datum Dossier- Bouwadres Bouwactiviteit
aanvraag  intrekking  Nummer    

Regulier 07/08/2013 N-HZ-2013-0069 Parkstraat 13A Wijzigen gebruik 
 

VERLEENDE VERGUNNINGEN EN 
ONTHEFFINGEN
Er is ingevolge het Besluit Algemene Voorwaarden en 
Bepalingen Machtiging en Mandaat

Een reguliere omgevingsvergunning verleend voor:

Datum Dossiernr. Bouwadres Activiteit Omschrijving Verzend-
besluit      datum 
 
05/08/ N-HZ-2013- Broekdijk 18 (Ver)bouwen  Oprichten en 05/08/ 
2013 0031  bouwwerk uitbreiden stal 2013 
   Gebruik     
   gronden of     
   bouwwerken     
   in strijd met     
   bestemmingsplan    
  
06/08/ N-HZ-2013- Gulberg 18 Bouwen  Oprichten 06/08/ 
2013 0082  bouwwerk dockshelter 2013 
  
06/08/ N-HZ-2013- De Huufkes Gebruik gronden  Wijzigen gebruik 06/08/ 
2013 0083 81H of bouwwerken  ten behoeve van 2013 
   in strijd met  het vestigen van   
   bestemmingsplan een garagebedrijf   
    
06/08/ N-HZ-2013- Dubbestraat Gebruik gronden  Tijdelijk wijzigen 06/08/ 
2013 0053 4 of bouwwerken  gebruik ten 2013 
   in strijd met  behoeve van circus-   
   bestemmingsplan voorstellingen    
    in de periode 8 t/m    
    11 augustus 2013   

De vergunningen liggen vanaf heden ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Tegen desbetref-
fende besluiten kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag 
van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het College 
van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 10.000, 
5670 GA  Nuenen.

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

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten

Besluit op grond van de APV en Bijzondere wetten:

•	 aan	Stichting	Fontys	zijn	vergunning	en	ontheffing	verleend	voor	
het overnachten van studenten in de periode van 19 tot en met 21 
augustus 2013 op het braakliggend terrein aan de Pastoorsmast 
ter hoogte van het scoutinggebouw t.g.v. de introductieweek van 
Fontys	Hogescholen	Eindhoven	afdeling	Verpleegkunde	(verzend-
datum 7 augustus 2013);

•	 aan	de	heer	Clermonts	zijn	vergunningen	en	ontheffingen	verleend	
i.v.m. het organiseren van het dorpsfeest/kermis op het terrein aan 
de Koppeldreef in Nederwetten in de periode van 16 tot en met 
19 augustus 2013 (verzenddatum 7 augustus 2013);

•	 aan	het	Heilig	Kruisgilde	zijn	vergunningen	en	ontheffing	verleend	
voor het organiseren van een kofferbakverkoop op zondag 22 
september 2013 op het terrein aan het Lankveld 10 in Gerwen 
(verzenddatum 7 augustus 2013);

•	 aan	Harley	Davidson	Club	Gerwin	zijn	vergunningen	en	ontheffing	
verleend voor het organiseren van het jaarlijks Harleyweekend in 
de periode van 30 augustus 2013 tot en met 1 september 2013 op 
het terrein van strandbad Nuenen aan de Enodedreef (verzend-
datum 8 augustus 2013);

•	 aan	Backstage	Chevy	Club	zijn	vergunningen	en	ontheffing	verleend	
voor het organiseren van het American Car Weekend in de peri-
ode van 6 tot en met 8 september 2013 op het terrein van Strand-
bad Nuenen aan de Enodedreef (verzenddatum 8 augustus 2013);

•	 aan	Stichting	Scouting	Panta	Rhei	zijn	vergunningen	en	onthef-
fingen verleend voor het organiseren van een vlooienmarkt op 14 
en 15 september 2013 op het terrein aan Pastoorsmast 12 bij het 
scoutinggebouw (verzenddatum 9 augustus 2013).

Indien u het met deze beschikkingen niet eens bent kunt u op grond 
van de Algemene Wet Bestuursrecht hiertegen binnen 6 weken na 
datum van verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen bij 
het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burge-
meester van de gemeente Nuenen c.a., Postbus 10.000, 5670 GA  
Nuenen.
Indien bezwaar is gemaakt, kan door de indiener van het bezwaar-
schrift een verzoek tot voorlopige voorziening worden gedaan bij de 
voorzieningenrechter bij de rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 
90.125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

KENNISGEVING BESLUIT MOBIEL BREKEN 
BOUW- EN SLOOPAFVAL
Burgemeester en wethouders maken bekend dat op 24 juli 2013 een 
melding ingevolge het ‘Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval’ is 
ontvangen van Beekmans Recycling, Hurkse 28 te Erp. De melding 
betreft het mobiel breken van bouw- en sloopafval op de locatie 
Soeterbeek 3  te Nuenen.

De werkzaamheden zullen naar verwachting 15 werkdagen duren en 
vinden plaats in de periode vanaf 26 augustus tot en met 13 septem-
ber 2013. De werkzaamheden zijn beperkt van 07.00 uur tot 17.00 uur. 

Het ‘Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval’ bevat onder meer 
voorschriften ter beperking van geluids- en stofoverlast. Deze melding 
dient slechts ter kennisgeving, het is dan ook niet mogelijk tegen deze 
melding bezwaar te maken. Een mondelinge toelichting kunt u tijdens 
kantooruren verkrijgen van de heer G. Koops, te bereiken via telefoon-
nummer (040) 2631631.

De melding en andere ter zake zijnde stukken, liggen met ingang van 
15 augustus tot en met het einde van de werkzaamheden elke werkdag 
tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentehuis in Nuenen.

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

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

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
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende 
website: www.nuenen.nl
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PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

  

Reclames geldig t/m zaterdag a.s.ToT ziens bij

Voor ideeën en recepten:www.tebak.keurslager.nl

PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

  

SPEciAALzAAK
iN AARdAPPELEN

gROENTE EN FRUiT

PARKSTRAAT 12
Nuenen, 040-2840408

Groente
& Fruit

WeekeNDreclame: 16 & 17 aug: 
Holl. Bospeen, per bos  .............. 0,99
NWO. Victoria Druiven, hele kilo  2,49
Paraquayos, hele kilo  .................... 2,49
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 19 augustus:

Wittekool, panklaar, 1/2 kilo .............. 0,79
DINsDag 20 augustus:

spitskool, panklaar, 1/2 kilo .............. 0,89
WOeNsDag 21 augustus:

savooiekool, panklaar, 1/2 kilo  .... 0,89
DONDerDag 22 augustus:

Worteltjes, panklaar, 1/2 kilo  ........... 1,25
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
geHele Week VaN 16 t/m 22 augustus:

cherry tomaten, per doosje  ... 0,99
kiwi’s NW. Zeeland, 8 stuks  ..... 1,99
Wittekool Zoet/Zuur, 250 gram  1,59
Perssinaasappels, 12 stuks  . 1,99

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

     

Aanbiedingen KERSVERS
Wacht niet tot zondag!

Ga voor een 
lekker stukje vlees!!!

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

Iedere week het brood 
van de week voor € 1,75

Lekkers van de Echte Bakker !!

DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN

Voorheen bakkerij Verhallen

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Godfried de Vocht 

Runder Hamburgers
Iedere 4e

 ..........................Gratis 

“Carpaccio Rosso”
100 gram ......................................2,45

Bij 150 gr. Runder Rookvlees
100 gr. Eier salade ............GRATIS

Toren van Pisa
100 gram ......................................2,25
Runder Rib Eye Reepjes
100 gram ......................................2,20 

Bijna al onze broodjes,
gaan warm de deur uit!!

sPecIal

kOOPJe

sPecIal

suPer!!!

AppelflAppen
3 + 1 GRATIS

peperkoek
(met en zonder kAndij)

€ 2,25

alle soorten 
stokbrood

€ 1,25 
Met kans op een weekendje weg

geldig t/m zaterdag 17 augustus

geldig t/m zaterdag 31 augustus

T  040 283 16 96

F   040 283 95 09

De Pinckart 9

5674 CB Nuenen

E  ln.nenowhv@ofni 

I   www.vhwonen.nl

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

19
92

2

raamdecoraties, shutters &

horren 

overgordijnen & inbetweens

vloerbedekking

karpetten & kleden op maat

marmoleum, vinyl & pvc-stroken

Kijk nu op onze website

www.vhwonen.nl
voor o.a. lopende acties.

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

Copyright © 2012 Zumba Fitness, LLC | Zumba®, Zumba Fitness® en de Zumba Fitness logo’s zijn handelsmerken van Zumba Fitness, LLC

Aanmelden: www.sanjani.nl Contactinformatie: zumba@sanjani.nl 

Join the party! 
Ga op in de 
muziek met 
SanJani!
   
Na eeN succesvol seizoeN gaat de 
tweede cursus weer vaN start op 
maaNdag 2 september eN woeNsdag 4 
september! meld je Nu aaN voor eeN 
gratis proefles of volledige cursus!

 

 

 

 

 
 

Instructrice: Sanne Teesink

Start cursus: maandag 2 september & 
woensdag 4 september
Tijd: 19.30u 20.30u
Locatie: OBS de Rietpluim
Ouwlandsedijk 27 Nuenen
Cursuskosten: 15 lessen €100,- of 30 lessen €165,- 

Zumba by Sanjani!
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"Regelmatig heb ik klachten aan mijn spieren en gewrichten, bijvoor-
beeld aan mijn nek, schouder, armen/benen of lage rug. In rust en ‘s 
ochtends zijn deze stijf en bij inspanning gaat het juist beter”.  Een voor-
beeld waar een Osteopaat door toepassing van het Fasciaal Distorsie 
behandelingsmodel wat voor u kunt betekenen!

Fasciaal distorsie behandelingsmodel
Osteopaat Stephan Typaldos D.O. ont-
wikkelde in de jaren 90 van de vorige 
eeuw een nieuwe revolutionaire behan-
delmethode voor problemen van het 
fasciaal (= bindweefsel dat zorgt voor 
de beweeglijkheid tussen twee structu-
ren en bevat de zenuw- en bloedvaten) 
systeem. Hij noemde dit het Fasciaal 
Distorsie Model of kortweg F.D.M.
Het viel Typaldos op dat overal op de 
wereld mensen klachten op dezelfde 
manier beschrijven met hun lichaams-
taal. De ene patiënt beschrijft pijn in de 
schouder met het strijken langs de bo-
venarm, de ander knijpt met de hand in 
het schoudergewricht, de volgende 
drukt met de duim ter hoogte van de 
nekspier terwijl de ander met de vinger-

top wijst op één plaats in de schouder.
Dit zijn een paar voorbeelden van li-
chaamstaal die verwijzen naar een spe-
cifiek fasciaal distorsie patroon. Deze 
lichaamstaal uit zich niet alleen op de 
nek-schouder klachten maar ook voor 
de onder rug, armen of benen.

Behandeling:
Mark Meulenbroeks (Osteopaat BSc) 
is naast zijn osteopathie ook gediplo-
meerd F.D.M. Therapeut. Hij maakt 
gebruik van verschillende krachtige 
maar effectieve en doelgerichte manu-
ele behandeltechnieken om uw klacht 
te behandelen. Er wordt geen gebruik 
gemaakt van apparatuur of medicatie.
De resultaten van de behandeling zijn 
objectief zichtbaar, duidelijk meet-
baar en DIRECT voelbaar voor u.

Mocht je meer informatie willen dan 
verwijzen wij graag door naar de website 
www.osteopathiemeulenbroeks.nl 
of naar de schrijver van dit artikel; Os-
teopaat BSc Mark Meulenbroeks. U 
kunt met hem contact opnemen via 
telefoonnummer: 06 - 58 96 12 31. 
De praktijkruimte van Osteopaat BSc 
Mark Meulenbroeks is gevestigd in de 
Fysiotherapie praktijk Nuenen, Vin-
cent van Goghstraat 259, 5671 DT 
Nuenen.
Ook willen wij u op attenderen dat 
voor een osteopathie behandeling geen 
verwijzing van de huisarts nodig is.

