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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. 

D

Nuenen, Van 
Gogh, Graffiti 
en Nowart

Betsie Vogels 
40 jaar in de 
kraamzorg
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Brandweer 
Nuenen zoekt 
vrijwilligers

Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl

Afgestudeerd
Aan de Universiteit van Tilburg is van-
daag, donderdag 29 augustus, onze 
dorpsgenoot Miriam van den Nieu-
wenhof afgestudeerd binnen de facul-
teit Geesteswetenschappen, afdeling 
Kunst- en Cultuurwetenschappen met 
als specialisatie Jeugdliteratuur.

Kabaal voor het Kanaal

Demonstratieve fietstocht 
in het kader van de 
actie STUIT DE RUIT 
De actie tegen aanleg van de west- oost verbinding vanaf Son naar Beek en 
Donk, dwars door het Dommeldal, de Breugelse Beemden, Nuenens Broek, 
Achterbosch en de bezittingen van Brabants landschap Heerendonk en 
Ruweeuwsels. Ook het kanaal zelf, met zijn wonderschoon en druk fiets, 
skeeler en wandelpad, mag niet worden aangetast door een weg er vlak 
langs met alle verkeerslawaai en fijnstof van dien.

Nederwetten zegt Nee
In de regio Nuenen en daarbuiten is onrust ontstaan naar aanleiding van 
het plan om een nieuwe autoweg aan te leggen. Dit is de zogeheten Noord-
oostcorridor. Deze doorsnijdt het Dommeldal en is vlak ten noorden van 
Nederwetten gepland. Vervolgens loopt het tracé parallel aan de zuidkant 
van het Wilhelminakanaal richting Aarle Rixtel/Beek en Donk, waar ze zou 
moeten aansluiten op de N279, die van ’s-Hertogenbosch parallel aan de 
Zuid-Willemsvaart naar Helmond en verder voert. De laatste zal tot een 
vierbaans snelweg worden opgewaardeerd.
De Noordoostcorridor, waarvan de 
kosten op meer dan achthonderd  mil-
joen euro zijn begroot, heeft voor de 
gemeente Nuenen nauwelijks voorde-
len: slechts een beperkte ontlasting 
van de Smits van Oyenlaan/Europa-
laan wordt verwacht. De nadelen zijn 
echter aanzienlijk. Zo worden natuur-
gebieden (Ruweeuwsels, Breugels 
Broek, Heerendonk, Dommeldal) aan-
getast en worden woonkernen (Drie-
hoek, Stad van Gerwen) vrijwel 
vernietigd. Fietsen langs het Wilhelmi-
nakanaal gaat dan gepaard met ge-
luids- en fijnstofoverlast en het 
Dommeldal zal worden verrijkt met 
een 1100 meter hoge brug op palen. 
Ook de rust in Nederwetten is dan 
voorgoed verleden tijd. Dat dergelijke 
ingrepen tevens nadelig uitwerken op 
het woonklimaat, het  vestigingskli-
maat voor bedrijven en het toerisme is 
voorspelbaar.
Evenals in andere getroffen gemeen-
ten (Son en Breugel, Laarbeek) is er 
daarom een actiecomité opgericht om 
deze weg tegen te houden en, als dat 
niet lukt, om in ieder geval verzach-
tende maatregelen (zoals de ooit toe-
gezegde tunnel onder het Dommeldal 
of een tracé noordelijk van het Wilhel-

minakanaal) te bepleiten.
Dit actiecomité, met de naam Neder-
wettenzegtnee, heeft reeds een groot 
aantal flyers onder de Nederwettense 
bevolking verspreid, en ook posters 
om voor het raam te hangen. Verder 
zijn er enkele spandoeken opgehan-
gen bij de ingang van het dorp. Een 
petitie werd gehouden en contacten 
met de politiek worden benut om de 
aanleg van de weg tegen te houden of, 
op zijn minst, gefaseerd uit te voeren. 
Het comité heeft uiteraard contact 
met de andere Nuenense kernen en 
organisaties, en met organisaties in de 
overige betrokken gemeenten, inclu-
sief Helmond en Eindhoven. Het co-
mité heeft ook een website vervaardigd, 
te vinden op: www.nederwettenzegt-
nee.nl. Hierop is informatie te vinden 
en er zijn ook links naar andere orga-
nisaties.
Op zondag  8 september wordt met al 
deze betrokkenen een gezamenlijke 
fietstocht langs het Wilhelminakanaal 
georganiseerd, onder het motto: Ka-
baal voor het Kanaal: STUIT DE RUIT 
(zie artikel).

Namens het Comité 
Nederwetten zegt Nee,

Fred Lambert

Ezeltjesdag 2013
e eerste zondag van september, 1 september, is het weer Ezeltjesdag! 
Dit jaarlijks terugkerend evenement vindt dit jaar, na het grote suc-
ces van vorig jaar, weer plaats op het Jo Arts evenemententerrein 

aan de Mulakkers op het Eeneind in Nuenen.

Natuurlijk zijn de ezels weer het stra-
lende middelpunt van deze dag. De 
opbrengst van het ezelrijden gaat ook 
dit jaar weer naar het goede doel: De 
Ezelhoeve. De Ezelhoeve wordt ge-
beld, wanneer verwaarloosde ezels 
zijn gesignaleerd. Zij halen ze door 
heel Nederland en België op en probe-
ren ze met veel liefde en toewijding 
weer op een acceptabel gezondheids-
niveau te krijgen. Graag dragen wij 
hier ons (financiële) steentje aan bij. 
Het is geweldig dat een aantal enthou-
siaste ezelhouders elk jaar weer de 
moeite neemt om onze Ezeltjesdag tot 
een groot succes te maken.
Naast het bekijken, aaien en rijden op 
de ezels, kunnen kinderen hun energie 
weer kwijt bij de vele leuke spelen en 
op het springkussen. Als kinderen het 
leuk vinden, kunnen ze worden ge-
schminkt. Ook dit jaar is er een bal-
lonnenclown, die weer de meest 
creatieve figuurtjes van ballonnen 
maakt. Ook kunnen de kinderen zelf 
creatief bezig zijn met de ballonnen. 
Zoals voorgaande jaren kunnen de 
kinderen tegen een kleine vergoeding 
een speelkaart krijgen om met de spel-
letjes mee te doen. Hiervoor krijgen ze 
ook ranja en een pannenkoek.
Niet alleen voor de kinderen is er veel 
te beleven, maar ook aan de (groot)ou-
ders is gedacht. Dit jaar kunnen zij, on-
der deskundige begeleiding, schieten 
op de vlakschietbaan van de Antonius-
schut dat direct aan het evenementen-
terrein grenst.
Het evenemententerrein is dit jaar te 
bereiken via Eeneind en de Molleke-
slaan, waarna u naar de parkeerplaats 
geleid wordt.

Het programma is als volgt:
12.00: Vertrek ezelhouders met ezels 
en showkorps O&V van de brink voor 
het Enodegebouw naar het Jo Arts eve-
nemententerrein aan de Mulakkers.
12.15: Aankomst ezels en showkorps 
O&V op het evenemententerrein ge-
volgd door de officiële opening van 
Ezeltjesdag door de koning van de Sint 
Antoniusschut.
12.30: Start kinderspelen en ezelrijden.
16.15: Einde kinderspelen.
16.30: Ezeldiner en officiële sluiting 
Ezeltjesdag 2013.

Op zondag 8 september zullen er van-
uit de gemeenten voor wie het Wilhel-
mina kanaal een onschatbaar natuur 
en cultuur element is vanwege zijn 
historie en prachtige ligging in het 
Brabantse landschap, demonstratieve 
fietstochten georgansieerd worden.

De gemeenten/ kernen zijn:
Son en Breugel, Nuenen, Nederwetten 
en Gerwen, Laarbeek met Lieshout en 
Aarle Rixtel, Eindhoven, vanwege het 
belang voor deze grote stad.
De fietsers komen halverwege, n.l. bij 
het fietserscafé De Krakenburg bij 
Stad van Gerwen bij elkaar, rond 12.00 
uur.
Het KABAAL zal zowel letterlijk als 
figuurlijk zijn, d.w.z. kabaal van pan-
nendeksels, toeters e.d. en maximale 
publiciteit in pers en omroep.

Doel van de demonstratieve fietstocht 
is de definitieve tracé vaststelling op 
12 september door de provinciale 
stuurgroep te verhinderen.
De plaats van samenkomst is het plein 
tussen de stallen. Aldaar geen KA-
BAAL meer om de dieren niet te ver-
ontrusten. Twee sprekers zullen de 
fietsers toespreken.

Vanuit Lieshout
Verzamelen: Heuvel, bij Brasserie Mo-
rees 10.45 uur
Start 11.00 uur

Vanuit Nederwetten
Verzamelen: Kerkplein St. Lambertus-
kerk, 10.45 uur
Start 11.00 uur 

Vanuit Nuenen
Verzamelen: Molen de Roosdonck, 
10.45 uur

Vanuit Gerwen
Verzamelen: Kerkplein St. Clemens, 
10.45 uur
Start 11.00 uur
Meer info op: 
www.nederwettenzegtnee.nl

Verstoorde nachtrust 
omwonenden Wentelwiek
De scholen zijn weer begonnen en dat 
merkten de omwonenden van De 
Wentelwiek niet alleen doordat het 
weer gezellig druk was rondom de 
school maar ook omdat in de nacht 
van dinsdag op woensdag de bel zelfs 
midden in de nacht ging! Gedurende 
een half uur hield de bel buurtbewo-
ners uit hun slaap. Via deze weg, na-
mens het schoolteam, onze oprechte 
excuses voor deze ‘opstartproblemen’ 
van het nieuwe schooljaar.



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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COLLECTE
In de week van  1 t/m 7 september wordt gecollecteerd door de stich-
ting KWF Kankerbestrijding.

KLEDINGINZAMELING
Ongeveer vier keer per jaar wordt er een huis-aan-huis inzameling van 
oude kleding door charitatieve instellingen georganiseerd.

WERKZAAMHEDEN SMITS VAN OYENLAAN
Aanstaande maandag en dinsdag (2 en 3 september) worden er asfal-
teringswerkzaamheden uitgevoerd op de Smits van Oyenlaan.
Er wordt een conserveringslaag over de bestaande deklaag aangebracht. 
De werkzaamheden zullen zoveel mogelijk tussen de ochtend- en 
avondspits worden uitgevoerd.
Het verkeer zal via de wijken worden omgeleid.
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met het Klant-
contactcentrum via (040) 2631 631.

HOORZITTING BEZWAARSCHRIFTEN-
COMMISSIE ALGEMENE KAMER
Op dinsdag 3 september 2013 is er een hoorzitting van de algemene 
kamer van de commissie voor de bezwaarschriften in het gemeente-
huis. Het volgende onderwerp komt aan de orde:

•	 Om	20.00	uur	het	bezwaar	ingediend	namens	R.A.	Tunderman	
tegen het besluit van 8 mei 2013 betreffende het verzoek om in-
formatie.

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

BURGEMEESTER HOUBEN IN GESPREK 
MET INWONERS
Het	eerste	“Rondje	met	de	Burger”,	waarin	de	burgemeester	met	in-
woners	het	gesprek	over	Nuenen	aangaat,	was	een	succes.	Daarom	
heeft de burgemeester Houben besloten deze bijeenkomsten maan-
delijks te gaan houden.

Rondje
Via	het	“Rondje	met	de	Burger”	wil	burgemeester	Houben	graag	in	
een informele sfeer in contact komen met de inwoners van zijn ge-
meente.	Wat	houdt	hen	bezig,	wat	kan	er	beter,	waar	zijn	ze	blij	mee,	
waar niet etc. etc. 

De	komende	drie	“Rondjes”	zijn	gepland	op:

•	 18	september	bij	Le	Souris	van	10.30	tot	12.30	uur;
•	 29	oktober	bij	Cafe	Schafrath	van	16.00	tot	18.00	uur;
•	 28	november	bij	Cafe	de	Kruik	van	20.00		tot	22.00	uur.

Aanmelden
Om zoveel mogelijk inwoners de kans te geven zich aan te melden voor 
deze	bijeenkomsten,	zijn	de	“Rondjes”	op	verschillende	tijden	gepland.	
En	ongeacht	op	welke	locatie	de	bijeenkomst	plaatsvindt,	telkens	is	
iedere inwoner van de gemeente van harte welkom. Het is dus niet zo 
dat er alleen Nederwettenaren mogen komen naar de bijeenkomst in 
Nederwetten.
Voor de eerstvolgende bijeenkomst op 18 september dient u zich voor 
11 september aan te melden via rondjemetdeburger@nuenen.nl. Kunt 
u dan even aangeven waar u het over wilt hebben? Er is ruimte voor 
maximaal	vier	personen	per	“Rondje”,	wees	er	dus	snel	bij!

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.

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	 19/08/2013	 N-HZ-2013-0090	 Soeterbeekseweg	 Slopen	van		 	
   26 monument  

Regulier	 22/08/2013	 N-HZ-2013-0091	 Prinsenweier	18	 Vervangen	melkstal/	
    tanklokaal  

Regulier	 23/08/2013	 N-HZ-2013-0092	 Beekstraat	28	 Oprichten	schuur	

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.