Let op: Osteopathie valt niet onder 
uw eigen risico van uw zorgverzeke-
ring. Indien u aanvullend verzekerd 

bent wordt een osteopatisch consult 
volledig of altijd gedeeltelijk vergoed. 
Bekijk hiervoor uw polis of neem 
contact op met uw zorgverzekeraar! 
Ook op onze website kunt u hierover 
meer informatie krijgen.

In deze reeks van osteopatisch arti-
kelen zijn de volgende artikelen ver-
schenen:
•	 Langdurige	 onverklaarbare	 ge-

wrichtsklachten zoals schouder-, 
elleboog-, bekken-, heup- of knie-
klachten, misschien is osteopathie 
iets voor u?

•	 Hoofdpijn & migraine, een be-
perkende factor in je leven, toch 
kunnen deze klachten met osteo-
pathie behandeld worden.

•	 Burn - out en osteopathie.
• Darmklachten. Een vervelende 

klacht waar men vaak veel te lang 
mee door blijft lopen. Misschien is 
osteopathie iets voor u?

•	 Huidproblematiek, misschien is 
osteopathie iets voor u?

•	 Langdurige	lage rugklachten, een 
osteopaat kan u van deze proble-
matiek afhelpen

Deze artikelen zijn terug te lezen op 
de website:
www.osteopathiemeulenbroeks.nl

Advertorial

“Het Fasciaal Distorsie Model”:      
Een nieuwe effectieve behandelmethode voor klachten  
aan  uw arm, been, schouder, nek, lage rug e.a.

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

EUROTEMPEST

EUROTEMPEST B.V.
De Huufkes 56-58
5674 TM Nuenen
The Netherlands

Tel:     +31 402 90 69 34
Fax:    +31 402 91 33 23

e-mail: info@eurotempest.nl
web:    www.eurotempest.nl
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Eurotempest B.V. is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het 
modificeren van computer hardware met klanten door heel Europa.
Om ons team te versterken zijn wij met onmiddellijke ingang op zoek 
naar:

PRODUKTIE/ASSEMBLAGEMEDEWERKERS M/V

Het betreft een functie in fulltime dienstverband. 
De werkzaamheden bestaan uit de volgende onderdelen:
Alle werkzaamheden welke voorkomen bij het assembleren van 
computers o.a. solderen van kabels. 

Kandidaten voor deze functie dienen secuur en nauwkeuring te 
kunnen werken met een technische opleiding op MBO niveau.  
Verder wordt van de kandidaten verwacht zelfstandig te kunnen 
werken binnen een gemotiveerd team. Leeftijd 18 tot 35 jaar. 

Eurotempest B.V. biedt: 
- ½ jaar contract met mogelijkheid tot verlenging; 
- goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden; 
- prettige werksfeer in een enthousiast team.

Sollicitaties binnen 14 dagen schriftelijk te richten aan: 
 De heer J.H. Martens
 Eurotempest B.V. 
 De Huufkes 56-58, 5674 TM NUENEN
 johan@eurotempest.nl 
 www.eurotempest.nl

Voor meer informatie aarzel niet mail of bel met 
Johan Martens 040 - 290 69 34.

Olympisch kampioen 
& Sportman van het jaar!

 Epke Zonderla
nd

Goede ventilatie

Uitstekende 
ondersteuning

www.mline.nl

*Vraag naar de voorwaarden

Voortreffelijke 
drukverdeling

Epke Zonderland
kiest voor M Line!

Nu 2e halve prijs M Line Matrassen, 
Kussens en Textiel*

Opwettenseweg 81, Nuenen

Tel. 040 - 284 00 13

info@tijdvoorkwaliteit.nl

www.tijdvoorkwaliteit.nl

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

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

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

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

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

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

Auto Service Verbroekken

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

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

GARANTIEBEDRIJF

v.d. Wildenberg b.v.
Europalaan 2, 5674 Ca nuEnEn

Tel. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

Rond de Linde nu 
compleet digitaal op
www.ronddelinde.nl 
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Politieberichten
Inbraak supermarkt
Op 1 augustus rond 03.30 uur was een supermarkt aan de Smidse het slachtoffer 
van een inbraak waarbij vooral sigaretten werden weggenomen. De inbraak is op 
beelden vastgelegd en de politie doet onderzoek naar de identiteit van de daders. 

Inbraken in personenauto
Op vrijdagmiddag 2 augustus werd er een inbraak in een auto gepleegd. De auto 
stond op de Enodedreef. Uit de auto werd het navigatiesysteem weggenomen. 
Tussen 5 en 6 augustus werd er ingebroken in een Jeep op de Collse Heide. 

Rijden onder invloed met ingevorderd rijbewijs
Op 4 augustus rond 14.00 uur werd een snorfietser op de Collse Hoefdijk gecon-
troleerd. Het rijbewijs van de 56-jarige uit Geldrop afkomstige bestuurder was 
door een eerder alcoholdelict ingevorderd. Hij mocht daarom dus niet op de 
snorfiets rijden. Tijdens de controle bleek dat hij opnieuw sterk onder invloed van 
alcohol was. Hij had ruim 3 keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed. 

Blaffende hond leidt tot bekeuring
In de late avond van donderdag 8 augustus veroorzaakte een blaffende hond in de 
omgeving van de Geldropseweg voor overlast. Toen de politie ging luisteren bleek 
dat een grote hond voortdurend blafte. De bewoners van het adres waar deze 
hond verbleef, bleken niet thuis. Tegen hen is wel proces-verbaal opgemaakt. 

Autobrand
Op vrijdag 9 augustus rond 04.40 uur brandde een personenauto op de Mantel-
meeuw uit. Door deze brand liep ook een andere auto die vlakbij geparkeerd 
stond schade op. Het is nog onbekend wat de oorzaak van deze brand was. 

Poging tot oplichting
Een supermarkt werd op 8 augustus telefonisch benaderd door iemand die zich uitgaf als 
pastoor in het bisdom ‘s-Hertogenbosch. Hij vertelde dat hij 2 arme inwoners van zijn 
parochie toestemming had gegeven om boodschappen te gaan doen op kosten van zijn 
parochie. De rekening kon de supermarkt naar het bisdom sturen. Korte tijd later ver-
schenen er 2 mensen in de supermarkt om deze boodschappen inderdaad te gaan doen. 
De argwanende supermarktbeheerder vertrouwde het niet. De “klanten” konden zich 
ook niet legitimeren. Zonder boodschappen werden ze uit de supermarkt verwijderd. 
Toen de politie later het kenteken van de auto van deze 2 mensen controleerde, bleek het 
zielige verhaal niet te kloppen. Bij navraag bleek de pastoor ook niet te bestaan. 

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

De Vijftiende
Einde:
Ik zat net met mijn lieve vriendin te tongen op een overvol strand toen mijn vader 
belde en zei dat mijn oma overleden was. Van schreeuwende kinderen, Duitsers en 
haar tong ging ik in gedachten naar de stille, lege kamer van mijn oude oma in het 
grote stille verzorgingshuis aan de rand van de Veluwe. 
Het verzorgingshuis, het voorportaal van de hemel, daar waar iedereen heel lief is, 
maar eigenlijk niks meer kan doen. De zuidvleugel heeft uitzicht op het kerkhof, 
vanaf de westvleugel kan je nog net de schoorsteen van het crematorium zien. De 
oudjes zwaaien als er rook voorbij komt zuchten en mompelen dan doorgaans “dag 
buurvrouw, tot snel”. Nu is mijn oma die buurvrouw. 
Ze wilde niet meer, maar het hart klopte door. Ze zei steeds vaker “ik wil niet meer”, 
maar ja het hart klopte door. Ze hield op met eten, ze hield op met drinken, maar ja 
het hart klopte door. Maar na een week, van 38 graden en morfine, was het hart veel 
moeier dan het zelf eigenlijk dacht. En is er toen meteen maar mee gestopt.
Ze plaatsten de kist boven op die van opa. Als ik met het zand begin te schuiven, zie 
ik pas hoe er een stuk geschiedenis definitief verdwijnt. 
Zij komt uit een tijd dat er nog geen plastic bestond. Zij luisterde radio Oranje en 
zag de wereld veranderen. Totaal veranderen. Die generatie verdwijnt gewoon. Die 
hele tweede wereldoorlog verdwijnt. Ook mijn opa lijkt nu pas weg te zijn. 
Alle verhalen van opa bleven altijd nog rond oma zweven. Al stond alleen zijn foto 
op het dressoir, hij leek toch nog een beetje daar in haar kamer te leven. Daar kwam 
alles van opa weer terug. 
Maar opeens zijn mijn tantes nu de oudsten geworden. Mijn vader schuift opeens 
een generatie omhoog. En ik stik in mijn cake als ik bedenk dat zelfs ik richting voor-
portaal ga. Ben pas 25 maar toch. Toch weer een jaar ouder dan ik vorig jaar was. 
Alles is eens en nooit weer. Zelfs mijn herinnering.

Ik wens u alle eeuwigheid toe,
Theo de Egel.

Nederlandse 
taalles in 
Vrouwencentrum 
De Vlinder
Donderdag 22 augustus beginnen Nel 
Haisma, Corry van Wassenaar en Tel-
le van Beek weer met de taalles voor 
vrouwen uit het buitenland. Samen le-
zen en luisteren en spreken over aller-
lei interessante onderwerpen. Op die 
manier wordt in het vrouwencentrum 
het Nederlands geleerd. 

Belangstellenden zijn van harte wel-
kom van 9.30 uur tot 11.30 uur in De 
Vlinder, Sportlaan 12 in Nuenen.

Crijnsschool opnieuw in de lift

Renovatie aan Dorpswerkplaats 
Nuenen gaat verder
Dankzij de sponsorbijdragen van onder meer de Stichting Welzijnszorg 
Eindhoven kon op 6 augustus worden gestart met de vervanging van de eer-
ste zes kozijnen (twee op de kopzijde en vier aan lange zijde) alsmede van 
twee toegangsdeuren.

Ernstige houtrot, lekkende vensters bij 
regenbuien, gebrekkig hang-/sluit-
werk en enkel glas maakten vervan-
ging meer dan noodzakelijk. Helaas 
was het beschikbare budget ontoerei-
kend om alle kozijnen te kunnen ver-
nieuwen en is besloten om de renova-
tie gefaseerd uit te voeren.

Inmiddels is de klus op vakkundige 
wijze geklaard door Machinaal Tim-
merbedrijf WilTin uit Nuenen en de 
Glascentrale Nuenen en zorgen hard-
houten kozijnen, voorzien van keur-
merk hang-/sluitwerk en HR++ glas, 
voor een eigentijdse en zakelijke uit-
straling van hobby- en creativiteits-
centrum de Dorpswerkplaats. De 
Dorpswerkplaats was daarom een 
weekje gesloten. 

Voor de dringende vervanging van de 
nu nog resterende zes kozijnen zal 
naarstig naar fondsen worden gezocht.

Dorpswerkplaats Nuenen vervangt 6 kozijnen.

Tandartsenpraktijk Catshuys 
verrast GP Bulls met donatie
Onlangs heeft Tandartsenpraktijk Catshuys in het Indoor Sportcen-
trum, waar de GP Bulls trainen, een cheque overhandigd van € 900.- 
De GP Bulls is een vereniging van 
jonge sporters met een lichamelijke 
beperking die hockey spelen. Dit is 
hockeyen waarbij de speler in een 
elektrische rolstoel rijdt. De spelers 
kunnen door hun beperking geen 
andere sport beoefenen. 
Rolstoelhockey wordt niet alleen op 
nationaal niveau, maar ook op inter-
nationaal niveau gespeeld. 

De GP Bulls waren verrast door de-
ze actie en kunnen deze bijdrage 
goed gebruiken voor de toernooien 
die qua deelname zeer kostbaar zijn. 

Citaat van de Week

Uit: “170 citaten van de 20ste eeuw
en daarna”. Gelezen door Eelke Jager.

George Steiner – schrijver, 
literatuurwetenschapper, 
filosoof (1929)

‘De dood van een taal is onherstelbaar en vermindert de 
mogelijkheden van de mens. Niets vormt een radicalere 
bedreiging voor Europa -‘tot in de wortels’- dan de alles 

oplossende, steeds verder opkomende vloed van het Anglo-
Amerikaans en van de uniforme waarden en het uniforme 

wereldbeeld die dat verslindende 
‘Esperanto’ met zich meebrengt.’