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 
 
21/08/	 N-HZ-2013-	 Vincent	van	 Bouwen	 Wijzigen	brand-	 22/08/	
2013	 0079	 Goghstraat	76	 bouwwerk	 compartimentering		 2013		
    op 2e verdieping 

  
21/08/	 N-HZ-2013-	 Beekstraat	1	 Bouwen		 Aanpassen	 22/08/	
2013	 0060	 	 bouwwerk	 ventilatiekanaal,			 2013		
    een afvoerpijp en    
    airco-units   

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	Col-
lege	 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	voorlo-
pige voorziening te treffen.

BELEIDSREGEL LEGESHEFFING 
ONDERGESCHIKTE DAKKAPELLEN
Burgemeester	en	wethouders	van	de	gemeente	Nuenen	c.a.	maken	
bekend	dat	in	haar	vergadering	van	20	augustus	2013	de	Beleidsregel	
legesheffing	ondergeschikte	dakkapellen	is	vastgesteld.	Deze	Beleids-
regel treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van deze 
bekendmaking.
Het collegebesluit met de daarbij behorende stukken ligt ter inzage op 
het	gemeentehuis	bij	de	receptie	(Jan	van	Schijnveltlaan	2	te	Nuenen).	
Tegen	dit	besluit	staat	geen	bezwaar	of	beroep	open.

BESTEMMINGSPLAN ‘BUITENGEBIED, 
3E HERZIENING’; GEMEENTE NUENEN, 
GERWEN EN NEDERWETTEN
Burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.	maken	bekend	dat	de	
gemeenteraad	op	27	juni	2013	het	bestemmingsplan	‘Buitengebied,	
3e herziening’ gewijzigd heeft vastgesteld. 

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het omzetten van de be-
stemming	van	een	perceel	aan	de	Nieuwendijk,	kadastraal	bekend	als	
B	5073.	De	bestemming	wordt	omgezet	van	 ‘Agrarisch	gebied	met	
natuur-	en	landschappelijke	waarde’	naar	‘Bos	en	natuur’.
Door aanpassing van de bestemming wordt een natuurcompensatie 
planologisch mogelijk gemaakt. De natuurcompensatie op deze loca-
tie houdt verband met uitbreidingsplannen die in de gemeente Son en 
Breugel	worden	gerealiseerd.

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan is op 1 juli 2013 verzon-
den	naar	de	provincie	Noord-Brabant.	De	provincie	heeft	geen	reac-
tie op het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan gegeven.

Het	bestemmingsplan,	het	raadsbesluit	en	de	overige	daarop	betrek-
king hebbende stukken liggen met ingang van 30 augustus 2013 ge-
durende zes weken (tijdens kantooruren of op afspraak) op de ge-
meentesecretarie,	 Jan	 van	 Schijnveltlaan	 2	 te	 Nuenen,	 bij	 de	 balie	
Wonen	en	Openbare	Ruimte,	voor	eenieder	ter	inzage.
Het plan is ook raadpleegbaar via de gemeentelijke internetsite:  
www.nuenen.nl.
Tevens	is	het	plan	in	te	zien	via	de	landelijke	internetsite
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tegen	het	besluit	tot	gewijzigde	vaststelling	van	het	bestemmingsplan	
kan binnen de termijn van tervisielegging beroep worden ingesteld bij 
de	 Afdeling	 bestuursrechtspraak	 van	 de	 Raad	 van	 State,	 Postbus	
20091,	2500	EA	’s-Gravenhage.
Beroep	kan	worden	ingesteld	door:
•	 belanghebbenden	die	 tijdig	zienswijzen	op	het	ontwerpbestem-

mingsplan	aan	de	gemeenteraad	kenbaar	hebben	gemaakt,	dan	
wel	door;

•	 belanghebbenden	aan	wie	redelijkerwijs	niet	kan	worden	verweten	
geen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeen-
teraad	kenbaar	te	hebben	gemaakt;

•	 belanghebbenden	voor	zover	het	betreft	de	bij	de	vaststelling	aan-
gebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerp.

Voor de behandeling van een beroep is griffierecht verschuldigd. 
Het besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan treedt niet in 
werking dan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn 
afloopt.
Een beroep schorst niet de werking van het plan. Daarvoor moet naast 
het beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak een afzonderlijk ver-
zoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzitter van 
de	Afdeling	bestuursrechtspraak	van	de	Raad	van	State,	op	boven-
staand adres. 

Nuenen,	29	augustus	2013.
Burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.

BESTEMMINGSPLAN ‘BUITENGEBIED, 
2E HERZIENING’; GEMEENTE NUENEN, 
GERWEN EN NEDERWETTEN
Burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.	maken	bekend	dat	de	
gemeenteraad	op	27	juni	2013	het	bestemmingsplan	‘Buitengebied,	
3e herziening’ gewijzigd heeft vastgesteld. 

Na	de	vaststelling	van	het	bestemmingsplan	Buitengebied	in	2008	is	
gebleken dat er ondanks de zorgvuldigheid toch nog enkele fouten in 
het plan zaten. Daarnaast zijn er initiatieven van burgers en onderne-
mers die aanleiding geven tot aanpassing van het bestemmingsplan 
Buitengebied.	Tevens	is	het	plan	herzien	naar	aanleiding	van	de	uit-
spraak	van	de	Afdeling	bestuursrechtspraak	van	de	Raad	van	State.
Het	gaat	om	wijzigingen	op	de	volgende	locaties:	Alvershool	1;	Alvers-
hool	7;	Boord	42,44,46;	Nieuwe	ijsbaan	aan	Broekdijk;	Collseweg	47;	
de	Geer	ong.;	Hool	9;	Laar	19	en	21;	Laar	60;	Laar	76,	Laar	86,	Lies-
houtseweg	45,	49a,	49b,	49c,	49	d,	51	en	Rullen	12a;	Soeterbeek	3.

Het	bestemmingsplan,	het	raadsbesluit	en	de	overige	daarop	betrek-
king hebbende stukken liggen met ingang van 30 augustus 2013 ge-
durende zes weken (tijdens kantooruren of op afspraak) op de ge-
meentesecretarie,	 Jan	 van	 Schijnveltlaan	 2	 te	 Nuenen,	 bij	 de	 balie	
Wonen	en	Openbare	Ruimte,	voor	eenieder	ter	inzage.

Het plan is ook raadpleegbaar via de gemeentelijke internetsite: www.
nuenen.nl.
Tevens	is	het	plan	in	te	zien	via	de	landelijke	internetsite	www.ruim-
telijkeplannen.nl 
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan is op 1 juli 2013 verzon-
den	naar	de	provincie	Noord-Brabant.	De	provincie	heeft	op	30	juli	
2013	een	aanwijzing	ex	artikel	3.8,	lid	6	Wro	gegeven	ten	aanzien	van	
het plandeel Soeterbeek 3. Dit aanwijzingsbesluit is in te zien via de 
landelijke internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl en kan rechtstreeks 
worden geraadpleegd via de volgende link: http://www.ruimtelijke-
plannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.9930.ra0820bgNuen2e-
herz-va01
Zodra	het	aanwijzingsbesluit	onherroepelijk	is	geworden	vervalt	dit	
onderdeel	van	het	bestemmingsplan	Buitengebied,	2e	herziening.

Ten	aanzien	van	het	raadsbesluit	onder	VII	aangaande	het	niet	mee-
werken	aan	een	herziening	van	het	bestemmingsplan	Buitengebied	ter	
plaatse van het perceel Moorven 4 wordt opgemerkt dat hierbij on-
terecht het spreekrecht is geweigerd aan belanghebbende waardoor 
voor dit perceel een afzonderlijk raadsbesluit wordt voorbereid.

Tegen	het	besluit	tot	gewijzigde	vaststelling	door	de	gemeenteraad	en	
het aanwijzingsbesluit van het college van gedeputeerde staten van 
het bestemmingsplan kan binnen de termijn van tervisielegging beroep 
worden	 ingesteld	bij	de	Afdeling	bestuursrechtspraak	van	de	Raad	
van	State,	Postbus	20091,	2500	EA	’s-Gravenhage.	De	beroepstermijn	
vangt aan met ingang van de dag na die waarop de besluiten ter in-
zage zijn gelegd.
Beroep	kan	worden	ingesteld	door:
•	 belanghebbenden	die	 tijdig	zienswijzen	op	het	ontwerpbestem-

mingsplan	aan	de	gemeenteraad	kenbaar	hebben	gemaakt,	dan	
wel	door;

•	 belanghebbenden	aan	wie	redelijkerwijs	niet	kan	worden	verweten	
geen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeen-
teraad	kenbaar	te	hebben	gemaakt;

•	 belanghebbenden	voor	zover	het	betreft	de	bij	de	vaststelling	aan-
gebrachte	wijzigingen	ten	opzichte	van	het	ontwerp;

•	 belanghebbenden	 voor	 zover	 het	 betreft	 het	 aanwijzingsbesluit	
inzake Soeterbeek 3

Voor de behandeling van een beroep is griffierecht verschuldigd. 
Het besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan treedt niet in 
werking dan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn 
afloopt.
Een beroep schorst niet de werking van het plan. Daarvoor moet naast 
het beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak een afzonderlijk ver-
zoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzitter van 
de	Afdeling	bestuursrechtspraak	van	de	Raad	van	State,	op	boven-
staand adres. 

Nuenen,	29	augustus	2013.
Burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.

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

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD



PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

  

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

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

PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

  

SPEciAALzAAK
iN AARdAPPELEN

gROENTE EN FRUiT

PARKSTRAAT 12
Nuenen, 040-2840408

Groente
& Fruit

WeekeNDreclame: 30 & 31 aug: 
Peulen, 100 gram  .................. 0,99
Tastytom Tomaat, 1/2 kilo  .... 0,99
galia meloen, per stuk  ................ 0,89
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 2 sePTember:

Wittekool, panklaar, 1/2 kilo  ............. 0,69
DINsDag 3 sePTember:

savooiekool, panklaar, 1/2 kilo  .... 0,79
WOeNsDag 4 sePTember:

rodekool, panklaar, 1/2 kilo .............. 0,79
DONDerDag 5 sePTember:

rauwkost, 1/2 kilo  ........................... 0,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
gehele Week vaN 30 aug. T/m 5 sePT:

Pinklady appels, hele kilo  ...... 1,99
Paraguayos, 1/2 kilo  ...................... 0,99
hawaii salade, 250 gram  ......... 1,59
Perssinaasappels, 12 stuks  . 1,99

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

     

Aanbiedingen KERSVERS
Wij werken met plezier 

en dat proeft u!!!

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

Lekkers van de Echte Bakker !!

DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN

Voorheen bakkerij Verhallen

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Godfried de Vocht 

4 Gepaneerde
Schnitzels ...............5,95
Mini Kiprollade
500 gram ......................................5,00
100 gr. Zeeuws Spek +
100 gr. Boterhamworst ......2,50
Pollo Italiano
100 gram ......................................1,60
Gevulde Paprika
100 gram ......................................1,15
Gegrilde Spareribs
Met GRATIS saus, 500 gr. 5,95

kOOPJe

kOOPJe

sPecIal

sPecIal

CraCkers 

(kaas, waldkorn of spelt) € 2,25/pak
Bij aankoop van 2 broden een 
Zak Zachte Broodjes 6 stuks nu € 1,00

IEDERE MAANDAG BROODDAG
4 Hele broden naar keuze & 
12 zachte broodjes voor € 8,95

IEDERE DONDERDAG GEBAKJES DAG
alle Gebakjes voor

€ 1,45/stuk 

IEDERE WOENSDAG
6 rozijnenbollen voor

€ 1,50 

geldig t/m zaterdag 31 augustus

vanaf maandag 2 september

vanaf woensdag 4 september

vanaf donderdag 5 september

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

H E R F S T / W I N T E R  2013

MODE
STIJ L
GIDS

PARKSTRAAT NUENEN

Veel leesplezier met de speciaal voor u 

ontwikkelde mode stijl gids.

MODE AGENDA
H E R F S T  /  W I N T E R  2013

MODEWEEKEND 
vrijdag 6 en zaterdag 7 september

Opening van het modeseizoen.  De najaarscollecties worden gepresenteerd in de winkels. De moeite waard want zoals de stylegids 
al zegt:  de collecties moet je bekijken maar  ook voelen.

Mannequins en een dressman showen de collectie. 
Bij de Etos hebben we een gratis nagellakevenement.

VIP AVOND
Donderdag 10 oktober vanaf  19.30 uur tot 21.30 uur

Laat je onderdompelen in een avond vol luxe. Kom smaakvolle port en wijnen proeven en geniet van heerlijke kazen, stralende 
mannequins een extra avondje uit in onze modewinkels in de Parkstraat.