De Crijnsschool is het nieuwe schooljaar feestelijk gestart met muziek op 
een vrolijk versierde en vernieuwde speelplaats! Het nieuwe schoollogo is 
onthuld, drie nieuwe leerkrachten mochten het vernieuwde plein officieel 
openen en de leerlingen hebben er al fijn gespeeld.

Hopelijk is dit een opmaat voor een 
succesvol nieuw schooljaar, waarin de 
kinderen weer veel, veelzijdig en met 
veel plezier zullen leren. Het is fijn alle 
leerlingen en zoveel ouders terug te 
zien en velen even te spreken. Wie be-
nieuwd is, kan zelf een kijkje komen ne-
men! Wanneer u meer informatie over 
de school wilt ontvangen, neem dan 
even contact op met de directeur: Mo-
nique van Ekert voor een kennisma-
kingspakket en/of vrijblijvend gesprek.

Slim gebruik kan CO2-uitstoot 
auto’s fors verminderen
Door de auto slimmer te gebruiken kan de CO2-uitstoot van het Neder-
landse wagenpark met enkele tientallen procenten omlaag, meldt  voorlich-
tingsorganisatie Milieu Centraal. Nederland moet daarom veel meer inzet-
ten op zuinig autogebruik. Het economisch bureau van ING publiceerde 
gisteren een rapport waaruit bleek dat de CO2-uitstoot per gereden kilo-
meter van het Nederlandse wagenpark in de afgelopen twintig jaar nauwe-
lijks is gedaald, hoewel nieuwe auto’s steeds zuiniger worden. 
 
Een zuinige rijstijl alleen al bespaart 
gemiddeld tien procent brandstof. 
Zo’n rijstijl kenmerkt zich door enkele 
eenvoudige handelingen: schakel zo 
vroeg mogelijk over naar een hogere 
versnelling tijdens het rijden en rijd 
daarna met een gelijkmatige snelheid 
met een laag toerental in de hoogste 
versnelling. De juiste bandenspanning 
bespaart circa drie procent brandstof 
en dus CO2-uitsoot. Milieu Centraal 
raadt aan om maandelijks de banden-
spanning te controleren 
 
Niet te hard rijden
Door hoge snelheden te vermijden be-
spaart een automobilist daarbovenop 
nog eens veel brandstof. Bij een snel-
heid van 100 kilometer per uur is de 
CO2-uitstoot bijna twintig procent la-
ger dan bij 120 kilometer per uur. De 
besparing ten opzichte van 140 kilome-
ter per uur is zelf ruim veertig procent.  
 
Zuinig gebruik van de airco
Een ingeschakelde airconditioning 

kan het brandstofverbruik verhogen 
met wel 30 procent. De uitstoot van 
koolstofmonoxide (CO), koolwater-
stoffen en roetdeeltjes (fijnstof ) kan 
door de airco zelfs meer dan verdub-
belen. Een automobilist bespaart dus 
veel brandstof door de airco alleen in 
te schakelen als het echt nodig is, en 
de temperatuur niet te laag in te stel-
len. De temperatuur in de auto daalt al 
snel door enkele minuten met open 
ramen te rijden voor de airco wordt 
ingeschakeld. Airco’s met climate con-
trol verhogen het brandstofverbruik 
minder dan gewone airco’s, doordat ze 
uitschakelen als de gewenste tempera-
tuur is bereikt.
 
Vervang korte autoritten door de fiets. 
Ruim een op de drie autoritten is korter 
dan vijf kilometer. Juist korte autoritten 
in de stad zorgen voor extra brandstof-
verbruik en uitstoot van vervuilende 
stoffen en CO2 doordat de motor nog 
koud is en er vaak wordt opgetrokken 
en afgeremd.   Door deze ritten te ver-

Tekenen en 
schilderen
In september start Atelier Berloz in 
Mariahout weer met de cursus, op 
dinsdagmiddag en woensdagavond. 
Het doel van de cursus is het leren 
omgaan met beeldende ideeën en ma-
terialen, het stimuleren van creativi-
teit en het verwerven van vakkennis in 
vorm en kleur. Het atelier is voor ie-
dereen toegankelijk, beginners en ge-
vorderden.

Meer informatie:
Will van Berlo, 0499-422030 of will@
berloz.nl 

Gevonden: sleutel
In Nuenen-oost is een sleutel met het 
naamplaatje ‘garage’ gevonden. Voor 
meer informatie: tel. 040-2952345.

vangen door de fiets kan gemiddeld 
honderd euro per auto per jaar be-
spaard worden aan brandstofkosten en 
zo’n 185 kilo CO2. Zo kan de CO2-uit-
stoot van het Nederlandse wagenpark 
met nog eens acht procent omlaag. 
BRON: www.milieucentraal.nl
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Kerkberichten Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger
Nuenen c.a.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorger 
Nuenen c.a.

Omdat persoonlijke wensen 
geen grenzen mogen kennen...
Iedere woensdag tussen 11.00 en 
13.00 uur staan wij voor u klaar
in ons uitvaartcentrum te Geldrop. 
Dan kunt u met ons kennismaken 
en beantwoorden we al uw vragen.

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

Opgave uitgaansagenda via redactie@ronddelinde.nl onder vermelding van "uitgaansagenda"

 Elke maandag 
14.00-16.00 uur handwerken 

Jo van Dijkhof
19.30 uur Kienen in D’n Heuvel Gerwen

Vrijdag 16 augustus
16.00 uur Opening brug Oude Toren 

Nederwetten

Zaterdag 7 september
10.00-17.00 uur Grote Boekenmarkt

Weverkeshof 

Maand augustus
Wandelen met WSV

elke zondag 09.00 uur +
elke woensdag 19.00 uur

Vertrek vanaf de ingang EMK terrein

Donderdag 15 augustus
 Dagje uit voor alleenstaande ouderen 

Nationaal Ouderenfonds

Zaterdag 23 augustus 
20.30 uur Mark van de Veerdonk

Openluchttheater Mariahout

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA

Elke vrijdag
10.00-12.00 uur Werkcafé, Sportlaan 12 

11.45 uur-12.45 uur pianomuziek +
13.00-17.00 Biljarten

Jo van Dijkhof

Woensdag 21 augustus
Jeugdraadsvergadering

Zondag 25 augustus
Gerwense Vlooienmarkt, Heuvelplein

Ronde van Nuenen, Centrum
20.30 uur Liederentafel Café Schafrath

CoLofoN
Rond de Linde verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., 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, Josine Janssen, 
Mariët Jonkhout. 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.

© 2013 - “Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze 
uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in 
een geautomatiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opna-
men of op enige andere manier zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgevers.”

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

Zaterdag 17 augustus
10:00 tot 12:00 uur Open Dag

Nuenense peuterspeelzalen
20:30 Openlucht Comedy Night 

Openluchttheater Mariahout

Elke dinsdag
13.30-15.30 tekenen en schilderen +

14.30 uur-15.30 uur pianomuziek 
Jo van Dijkhof

23, 24, 25 augustus
Het Rabobank voorbereidings-hockey-

toernooi 
Sportpark De Lissevoort

Elke donderdag
12.00-15.00 uur “De Vlinder” 

2e hands kledingwinkel 

Zondag 18 augustus
10.30 uur Touwtrekken over water

Nederwetten
14.00 uur De Molshoop met 
Swing & Blues, Weverkeshof

24, 25 augustus 
Expositie van Eva Sanders Jonsson
Smeulders = open, Beekstraat 23

30 augustus, 1 september
Harley-Davidsonweekend
Laco Strandbad Nuenen

Woensdag 28 augustus 
Derde mountainbike-clinic in Gerwen

15.00 en 18.00 uur

6, 7 september
American Carweekend

Laco Strandbad Nuenen

Zaterdag 31 augustus
Jaarlijkse bedevaart vanuit Nuenen 

naar Maria-oord Kevelaer

Zondag 1 september
12.00 uur Ezeltjesdag op het Eeneind 

(Jo Arts-terrein aan de Mulakkers)
14.00 uur Rock & Roll band Doris B zzz.

Weverkeshof

Dankbetuiging Harrie Sanders

De vele lieve kaarten en bloemen, uw persoonlijke belangstelling 
alsmede uw aanwezigheid bij de uitvaart waren voor ons een grote 
troost.

Hiervoor onze oprechte dank.

Gerarda Sanders-van Roosmale (Sloekes),
kinderen en kleinkinderen

Bedevaart naar kevelaer 
vanuit Nuenen en omgeving
Zaterdag 31 augustus vindt de jaarlijkse bedevaart vanuit Nuenen en omge-
ving naar het ca. 10 kilometer over de grens gelegen Duitse Maria-oord 
kevelaer plaats.

“De hedendaagse mens luistert liever 
naar getuigen dan naar geleerden en 
als hij naar geleerden luistert, dan is 
dat omdat zij getuigen zijn” zei paus 
Paulus VI in 1976. Lambert Vermeu-
len over de Bedevaart naar Kevelaer: 
“En zo is het ook met een bedevaarts-
plaats. De bedevaart naar Kevelaer is 
in 1642 niet ontstaan omdat geleerden 
wetenschappelijk hebben bewezen, 
dat dit de plek is waar Maria versche-
nen moet zijn. Mensen pelgrimeerden 
daarheen, omdat Hendrik Busmann er 
getuigenis van had afgelegd dat hij 
daar Maria had gehoord. Daarna 
kwam de getuigenis dat iemand daar 
genezing had gevonden. Misschien 
door iets aan te raken of door ter plek-
ke een gebed uit te spreken. En er is 
geen geleerde meer, die het tegendeel 
kan bewijzen. 

En als we dan naar een bedevaart-
plaats trekken zal blijken, dat velen 
niet eens precies weten wat daar is ge-
beurd. Maar dat is ook niet meer be-
langrijk. De mensen die er van terug 
komen hebben er, ook al zijn ze vaak 
ondefinieerbaar, goede gevoelens bij. 
Ze gaan niet om met een kaars, een 
gebed of een offergave een “wonder” 
te kopen. Zij luisteren naar de getui-

gen, die het prettig hebben gevonden 
om met duizenden anderen bij elkaar 
te komen bij Moeder Maria, de 
“Troosteres der bedroefden”. Op hun 
beurt blijken ook zij weer vertrouwen 
en steun te hebben gekregen, die hen 
soms  in staat stelt om op “wonder-
baarlijke” wijze zaken te realiseren of 
te zien gebeuren. Maar je moet mee-
gaan om het te ervaren.” 
         
De bedevaartgangers worden tussen 
09.15 uur en 09.45 uur op de verschil-
lende opstappunten opgehaald en 
men is om ca. 18.30 uur weer thuis. 
Deelnemers aan de bedevaart kunnen 
zich aanmelden tot 26 augustus 2013 
bij een van onderstaande broeder-
meesters. De kosten bedragen € 15,00 
voor volwassenen. Kinderen t/m 12 
jaar betalen € 5,- en het 2e en volgende 
kind uit één gezin € 2,50. Bruidjes en 
misdienaars gaan gratis mee. De orga-
nisatie zorgt voor hun kleding.

Gerwen: P. Vermeulen, Tel. 2836242.
Nuenen: F. Vinke. Tel. 2834842 en M. 
Bunthof, Tel. 2831523.
Nuenen en Nederwetten, J. Klomp. 
Tel. 2833606/2836675.
Lieshout en Mariahout, T. Rooyakkers. 
Tel. 06-23172405.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 17 augustus 18.30 uur: 
Woord en Communiedienst, abdij- 
viering, voorganger: dhr. J. van der 
Graaf.
Zondag 18 augustus 09.30 uur: Woord 
en Communiedienst, Gregoriaans koor, 
voorganger: dhr. J. van der Graaf.
Zondag 18 augustus 11.00 uur: Eucha-
ristieviering, volkszang, voorganger: 
pastor H. Vossenaar.

Misintenties
Zaterdag 17 augustus 18.30 uur: Har-
rie Vermeulen (vanwege verjaardag); 
Ad Menheere; Gijsberdina van Iersel-
van Doorenmalen.
Zondag 18 augustus 09.30 uur: geen 
intentie.
Zondag 18 augustus 11.00 uur: Toos 
Snoeijen-Manders; Hendrikus en 
Petronella Klomp-Relou en Peter; 
Toon van Leest; overleden ouders 
Poulissen-Harweg; Thieu Gijzen.

Mededelingen
In onze parochie is gedoopt Mike 
Spierings, de Doorn 34. 
Wij wensen de familie van harte profi-
ciat en veel geluk.
In onze parochie is overleden Harrie 
Sanders, de Berg 42. Wij wensen fami-
lie en vrienden veel troost en sterkte 
bij het verwerken van dit verlies.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 18 augustus, 10.00 uur. Voor-
ganger: ds. C. Crouwel. In deze dienst 
worden twee kinderen gedoopt. Er is 
weer kindernevendienst. De collecte 
is voor Kerk in Actie, zending.
Na afloop van de dienst wordt u uit-
genodigd voor een kop koffie of thee.
Elke donderdagochtend bent u van 
10.00 uur tot 12.00 uur welkom in het 
Open Huis voor ontmoeting en een 
kop koffie. Voor meer informatie: zie 
de website.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 18 augustus 09.30 uur: Eucha-
ristieviering met volkszang, voor-
ganger pastor F. Groot.
Maandag 19 augustus 09:00 uur Eu-
charistieviering, voorganger pastoor 
F. Groot.

Misintenties
Zondag 18 augustus 09.30 uur: Annie 
Renders- van der Heijden.
Maandag 19 augustus 09.oo uur: lev-
ende en overleden leden van het St. 
Annagilde.

Mededeling
Volgende week zondag, 25 augustus, 
is er een extra collecte voor de MIVA. 
Wij bevelen deze collecte van harte bij 
u aan. 

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 18 augustus 11.00 uur: Eucha-
ristieviering, voorganger pastor S. 
Kuijpers.

Misintenties
Piet de Louw, Pastor Claes; Jacqueline 
Bastiaans; overleden ouders Donkers-
Geven en familieleden.

Mededeling
Volgende week zondag, 25 augustus, 
is een extra collecte voor de MIVA. 
Wij bevelen deze collecte van harte bij 
u aan. Voortaan kunnen de misinten-
ties in de brievenbus van de grote deur 
van de kerk worden gedeponeerd.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de “Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus”, volgens de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007. 
De geschiedenis van de kerk vanaf be-
gin 15de eeuw staat op www.kerken-
indepeel.sre.nl.

Donderdag 15 aug.: 17.30 Lof; 18.30 
gezongen H. Mis; feest van Maria-ten-
hemelopneming. 
Vrijdag 16 aug.: 07.15 H. Mis; H. 
Joachim, vader van de H. Maagd Ma-
ria, belijder. 
Zaterdag 17 aug.: 08.30 H. Mis, H. Hy-
acinthus, belijder. 
Zondag 18 aug.: 10.30 gezongen 
Hoogmis; dertiende zondag na Pink-
steren. 
Maandag 19 aug.: Kloosterstilte. 
Dinsdag 20 aug. 18.30 H. Mis; H. Ber-
nardus, abt en kerkleraar. 
Woensdag 21 aug. 07.15 H. Mis; H. Jo-
hanna Francisca Fremiot de Chantal, 
weduwe.

Dokter Lieveld vertelt...
Harry Lieveld is arts voor acupunctuur, acupressuur 
en ortho-manuele technieken in Nuenen. 
Voor meer info: www.acupunctuur-lieveld.nl 

“Bijna was ik voor niks 
aan mijn knie geopereerd”
Mevrouw Janssen kwam afgelopen voorjaar strompelend bij me binnen. “Dok-
ter, ik kan bijna niet meer lopen, zo’n pijn heb ik aan mijn knie”, vertelde ze. Ze 
moest eigenlijk over twee weken een kijkoperatie aan haar knie ondergaan. Maar 
dat wilde ze niet. Want ze geloofde niet dat de oorsprong van haar klacht bij haar 
knie lag. Ze wilde uitsluiten dat haar knieklachten vanuit haar bekken kwamen. 

Jaren geleden was ze immers ook eens bij me geweest. Toen had ze verschrikke-
lijk veel last van lage rugpijn. Zó erg was het, dat ze soms niet eens de auto in kon 
om naar het werk te gaan. In de reguliere zorg had ze te horen gekregen dat er 
niets te vinden was en dat er niks anders opzat dan “ermee leren om te gaan.” 
Op aanraden van een vriendin, had ze zich toen tot mij gewend. Wat bleek? Me-
vrouw had een bekken dat 4 centimeter scheef stond…In acht behandelingen 
had ik er voor kunnen zorgen dat het bekken weer recht kwam te staan. Dat deed 
ik met een combinatie van orthomanuele technieken en acupressuur. 
Met je duimen druk je dan zachtjes op bepaalde plekken rond bepaalde wervels. 
Zo geef je het lichaam eigenlijk “commando’s” om zichzelf te herstellen. Meestal 
heb je daar zes tot acht behandelingen voor nodig. 

Overigens zijn er enorm veel mensen die last hebben van rugpijn, schouderpijn, 
nekpijn, pijn aan armen en knieën, die ik zo kan helpen. Want veel mensen hebben 
last van een bekkenscheefstand of een wervelblokkade, zonder dat te weten. 
Mevrouw Janssen vermoedde nu, dat die kniepijn veroorzaakt werd doordat 
haar bekken in al die jaren weer scheef was gaan staan. Haar vermoeden klopte! 
Dit keer had ik maar zes behandelingen nodig. Haar bekken stond weer recht en 
haar knieklachten waren over. 
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EHBO Vereniging 
maakt een frisse start

De belangrijkste taken van dit jaar wa-
ren het organiseren en geven van lan-
delijk erkende opleidingen tot Eerste 
Hulp Verlener, herhalingslessen om de 
leden gediplomeerd en up to date te 
houden en cursussen reanimatie. 
Daarnaast werd er ook geoefend met 
het gebruik van de AED (Automati-
sche Externe Defibrillator) die dankzij 
de inspanningen van de stichting 
Heartsafe, overal in de gemeente op 
bereikbare plaatsen hangen.

De Nuenense EHBO’ers begeleidden dit 
jaar zo’n 30 culturele en/of commerciële 
evenementen zoals voetbaltoernooien, 
Ezeltjesdag, de wieler-ronde Gerwen, 
carnaval en de avond-vierdaagse.
Het komend seizoen gaat de Nuenen-
se EHBO vereniging enthousiast door 
met haar activiteiten. Richard Mar-
tens, voorzitter: “Aangezien eerste 
hulpverlening en basale reanimatie-
techniek van levensbelang is en deze 
kennis ons tot verantwoordelijk me-

Gevarieerd aanbod aan cursussen      
bij het CAN in het nieuwe seizoen
Het programma van het CAN (Culturele Activiteiten Nuenen) bestaat voor 
het seizoen 2013-2014 uit een gevarieerd aanbod op het gebied van beel-
dende kunsten: van tekenen en schilderen tot beeldhouwen, van edelsme-
den tot fotografie, van experimentele vormgeving tot grafiek en boetseren 
met klei. 

Ook biedt het CAN dansonderwijs 
voor beginners en gevorderden: van 
Kleuterdans tot Streetdance, van Ae-
robics tot Zumba en van Pilates tot 

Power yoga! Er zijn al cursussen voor 
kinderen vanaf 4 jaar en ook 55 plus-
sers kunnen bij het CAN in Nuenen 
terecht!

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

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

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

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

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

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

Het bestuur van het kunstencentrum 
CAN is er trots op dat veel inwoners 
van Nuenen geïnteresseerd zijn in cre-
atieve en kunstzinnige vorming. Veel 
cursisten zien de activiteiten dan ook 
niet als éénjarig, maar eenmaal begon-
nen, wordt het vaak een ontdekkings-
reis voor jaren en laat het hen niet 
meer los. Het CAN hoopt ook dit jaar 
weer vele ‘oude’ en ‘nieuwe’ gezichten 
te mogen begroeten. De programma-
krant van het CAN vindt u bij biblio-
theek Dommeldal. Ook wordt hij bin-
nenkort bij iedereen in Nuenen thuis 
bezorgd, via Rond de Linde. 

Belangstellenden kunnen zich nu al 
inschrijven via het inschrijfformulier 
dat op te vragen is bij de cursusadmi-
nistratie van het CAN: Mevr. D. van 
Grootel, Sparrenlaan 28, 5671 BR Nu-
enen, tel. 040-2845775 of door dit te 
downloaden:
www.kunstencentrumcan.nl

Vanaf 30 augustus tot en met 25 sep-
tember kunt u werk van cursisten be-
zichtigen dat zij in het afgelopen cur-
susjaar maakten. Het gehele Klooster 
hangt en staat dan vol met hun kunst-
werken! Ook is er een open dag. Op 
zaterdag 31 augustus tussen 13.00 en 
16.00 uur staan de deuren van de les-
ruimtes (in Het Klooster, Park 1 Nue-
nen) open voor informatie en om in te 
schrijven. 

Occasionkoper kiest voor 
groter, luxer en jonger
Kopers van gebruikte auto’s hebben in het eerste halfjaar van 2013 in toenemen-
de mate hun oog laten vallen op grotere, luxere en jongere exemplaren. BOVAG-
autobedrijven (dealers èn onafhankelijken) verkochten in de periode januari tot 
en met juni 17,7 procent meer auto’s van 2 tot 4 jaar oud dan in dezelfde periode 
vorig jaar en 8 procent meer terreinwagens en luxe sportauto’s.
 
Uit de cijfers van BOVAG en RDC | Cen-
traal Bureau Mobiliteit Informatie (CB-
MI) blijkt dat in tegenstelling tot de ver-
koop van nieuwe auto’s, de occasion 
-verkoop door BOVAG-leden in de eer-
ste helft van 2013 vrijwel gelijk is geble-
ven aan het niveau van een jaar eerder. 
De merkdealers en onafhankelijke auto-

bedrijven verkochten 277.550 gebruikte 
auto’s en dat is 0,16 procent minder dan 
in de eerste 6 maanden van 2012. De BO-
VAG-bedrijven namen 52,0 procent van 
de bedrijfsmatige occasionverkoop aan 
particulieren voor hun rekening, terwijl 
dat een jaar eerder nog 50,8 procent was. 
Het lijkt erop dat de consument in deze 
penibele economische tijd sneller kiest 
voor de zekerheid van een BOVAG-be-
drijf en de bijbehorende garanties.

Terrein- en sportauto’s
Binnen de occasionmarkt zijn enkele op-
merkelijke verschuivingen waar te nemen. 
Zo hebben de BOVAG-autobedrijven 17,7 
procent meer tweedehands auto’s van 2 
tot 4 jaar oud afgezet, tot een totaal van 
48.103 stuks. Tevens blijkt dat de voor-
keur van occasionkopers uitgaat naar gro-
tere auto’s dan waar kopers van nieuwe 
auto’s voor kiezen. Het zogenaamde A-
segment, bestaande uit compacte auto’s 
als de Renault Twingo, Peugeot 107 en Kia 
Picanto, vormt 16,1 procent van de occa-
sionverkoop bij BOVAG-leden, terwijl dat 
aandeel bij nieuwe auto’s dit jaar 23,4 pro-
cent bedraagt. Opvallend is bovendien dat 
de afzet van zowel gebruikte terreinauto’s 
(SUV) als van luxe tweedehands sportwa-
gens met bijna 8 procent in de lift zit ten 
opzichte van de eerste helft van 2012.

deburger maakt, zijn wij van mening 
dat meer ouders en vrijwilligers, die 
veelvuldig contact hebben met jeugd 
en ouderen, hiervan kennis zouden 
moeten nemen.”.
In september starten er weer reanima-
tiecursussen (2 lessen) en in oktober 
start de opleiding tot eerste hulp ver-
lener (10 lessen). U kunt informatie 
opvragen of u opgeven bij secretaris 
Yolanda Janus op tel. 06-27349940, of 
via de mail: ehbo.nuenen@onsnet.nu. 
Ook vindt u op www.ehbonuenen.nl ac-
tuele informatie en inschrijfformulieren.

Jeugd-EHBO
Bij voldoende belangstelling start er 
zo snel mogelijk een cursus Jeugd-EH-
BO. Na het verlaten van de basis-
school gaan jongeren steeds meer al-
leen met vrienden en vriendinnen op 

Het nieuwe seizoen begint voor de Nuenense EHBO-vereniging positief. 
Tijdens de van Goghmarkt van 9 juni waren veel van de leden actief om de 
Nuenenaren kennis te laten maken met de activiteiten van de EHBO vereni-
ging. Dit heeft geleid tot de aanmelding van een aantal potentiële leden.