Wil je ons even laten weten met hoeveel personen we je mogen verwelkomen?
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DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

smolders.schoenen@planet.nl

Park 73, 5671 GC Nuenen, Tel. 040-2837430
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AWARD WINNING
H A I R D R E S S E R

 H E R F S T     W I N T E R  2 0 1 3
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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

Stijl
dansen-Salsa-Rock ‘n Roll

BEL NU 06 - 55 14 05 01
Vraag naar onze folder voor andere dagen en plaatsen

www.dansschoolhellendoorn.nl

OPEN dag
ZONdag

1 sEPtEmBEr
19.00 UUr
sOmErEN

• STREETDANCE • WORKSHOPS • PRIVÉLESSEN • O
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BALLROOM
 • LATIN • SALSA • ROCK & ROLL • TROUW

CURSUS • SENIORENDANS 

• KINDERDANS 6-11 • JEUGD • PAREN • ALLEENSTAANDEN •

Elke zaterdagavond 
vanaf 20.30 uur 

DANSAVOND
(ook voor niet-leden)

DaNSleS

START
NIEUWE LESSEN

Al meer dan 
69 jaar uw adres voor 

dansen en gezelligheid!
Boerenkamplaan 43, Someren

Mierlo-Hout, Zaal Adelaars
Aanvang Maandag 9 sept.
19.00 uur: Jeugd Beginners
20.00 uur: Paren Beginners
21.00 uur: Salsa Beginners
22.00 uur: Paren Gevorderden

Valkenswaard, Zaal Maenen
Aanvang woensdag 11 sept.
18.30 uur: Jeugd Beginners
19.30 uur: Paren Vergevorderden
20.30 uur: Paren / Alleengaanden  
 Beginners
21.30 uur: Paren Gevorderden 
21.00 uur: Salsa Beginners 

Nuenen, Café/Zaal René
Aanvang Dinsdag 10 sept.
19.00 uur: Jeugd Beginners
20.00 uur: Paren Beginners
21.00 uur: Salsa Beginners

Mierlo,  Zaal ’t Tapperijke
Aanvang Zondag 8 sept.
19.00 uur: Jeugd Beginners
20.00 uur: Paren Beginners
21.00 uur: Salsa Beginners
22.00 uur: Paren Gevorderden

Gemert, Zaal Dientje
Aanvang Zondag 8 sept.
19.00 uur: Paren Gevorderden
 Gezeligheid
20.00 uur: Paren Beginners
21.00 uur: Salsa Beginners

Nieuw

Laat iedereen genieten van de juiste koffiebeleving!
en stap als Account Manager in de wereld van koffie

Serious Import importeert en distribueert professionele koffiesystemen van verschillende merken. Naast 
de techniek zorgen wij ook met onze complete productlijn Caffè Valente voor de juiste koffiebeleving in 
horeca, retail en het kantoorsegment. Dit alles doen wij zeer succesvol met een jong, dynamisch team 
met een hele groot schat aan ervaring in sales, marketing & service.

Reeds een groot aantal organisaties in de BeNeLux genieten al van onze oplossingen maar zijn ook 
continu op zoek naar uitbreiding van ons klantenbestand. Hiervoor zijn wij op zoek naar een kandidaat 
voor uitbreiding van ons verkoopteam. De gewenste eigenschappen van deze mannelijke of vrouwelijke 
kandidaat zijn: energiek, gedreven, gepassioneerd, vindingrijk en resultaatgericht. 
Wanneer jij jezelf in deze eigenschappen herkent dan nodigen wij jou van harte uit om te reageren. Stuur 
een schriftelijk reactie voorzien van een CV voor 6 september 2013 naar info@seriousimport.com

Voor vragen of informatie verwijzen wij jou naar www.seriousimport.com, www.caffevalente.com  
maar natuurlijk kun je ook persoonlijk contact opnemen: telefoon 040-2840066

Serious Import
Den Binnen 3, 5674 TW NUENEN

 V n de Kerkhof
d kwerken

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

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

smolders.schoenen@planet.nl

Verkoper/ster
per direct

± 12 uur per week
 

Reacties met pasfoto naar: 
smolders.schoenen@planet.nl 

t.a.v. Hr. HM Smolders. Of 
Smolders schoenen t.a.v. Hr. HM Smolders, 

Parkstraat 9 , 5671 GD Nuenen.
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

KijK voor onze aanbiedingen op www.sandersparKet.com

Gespecialiseerd in 

tradionele parketvloeren

www.kunstencentrumcan.nl

o
n
s

kijkt naar je uit
vanaf 2 september

oriëntatiecursussen voor
kinderen en volwassenen 

BEZOEK 
DE WEBSITE 

doe mee-iedereen CAN

Opwettenseweg 81, Nuenen, 040-2840013

GRATIS Topdek mATRAS*

www.tijdvoorkwaliteit.nl
Opwettenseweg 81, Nuenen, 040-2840013

GRATIS Topdek mATRAS*

www.tijdvoorkwaliteit.nlOpwettenseweg 81, Nuenen • Tel. 040 - 284 00 13

www.tijdvoorkwaliteit.nl

* Zie folder in deze krant!
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Fietsen voor muziek
Zondag 15 september organiseert het Gerwens Muziekkorps zijn jaarlijkse 
fietstocht met het motto ‘Fietsen voor Muziek’. Ook dit jaar heeft de organi-
satie een prachtige tocht van ongeveer 40 kilometer uitgezet over rustige 
wegen en fietspaden in onze prachtige omgeving.
Dit jaar is er ook de mogelijkheid te 
kiezen voor een kortere route van 30 
kilometer, waardoor de fietstocht voor 
nog meer mensen mogelijk gemaakt 
wordt. Jong en oud kunnen zonder 
problemen de tocht rijden. De tocht is 
dan ook bedoeld als een uitje voor het 
hele gezin. Na iedere 5 kilometer staat 
een post, waar wat gerust en gebuurt 
kan worden en waar een appel, koffie 
en frisdrank tegen een zeer lage prijs 
te koop is. Verder wordt er natuurlijk 
gezorgd dat de pannenkoeken, op de 
inmiddels wereldberoemde pannen-
koekenpost van de enige echte Bra-
bantse struif, ter versterking van de in-
wendige mens klaarliggen. Ook de 
fietsverhuur is van de partij, zodat het 
gemis van een fiets geen probleem 
hoeft te zijn. Onder de deelnemers 
wordt na afloop van de tocht een nieu-
we fiets verloot. De duizendste deel-
nemer ontvangt een verrassing. In-

Gerwens 
Muziekkorps 
neemt u mee naar 
een wereld die het 
daglicht niet kan 
verdragen
Halloween, het feest van heksen, spo-
ken, vampiers, geesten en ander ge-
spuis. Hoewel u nog niet aan de herfst 
en het daarbij behorende weer moet 
denken, is het Gerwens Muziekkorps 
al maanden bezig een spannend con-
cert voor te bereiden. 26 oktober zal 
Het Klooster in Nuenen bevolkt wor-
den door alle wezens uit uw ergste 
nachtmerries. 
Het Gerwens Muziekkorps neemt u 
dan mee naar een wereld die het dag-
licht niet kan verdragen. Een spannen-
de, muzikale ervaring waar veel bij te 
horen en te zien is. Toneel, dans, zang 
en het harmonieorkest: alle ingrediën-
ten zijn aanwezig om u een geweldige 
avond te bezorgen! Kaarten kosten         
€ 10,00 in de voorverkoop en € 12,50 
aan de kassa. Vanaf begin september 
kunt u uw kaartjes kopen via www.
gerwensmuziekkorps.nl

Lotenverkoop Zonnebloem 
afdeling Lieshout
De komende weken zullen vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Lies-
hout weer  bij u aanbellen voor de jaarlijkse lotenverkoop. Deze loterij 
maakt deel uit van de Nationale Zonnebloemloterij, die eerder dit jaar 
elders in het land al van start is gegaan. 
Met de opbrengst financiert de Zon-
nebloem landelijk tal van activiteiten 
voor ouderen, die door ziekte, een 
handicap of andere beperkingen in 
een isolement dreigen te geraken. Het 
bekendste voorbeeld zijn wel de uit-
stapjes die gemaakt worden met het in 
2006 in de vaart genomen nieuwe 
schip, Ms de Zonnebloem.  Met het 
schip worden jaarlijks bijna 3000 ern-
stig zieke en gehandicapte vakantie-
gangers  over de Rijn naar Duitsland 
gevaren voor een fantastische vakan-
tie. Zij worden daarbij begeleid door 
minstens eenzelfde aantal vrijwilli-
gers, waaronder verpleegkundigen en 
verzorgers. 

Maar een deel van de opbrengst gaat 
ook naar de eigen afdeling Lieshout. 
Zij kan daarmee activiteiten voor haar 
eigen gasten organiseren. Op het pro-
gramma van de afdeling staan jaarlijks 
een Brabantse middag, een dagboot-
tocht, een busreisje, een ontspan-

ningsmiddag en vele andere activitei-
ten.
Vooral ook het bezoek aan voorname-
lijk bejaarde gasten die dreigen te ver-
eenzamen, is een belangrijk werk van 
de ongeveer 20 vrijwilligsters van de 
Zonnebloem afdeling Lieshout. Zij 
maken deel uit van de bijna 40.000 
landelijke vrijwilligsters, die tezamen 
jaarlijks ruim een miljoen bezoeken 
afleggen. Vooral door de gasten zelf, 
maar ook door familieleden, worden 
al deze activiteiten erg gewaardeerd. 
Een lot kost € 2,00 per stuk. En daar-
mee maakt u kans op een van de ruim 
5000 geldprijzen, waaronder weer de 
hoofdprijs van € 15.000,-.
De trekking van de Nationale Zonne-
bloemloterij is op 28 oktober verricht. 
De uitslag wordt bekend gemaakt via 
het speciale telefoonnummer 0900 - 
0633 en via internet, maar ook op tele-
tekst. Bovendien zorgt de Lieshoutse 
afdeling voor publicatie in de Laar-
beekse weekbladen

Open dag Cultureel 
Activiteitencentrum Nuenen 
Op 31 augustus van 13.00 uur tot 16.00 uur vindt de open dag van Het CAN 
plaats in Het Klooster. Met dans en beweging, beeldende kunst, theater en 
musical, kunst en cultuur en nog heel veel meer disciplines in nog meer 
variaties voor jong en oud. 
Ongedwongen creatief. Heerlijk bezig 
zijn met kleur of vorm. Al dansend je 
conditie verbeteren. Voor even in de 
huid van een ander kruipen. Jezelf 
scholen in de wereld van kunst en cul-
tuur. De cursussen en workshops zijn 
geweldig voor een ieder die in een ont-
spannen sfeer actief met beweging, 
beeldende kunst en of podiumkunsten 
bezig wil zijn. Kom naar de open dag 
voor een kennismaking, informatie, 
workshops en de tentoonstelling van 
werk van cursisten van het afgelopen 
jaar. Alle bezoekers kunnen naar har-
tenlust meedoen met de verschillende 
workshops. Er zijn demonstraties van 
onder andere beeldhouwen, ikebana, 

keramiek. Je kunt een foto laten ma-
ken van jezelf in een heel andere ‘look’. 
Er is een speurtocht voor kinderen die 
door alle ateliers gaat. Hierdoor kan 
overal een kijkje genomen worden en 

Opening Wijk Boschhoeve
Afgelopen zaterdag is de Boschhoeve officieel geopend door wethouder 
Wijnands. Onder toeziend oog van alle kinderen van de Boschhoeve werd het 
lint doorgeknipt en werden er ballonnen de lucht in gelaten.  De opening werd 
feestelijk afgesloten met een buurtbarbecue. 

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

Vervolg van pagina 2.

BELEIDSREGEL RICHTLIJNEN TOEPASSEN 
REGELS UITBREIDINGSPLAN NUENEN WEST, 
UITWERKINGSPLAN FASE 1
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. maken bekend dat zij op 20 augustus 
2013 hebben vastgesteld de beleidsregel Richtlijnen toepassen regels Uitbreidings-
plan Nuenen West, uitwerkingsplan fase 1.  
Deze beleidsregel dient in acht te worden genomen bij het toetsen van aanvragen 
om omgevingsvergunning aan het bestemmingsplan Uitbreidingsplan Nuenen West, 
uitwerkingsplan fase 1.
Deze beleidsregel treedt in werking daags na de publicatie ervan. De beleidsregel ligt 
ter inzage op het gemeentehuis bij de balie Wonen en Openbare ruimte. De beleids-
regel is tevens te raadplegen via de gemeentelijke website www.nuenen.nl.
Er staat tegen dit besluit geen mogelijkheid tot het instellen van bezwaar of 
beroep open. 

AANPASSING BESCHRIJVING MONUMENT
Op grond van artikel 8 lid 1 van de Erfgoedverordening 2010 van de gemeente Nu-
enen heeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid om de aan-
wijzing van een gemeentelijk monument te wijzigen.
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 augustus 2013 besloten:
•	 de	redengevende	beschrijving	van	Heuvel	5,	te	Gerwen	aan	te	passen.

Vanaf 30 augustus 2013 tot en met 17 oktober 2013 liggen de stukken –tijdens ope-
ningstijden- voor een ieder ter inzage bij: de receptie van het gemeentehuis (Jan van 
Schijnveltlaan 2 te Nuenen) en op de gemeentelijke website www.nuenen.nl.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken, tot 17 oktober, een zienswijze indienen.

kan men meer aan de weet komen 
over kunst en kunstenaars. Voor de 
drie beste ‘speurders’ zijn er leuke prij-
zen. Ook Stichting Leergeld heeft een 
stand waar je alles kunt vragen over 
hoe kinderen geholpen kunnen wor-
den bij het volgen van een cursus. En 
dan is er ook nog een stand van Boek-
handel van de Moosdijk waar je prach-
tige kunstboeken kunt inzien. Op de 
open dag zijn alle docenten van het 
CAN aanwezig. Ook zijn er docenten 
van de muziekschool van het Kunst-
kwartier. 