Brabantsedag in Heeze 2013
Cultuurhistorische optocht zondag 25 augustus 14.00 uur en Cultuurfesti-
val Brabantsedag zaterdag 17 t/m zo 25 augustus 2013

Exposities tijdens Brabantsedag Heeze 2013

Wie de schoen past…
In onze contreien verschenen de eerste extravagante schoenen in de Mid-
deleeuwen: schoenen met gekrulde neuzen, houten kleppertjes en zijden 
pantoffeltjes met hoge hakken. Elegant en vast niet altijd draagbaar. Tijdens 
de Brabantsedag tonen studenten en net afgestudeerden uit Japan, Italië, 
Finland en Nederland hun eindexamenwerk: extravagante schoenen en laar-
zen die opvallen door de originele toepassing van materialen, kleuren en 
details. Deelnemende scholen: Hiko Mizuno (Japan) en Polimoda (Florence).
 

Het thema van de Brabantsedag is dit jaar: 
Hoezo Middeleeuws?! 
Wist je dat de bril al is uitgevonden in de 
Middeleeuwen, evenals de klok, het mu-
ziekschrift en de boekdrukkunst? De cul-
tuurhistorische optocht op de laatste zon-
dag van augustus richt zich op de positieve 
ontwikkelingen die de Middeleeuwen heb-
ben voortgebracht. En wel zó dat je je als 
bezoeker afvraagt: ‘Hadden ze dat al uit-
gevonden in de Middeleeuwen? Hoezo is 
dit Middeleeuws?’ De geschiedenis van 
het vroegere hertogdom Brabant, wat zich 
ook over Belgisch grondgebied uitstrekte, 
geldt als inspiratiebron. De optocht van de 
Brabantsedag toont echter geen histo-
risch plaatje, maar maakt de link naar het 
heden. De Brabantsedag staat dan ook 
bekend als modern straattheater. Voorbij-
trekkende wagens imponeren door origi-
neel ontwerp en gedurfde techniek. De 
optocht is een unieke belevenis!
De optocht op zondag 25 augustus be-
gint om 14 uur, maar ’s morgens is het al 
gezellig druk in het dorp. Rondom het 

Charles den Tex is bekend van TV en bio-
scoop. In 2010 was de verfilming van zijn 
boek ‘De macht van meneer Miller’ op TV 
te zien als vierdelige serie. In 2012 werd van 
zijn boek ‘CEL’ een bioscoopfilm uitge-
bracht. De tweede gast, Sybren Kalkman, 
is ook hoogst actueel, want zijn boek gaat 
over de crisis bij de banken.
Charles den Tex (Australië, 1952) studeer-
de fotografie en film in Londen, doceerde 
Engels in Parijs, en keerde in 1980 terug 
naar Nederland, waar hij zich vestigde als 
reclametekstschrijver en later als communi-
catie- en managementadviseur.

Den Tex publiceerde dertien thrillers. Drie 
keer won hij de Gouden Strop, de prijs voor 
het beste spannende boek, met ‘Schijn van 
kans’ (2002), ‘De macht van meneer Miller’ 
(2006) en ‘CEL’ (2008. In 2010 was de ver-
filming van zijn boek ‘De macht van meneer 
Miller’ op TV te zien als vierdelige serie. In 
2012 werd van zijn boek ‘CEL’ een bio-
scoopfilm uitgebracht.

Sybren Kalkman (1944) is van huis uit ac-
countant. ‘Graag hield ik mijn klanten een 
spiegel voor en dat doe ik nu met mijn le-
zers, toehoorders en cursisten. Ik maak 

graag gebruik van praktijkvoorbeelden, 
daar heb ik er voldoende van, en ik probeer 
te inspireren.’
Met zijn boek ‘Struikelbank’ won hij in 2011 
de Haarlemse Debuutprijs. ‘In dit boek trek ik 
nogal stevig van leer tegen de banken die ver-
geten met de ogen van de klant te kijken en 
ook nu nog, na vijf jaar crisis, te weinig zelfin-
zicht tonen. Het is een spannend verhaal dat 
gebaseerd is op ware gebeurtenissen die ik 
heb gecriminaliseerd. Met de onteigening van 
SNS Reaal onder dreiging van een run op de 
bank is ‘Struikelbank’ extra actueel.’

Maandag 19 augustus 20.15 uur. 
locatie: Galerie des Beaux Arts, Jan Dec-
kersstraat 45, Heeze. 
Toegang € 8,50 Op vertoon van de Bra-
bantse Bibliotheekpas € 2,50 korting.Charles den Tex

Maandagavond 19 augustus zijn de thrillerschrijvers Charles den Tex en 
Sybren Kalkman te gast in de talkshow van Alexander Steegh en Mariëtte van 
Wissen. Het belooft een interessante avond te worden want ze gaan er een 
heuse show van maken!

Iets met schrijvers

Spannende avond met thrillerschrijvers! 

pad. Het is dan fijn als jongeren elkaar 
kunnen helpen als er onderweg iets 
gebeurt. Hoe dat moet, leren jongeren 
op de cursus Jeugd EHBO. De EHBO 
vereniging geeft ook informatiebijeen-
komsten op scholen.

www.ehbonuenen.nl

gemeentehuis is muziek, straattheater en 
een kunstmarkt.
In de loop der jaren is de Brabantsedag uit-
gegroeid tot een eigentijds en gezellig cul-
tuurfestival van negen dagen. Het pro-
gramma biedt voor elk wat wils, voor jong 
en oud. 
Wat kun je zoal verwachten? De band Allez 
Soldaat, Leoni Jansen met band, de caba-
retiers Mark van de Veerdonk en Dorine 
Wiersma, de schrijvers Wim Daniëls en 
Charles den Tex. Voor de jeugd is er een 
optreden van Wie Walvis. Er is een uniek 
meezingconcert met bariton Hans van Hei-
ningen. En nog veel meer.
Tevens zijn er twee exposities: extravagan-
te schoenontwerpen o.a. uit Japan (voor 
het eerst te zien in Nederland!) en luchtfoto-
grafie van Karel Tomeï met een knipoog 
naar de Middeleeuwen.

Voor het programma, reserveringen en prij-
zen zie: www.brabantsedag.nl
Foto’s van de optocht downloaden via:
www.brabantsedag.nl/52/downloads

Ook is er bijzonder werk te zien van Aku 
Bäckström uit Finland en van Roderick Pie-
ters uit Arnhem. Zij hebben vorig jaar 
'Watch our Steps' gewonnen, een interna-
tionale  prijs voor het beste eindexamen-
werk. Beiden maken op geheel verschillen-
de wijze schoenen zonder machines, zoals 
ze in de Middeleeuwen deden, maar dan 
gemaakt voor de moderne maatschappij. 
De tentoonstelling is georganiseerd met 
medewerking van SLEM. 
De tentoonstelling wordt voor het eerst in 
Nederland getoond. Een primeur voor Hee-
ze!
Daarnaast zijn er schoenontwerpen te zien 
van de jonge, veelbelovende ontwerper 
Bobby Beltz (17 jaar) uit Heeze. Deze geta-
lenteerde, ondernemende jongen ging op 

14-jarige leeftijd naar de bekende schoen-
ontwerper Floris van Bommel. Hij kreeg 
leesten mee en resten leer en ging aan de 
slag. Hij heeft net zijn vmbo-opleiding bij 
SintLucas afgerond en gaat nu bij SintLu-
cas een mbo-opleiding volgen.
Te zien zo 18/8 t/m za 24/8 11.00 – 17.00 
uur  zo 25/8 11.00 – 14.00 uur. 
Locatie: Dorpshuis ’t Perron (eerste verdie-
ping), Schoolstraat 48, Heeze.
Toegang is gratis (maar op 25/8 uitsluitend 
toegankelijk i.c.m. entreekaart optocht)

Karel Tomeï - Anders bekeken
Karel Tomeï is luchtfotograaf. Voor zijn werk 
stijgt hij regelmatig op met een helikopter 
vanaf thuisbasis vliegveld Eindhoven. Hij 
maakt foto’s van landschappen van boven-

af.  De beelden zijn vlakvullend, er is geen 
horizon te zien. 
Het landschap is aan verandering onder-
hevig. Al jaren is Tomeï op zoek naar op-
vallende patronen in het landschap, niet 
alleen in Nederland, maar ook in België 
en in Zuid-Afrika. Talloze fotoboeken 
heeft hij op zijn naam staan, waaronder 
NLXL. 
Voor de expositie is een selectie gemaakt 
van foto’s waarop iets uit de Middeleeu-
wen is te zien, maar ook iets uit latere tij-
den, zodat je je afvraagt ‘Hoezo middel-
eeuws?!’
Te zien zo. 18/8 t/m za. 24/8 11.00 - 17.00 uur
Locatie: Galerie des Beaux Arts, Jan 
Deckersstraat 45, Heeze.



KijK voor onze aanbiedingen op www.sandersparKet.com

Gespecialiseerd in 

tradionele parketvloeren

Pezzaz serveert een nieuw Pezzaz menu!
Heerlijk nagenieten van de vakantie.

Bij mooi weer op het terras of binnen met airco!

Carpaccio van verse zalm
  crème van geitenkaas met gepofte paprika en koriander

of
Serrano ham

 met frisse salade en meloen  
*****

Heldere runderbouillon
  met tomaat, selderij en een scheutje Madeira  

of
Romige venkelsoep

met dille crème
*****

Gebakken rode poon filet
met bloemkool mousseline, kerrieschuim en krokante prei 

of
Hoenderfilet uit het Limburgse Bommerig 

gnocchetti di patata, romige saus met Gorgonzola   
of

“Pezzaz pizza”
rijk belegd met tomaat, geitenkaas, artisjok, olijven, 

basilicumpesto en rucola  
*****

Klassieke tiramisu 
met pistache crème

of
Aardbeien Romanoff

vanille ijs
 

3 gangen (voorgerecht of soep-hoofdgerecht-dessert) € 24,50 
4 gangen (voorgerecht-soep-hoofdgerecht-dessert) € 29,00

Adv54_PEZZAZ_Rond de Linde_week33.indd   1 13-08-13   08:31

Blush is vernieuwd en gaat verder als: 
“THE ANTI-AGEING BOUTIQUE” 

Specialist in huidverbetering & verjonging 

BEAUTY-EVENT 
Donderdag 29 Augustus  15:00-21:00 uur 

 
Gezellig onder het genot van culinaire hapjes en 

drankjes ontdekt u wat The Anti-Ageing Boutique voor 
U kan betekenen. Diverse demonstraties o.a. met de  

MicroSkinPolish voor absolute huidverbetering  
Gratis entree 

voor elke bezoeker een leuke waardecheque 

BERG 33 5671 CA NUENEN 
WWW.ANTI-AGEING.NU       tel: 06-13701730 

Dierenspeciaalzaak

Weverstraat 19 • NueNeN • tel. 040 - 283 83 33

www.dedierenvriendnuenen.com

Graag tot ziens! Ewald en Daniëlle

www.dedierenvriendnuenen.com en like onze Facebook pagina!

1988 – 25 Jaar – 2013

t/m 31 augustus

10% Korting
op alle vogelbenodigdheden

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

(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN

MULTI PRINTEN

iedereen verdient een morgen

morgen mag ik 
naar huis

KWF Kankerbestrijding zorgt voor minder kanker, 

meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor patiënten.

Kijk vandaag nog op kwfkankerbestrijding.nl 
om te zien wat ú kunt doen.
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17 augustus Open dag 
Peuterspeelzalen
Op zaterdag 17 augustus is er bij alle Nuenense peuterspeelzalen open dag. 
Tijdens deze open dag kunt u samen met uw kind een kijkje komen nemen 
in de peuterspeelzaal en uw kind inschrijven. Tijdens de open dag kunt u 
samen met uw kind zien hoe er op de peuterspeelzaal gewerkt wordt en ken-
nismaken met de leidsters en uw kind kan lekker spelen. De open dag is van 
10.00 tot 12.00 uur.

De peutertijd is een spannende perio-
de voor uw kind en een belangrijke fa-
se in zijn/haar ontwikkeling. Het is 
een grote ontdekkingsreis waarin uw 
kind spelenderwijs allerlei basisvaar-
digheden leert. De peuterspeelzaal 
kan uw kind daarbij ondersteunen.

De peuterspeelzaal is voor kinderen 
vanaf 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar. 
De peuter kan er lekker spelen met 
leeftijdgenootjes onder deskundige 
leiding. Ze krijgen uitdagende activi-
teiten aangeboden die bij hun bele-
vingswereld en hun ontwikkelingsni-
veau aansluiten. Ze leren nieuwe 
materialen kennen, leren samenspe-
len, ze doen nieuwe ervaringen op. Al-
les ongedwongen en spelenderwijs.

Naast motorische, sociale en emotio-
nele vaardigheden wordt op de peu-
terspeelzaal ook veel aandacht be-
steed aan taalontwikkeling. Mocht er 
op een van deze gebieden een achter-
stand zijn dan wordt dat op de peuter-
speelzaal al vaak ontdekt. En dat heeft 

als voordeel dat er dan vroegtijdig on-
dersteuning geboden kan worden. De 
peuterspeelzaal heeft in dat opzicht 
een signaal functie. Voor peuters is de 
peuterspeelzaal een uitdagende ont-

Beleef meer in 
Openluchttheater Mariahout
De komende periode staat bij Openluchttheater Mariahout in het teken van cabaret. 
Op zaterdagavond verzorgt Leon van der Zanden samen met enkele andere cabare-
tiers een unieke Openlucht Comedy Night. De week daarop staat Mark van de Veer-
donk met zijn nieuwe show op het theaterpodium. Dus train je lachspieren en bestel 
je kaarten, want deze voorstellingen beloven gegarandeerd een hit te worden. 

Openlucht Comedy Night 
Op zaterdag 17 augustus om 20.30 uur 
is Openluchttheater Mariahout het 
podium voor een Openlucht Comedy 
Night. Stand up comedy zoals je het 
nog nooit gezien hebt, met als hoofd-
act Leon van der Zanden. Samen met 
Bas Birker, Vincent Geers en Jaap 
Bressers zorgt hij gegarandeerd voor 

een bruisende belevenis tijdens de 
Openlucht Comedy Night. 

Leon van der Zanden komt zelf uit Bra-
bant, en neemt het typische Brabantse 
gevoel mee in zijn shows. “In Brabant 
zit natuurlijk die verhalen-verteltradi-
tie: Op elke verjaardag is er wel weer 
een oom die een spannend verhaal ver-
telt. Ik ben ook een beetje zo. Ik wil het 
woord nemen en sfeer creëren.”
Een avond lachen, gieren, brullen en 
een flinke dosis Brabantse gezelligheid, 
ga daar maar vanuit. 

Mark van de Veerdonk
Op zaterdag 24 augustus speelt Mark 
van de Veerdonk om 20.30 uur zijn 
nieuwe show Weltebarsten. De titel 
zegt het al, er zal weer gelachen wor-
den. Sterker nog, het publiek van 
Mark van de Veerdonk zal als vanouds 
worden bedolven onder een dikke laag 
confetti van vreemde verdraaiingen, 
absurde anekdotes en snelle oneliners. 

Voor kaarten en meer informatie gaat 
u naar www.oltm.nl. Openluchtthea-
ter Mariahout, beleef meer!
 

Kermisschieten bij het 
St. Anna Gilde Nederwetten
 
Schieten is een belangrijke activiteit binnen het gilde. Schieten is ook sterk 
verbonden met de kermis. Het St. Annagilde Nederwetten wil dit tot een 
nieuwe kermisactiviteit maken. Iedereen van 16 jaar en ouder kan op vrij-
dag 16 augustus vanaf 20.00 uur meedoen. Er wordt geschoten met een 
luchtbuks op diverse onderdelen. 
Zo is er een roos voor wie daar de 
meeste punten weet te schieten en kan 
men schieten op kunststof pijpjes. De-
ze moeten eraf geschoten worden. Ook 
daar zijn mooie prijsjes te winnen.
Met deze activiteit wil het St. Annagil-
de mensen enthousiast krijgen voor 
het gilde en een kermis attractie toe-
voegen aan het Dorpsfestijn, en hope-
lijk kan er een jaarlijks terugkerend 
evenement ontstaan. Het St. Annagil-
de heeft 30 leden tussen de 10 en 86 
jaar. En dan is er nog het kermisschie-
ten voor alle leden van het St. Anna-
gilde op maandag 19 aug.
Het Gilde begint op maandag 19 au-
gustus 2013 om 9.00 uur met een H.
Mis in de St.Lambertuskerk van Ne-
derwetten en wordt voorgegaan door 
Pastor Freek Groot. Na de H.Mis gaat 
het gilde terug naar het Gildehuis aan 
het Koutergat voor de traditionele 
koffietafel, en een welkomstwoord 
van de Kapitein.

Om 11.00 uur wordt begonnen met 
schieten voor het Familie Kluijtmans 
wisselschild en daarna wordt gescho-
ten voor het Roland van Pareren wis-
selschild.

Na deze verschieting en de felicitaties 
aan de nieuwe gelukkige schutters die 
dit wisselschild 2 jaar mogen dragen, 
zal een vendelhulde worden gebracht 
aan de winnaars van deze schildjes en 
aan de zittende Koning. Daarna wordt 
de Beschermheer Dhr Kluijtmans be-
zocht voor een vendelhulde en wor-
den de plaatselijke horecabedrijven 
bezocht om de dag om ongeveer 18.00 
uur af te sluiten.
Natuurlijk zijn ook de zustervereni-
gingen uit Nuenen en Gerwen van 
harte welkom en hoopt men net zoals 
andere jaren veel bezoekers op het 
schietterrein en daarna op de kermis.
Het Gildehuis aan het Koutergat zal 
op maandag tot 12.30 uur open zijn.

Nuenen in Zeeland
Het leek afgelopen weekend een Nuenens feestje in DeZilvermeeuw.com in 
Dishoek. De gastvrije uitbaters Inge en Tom van Den Boomen hadden Blaas-
kapel Tsjonge Jonge en Blaasband de Klippeleaters uitgenodigd om het Zo-
mercarnaval in te luiden. En dat is gelukt. Onder een stralende zon, met een 
biertje en gezellig publiek hebben de muzikanten een lekkere sfeer neergezet. 
Tussen de bedrijven door wist kapper Anton uit Nuenen ook nog wat man-
nen baardvrij te maken. Ook de Brabantse gastvrijheid is neergestreken in 
Zeeland en hopelijk wordt het een jaarlijks terugkerend evenement. 
Op https://www.facebook.com/rondde.linde treft u meerdere foto’s van on-
der andere dit evenement aan.

Nieuwe leden altijd welkom

Boeiend programma     
Seniorenkoor “Vogelenzang” 
Maandagmiddag 19 augustus starten de repetities van Seniorenkoor “Voge-
lenzang” in Lieshout ter voorbereiding op weer een afwisselend zangseizoen. 

moetingsplaats, met leeftijdgenootjes, 
verantwoord speelgoed en professio-
nele begeleiding. Een ideale plek om 
zich al spelend verder te ontwikkelen. 
De peuterspeelzaal is een zinvolle 
aanvulling op het gewone leven thuis 
en een goede voorbereiding op de ba-
sisschool. Maar het allerbelangrijkste 
is dat de peuterspeelzaal gewoon ont-
zettend leuk is voor uw kind!!

Peuterspeelzaal ’t Dwersliggertje, 
Vrouwkensakker 17;
Peuterspeelzaal Enode, 
Heikampen 5-7;
Peuterspeelzaal ’t Kwetternest, 
Jacob Catsstraat 1-3.

De fysiotherapeut

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

Behandeling van het 
Impingement Syndroom
Met Impingement wordt bedoeld een inklemming van een pees, slijmbeurs of 
van het schouderkapsel in de ruimte tussen het schouderdak (acromion) en de 
kop van de bovenarm. Meer dan de helft van alle schouderklachten wordt ver-
oorzaakt door het impingement Syndroom. De klachten ontstaan voornamelijk 
bij het uitoefenen van bovenhandse sporten (tennis, volleybal, zwemmen) of 
door een beroep met veel bovenhands werk, zoals bij schilders.
De behandeling is afhankelijk van de oorzaak. Deze is meestal fysiotherapeu-
tisch maar in bepaalde gevallen is een injectie of zelfs operatief ingrijpen nood-
zakelijk. Voor de behandeling van een schouder-impingement moet eerst een 
uitvoerig lichamelijk onderzoek worden gedaan. Bij de behandeling wordt ge-
bruik gemaakt van een combinatie van onderstaande onderdelen.
Oefentherapie
De oefentherapie richt zich op verbetering van de beweeglijkheid van de schou-
der en op functieverbetering van de spieren rond het schoudergewricht en het 
schouderblad. Aangetoond is dat oefentherapie onder begeleiding van een fy-
siotherapeut even effectief is als een operatieve ingreep bij een primaire impin-
gement.  De bewegingsvrijheid van de schouder en het functioneren van de arm 
is echter niet alleen afhankelijk van het schoudergewicht en schouderblad. De 
mobiliteit en stabiliteit van de gehele bewegingsketen (nek, bovenrug, ribben, 
sleutelbeen en borstbeen) is van belang. Aandacht voor de functie van de gehele 
bewegingsketen met manuele therapie in combinatie met oefentherapie is dan 
ook gebleken effectiever te zijn dan oefentherapie alleen bij patiënten met het 
schouder impingement-syndroom.
Gedurende ons leven ontwikkelen we allemaal eigen houdings- en bewegings-
patronen. Deze zijn niet altijd even efficiënt en kunnen zelfs klachten veroorza-
ken. Als men gedurende de uitvoering van het beroep een verkeerde houding 
aanneemt kan dit vergaande gevolgen hebben. Door bijvoorbeeld het beeld-
scherm van de computer op een verkeerde plek te laten staan kunnen ernstige 
nek- en schouderklachten ontstaan. 
Wat kunt u zelf doen?
Probeer de arm zoveel mogelijk te bewegen zonder daarbij de pijnklachten te 
provoceren. Meestal houdt dit in dat u de elleboog niet boven de schouder moet 
bewegen en dat u voorzichtig moet zijn met draaibewegingen van de arm. Voer 
het oefenprogramma zoals u dat gekregen heeft dagelijks uit. 

Onder supervisie van KBO Lieshout, 
gaan de leden van Seniorenkoor “Vo-
gelenzang” op donderdag 22 augustus 
en vrijdag 23 augustus op bedevaart 
naar Kevelaer, in Duitsland. Donder-
dagavond wordt daar, in de Kaarsen-
kapel, door het koor de H. Mis opge-
luisterd. 

Donderdag 19 september 2013, treden 
een aantal koorleden op, tijdens de 
50PlusBeurs, in Utrecht. Samen met 
koorleden van andere LOVOK–ko-
ren, wordt getracht om het grootste 
koor van Nederland te formeren (het 
streven is om 1.000 zangers en zange-
ressen bij elkaar te krijgen) voor het 
zingen van het lied: “Herinnering aan 
Holland”, van Wilko Brouwers, op 
tekst van Hendrik Marsman. De uit-
voering staat gepland tussen 11.30 uur 
en 12.00 uur.

Donderdag 17 oktober 2013 treedt het 
koor op in Het Klooster in Nuenen, ter 
gelegenheid van het 40-jarig jubileum 
van Seniorenkoor “De Vrolijke Sa-
menzang”, met vier andere koren, 
waarbij het Stedelijk Helmonds Senio-
renkoor en het Tilburgs Mannenkoor 
La Renaissance.

Het hoogtepunt van de komende vier 
maanden is het organiseren van de ei-
gen korenmiddag op woensdagmid-
dag 20 november 2013, in het Buurt-
huis in Mariahout, waar zeven koren 
zullen optreden, met in totaal ruim 
200 koorleden. De burgemeester van 
Laarbeek, Hans Ubachs, zal deze jubi-
leumuitvoering openen.