Het CAN is voor iedereen!

schrijven voor de tocht kan bij garage 
Janssen aan het Laar in Gerwen vanaf 
10.30 uur. De tocht begint om 11.00 
uur. Inschrijven en starten kan tot 
13.30 uur en de verloting van de fiets 
vindt plaats om 18.00 u. De kosten zijn 
voor deelnemers vanaf 13 jaar € 3,00 
per persoon. Tot 13 jaar bedraagt het 
inschrijfgeld € 1,00 per persoon. Het is 
mogelijk een gezinskaart te nemen (1 
of 2 volwassenen met kinderen). De 
kosten hiervoor bedragen € 7,00. Een 
fiets voor deze dag huren kost € 5,00.
Op de dag van Fietsen voor Muziek 
kunt u ook kaartjes kopen voor het 
spannende Halloween concert. Op 26 
oktober wordt Het Klooster in Nue-
nen omgetoverd tot griezelkasteel 
waar u een heel speciale avond gaat 
beleven! Kaartjes kosten € 10,00 op de 
dag van Fietsen voor Muziek. Voor 
meer informatie over het Gerwens 
Muziekkorps: www.gerwensmuziek-
korps.nl of telefoon 040-2834821.

 

Recept van de Week
Pittige Indonesische varkenshaas uit de wok
Dit recept maakt u a.s. zondag supervoordelig met de varkenshaas van C1000 
Ton Grimberg. Zie de advertentie op de voorpagina voor details.

Bereidingstijd: 20 - 30 min.

Ingrediënten voor 4 personen:
400 gram varkenshaas (in plakjes van ca. 1 cm dik)
- 4 el olijfolie
- 2 el sambal manis
- 4 teentjes knoflook (fijngesneden)
- 1 rode paprika (in heel fijne reepjes)
- 100 gram taugé (gewassen en uitgelekt)
- 100 gram champignons (in dunne plakjes)
- 2 el oestersaus
- 1 dl runderbouillon
- 2 el peterselie of koriander (fijngesneden)

Hulpmiddelen:
snijplank; scherp mes; wok

Voorbereiding
Meng de olie met de sambal. Marineer de reepjes varkenshaas hierin een uurtje. 
Voeg verder geen peper of zout toe, want dat zit allemaal in de sambal.

Bereidingswijze
Verhit de wok op hoog vuur en roerbak het vlees met olie en al ca. 3 minuten. 
Voeg dan de knoflook, paprika en champignons toe en wok dat een minuutje 
mee. Voeg op het laatst de taugé toe en wok ook even mee. Doe er de oestersaus 
en bouillon bij en laat dat op (nog altijd) hoog vuur iets indampen, tot je er de 
helft van overhoudt; het mag niet al te droog zijn. Eventjes proeven op smaak en 
dan direct de wok op tafel!

Serveertip:
Lekker met mihoen of rijst. Wat geroosterd sesamzaad erover is ook altijd lekker. 
Eet smakelijk.

Lezing Werkcafé
In het Werkcafé Nuenen houdt op 30 
augustus een coöperatieve bank een 
lezing over arbeidskansen in deze eco-
nomische tijden. Daarnaast komt de 
wooncoach langs om  voorlichting te 
geven over mogelijkheden bij hypo-
theekbetaalproblemen. Werkcafé Nu-
enen, op vrijdag van 10.00 tot 12.00 
uur, De Luistruik, Sportlaan 12 Nue-
nen.

Je gelooft 
of je gelooft niet
De kerstballen waren van zolder ge-
haald, de bomen en de tent buiten ge-
zet en Punt&L bracht kerstliedjes. Uit 
volle borst meezingen, dat konden de 
Nuenenaren die afgelopen zaterdag 
bij Auberge Vincent de eerste oliebol 
van het seizoen naar binnen werkten. 
Het sneeuwkanon zorgde voor een 
verlate wasbeurt maar de HoHoHo’s 
op de shirts van de bediening waren 
gelukkig schuimproef. Geen Glüh-
wein maar bier en Hugo’s lesten de 
dorst en het zingen ging daardoor be-
ter. 
Het motto was 18 weken voor Kerst, ik 
ben benieuwd naar het Kerstfeest in 
Auberge. Of je t nu wel of niet gelooft, 
het zal moeilijk zijn om de sfeer van 
zaterdag te overtreffen. Ik hoop dat ze 
bij Auberge die uitdaging aangaan. 
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Brandweer Nuenen 
zoekt enthousiaste en 
betrokken vrijwilligers
De brandweer is 7 dagen per week en 24 uur per dag paraat om de veiligheid 
in Nuenen c.a. te garanderen. Om paraat te kunnen blijven, hebben wij vrij-
willigers nodig. Mannen en vrouwen uit alle lagen van de bevolking. Men-
sen die zich betrokken voelen bij hun woon en werkomgeving en zich daar 
op een positieve manier voor willen inzetten.

Wat verwachten we van je?
Vrijwilligers zijn geen “ amateur-
brandweerlieden” De opleiding en 
training is nl. gelijk aan die van de be-
roepsbrandweer. Het enige verschil is 
dat je als vrijwilliger geen dagtaak hebt 
aan je brandweerwerk. Om het werk 
van brandweerman/vrouw te kunnen 
uitvoeren, heb je om te beginnen een 
goede conditie en veel uithoudings-
vermogen nodig. 
Daarnaast verwachten we van je dat je 
goed kunt samenwerken, dat je be-
schikt over improvisatievermogen, 
dat je stressbestendig bent en tegen 
een stootje kunt. Je moet immers snel 
in actie kunnen komen zonder dat je 
van tevoren weet wat er aan de hand 
is. Bij dag en bij nacht.

Verder ben je 18 jaar of ouder, en be-
schik je over een opleiding van mini-
maal LBO niveau. Tenslotte moet je 
bereid zijn om te studeren voor de lan-
delijke erkende vakdiploma`s.

Wat bieden we je?
In eerste instantie krijg je een afwisse-
lende en stoere baan waarin je werkt 
onder niet alledaagse omstandighe-
den. De opleidingen en trainingen die 
je krijgt, komen je in het dagelijkse le-
ven van pas. Je ziet welke gevaren zich 

bij bepaalde situaties kunnen voor-
doen. Verder word je getraind om 
maatregelen te treffen om ongelukken 
te voorkomen. Je leert in teamverband 
werken en elkaar te beschermen, eer-
ste hulp te verlenen bij ongelukken en 
nog veel andere aspecten die bij de 
brandweer een grote rol spelen. Daar-
naast kun je rekenen op een aantal fi-
nanciële vergoedingen. Zo krijg je een 
vaste jaarvergoeding, ontvang je een 
bedrag per uur als je wordt ingezet bij 
brandbestrijding/hulpverlening.

Jij en je werkgever profiteren.
Vrijwillige brandweerlieden zijn on-
geveer 2 à 2.5 uur in de maand onder 
werktijd voor de brandweer aan het 
werk voor brandbestrijding of hulp-
verlening. Je moet je werkgever daar-
om informeren wanneer je in dienst 
treedt.
Werkgevers profiteren overigens ook 
van je vrijwillige inzet. Volgens de wet 
moet er in elke professionele organisa-
tie een bedrijfshulpverlener (BHV-er) 
aanwezig zijn. Na het behalen van het 
diploma Manschap lever je als BHV-er 
een positieve bijdrage aan de veilig-
heid binnen het bedrijf waar je werkt. 
Daar is je werkgever zeker blij mee.
De inspanningen die je levert als vrij-
williger zijn niet gering. Voor je eigen 
veiligheid en die van andere brand-
weermensen is er daarom een selec-
tieprocedure. Daarnaast krijg je een 
uitgebreide sporttest en een medische 
keuring. Wanneer je al deze testen 
hebt afgelegd, kun je als vrijwilliger 
aan de slag.

Geïnteresseerd? Meld je dan nu aan! 
Zie advertentie op de achterpagina 
van  dit blad. Je wordt dan door ons 
gebeld waarbij met je besproken wordt 
welke mogelijkheden er zijn om vrij-
williger te worden in Nuenen c.a. bin-
nen de veiligheisregio zuid-oost 
Noord-Brabant.

Strabrecht College 
‘pimpt’ op  
3 september zijn 
buitenterreinen
Het Strabrecht College is begonnen 
met het vernieuwen van de buiten-
terreinen van de school. In de 
zomervakantie is begonnen met de 
vernieuwing van het schoolplein 
aan het Grote Bos. Dit is fase 1 van 
een  plan om de schoolterreinen een 
‘face lift’ te geven.

Het ontwerp is gemaakt door vier 
leerlingen onder regie van   een oud-
leerling  (Marit Winkeler) die archi-
tect is. In het komende jaar zullen ook 
het plein bij de Westvleugel en het 
binnenterrein worden vernieuwd. Tij-
dens de tweejaarlijkse ‘Strabrechtdag’ 
op 3 september zullen leerlingen uit 
de bovenbouw zelf aan de slag gaan, 
onder meer  door een buitenlokaal te 
bouwen, plantenbakken in te richten, 
een doolhof te creëren, een muur te 
voorzien van kunst en de nieuwe tri-
bune te schilderen.  Op de Strabrecht-
dag wordt voor alle leerlingen een ac-
tief programma georganiseerd o.a. in 
de Tongelreep en op het Wolfsven. De 
bovenbouwleerlingen kunnen deelne-
men aan workshops zoals het maken 
van een lipdub, ‘fartlekken’, urban art 
en longboarden. De dag wordt afge-
sloten met een gezamenlijke barbecue 
op het schoolplein. 
Meer informatie via: f.giesberts@stra-
brecht.nl.

Toneelvereniging Mariahout:
De vertellingen 
van duizend en één 
nacht
De volwassenengroep van Toneelver-
eniging Mariahout speelt op 7, 13, en 
14 september 2013 de voorstelling ‘De 
vertellingen van duizend en één nacht’ 
in het openluchttheater van Maria-
hout. Het is een sprookjesachtige 
voorstelling waarin de toeschouwer 
door de personages en het decor mee-
reist naar oosterse sferen.
Het verhaal: wanneer Sultan Sjahriaar 
ontdekt dat zijn vrouw met een van de 
slaven vreemdgaat, doodt hij haar on-
middellijk. Verbitterd over zijn naïvi-
teit om zo onvoorwaardelijk van ie-
mand te houden, besluit hij nooit 
meer een vrouw te vertrouwen. Elke 
vrouw met wie Sjahriaar het bed deelt, 
zal de volgende ochtend ter dood wor-
den gebracht. Totdat de dochter van 
de vizier, de schone Sjeherazade, zich 
aanbiedt aan de wraakzuchtige Sultan. 
’s Nachts vertelt zij Sjahriaar verhalen 
die zo spannend zijn, dat hij haar 
vraagt de volgende nacht verder te 
vertellen. Daarmee weet ze telkens 
haar dood een dag uit te stellen.
Voor meer informatie: www.toneel-
verenigingmariahout.nl.

Betsie Vogels met haar kleinkinderen.

Betsie Vogels 40 jaar in de kraamzorg
Op 1 september is het 40 jaar geleden dat, de oud-Nuenense, Betsie Vogels-
van Lieshout als kraamverzorgende ging werken. Vele Nuenense gezinnen 
maar ook uit de omgeving kennen haar nog wel. Samen met mevr. Magis-
van Dijk en vele huisartsen heeft Betsie bij veel bevallingen geassisteerd en 
kraambedden verzorgd. Ze heeft in al die jaren veel met mensen gedeeld en 
altijd, en nu nog, vanuit het hart gewerkt.! Een mooie roeping die ook door 
haar gezin word gewaardeerd!! Betsie werkt nu nog steeds als kraamverzor-
gende en ze vindt het elke keer heel bijzonder om de eerste start in een 
nieuw leven mee te maken en goede zorg te verlenen aan het gezin. De eer-
ste start is het belangrijkste. Ook heeft ze haar twee kleinkinderen, Niels en 
Anne, geholpen bij hun geboorte. 
Het feest viert ze met haar gezin en met collega’s.

Betsie Vogels met haar kleinkinderen.