Het koor wil graag verder groeien en is 
op zoek naar enthousiaste zangers en 
zangeressen. Seniorenkoor “Vogelen-
zang” repeteert elke maandagmiddag, 
van 13.15 uur tot 15.15 uur, in Het 
Dorpshuis in Lieshout. Het koor heeft 
een zeer gevarieerd repertoire en 
zingt liederen in verschillende talen. U 
bent van harte welkom om eens een 
repetitie bij te wonen, om zelf te erva-
ren hoe het er bij Seniorenkoor “Voge-
lenzang” aan toe gaat. 
Voor vragen kunt u bellen met voor-
zitter Wim Verhoeven (0499-423425), 
secretaris Jeanne van de Ven (0499-
422674), penningmeester Henk Vo-
gels (0499-421220) of dirigent Arie 
Ketelaars (0499-425071).

Ook zo nieuwsgierig?

Kom meer te weten bij 
Volksuniversiteit Geldrop
Tijdens haar Open Huis op 28 augustus 2013 schenkt Volksuniversiteit 
Geldrop gratis koffie en presenteert haar nieuwe programma met cursus-
sen, workshops en lezingen. Vanaf 19.00 uur is jong en oud welkom in Soci-
aal Cultureel Centrum Hofdael in Geldrop om sfeer te komen proeven en 
kennis te maken. Dit jaar vinden niet alleen in Geldrop, maar ook in de 
Nuenense bibliotheek cursussen plaats.

Gevarieerd programma voor als je 
wat wilt leren
“Of het nu gaat om het spreken van een 
vreemde taal, het bestuderen of beoefe-
nen van schilderkunst, het werken met 
nieuwe media, het luisteren naar klas-
sieke muziek of het koken van buiten-
landse gerechten: van piepjong tot op 
hoge leeftijd leren we met plezier nieu-
we dingen.” Volksuniversiteit Geldrop 
heeft een uitgebreid programma aan 
cursussen, workshops en lezingen. 
Schrijft u zich tijdens het Open Huis 
in voor de cursus Indonesische keu-
ken, dan betaalt u geen € 130,-, maar 
slechts € 90,-! In deze cursus vertelt 
Elisa Sinaga u alles over de (keuken)
gebruiken in Indonesië en de fijne 
kneepjes van het maken van heerlijke 

Indonesische gerechten. Heeft u zich 
al ingeschreven voor deze cursus? Dan 
betaalt u uiteraard ook de kortings-
prijs. Na 28 augustus geldt weer de 
normale prijs.

Meer informatie op www.vu-geldrop.nl.

EINDELIJK DE OPLOSSING VOOR 
KALK OF SCHIMMELNAGELS!!! 
Behandeling met de FOX 3 Laser. 

Geen medicijnen of smeersels 
meer nodig! 

INSTITUUT ZILVERSCHOON 
Berg 51, Nuenen • Tel.040-2300025 
www.instituutzilverschoon.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 voor-
zieningen 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______________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARCHIPEL AKKERS
Zorg aan huis. Alle zorg, verpleging en dienstverlening 
bij u thuis. Bel voor meer informatie 264 64 64 (24u 
per dag bereikbaar). ______________________________________ 

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

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

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

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

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

ST. ANNAZIEKENHUIS BLOEDAFNAMEPOSTEN
• 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. 
Vragen voor het klinisch laboratorium of de trombose-
dienst neem contact op. Het laboratorium: 040-2864866, 
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-
den via tel. 06-39243420, postbus 62, 5670 AB Nuenen 
of e-mail: plusminus@onsnet.nu

DIENSTEN EN INFORMATIE 11-03-2013

LINDEBLAADJES

HoE gAAt DAt?
’’Lindeblaadje’’ opgeven?

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

Drukkerij Messerschmidt, Berkenbos 6, Nuenen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nagelstudio ALtA gRAcE 
pedicure-Manicure. Pe-
dicure behandeling € 19,50 
Voetmassage € 16,00 Ma-
nicure behandeling € 16,00. 
Lekker makkelijk, ik 
kom ook bij u thuis! Ma-
rieke van der Hijden. 06 - 50 
57 11 83.

KRINgLoop EINDHovEN 
Wij halen bij u thuis op alle 
bruikbare spullen. Tel. 040 
- 285 68 09.

g L A z E N wA S S E R 
gEzocHt: Tel.nr. 06-
84681670.

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

wIJ vERHuREN 
BoxEN vooR 

tIJDELIJKE
opSLAg

Lieshout
INfo: 06 - 53 86 35 12
www.abonne.nl

Ongewenste haargroei? 
Kom snel langs voor de 
WAX behandeling en u heeft 
weken lang ‘n paar gladde 
benen. Schoonheidssalon 
Vivace De Vlos 24, Nue- 
nen. Tel. 06-14790708.

Verras diegene die zo bijzonder
voor je is, met een garra rufa bad!

040 - 787 03 38
www.garrarufa-nuenen.nl

Deze maand samen 
voor maar € 27,50

www.janssenbelastingadvies.nl      tel (040) 263 11 27
De Pinckart 54, 5674 CC Nuenen Register Belastingadviseurs 

Uitstel belastingaangifte ?
Geen zin in hoge boete?

Man, 73 jaar, op zoek naar 
jou. Niet rokend, zeer goed 
gezond. Brieven o.n. 33-
2013 van dit blad.

M rcel v n de Kerkhof

Stuc doorswerk

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

18 Aug. vLooIEN-
MARKt. Kastelenplein, 
Eindhoven. 100 kramen. 
Gratis entree. 06-20299824

LEKKER DANSEN? 
gRAtIS HEupSJAAL! 
Buikdans, Latin, Dans-
je-fit en Burlesque, ook 
voor dames 60+! Open 
avond: 14 en 22 augustus 
vanaf 18.30 uur (Vressel-
seweg 73, Breugel). Meer 
info: www.arabesk-dance.
com of 06-13644957.

tEKENEN EN ScHIL-
DEREN. In september start 
Atelier Berloz weer met deze 
cursus. Het atelier is voor 
iedereen toegankelijk, be-
ginners en gevorderden. Will 
van Berlo, Mariahout. 0499 
- 422030. will@berloz.nl

pIANoLESSEN IN NuE-
NEN, gegeven door gedi-
plomeerd en ervaren do-
cente. Voor beginners en 
gevorderden. Voor info: 
Noortje Sluyter, tel. 040-
2843533 / 06-23094787.

Zoekt u een ervaren huis-
houdelijke hulp, bel dan 
06-26219320.

cARAvAN StALLINg 
in Gerwen.  Nog enkele 
plaatsen vrij.  Alleen kleine 
caravans: maximale lengte 
5,50 m inclusief dissel.  Tel. 
040-2834498.

Glazenwasserij
Ook dakkapellen en 
reinigen van goten. 
Tel. 06 - 53 41 06 92 

040 - 283 88 56 
Ruiterweg 13, Gerwen.
www.glazenwasserij-jbbal.nl

opRoEp: Op vrijdag 12 juli 
in omgeving Jo van Dijkhof, 
bos met 3 sleutels verloren. 
Ben zeer gedupeerd, wil ze 
graag terug hebben. Rea-
geer a.u.b. Tel; 06-51222196.

Werving & Selectie ■  Uitzenden ■  Payrollen

Elektro ■  Metaal ■  Werktuigbouwkunde ■  Machinebouw

Ben je op zoek naar werk in 
de techniek, productie of logistiek?

MHPD helpt je op weg
naar een baan!

Neem contact met ons op, of stuur alvast je CV door! 

Bedrijvencentrum de Pinckart 54, 5674 CC Nuenen
T 040 - 263 11 59  ■   F 040 - 283 56 15
E info@mhpd.nl  ■   W www.mhpd.nl

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

Een groot assortiment tuinplanten 
- hangpotten & groenteplanten

DagElijks vErsE

aarDbEiEn
van DE vollE gronD

25% 
korting

op alle
tuinplanten

Kerkakkers 20 • 5674 RP • Nuenen

Onderhoudsschilderwerk 
voor binnen en buiten.

M: 06-51498141

Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan.
BTW-tarief 6%, vraag naar de voorwaarden.
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   Hockey

Voetbal

Wielersport
RKGSV GeRwen
Donderdag 15 augustus
(vriendschappelijk)
RKGSV 1 – DOSKO’32 1  ............. 19.30 

RKGSV GeRwen
Zaterdag 17augustus 
(vriendschappelijk)
Terlo 1 – RKGSV 1.......................... 18.00 
RKGSV 2 – Terlo 2  ......................... 18.00

P r o g r a m m a
Hockeyclub Nuenen zoekt nog 
jongens van 12 tot 14 jaar
Lijkt het jou leuk om te hockeyen? Wil je het eens proberen? Hockeyclub Nue-
nen zoekt met name nog jongens in de leeftijd van 12 tot 14 jaar, maar er is bijna 
altijd plaats voor jongens van 6 tot 16 jaar. Als je het leuk lijkt, kan je vrijblijvend 
2 keer meetrainen en daarna beslissen of hockey wat voor je is.
Heb je interesse, neem dan contact op met Monique Zwaan (zwaan@home-
2home.nl). Zet in de mail ook even je geboortedatum.

Steven Kruijswijk 
laat Vuelta schieten
Door een blessure aan zijn liesslagader zal onze Nuenense profwielrenner 
van het team Belkin, Steven Kruijswijk, op 24 augustus niet aan de start 
verschijnen van de ronde van Spanje.

“Reden hiervoor is de steeds terugge-
keerde blessure aan mijn liesslagader, 
waardoor mijn ambitie een goed klas-
sement te rijden nu niet realistisch is. 
In plaats van de Vuelta zal ik wel aan 
de start verschijnen bij de wedstrijden 
in Canada: Tour of Alberta, GP Que-
bec en Montreal. Hier wil ik mijn sei-

zoen zo goed mogelijk afsluiten en het 
maximale eruit proberen te halen. 
Eind september word ik geopereerd 
en de rest van dit jaar zal in het teken 
staan van herstel om succesvol te kun-
nen terugkeren in 2014”. De blessure 
betreft een knikje in het bloedvat en 
een vernauwing van de ader. “Het is 

Geen Vuelta voor Kruijswijk.

Succesvolle 
EmK voetbaldagen
Van dinsdag 6 tot en met donderdag 8 augustus 2013 vonden de traditio-
nele EmK-voetbaldagen voor de 7e keer plaats.  In totaal 110 kinderen in de 
leeftijdscategorie voetbal E tot C namen deel aan drie dagen van inspanning 
en ontspanning. Zij waren onderverdeeld in vier “tribes”, die streden met en 
tegen elkaar in bijzonder leuke krachtmetingen.
Naast de zuiver specifieke voetbal-
spellen zoals 4 tegen 4 en penalty-
schieten, maakten de deelnemers dit 
jaar kennis met het geblinddoekt voet-
ballen en de Siamese tweeling.  De 
weergoden waren EMK op de tweede 
dag  echter niet goed gezind.“ Beach 
soccer” en “bubble soccer” vonden 
daardoor in de regen plaats. En veel 
penalty’s werden in de stromende re-
gen gemist, maar dat deerde de kinde-
ren niet. Het enthousiasme bij kinde-
ren en vrijwilligers bleef even groot. 
Op de laatste dag vond het spectacu-
laire spettervoetbal plaats. Gelukkig 
was de zon opnieuw van de partij. Het 
levende tafelvoetbalspel kreeg veel be-
kijks. Na de strijd en de verdeling van 
de prijzen, was het tijd om bij te tan-
ken met hamburgers en frieten. Met 
bekers, medailles, een groepsfoto en 

een bal gingen de kinderen na afloop 
weer huiswaarts.

Het evenement kon plaatsvinden dank-
zij sponsors en de inzet van meer dan 
50 vrijwilligers in dit toch al zo succes-
volle lustrumjaar van EMK. Zes vrij-
willigers, waaronder ook de initiatief-
nemers gaan het stokje overdragen. 
Perry van Bekhoven, Roland Bushoff, 
Lucienne Duray, Gerard Hoogenboom, 
Ellen Reijnen en Rob van Rooijen ma-
ken plaats voor een nieuw team, dat in 
2014 opnieuw voor een mooi voetbale-
vent zal zorgen. Foto’s en filmpjes van 
de EMK voetbaldagen 2014 zijn te zien 
op Facebook (openbare deel). 

En kijk vooral naar het komisch film-
pje over de “bubble soccer”: www.
facebook.com/EmkVoetbaldagen.