Sixties en Rock&Roll 
op Weverkeshof
Op zondagmiddag  1 september verwelkomt Weverkeshof wederom wegens 
voorgaand succes De Rock & Roll Band DORIS Bzzz. Aanvang 14.30 uur, vrij en-
tree. Het belooft een swingende middag te worden waarbij oude tijden herleven. 
De band heeft een uitgebreid repertoire met songs uit de zestiger jaren. The 
Beatles, Rolling Stones, Chuck Berry, The Shadows en velen anderen zullen de 

Zakgeld

Volgens het Nibud, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, is het goed 
als kinderen vanaf hun zesde zakgeld krijgen. Te beginnen met 50 cent. Zo leren 
ze omgaan met en de waarde van geld kennen.
 Ik zou niet weten op welke leeftijd ik voor het eerst zakgeld kreeg. 
Vaag herinner ik me iets van de zilvervloot en zegels plakken in boekjes van de 
Rabobank. Je kreeg er zo’n klein geel of groen Rabobankspaarpotje dat op een 
kluisje leek. Mijn kinderen hebben ook een spaarpot waarin ik af en toe wat 
kleingeld stop.  En mijn oudste heeft een portemonneetje dat ze meestal kwijt 
is. Maar wekelijks echt zakgeld? Lastig.
 Ik snap dat het goed is als kinderen verantwoord met geld leren om-
gaan. Toch heb ik moeite met de combinatie jonge kinderen en geld. Het gaat 
tegen mijn gevoel in om je als kind van kleins af aan voor te moeten bereiden 
op deze maatschappij waarin alles draait om economie en geld. Dat zouden we 
om moeten draaien.
 Wat voor zakgeld zouden die bank- en beursjongens hebben gehad 
toen ze klein waren?

Edwin Coolen

Uit d’n hoek…

Lezing over vleermuizen met speurtocht
Vliegen vleermuizen in je haren, zuigen ze bloed of bijten ze gaatjes in je 
nek? Frans Hijnen, lid van de vleermuizenwerkgroep Noord-Brabant zal de 
mysteries rond vleermuizen trachten te ontrafelen tijdens een lezing over 
de in Nederland voorkomende vleermuizen. 
Een avond waarin getracht wordt ken-
nis te maken met deze dieren want na 
de pauze wordt een speurtocht met 
batdetector naar vleermuizen gehou-
den in de omgeving van het Wever-
keshof. De lezing en de wandeling zul-

Verstuurd vanaf mijn iPad

Feestje 
Elwien Bibbe

Die feestjes op de hoek zijn de verraderlijkste. Zeker als het bier niet in een vaas-
je, fluitje of ander leuk bescheiden uitziend glas geschonken wordt. Maar in bier-
pullen, halve litertjes en ook nog eens lekker uit de tap. En dat heeft dan weer te 
maken met de leden van de fietsclub, want die zijn al vast met  de voorbereidin-
gen van Das Oktoberfest begonnen. Ze gaan overigens niet op de fiets! Op de 
lounge set ontwaar ik de eerste Peter. 

De Heidies gaan niet mee. Geen dirndls dus. Hij draagt een gilet en daaronder 
een fraaie gloednieuwe Lederhose. Gemsleer schijnt het beste te zijn. En een 
pluim van gemshaar op de hoed een jaloersmakend toppertje voor de Tiroler in-
crowd. Ik kan het me alleen maar laten vertellen. Over de Tiroler folklore kun je 
me alles op de mouw spelden. Ik kijk ff mee naar een kledingsite op de iPhone. 
Nog niet iedereen heeft zijn kostuum. De man in de Hoos mag er zijn, maar  ik ga 
toch wel voor zo’n ouderwetse, hard leren, met de knieën vrij en dikke wollen 
kniekousen eronder... Zo een kreeg mijn kleine neef er ooit van zijn peettante, 
toen ie 6 was. Dat was in de zestiger jaren, toen waren die bierfeesten nog niet 
zo’n populaire bestemming. 
Ik dacht dat ik om half twee mijn matras raakte, maar mijn partner dacht dat het 
drie uur was. En zo lig ik dan de volgende morgen  ‘as usual’ met een bak koffie in 
de hand tussen de kranten. En lees in de wetenschapsbijlage van de Volkskrant 
hoe de wolharige mammoet na 4500 jaar afwezigheid zal herrijzen: een spoed-
cursus mammoets klonen in vijf lessen.

Ingezonden brieven
Banken 
zonder uitzicht
Mooie banken. Zitten nog makkelijk ook. Pas wel op voor glassplinters, vooral 
op de bank dicht bij de weg. We kijken rond.
Dat valt wat tegen. Je blik wordt al gauw begrensd door bosschage. Er is geen en-
kele doorkijk. Elders in Het Broek wel en dat is zo mooi. Je kijkt tot Nederwetten 
weg. Over ’n wei, ’n veld, tussen 2 van elkaar gescheiden bossen door, weer over 
velden en weilanden. Die ruimtelijke blik maakt ’n landschap dubbel mooi.
Door het strategisch weghalen op 1 of 2 plaatsen van wat bomen en struiken 
zouden we, op ons gemak op ’n bank uitrustend of mijmerend, ook ’n wijds ver-
gezicht cadeau krijgen. In dit geval geen Godsgeschenk, maar van Het Brabants 
Landschap Weinig moeite, geringe kosten, groot genot!   

Piet van Kuijk, Oranjestraat 17, Nuenen

len plaatsvinden op maandagavond 2 
september. Toegang is gratis doch de 
ruimte is beperkt tot 50 personen. 
Aanvang lezing: om 19.30 uur in de 
IVN ruimte in Het Klooster. Info:  
040-2421423

Informatie verspreiding: 06 - 48 69 89 19

Deze week: Parkstraat Mode Stijlgids, Stijn’s Maguzien.

Rond de Linde

revue passeren. 
De ervaren musici hebben allen 
als muzikant de sixties mogen 
meemaken. Diversen leden heb-
ben daarnaast een jazz achter-
grond. Omdat de muziek uit de 
sixties hen het meest na aan het 
hart ligt werd een paar jaar gele-
den besloten Doris Bzzz op te 
richten. Dorrie Bierings zang; Ot-
to van Dijk zang & slaggitaar; Ton 
Tergouw sologitaar; Wim Engels 
basgitaar en Bert Gerbrands 
drums. Dorpsboerderij Wever-
keshof, Hugo van Berckellaan 5 te 
Nuenen, www.weverkeshof.nl.



29 augustus 2013Rond de Linde  Nr.  35

Cursus LEVgroep
Oudercursus 
positief opvoeden 
kinderen
Heeft u vragen over de opvoeding 
van uw kind? Wilt u opvoeden zon-
der steeds ‘nee’ te moeten zeggen? 
Wilt u ook dat het opvoeden weer 
leuk wordt? In de cursus Positief 
Opvoeden leert u, waardoor 
gedragsproblemen van uw kind ont-
staan en hoe u het goede gedrag van 
uw kind kunt stimuleren. Samen 
met andere ouders leert u Positief 
Opvoeden!
 
De cursus Positief Opvoeden is voor 
ouders met één of meerdere kinderen 
in de leeftijd tot 12 jaar met gedrags-
problemen thuis, op school of in de 
omgang met leeftijdsgenoten. De cur-
sus is gratis. De cursus bestaat uit 4 
groepsbijeenkomsten, daarna 3 weke-
lijkse telefonische afspraken en daarna 
nog een afsluitende groepsbijeen-
komst. De cursus is op dinsdagavond 
van 19.00 – 21.30 uur op 24 septem-
ber, 8 en 22 oktober, 5 november en 10 
december 2013 op de Berg 22 in Nue-
nen. 
Aanmelden voor 13 september bij het 
Centrum jeugd en gezin, tel. 040-
2831675 of mail naar e-mail liesbeth.
schobers@levgroep. U wordt uitgeno-
digd voor een aanmeldgesprek.
Kijk op www.positiefopvoeden.nl voor 
meer informatie.

Hebben we in Gerwen in de 
toekomst Zorg of Zorgen?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden is de Werkgroep Leefbaarheid 
Gerwen gestart met een onderzoek. De eerste stap in het onderzoek is een 
vragenlijst die op 5, 6 of 7 september door de vrijwilligers van de werkgroep 
huis-aan-huis in Gerwen zal worden afgegeven. 
De werkgroep vraagt alle inwoners 
van Gerwen -van 18 jaar en    ouder- 
mee te helpen aan het onderzoek en 
de vragenlijst in te vullen. Tussen 16 
en 21 september wordt de ingevulde 
vragenlijst ook weer persoonlijk bij u 
opgehaald. 

Hoe gaan we de vraagstukken rondom 
“Wonen, Welzijn en Zorg” in Gerwen 
in de toekomst bespreken, behandelen 
en samen oplossen? Op maandag 24 
juni jl. werd onder leiding van Kees 
van de Sande, tijdens de dorpsraad-
vergadering, al een levendige discussie 
gevoerd over dit onderwerp. Omdat 
deze vraag in meer dorpen speelt, 
heeft de provincie Noord-Brabant de 
dorpen Gerwen en Sterksel aange-
merkt als pilots. Doel van de pilot is 
een onderzoek uit te voeren naar de 
behoeften op het gebied van “Wonen, 
Welzijn en Zorg” en te komen tot 
werkbare oplossingen. De Werkgroep 
Leefbaarheid Gerwen (WLG) wordt 
bij het onderzoek ondersteund door 

het PON, een onafhankelijk onder-
zoeks- en adviesbureau uit Tilburg.  

Het onderzoek
De vragenlijst is de eerste stap van het 
onderzoek. De stappen van het onder-
zoek zijn als volgt:
Eerst willen we inzicht krijgen in de 
huidige situatie in Gerwen. Hoe ziet 
ons sociale netwerk eruit? Hoe is de 
zelfredzaamheid geregeld? Van welke 
voorzieningen maken we gebruik? 
Hoe wonen we? Hoe regelen we onze 
zorg? En wat zijn de plannen voor de 
nabije toekomst? Dit doen we door 
middel van de hiervoor genoemde 
vragenlijst, die wordt verspreid onder 
alle inwoners van 18 jaar en ouder uit 
Gerwen.
Daarna willen we het onderzoek ver-
diepen en in gesprek gaan met een 
doorsnede van inwoners en mensen 

Wie haalt het op?

Iedereen in Nuenen geeft graag…..
Geld geven voor het goede doel, veel Nederlanders doen het graag is uit 
onderzoek gebleken. En gelukkig maar, elke euro wordt bij het Prinses 
Beatrix Spierfonds met dank ontvangen en met zorg besteed. 

Zomerfeest op de Dorpswerkplaats
Langzaam liepen de terrasjes op de binnenplaats van de Dorpswerkplaats 
vol. En kon het zomerfeest na terugkomst van de deelnemers aan de toeris-
tische fietstocht rondom Nuenen beginnen. Met 25 kilometer in de benen 
was het heerlijk toeven onder de nieuwe parasols. Een BBQ, een tap en mooi 
zomers weer. Meer was er op woensdag 21 augustus niet te wensen.
Maar een verrassing was er wel. Liesbeth Deckers, voorzitter van het Nationaal 
Ouderenfonds Brabant, Zeeland en Limburg verraste de Dorpswerkplaats met 
een cheque van 908 Euro. Met dit bedrag verdubbelde het Nationaal Ouderen-
fonds de opbrengst van het wafels bakken tijdens de triatlon en de opbrengst van 
de tijdens de Paasmarkt verkochte artikelen. Dat bedrag is inmiddels besteed aan 
nieuwe parasols. De Nuenense Dorpswerkplaats is de eerste organisatie in Bra-
bant, die van deze mogelijkheid gebruik gemaakt heeft.

Warm welkom thuis bij Jan Linders 
in Nuenen

Afdelingsmanager Michelle van Kim-
menade overhandigt de cheque aan 
winnares mevrouw de Waard. 

Supermarkt Jan Linders in Nuenen 
geeft klanten een warm welkom thuis 
in de weken na de zomervakantie. Zo 
zijn veel van de beste producten van 
thuis in de aanbieding. Ook genieten 
klanten van voordeel op buitenlandse 
lekkernijen om het vakantiegevoel te 
verlengen. Twee klanten zijn extra in 
het zonnetje gezet. Zij zijn de win-
naars van de vakantiekoffer vol bood-
schappen of een gratis Sunparks va-
kantie. 

Op dinsdag 20 augustus werd winna-
res mevrouw Daams blij gemaakt met 
een vakantiekoffer gevuld met bood-
schappen. Zij heeft het aller-leukste 
kaartje ingezonden naar aanleiding 
van de oproep om Jan Linders een va-
kantiekaartje te sturen. Ook de winna-
res van de slagzin-wedstrijd, mevrouw 
de Waard, kreeg de cheque voor een 
vakantie in een Sunparks vakantie-
park overhandigd. 

met een beperking of chronische ziek-
te in ons dorp. We gaan dan op zoek 
naar de  daadwerkelijke behoeften en/
of hulpvragen. We doen dit door mid-
del van verdergaande vraaggesprek-
ken om meer te weten te komen 
(“diepte-interviews”). Als u bereid 
bent hieraan mee te werken kunt u dat 
aangeven als de  vragenlijst bij u wordt 
opgehaald. 

Tenslotte nodigen wij u uit om aan het 
einde van het jaar deel te nemen aan 
een workshop waarin wij de uitkom-
sten van de vragenlijsten en de diepte-
interviews met u delen. Daarbij gaan 
we samen met u creatief aan de slag 
om oplossingen te formuleren voor 
een optimaal “Wonen, Welzijn en 
Zorg” in Gerwen.

Nog vragen?
Mocht u nog vragen hebben, stel ze 
gerust aan de vrijwilliger die de vra-
genlijst bij u komt afgeven of neemt u 
dan contact op met Miriam of Kees 
van de Sande via 06-41102625 of 
werkgroepleef baarheidgerwen@
gmail.com.