Actie September 

Kom in beweging 
voor jezelf en voor anderen
Sport, loop of fiets mee voor kinderen, jongeren en volwassenen met cere-
brale parese in de maand september. In vier weken tijd verbeter je je condi-
tie samen met je drie beste vrienden of drie leukste collega’s: met de actie 
Steptember wordt bewegen leuk en het is ook nog voor een goed doel. De 
BoSK, vereniging van en voor mensen met cerebrale parese, is de initiatief-
nemer van deze unieke actie. Steptember start op 4 september en eindigt op 
2 oktober tijdens Wereld Cerebrale Parese Dag.
Elk jaar worden er 400 baby’s met ce-
rebrale parese (voorheen aangeduid 
als ‘spastisch’) geboren. Cerebrale pa-
rese is een hersenbeschadiging die in 
het eerste levensjaar is ontstaan en die 
leidt tot een of meer lichamelijke han-
dicaps. Soms is de oorzaak duidelijk, 
bijvoorbeeld bij zuurstoftekort tijdens 
de bevalling of bij een te vroeg gebo-
ren kind. Soms komen ouders er pas 
later achter dat er iets aan de hand is. 
Meer dan de helft van de kinderen met 
een lichamelijke handicap heeft cere-
brale parese. Cerebrale parese is niet 
te genezen.
De actie Steptember draait om teams 
van vier personen die proberen een 
maand lang zoveel mogelijk stappen te 
zetten: van wandelen, fietsen tot elke 
dag sporten. Met een stappenteller 
houdt elke deelnemer dagelijks op zijn 
persoonlijke Steptember-webpagina 
het aantal stappen bij dat hij die dag 
heeft gemaakt. Deelnemers worden 
ook aangemoedigd om andere sporten 
te beoefenen. Op de website zijn meer 
dan 40 sporten en activiteiten makke-
lijk  om te rekenen naar een aantal ge-
zette stappen. 

Daarnaast probeert elk team zoveel 
mogelijk geld op te halen voor mensen 
met cerebrale parese. Het ingezamel-
de geld wordt gebruikt voor meer in-
ternationaal onderzoek naar de pre-
ventie van cerebrale parese en 
onderzoek naar de communicatie tus-
sen niet-sprekende kinderen en hun 
ouders. Een deel van het geld wordt 
besteed aan de ondersteuning van 
kinderen met cerebrale parese en be-
geleiding van hun ouders na de diag-
nose cerebrale parese.

De BOSK is de vereniging van en voor 
mensen met cerebrale parese. De 
BOSK ondersteunt ouders na de ge-
boorte van een kind met cerebrale pa-
rese en stimuleert ouders en mensen 
met cerebrale parese om het beste te 
halen uit hun leven met een handicap. 
Bovendien biedt zij herkenning en in-
formatie en stimuleert zij onderzoek 
naar de preventie van aangeboren 
handicaps.

Voor informatie en deelname: www.
steptember.nl. Inschrijven kan tot 27 
augustus.

Een splinternieuw seizoen 
bij DéDé Danceballet
In de week van 19 augustus a.s. start een splinternieuw balletseizoen van 
DéDé Danceballet.  Danceballet is een dynamische vorm van modern ballet. 
Verschillende dansstijlen worden gemixt waardoor het dynamisch, fel en 
energiek is! For kids, teens & grown-ups.

In een lesprogramma van ruim tien 
weken wordt een complete choreo-
grafie op een lekker dansnummer ge-
leerd. Van klassiekers uit de 80’s tot de 
meest swingende nummers uit de ac-
tuele charts. Danceballet is geen 
streetdance, geen jazzballet, geen mo-
dern ballet, het is een nieuwe vorm 
van ballet met veel power. Dit wordt 
uiteindelijk ook getoond door optre-
dens, demonstraties en shows. Na-
tuurlijk wordt er dan in prachtige kos-
tuums gedanst. Per leeftijdscategorie 
wordt de les aangepast.

In het komende seizoen wordt ge-
werkt aan de 27 theatershows die ge-
geven worden in het voorjaar van 

2014, genaamd; D- Dazzled! Een show 
die oogverblindend mooi wordt…Tij-
dens de voorstellingen doen alle leer-
lingen mee. 
Ze krijgen prachtige kostuums aan, ze 
worden opgemaakt door een visagiste, 
er komt een spetterend decor etc. etc. 
Een heuse show dus!

De lessen in Nuenen worden gegeven 
bij Health City en ’t Klooster.
Nieuwsgierig? Volg gerust vrijblijvend 
een gratis proefles. Kinderen t/m 6 
jaar mogen zelfs 3 gratis proeflessen 
volgen om uit te proberen of ze het 
leuk vinden!
Meer info? www.dededanceballet.nl  - 
040 2544052 (Hoofdkantoor).

niet leuk, maar ik was opgelucht toen 
onderzoek onlangs uitwees dat dit 
probleem de reden is voor de mindere 
resultaten”, zegt Steven. “Vijf jaar gele-
den ben ik ook al onder het mes ge-
weest. Destijds betrof het een kleine 
operatie, waarbij de knik in de ader 
werd verholpen door hem los te ma-
ken. Nu wordt het wel iets anders. Er 
zijn meer risico’s aan verbonden, maar 
ik ben zoveel topsporter dat ik niet 
twijfel. Tot twee jaar terug kon ik in de 
Giro met de beste tien bergop meeko-
men. Dit jaar lukte me dat niet meer. 
Ik wil gewoon de kans die laatste tien, 
vijftien procent die er toen ontbrak 
om de stap naar de wereldtop te ma-
ken, weer krijgen. Met deze belemme-
ring gaat dat sowieso niet. Dus wordt 
de keuze makkelijker”. 

Het bestuur van de stichting fanclub 
Steven Kruijswijk was al bezig met de 
voorbereidingen voor een fanreis naar 
de finish van de Vuelta in Madrid, 
maar deze fanreis gaat nu niet door.

Een zomerse zondag
Rond half 5 gaat de BBQ aan op het Eeneind bij Showkorps O&V, maar daar-
voor doen ze spelletjes. Deze week beginnen de repetities weer. En dit is een 
leuke manier om het seizoen te beginnen. Samenwerken is het motto en dat 
zie je in de spelletjes terug. Vrachtwagen trekken, spijkerbroek hangen, natte 
sponsen volley…. 
Zondag 29 september is er 
een oPEN Dag op het terrein
van LONU, Wettenseind 28. 

WWW.SHOWKORPSOV.NL
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Diabetes Fonds 
zoekt collectanten
 
Het Diabetes Fonds is hard op zoek 
naar vrijwilligers die in Nuenen de 
jaarlijkse collecte in hun wijk willen 
coördineren. Mensen met organisato-
risch talent die een paar uurtjes in ok-
tober en november beschikbaar zijn, 
kunnen zich melden bij Henriette Bijl, 
Teamleider Collecte van het Diabetes 
Fonds. 033-462 20 55. 
Het Diabetes Fonds betaalt weten-
schappelijk onderzoek naar de behan-
deling, genezing en preventie van dia-
betes (ook wel suikerziekte genoemd). 
Hiervoor is het fonds afhankelijk van 
donaties en de collecte. Er zijn nu al 1 
miljoen mensen met diabetes in Ne-
derland, en elke dag komen er 240 pa-
tiënten bij. Diabetes kan leiden tot een 
hartaanval, dementie, blindheid en 
nierfalen. In Nuenen heeft het Diabe-
tes Fonds vrijwilligers nodig om de 
collecte te coördineren. De collecteac-
tieweek is van 27 oktober tot 2 novem-
ber. Meer informatie op www.diabe-
tesfonds.nl/collecteleider.

Lezing Werkc afé
Op vrijdag 16 augustus organiseert 
het Werkcafé Nuenen een lezing over 
Werken in Kenia. Aanvang 10.00 uur. 
Het Werkcafé is iedere vrijdag ge-
opend van 10.00 tot 12.00 uur en gele-
gen aan de Luistruik, Sportlaan 12 in 
Nuenen.

2e repaircafe 
in Lieshout
 
De Dorpsraad van Lieshout  organi-
seert woensdag 21 augustus voor de 
tweede maal een repaircafe in Lies-
hout.

In het Dorpshuis in Lieshout, aan de 
Grotenhof 2 in Lieshout draait het op 
21 augustus 2013 allemaal om repare-
ren. Tussen 14.00 uur en 16.00 uur 
staan diverse vaklieden klaar: Elektri-
cien, Naaister, Fietsenmaker, Houtbe-
werker en iemand voor kleine huis-
houdelijk elektrische apparatuur, zij  
helpen gratis bij alle mogelijke repara-
ties. Ook gereedschap en materialen 
zijn aanwezig. De vaklui in het Repair-
cafe weten bijna altijd raad.
Door repareren te promoten wil de 
Dorpsraad van Lieshout bijdragen aan 
het verkleinen van de afvalberg. 

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders
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LED-TV 32PFL3158.

• 81cm (32”) beeld met 100 Hz PMR  
 voor superscherpe beelden
• Opnemen en TV pauzeren via 
 optionele USB-stick of HDD
• 2x HDMI en USB-aansluiting
• Energieklasse A

WASMACHINE LAVAMAT 50460.

• 6 kg vulgewicht en 1400 toeren
• Startuitstel en resttijdindicatie
• Energieklasse A++

STOFZUIGER DC19T2 BLITZ IT.

• Constante zuigkracht en schonere uitblaaslucht
• Geen stofzak meer nodig
• Zeer geschikt voor
 mensen met allergie

KRUIMELZUIGER AG4108.

• Unieke wendbaarheid 
 dankzij 2 wieltjes
• Oplaadbaar
• Gemakkelijk te legen

LAPTOP C870D-11M.

• Films en 
 games 
 in HD kwaliteit
• Luxe witte behuizing
• AMD E1-1200 processor
• 4GB werkgeheugen en 
 320GB harde schijf

INCL. MATRASBORSTEL, 
FLEXIBELE KIERENZUIGER 

T.W.V. 45.-

Veel voordeel voor de 
thuisblijvers! OP=OP!

LAATSTE WEEK

• Energieklasse A++T.W.V. 45.-

HAH-adv. - 251x275mm h - Full Colour - week 33

150 Experts, altijd 1 bij u in de buurt!
 www.expert.nl/winkels
Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zondag 18 augustus 2013.  

T’ai Chi School Goudswaard
Bent u op zoek naar geestelijke en lichamelijke rust?

Wilt u op een plezierige en actieve manier ontspannen?
Wilt u bewuster met uw lichaam omgaan,

bewegen en in beweging komen?
Misschien zijn T'ai Chi Ch'uan en Qi Gong 

dan iets voor u.
Door langzame vloeiende bewegingen uit te voeren leren 

we beter ontspannen en ervaren meer innerlijke rust.
Deze uit China afkomstige oefeningen verbeteren de algehele gezondheid, 

waardoor ziekten voorkomen kunnen worden en tevens genezen.

GRATIS proeflessen T’ai Chi Ch’uan en Qi Gong in NUENEN
 Maandag 19 Augustus, ‘s Avonds om 18.00 uur,
 Donderdag 22 Augustus, ’s Ochtends om 10.15 uur,
 Vrijdag 23 Augustus, ’s Ochtends om 10.30 uur.

 Scarabee, Mantelmeeuwlaan 10, Nuenen

Wees stil als een berg, beweeg als een machtige rivier

www.taichischoolgoudswaard.nl                       tel: 013 5714949/06 41370232
Tilburg                     Nuenen                     Drunen                     Den Bosch

 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.

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.

Het gehele traject van ontwerp t/m de selectie van de 
aannemer kunnen wij voor u verzorgen. Voor een vrijblij-

vend gesprek komen wij dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

Vredehof 6, 5671 DS Nuenen
040 - 290 60 55 • 06 - 13 46 39 59 

r.vanrooij@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

Piano-keyboard lessen
Zowel klassiek als pop.

gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper
Voor info: Tel. 040 - 283 96 98. Tomakker 40, 5673 LG Nuenen

WIJ ONDERHOUDEN, REPAREREN, KEUREN
EN VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

Voor zowel particulieren als bedrijven bieden wij betaalbaar onderhoud en/of reparaties aan.

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

GELDROPSEDIJK 51-53 • NUENEN • TELEFOON 040 - 283 24 47
WWW.AUTOBEDRIJFJOOPVDHEUVEL.NL

Autobedrijf joop v.d. Heuvel 
Gespecialiseerd in VOLVO en Japanse merken.
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