Doet u ook mee?
Dit onderzoek is voor ons een gouden 
kans die we niet voorbij mogen laten 
gaan. Wij hopen en rekenen van harte 
op uw medewerking want voor een 
leefbaar Gerwen hebben jong en oud 
elkaar nodig!

Werkgroep Leefbaarheid Gerwen 
dankt iedereen bij voorbaat voor deel-
name.

Uitslag 56ste Brabantsedag:   
hoezo middeleeuws?!
Algemeen winnaar 2013
1e plaats Vriendenkring De Rooie Hoek Marktplaats.nl
2e plaats Vriendenkring Snoeyen  Boekdrukkunst drukt haar stempel
3e plaats Vriendenkring Ge wit ’t oit noit nie Kwakzalvers: alternatieve genezers
4e plaats Vriendenkring De Rijten  Guillaume Dufay - 
   Muzikale schakel tussen mens en God
5e plaats Bloed, Zweet & Tranen   #deperroen
6e plaats Vriendenkring Van Gaal  Ker(k)mis?!
7e plaats Vriendenkring Ietskes Schif  Italian€n banki€r€n in     
   $’H€rtog€nbo$ch
8e plaats Vriendenkring Hopeloos Universiteit van Leuven: de weten-  
   schap komt op gang!
9e plaatsDe Lambrekvrienden  De Bourgondische School 
10e plaats Vriendenkring Kapelstraat Spotsermoen: Middeleeuws
   tonpraten?!

Beeldenexpositie 
in de tuinen van de 
Walburg
 
Nolly Braakenburg, René Scholder en 
Joke Slegers beeldhouwers van 'steen-
en beeld‘ – Nuenen, exposeren van 5 
t/m 15 september een aantal van hun 
beelden in de tuinen van de Walburg. 

Ook in de nazomer zijn tuinen aan het 
Boord 64 zeer de moeite waard om te 
bekijken en doorheen te wandelen. De 
Walburg is op dinsdag en woensdag 
gesloten. www.dewalburg.nl

Politieberichten
Zware mishandeling
Op 16 augustus rond 20.00 uur kreeg de politie een melding van een ruzie in een 
woning aan de Lange Akker. Een 65-jarige bewoner bleek mishandeld te zijn 
door een 50-jarige buurman. Een bijtincident tussen de honden van beide buren 
was waarschijnlijk de aanleiding. De 50-jarige man ging verhaal halen bij zijn 
buurman. Dit liep uit tot een ernstig handgemeen. Het 65-jarige slachtoffer werd 
overgebracht naar het ziekenhuis. Hij is voor behandeling van zijn verwondin-
gen opgenomen. De 50-jarige verdachte zal zich via het Openbaar Ministerie 
moeten verantwoorden voor deze mishandeling. 

Inbraak in zorghuis
In de nacht van 17 op 18 augustus werd ingebroken in een zorghuis aan de Jo van 
Dijkhof. In het huis werd een deur van een kantoor geforceerd. Een handtas, geld 
en autosleutels werden uit dit kantoor ontvreemd. Een auto, die geparkeerd 
stond bij het huis, werd ook gestolen. De gestolen autosleutels hoorden bij deze 
auto, een zwarte Peugeot 107. 

Poging inbraak/diefstal lood
Op maandag 19 augustus ontving de politie een aangifte van poging inbraak van 
een school aan de Heikampen in Nuenen. De toegang tot deze school werd niet 
verkregen maar vanaf het dak werd wel lood gestolen. 

Brandstichting personenauto
In de nacht van maandag 19 op dinsdag 20 augustus brandde op de Mulakkers in 
Nuenen een Volkswagen Polo uit. Er lijkt sprake te zijn van brandstichting. De 
politie is een onderzoek gestart. 

Winkeldiefstallen
Op dinsdag 20 augustus werd een 36-jarige vrouw uit Nuenen in een supermarkt 
in het centrum van Nuenen aangehouden voor winkeldiefstal. Zij had voor ruim 
€ 48,- aan boodschappen weggenomen. Het bleek niet de eerste keer dat zij voor 
winkeldiefstal werd aangehouden. Ze heeft van het Openbaar Ministerie een 
stevige taakstraf ontvangen. De gestolen levensmiddelen zijn terug gegeven aan 
de supermarkt. Deze mevrouw pleegde het feit terwijl ze haar ongeveer 2,5 jarige 
kindje bij zich had. 

Op woensdag 21 augustus werd een 60-jarige vrouw uit Nuenen aangehouden in 
een supermarkt in het centrum van Nuenen. Zij probeerde in deze winkel voor 
een bedrag van ruim € 30,- te stelen. Via een snelrechtprocedure kreeg zij van 
het Openbaar Ministerie een boete van € 210,-. De levensmiddelen die zij wilde 
ontvreemden werden teruggegeven aan de supermarkt. 

Diefstal personenauto
In de nacht van 20 op 21 augustus werd een witte Volkswagen-Golf gestolen op 
de Tweerijten in Nuenen. 

Duikers vinden een vuurwapen
Op woensdag 21 augustus troffen duikers in het Eindhovens Kanaal aan de Hei-
krekel in Nuenen een geweer aan. Het wapen heeft waarschijnlijk langere tijd in 
het water gelegen. Bij het eerste onderzoek leek het een onklaar gemaakt wapen. 
Het wapen is in beslag genomen en onderzocht wordt of dit wapen in het verle-
den is gebruikt bij een ernstig delict.

Aan onderzoek naar de genezing van 
spierziekten én aan een beter leven 
voor patiënten nu. De vraag is alleen, 
wie haalt de gulle gift in de week van 8 
t/m 14 september op bij deze Neder-
landers? Collecteren kost maximaal 
twee uur tijd en wie collecteert, maakt 
echt verschil.
Er zijn zo’n 600 verschillende spier-
ziekten, en allemaal hebben ze een 
verlammend effect op de spieren en 
dus op het hele lichaam. Spieren raken 
verzwakt of vallen helemaal uit. De 
meeste spierziekten zijn progressief 

en een groot deel van de mensen komt 
in een rolstoel terecht. Zelfs al op zeer 
jonge leeftijd. In totaal hebben meer 
dan 200.000 mensen in Nederland een 
spierziekte. 
Eén onderzoek kost gemiddeld                   
€ 250.000. De afgelopen tien jaar heeft 
het Prinses Beatrix Spierfonds bijna     
€ 25 miljoen beschikbaar gesteld voor 
wetenschappelijk onderzoek, mede 
dankzij de hulp van enthousiaste col-
lectanten. En niet zonder resultaat. 
Dankzij de financiering van het Prin-
ses Beatrix Spierfonds is er onder an-
dere een levensreddend medicijn voor 
de ziekte van Pompe ontwikkeld en 
zijn wetenschappers op de goede weg 
naar een therapie voor de ziekte van 
Duchenne.
Aanmelden voor de collecte in Nue-
nen kan bij Ria van de Leur tel. 
2838283, riavandeleur@gmail.com of 
Bauke Sijtsma, tel. 2834822, bauke@
onsnet.nu.

Het jaarlijkse zomerfeest is er voor alle 
deelnemers aan de activiteiten op de 
Dorpswerkplaats en hun introducees. 
Wat de Dorpswerkplaats allemaal te 
bieden heeft, leest u op www.dorps-
werkplaatsnuenen.nl.
De eerstvolgende activiteit is Buren-
dag op 21 en 22 september. Dan zijn 
de Dorpswerkplaats en de aangren-
zende speeltuin De Kievit samen open 
en met elkaar verbonden.

Na een dappere strijd is ondanks haar levenslust, 
maar tot het laatst de regie in eigen hand houdend, overleden

Barbera Evertje 
van Strien-Smit

weduwe van
 

Wybe Wigle van Strien
Geboren te Loenen aan de Vecht op 17 december 1943

Overleden te Nuenen op 27 augustus 2013

Ester van Strien & Ralph Berle
Niels van Strien & Angela de Groot

Correspondentieadres:
Van der Stappen Uitvaartverzorging
T.a.v. familie van Strien
Postbus 85
5660 AB Geldrop

De afscheidsdienst vindt plaats op maandag 2 september om 13.00 uur 
in Kerkelijk Centrum De Regenboog, Sportlaan 5 te Nuenen. 
Aansluitend zullen we haar begeleiden naar begraafplaats De Roosdoncken 
aan de Broekdijk te Nuenen.

Voorafgaand aan de uitvaart is er gelegenheid om afscheid te nemen van 
Barbera op 2 september tussen 12.00 en 12.45 uur in Kerkelijk Centrum 
De Regenboog.

Iedereen die geen rouwkaart heeft ontvangen, maar zich met Barbera 
verbonden voelt, is welkom bij de afscheidsdienst.



  

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 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.

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

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.

ZoNDAG 1 SEpt. GRo-
tE SpIRItuELE BEuRS. 
11.00-17.00 uur, 4 gratis 
lezingen, 1ste om 11.30 uur. 
No-nosland, Irislaan 7, Leen-
de. Entree € 5,-. Kortingsbon 
op www.stichting-deva.nl

“LIESAN” School voor 
Houding en Bewegingsvor-
ming. Start: vanaf 2 sept. 
2013. Wat: Aerobic/gymFit 
voor 65+. O.L.V.: Lies v.d. 
Aarssen, meer dan 30 jaar 
ervaring. Info: 0492-385664 
/ 06-46320866. Kom en zet 
die stap om verantwoord 
bezig te zijn met je lichaam.

VCN Videoproducties 
Laat nu uw waardevolle 
8mm films overzetten naar 
DVD. Voor meer informatie: 
040 - 283 77 96.

B o E D E L - t o tA A L 
Woning-ontruimingen 
ophalen 2de hands 
goed. 040 - 241 56 70 / 
06 - 36 07 26 11. www.
boedeltotaal.nl

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

Te koop: Riante BouW-
KAvEL 2100 m2. Aan 
rand van het bos in Lies-
hout. Bouw uw droomhuis 
in een rustieke omgeving. 
Tel: 06 - 14 81 29 16

NIEuW IN NuENEN: 
HoNDENopvANG. In 
huiselijke kring, grote om-
heinde tuin, incl. wande-
lingen door kynologische 
instructeur. Madeleine 
Sol 06 - 16 26 42 30. Ook 
HoNDENcuRSuSSEN.

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

oERLEMANS KEuKENS
MET DE VISUELE SHOWROOM

Keuze uit 1001 mogelijkheden 
Snel en vakkundig geleverd

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

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

OOK VOOR RENOVATIE, AppARATUUR EN dE MONTAGE VAN UW KEUKEN.

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044
WIJ vERHuREN 
BoxEN vooR 

tIJDELIJKE
opSLAG

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

1 SEpt. vLooIEN-
MARKt Sporthal  Gen-
derbeemd, Sterkenburg 
Eindhoven. 9-16 uur. 06-
20299824.

pRAKtIJK vooR 
HEALING. AuRA HEA-
LING, MAGNETISEREN, 
REIKI. www.ingridong.nl

Ervaren huishoudelijke hulp 
gezocht bij gezin in cen-
trum Nuenen voor drie uur 
per week. Tel.: 06 - 24 53 
00 15.

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

Uitstel belastingaangifte ?
Geen zin in hoge boete?

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

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

Lieve gezellige oppas/
hulp in de huishouding ge-
vraagd in druk gezin met 4 
kinderen in de leeftijd van 8 
t/m 16. Flexibele tijden. Bel 
06-55364377.

STEPS! Lekker sporten!
Er zijn nog enkele plaatsen vrij.

Woensdagavond 19.30 tot 20.30 uur en 
donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in Nuenen.

GErmainE
Tel. 06 - 22 22 07 28

opRoEp: Wie vind het 
leuk om een jong vol-
wassen meisje naar een 
Speciale dansschool in 
Eindhoven te brengen? 
Heeft iemand een bos 
met 3 sleutels aan de Jo 
van Dijkhof, Bosgorsstraat 
gevonden? Reacties AuB: 
tel 06.51222169

MINDFULNESS TRAINING in Nuenen 
Vanaf woensdagochtend 4 september 2013 

 
Door Annemarie Vaarkamp. Aanmelden en info: 

www.MeerMindful.nl | 06-82000876 
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Opwettenseweg 81, Nuenen, 040-2840013

GRATIS Topdek mATRAS*

www.tijdvoorkwaliteit.nl
Opwettenseweg 81, Nuenen, 040-2840013

GRATIS Topdek mATRAS*

www.tijdvoorkwaliteit.nlOpwettenseweg 81, Nuenen • Tel. 040 - 284 00 13

www.tijdvoorkwaliteit.nl

* zie folder in deze krant!
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Nuenen verwelkomt weer een Graffitikunstenaar

Nuenen, Van Gogh, Graffiti 
en Nowart
Van zaterdag 31 augustus tot vrijdag 6 september neemt wederom een 
internationaal vermaarde graffitikunstenaar zijn in intrek in het Open Ate-
lier tegenover het Vincentre in Nuenen. Nowart (Arnaud Rabier, Parijs 
1965) treedt in de voetsporen van zijn voorgangers Belin en Shaka, heden-
daagse graffitikunstenaars, en van Vincent van Gogh die hier meer dan een 
eeuw geleden woonde en werkte. 
Belin, Shaka en Nowart
Zowel Belin, Shaka en Nowart voelen 
een sterke verbondenheid met Vin-
cent. Hun komst naar en verblijf in 
Nuenen ervaren zij als een pelgrims-
tocht. Nuenen is hun Santiago de 
Compostella. Alle drie beschouwen zij 
Vincent als een van hun grote leer-
meesters en inspiratiebron. Nowart 
gaat verder. Hij erkent maar een mees-
ter en dat is Vincent. Zijn hele oeuvre 
staat in het teken van Van Gogh. In 
zijn woonplaats Clichy, een deel van 
Parijs, heeft Vincent gewerkt en ge-
woond. Enkele maanden na zijn ver-
blijf in Nuenen en via een tussenstop 
in Antwerpen. 

Nowart begint in 1990 zijn Graffiti-
carrière in de toen leegstaande en ver-
vallen fabrieken aan de oevers van de 
Seine. Vijf jaar later ziet hij een schil-
derij van Vincent en ontdekt dat de 
leegstaande fabriekshallen voorko-
men op dit schilderij. Dan slaat de 
vonk over en hij besluit zijn artistieke 
carrière te wijden aan Vincent. In de 
loop der jaren reis Nowart Vincent als 
het ware achterna en gaat werken op 

de plaatsen waar Vincent gewerkt 
heeft. Nu is Nuenen aan de beurt.

Kunstenaarsdorpen
Als bijna vanzelfsprekend ontstonden 
rond 1900 kunstenaarsdorpen. De be-
kendste impressionistische schilders 
uit die periode trokken naar plaatsen 
als Heeze, Laren, Bergen en vonden 
daar de juiste inspiratie, landschappen 
en modellen. Nu nog worden schilde-
rijen uit die tijd aangeduid als uit de 
Heezer, Larense of Bergse school . In 
Nuenen tekent zich op de dag van 
vandaag een vergelijkbare beweging 

Op zoek naar jong 
Graffiti talent!
Op woensdag 4 september gaat het 
Vincentre op zoek naar Graffiti 
talent uit Nuenen en omgeving. De 
Parijse graffitikunstenaar Nowart is 
op uitnodiging van Kees en Ingrid 
Rovers in Nuenen om Vincent van 
Gogh en Nuenen in zijn typische 
graffitistijl neer  te zetten. Maar dat 
niet alleen! Deze beroemde graffiti-
kunstenaar zal op 4 september een 
graffitiworkshop verzorgen speciaal 
voor jong talent. 

Ben jij tussen de 8 en 16 jaar oud, is 
graffiti jou passie of ben jij een teken-
talent? Dan nodigen wij jou uit om je 
aan te melden voor deze bijzondere 
workshop. De workshop is gratis, 
maar vol is vol.

Workshop Graffiti talent:
Woensdag  4 september van 14.30-
16.00 uur basisschool leerlingen; 
Woensdag 4 september van  16.15-
17.45 uur middelbare school leerlingen.

Wil je meedoen, stuur dan een mailtje 
naar educatie@vgvn.nl! De winnaars 
worden bekend gemaakt op vrijdag 6 
september tijdens de onthulling van 
de gemaakte werken van Nowart in 
Nuenen.

“Nuenen is hun Santiago de Compostella.”

af. Sinds de komst van Belin in 2010 
naar Nuenen is het Open Atelier aan 
de Berg in Nuenen in de wereldwijde 
graffiti-scene bekend als de “place to 
be”. De nabijheid van Van Gogh, een 
uit die tijd daterend atelier en de gast-
vrije ontvangst door de bewoners van 
Nuenen zijn belangrijke elementen 
om naar Nuenen te komen. De graffi-
tikunstenaars spreken hun waardering 
uit voor de manier waarop jong en oud 
in Nuenen open staat voor deze stro-
ming in de kunst. Ze beschouwen het 
als een groot genoegen om voor dit 
publiek te mogen werken. De goede 
samenwerking met Vincentre wordt 
gezien als een voorwaarde om inspira-
tie op te doen op het thema van Gogh. 
Trots als daar het werk geëxposeerd 
wordt. 

Nowart werkt van zaterdag 31 augus-
tus tot vrijdag 6 september  in het 
open atelier aan de Berg 34 schuin te-
genover het Vincentre. Gratis toegang 
dagelijks van 10.00 tot 19.00 uur.
Nuenen, van Gogh en Graffiti is een 
initiatief van Vincentre en Ingrid en 
Kees Rovers.

De Blaospoepers gaan naar elders
Vele lezers van dit blad zullen nu mogelijk rechtop gaan zitten en denken; 
wat is hier nu weer aan de hand? En dit is nu precies het effect dat De Blao-
spoepers met deze kop willen bereiken.
U bent gewend om De Blaospoepers 
tegen te komen tijdens een van de vele 
activiteiten van carnavalsvereniging 
De Dwèrsklippels, maar dan kent u ze 
nog niet goed genoeg. Want de Blaos-
poepers worden met enige regelmaat 
gevraagd voor optredens binnen en 
buiten de regio, maar daar geven ze 
weinig ruchtbaarheid aan. Waarom nu 
dan wel zult u zich dan afvragen?
De Blaospoepers hebben een band 
met het plaatsje Milheeze, vlakbij 
Deurne, achter Helmond (het is niet 
anders). Deze band heeft er 2 jaar ge-
leden toe geleid dat De Blaospoepers 
als slotact op mocht treden tijdens een 

groots opgezet muzikaal evenement 
in deze plaats. “Het was een openlucht 
evenement anders was het dak er van-
af gegaan, was een van de reacties na 
afloop”, vertelt Guus van den Heuvel. 
En ook dit jaar zijn De Blaospoepers 
weer gevraagd om als slotact deel te 
nemen aan dit Muziekfestijn op zater-
dag 31 augustus a.s. vanaf 20.30 uur 
op het Mgr. Simonisplein in Milhee-
ze.” De bezoekers van 2 jaar geleden 
zijn nog steeds enthousiast. De Blaos-
poepers nodigen iedereen uit om naar 
Milheeze te komen, de toegang is gra-
tis, om daar van hun ‘andere muzikale 
kunnen’ te genieten.

Collecte KWF 
Kankerbestrijding
In de week van 2 tot en met 7 september gaat de grootste collecte van Neder-
land weer van start. In deze week staan in de gemeente Nuenen c.a. meer 
dan 175 vrijwilligers op tegen kanker om zoveel mogelijk geld op te halen.

Een enorme organisatie die van le-
vensbelang is, want binnen de kanker-
bestrijding gaat het om grote thema's. 
Leven, dood, genezen, niet genezen. 
En om geld, heel veel geld. Wordt dat 
geld wel goed besteed? Wordt er niet 
te veel uitgegeven aan preventie? 
Waarom gaan er nog steeds mensen 
dood aan kanker terwijl we elk jaar zo 
veel geld ophalen? Ook in Nuenen ? Ja, 
ook in Nuenen, ook in Gerwen, ook in 
Nederwetten en op het Eeneind.
De plaatselijke afdeling weet op al die 

vragen, in wisselende berichten, ant-
woord te geven. Nu zegt de afdeling te 
weten, dat alle beetjes helpen. Open uw 
hart/beurs en help mee in de strijd tegen 
kanker. De collectant van KWF Kanker-
bestrijding komt in genoemde week 
weer bij u aan de deur om het collecte-
zakje, dat gevouwen in een weekblad is 
bezorgd, op te halen. Geen contanten 
voorradig; een machtigingskaart is afge-
drukt op de achterzijde van het zakje!
Namens de afdeling Nuenen c.a.: al-
vast héél hartelijk bedankt.

Citaat van de Week

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

H.L. Mencken  - schrijver, 
criticus (1880-1956)

‘Ieder net mens schaamt zich 
voor de regering die hij heeft.’

Cursus Tai Chi Tao

Activiteiten KBO Lieshout
Komend najaar biedt KBO Lieshout aan haar leden een cursus van 10 lessen 
Tai Chi Tao aan onder leiding van Joke van Erp-Brouwers. Zij bezit het 
diploma Tai Chi Tao en is natuurgeneeskundig therapeut. Om kennis te 
maken met deze vorm van beweging is er op dinsdag 3 september een infor-
matiebijeenkomst in het Dorpshuis. Aanvang 13.30 uur. De lessen beginnen 
op woensdag 18 september om 14.45 uur. 

‘Meditatie in beweging.’ Zo wordt Tai 
Chi Tao ook wel genoemd. Het is een 
rustige vorm van Tai Chi, waarin reke-
ning wordt gehouden met de belast-
baarheid van de deelnemers. In de 
aangepaste oefeningen staat het heil-
zame effect voorop. Geen grote 
krachtsinspanningen, terwijl toch alle 
spieren, pezen en gewrichten aan bod 
komen. 

Eindhoven-tour
Op donderdag 12 september gaan de 
supersenioren een middag op stap 

met Wim Daniëls als gids. De bus rijdt 
richting Eindhoven waar de ontwikke-
lingen van de stad worden bekeken. 
Op Strijp-S is een koffiestop en de 
middag wordt besloten met een geza-
menlijke maaltijd in de Hofkamer van 
het Franciscushof in Lieshout. De kos-
ten zijn 5 euro. De bus vertrekt om 
13.30 uur vanaf het Franciscushof. De 
verwachte terugkomst is 17.00 uur.

Tiel
Op maandag 16 september staat een 
dagreis naar Tiel op het programma. 
De bus vertrekt om 9.00 uur vanaf het 
Dorpshuis. Op deze dag staan de 
praalwagens uitgestald die het week-
end ervoor aan het corso hebben deel-
genomen. Er is ook gelegenheid om 
Tiel te bezoeken. Om 15.00 uur brengt 
de bus u naar het Flipjemuseum. De 
dag wordt besloten met een diner in 
Het witte Huis in Zeeland. 

Aanmelden 
Aanmelden voor activiteiten kan tij-
dens de Inloop in het Dorpshuis, iede-
re dinsdagochtend van 10.00 tot 11.30 
uur en iedere dinsdagavond van 19.00 
tot 20.00 uur. 

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

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

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

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

Culinair wandelen 
in sfeervol Nuenen!
De culinaire wandeling, onder de naam van Walking Dinner, 
staat voor een proeverij gecombineerd met een frisse wandeling. Walking 
Dinner laat u kennis maken met verrassende horecalocaties en laat u 
genieten van de sfeer van de Nuenense dorpskern. Een gezellig dagje uit!

Ontdek culinair Nuenen
WALKING DINNER is een activiteit waarbij men middels een kleine wande-
ling een zevental aansprekende restaurants bezoekt. Bij elk restaurant genieten 
de gasten van een signature- gerecht, in feite het visitekaartje van het restau-
rant, met een bijpassend drankje. WALKING DINNER is geschikt voor alle 
leeftijden en gezelschappen. Maar bovenal is het een leuk dagje uit met het ge-
zin, familie, een groep vrienden of collega’s. 

Deelnemende restaurants
Laat u verwennen door de ondernemers van De Lindehof, Roxis, Olijf, Fran-
cisco, Zinn, Auberge Vincent en Puff Inn. Entreekaarten voor WALKING DIN-
NER op 6 oktober in Nuenen kosten € 54,50 en zijn enkel in de voorverkoop 
verkrijgbaar via de website en via de deelnemende restaurants. 
De route in Nuenen wordt een hele bijzondere. Soenil Bahadoer van sterrenres-
taurant De Lindehof zal zijn gerecht serveren in het Vincentre. Het Van Gogh 
Museum bezorgt WALKING DINNER naast een culinaire ook nog een cultu-
rele ervaring! 

WIN TWEE KAARTEN VOOR WALKING DINNER NUENEN!
Speciaal voor de lezers van Rond de Linde heeft WALKING DINNER 

twee kaarten apart gehouden. Wil jij kans maken op deze kaarten 
en genieten van wat culinair Nuenen jou te bieden heeft? 

Geef dan antwoord op de volgende vraag: 
Wat zijn de namen van de organisatoren van dit evenement? 
Stuur het antwoord op naar de redactie van Rond de Linde: 

prijsvraag@ronddelinde.nl of  stuur de coupon naar WALKING DINNER, 
De Ambachten 82c, 5591 NK Heeze. 

De winnaar wordt bekend gemaakt in de Rond de Linde
 van 5 september 2013. 
Voor meer informatie en andere leuke acties 
kijk eens op: www.walking-dinner.nu 
Wat zijn de namen van de organisatoren van dit evenement? 
Antwoord: ____________________________________________________   
Naam: _________________________________________________________
Adres:_________________________________________________________
Telefoonnummer: _______________________________________________
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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

Donderdag 29 augustus
15.30 uur tot 17.00 uur Afscheidsreceptie 

Titia den Haan 
Basisschool De Mijlpaal

6 / 8 september
American Carweekend Backstage 

Chevy Club
Laco Strandbad Nuenen

Maand september
Wandelen met WSV

elke zondag 09.00 uur +
elke woensdag 19.00 uur

Vanaf ingang Sportpark De Lissevoort 

Woensdag 28 augustus 
Derde mountainbike-clinic in Gerwen

15.00 en 18.00 uur

Zaterdag 31 augustus
13.00-16.00 uur Open Dag CAN 

Het Klooster 
Jaarlijkse bedevaart vanuit Nuenen 

naar Maria-oord Kevelaer

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

Zaterdag 31 aug. tot Vrijdag 6 sept. 
10.00 tot 19.00 uur 

Graffiti kunstenaar Nowart
 in het Open Atelier aan de Berg 34 

Zondag 1 september
14.00-16.00 uur De Parkblaozers

Kiosk in het Park Nuenen
14.00 uur Rock & Roll band Doris B zzz.

Weverkeshof

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:

Vrijdag 30 augustus
20.30 uur De Bruceband

Openluchttheater Mariahout
20.00 uur Kienavond 
Dorpshuis in Lieshout

Elke dinsdag
13.30-15.30 tekenen en schilderen +

14.30 uur-15.30 uur pianomuziek 
Jo van Dijkhof

Zondag 1 september
10.30 uur Hooidonkviering, Nederwetten
11.00-14.00 uur NKV koppelschiettoer-

nooi op NKV accommodatie

Elke donderdag
12.00-15.00 uur “De Vlinder” 

2e hands kledingwinkel 

30 augustus / 1 september
Harley-Davidsonweekend
Laco Strandbad Nuenen

Zondag 1 september
vanaf 12.00 uur Ezeltjesdag 

op het Eeneind 
Jo Arts evenemententerrein 

aan de Mulakkers

Maandag 2 september 
20.00-21.00 Proefles zumba

De Enode, Eeuw Driessestraat 1, Nuenen

2 tot en met 7 september 
Collecte KWF Kankerbestrijding

Vrijdag 6 september 
Bekendmaking winnaars graffitiworkshop 
en onthulling van de gemaakte werken 

van Nowart Vincentre

Woensdag 4 september 
Vincentre op zoek naar Graffiti talent

14.30 uur graffitiworkshop BS leerlingen
16.15 uur graffitiworkshop middelbare 

school leerlingen.

Vrijdag 6 september 
19.30-21.30 uur Proefles zumba

De Enode, Eeuw Driessestraat 1, Nuenen

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl  

Weekenddiensten
Zaterdag 31 augustus 18.30 uur: Vie-
ring, panfluit, voorganger mevrouw  
M. Habraken.
Zondag 1 september 09.30 uur: Vie-
ring, volkszang met klein koor, voor-
gangers pastor J. Vossenaar en me-
vrouw M. Habraken.
Zondag 1 september 11.00 uur: Vie-
ring, volkszang, voorgangers pastor J. 
Vossenaar en mevrouw M. Habraken.

Misintenties
Zaterdag 31 augustus  18.30 uur: Mie-
ke Heijnen-Linssen; Jorit Meuwissen.
Zondag 1 september 09.30 uur: Antoi-
netta Hendrikx-van Luyt.
Zondag 1 september 11.00 uur: Joke 
Schepers-Cremers en Paul Schepers; 
Jan Bernsen; Arnold Backx; Marjo de 
Boer-Sanders; Mariet de Haas-van 
Breugel; Johan Schrauwen; Romke de 
Jong; Marinus Jansen vanwege sterf-
dag; Wim en Tonny de Vries-van der 
Linden; Gerardus Kluijtmans.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Harry 
Schmitz, Zuiderklamp 58. Wij wensen 
de familie en vrienden veel troost en 
sterkte bij het verwerken van dit ver-
lies.

Afgelopen zondag zijn in de dienst van 
11.00 uur per abuis de opgegeven mis-
intenties niet afgelezen. Wij bieden 
daarvoor onze oprechte excuses aan. 
We hebben geprobeerd de personen 
die de intenties hebben opgegeven, 
zoveel mogelijk te bereiken. Dat is he-
laas niet in alle gevallen gelukt. We 
hebben van diegenen die we niet heb-
ben kunnen bereiken, de intenties 
naar komende zondag 11.00 uur ver-
plaatst. Indien men de intenties op 
een ander tijdstip wil laten aflezen, 
verzoeken wij u contact op te menen 
met het secretariaat.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 1 september 10.00 uur. Start-
zondag in de Pastorietuin aan de Berg. 
(bij slecht weer in De Regenboog). 
Voorgangers: ds. C. Crouwel en kerke-
lijk werker P. Flach. Graag uw eigen 
tuinstoel meenemen. Het programma 
duurt tot ca. 13.30 uur. We collecteren 
voor ZWO, Ghana.
Op 5 september wordt gestart met de 
Open Deurbijeenkomsten, aanvang 

09.45 uur. U bent die ochtend ook wel-
kom van 10.00-12.00 uur in het Open 
Huis. Voor overige informatie: zie de 
website. 

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 1 september 10.30 uur: 
Hooijdonkviering met parochiekoor, 
voorganger pastor F. Groot.

Misintenties
Martina van Heugten-Swinkels; Over-
leden ouders Renders-Van Hoof; 
Overleden familie Migchels-Vlietstra; 
Wies Evers; Bijzondere intentie; Adri-
anus Smits en Christina Smits-Ren-
ders; Piet en Ilse Renders; José Hul-
sen-Saris.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 1 september geen viering in 
de kerk, maar op Hooijdonk om 10.30 
uur. 

Mededelingen
In de Kerkgemeenschap van Gerwen 
is op 88 jarige leeftijd overleden de 
heer Tiny Daniëls. De uitvaart heeft 
inmiddels plaatsgevonden op 24 au-
gustus jl. Wij wensen de familie, vrien-
den en kennissen veel sterkte toe bij 
het dragen van dit verlies.
Voortaan kunt u de misintenties in de 
brievenbus van de grote kerkdeur de-
poneren.

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.kerkenin-
depeel.sre.nl.
Donderdag 29 aug.: 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis; Onthoofding van Jo-
hannes de Doper; gedachtenis H. Sa-
bina, martelares. 
Vrijdag 30 aug.: 07.15 uur H. Mis; H. 
Rosa van Lima, maagd; gedachtenis H. 
Felix en Adauctus, martelaren.
Zaterdag 31 aug.: 08.30 uur H. Ray-
mundus Nonnatus, belijder.
Zondag 1 sept. 10.30 uur gezongen, 
15de zondag na Pinksteren.
Maandag 2 sept. Kloosterstilte. 
Dinsdag 3 sept. 18.30 uur H. Mis; feest 
van de H. Pius X, patroon van de 
Priesterbroederschap St. Pius X. 19.30 
Geloofsverdieping.
Woensdag 4 sept. 07.15 uur H. Mis.

Het is verdrietig om afscheid te moeten nemen van

Miriam Raemaekers-Spierings
Gedurende de jaren dat je als huisarts in Nuenen werkzaam 
bent geweest, hebben we je leren kennen als een betrokken 
en oprechte collega met hart voor het huisartsenvak.

We zullen je scherpte, visie en humor missen en wensen 
Louis, Wouter, Steven, Felice en hun naasten veel sterkte toe 
met het verwerken van dit verlies.

De huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners Nuenen.

kinderkoor 
Nuenen 
De zomervakantie is weer voorbij en 
de koorrepetities van Kinderkoor Nu-
enen gaan weer beginnen. Het wordt 
een jaar vol oude en nieuwe liedjes. 
Het koor zingt niet alleen tijdens de 
gezinsvieringen in de Clemenskerk, 
maar ook in de kapel op Eckartdal en 
het Catharina Ziekenhuis. Dit zijn he-
le bijzondere locaties en de mensen 
die daar komen, vinden het erg fijn om 
het koor te horen zingen.
Het koor repeteert op maandagavond 
in de Clemenskerk van 18.30 uur tot 
19.15 uur. Kinderen die graag zingen 
en die eens een keer een kijkje willen 
nemen, kunnen gewoon binnenlopen 
en meedoen. De eerste repetitie is op  
maandag 2 september. Meer informa-
tie en aanmelden bij  C. de Brouwer 
tel. 040-2840441 of mail naar musical.
ster@hotmail.com.

Zaterdag 7 + Zondag 8 september
10.00-17.00 Boekenmarkt Weverkeshof

Vanaf 10.30 uur, elk uur treintje 
langs V. Gogh locaties en door Het Broek. 

Vertrek vanaf Vincentre

Vrijdag 13 september
“De vertellingen van duizend en één 

nacht”
Openluchttheater van Mariahout

Zondag 8 september
08.00 Laco to Laco fietstocht
Laco Sportcentrum Nuenen

Donderdag 12 september 
13.30 uur KBO Lieshout 
op stap met Wim Daniëls 

Bus vanaf het Franciscushof

Zondag 8 september
10.45 uur fietstocht “Kabaal voor het 
kanaal” Vanaf Kerkplein Nederw. en 

Gerwen en Molen de Roosdonk
14.00 uur DaanVerbaan, Het Klooster

DANKBETUIGING
Het aantal reacties rondom het overlijden van mijn vrouw, 

ons moeder en oma

Bep van de Ven - Derks
heeft onze verwachtingen overtroffen.

Zoveel hartverwarmende, lieve, persoonlijke woorden; 
het heeft ons geweldig gesteund. Wij beseffen dat zij niet alleen voor ons, 

maar ook voor zoveel anderen van grote betekenis is geweest 
en dat velen haar zullen missen.

Het is onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken, 
maar het geeft ons de kracht om zonder haar door te gaan.

Nuenen, 29 augustus    Harold van de Ven
     Kinderen en kleinkinderen.

Intens verdrietig maken wij bekend dat is overleden

Mevrouw M. Raemaekers - Spierings
 huisarts

Wij hebben in besloten kring afscheid van haar genomen.

Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor de vele hartelijke, 
schriftelijke reacties die ze mocht ontvangen van haar patienten. Dit heeft 
haar veel steun gegeven.

Familie Raemaekers

Elke dag een beetje 
spirit met de 
Gerarduskalender!
De Gerarduskalender, uitgebracht 
door Klooster Wittem, is een scheur-
kalender met elke dag een spreuk die 
opbeurt of aanzet tot nadenken. Het 
motto van de kalender is: 'elke dag een 
beetje spirit!'.

Op de achterkant van iedere pagina 
staan afwisselend moppen, gedichten, 
bezinningsteksten, puzzels en infor-
matie over verschillende onderwer-
pen. De kalender is bedoeld om elke 
dag goed en met een positief gevoel te 
beginnen. De kalender wordt elk jaar 
met zorg en plezier samengesteld door 
een uitgebreide redactie van perso-
neel en vrijwilligers rondom Klooster 
Wittem. De opbrengst van de kalen-
der komt ten goede aan alle activitei-
ten die vanuit Klooster Wittem wor-
den georganiseerd (zie ook: www.
kloosterwittem.nl).De prijs van de ka-
lender is € 6,50. De kalender is ver-
krijgbaar bij Joke en Christ Swinkels, 
Spotvogelstraat 4, tel. 040-2835673

kienen in Lieshout
 

Op vrijdag 30 augustus organi-
seert Carnavalsvereniging de 
Raopers een kienavond in het 

Dorpshuis aan het Grotenhof in 
Lieshout. De avond begint om 

20.00 uur en de zaal is open vanaf 
19.00 uur. Iedereen is welkom.
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Badminton

Korfbal

P r o g r a m m aVoetbal (Beker)

Start nieuw seizoen NKV
Het seizoen gaat weer beginnen voor NKV korfbal. De voorbereidingen 
naar de aanloop van het nieuwe seizoen waren goed verlopen. NKV kent 
geen echte verschuiving van basisspelers dit jaar, net zoals de trainingsstaf 
die weer onderleiding staat van gert-Jan Hensing.

NKV speelt in de derde klasse lande-
lijk, waar ze al twee jaar op rij boven-
aan meedraaien maar het net niet 
haalden om te promoveren. Nu maar 
hopen dat driemaal scheepsrecht is. 
De tegenstanders zijn net als afgelopen 
jaar bijna gelijk gebleven alleen Vios, 
ready ‘60 en Triade zijn nieuwkomers.
De eerste thuiswedstrijd is dan ook 
meteen een krachtmeting en wel te-
gen het onbekende Vios op zaterdag 
31 augustus op sportpark Wettenseind 
om 15.30 uur. 

Hier zal meteen blijken of NKV er  
klaar voor is om te laten zien dat ze er 
weer voor gaan strijden om een stap 
hoger op te kunnen komen. Dat zal 
vooral met veel inzet,  concentratie en 
geduldig spel moeten worden uitge-
voerd.
NKV hoopt ook dit jaar weer veel sup-
porters te mogen begroeten bij de 
thuiswedstrijden van NKV 1 en de rest 
van hun teams ! Dus tot zaterdag 15.30 
uur.

Trainer/coach NKV 1 Gert-Jan Hensing.

Badmintonseizoen 
BC Nuenen van start
Nu de vakanties afgelopen zijn, is bij Badmintonclub BC Nuenen het nieu-
we speeljaar weer begonnen. Wie deze snelle en leuke sport wil spelen kan 
zich aanmelden en 3 maal op proef komen. Er wordt gespeeld op vrijdag-
avond: eerst door de jeugd (vanaf 8 jaar) en daarna door volwassenen. 

Iedereen, maar in het bijzonder de 
jeugd van 8-14 jaar, is welkom. Over-
slaan op straat, dat is waar de meesten 
badminton van kennen. Bij BC Nue-
nen zul je merken dat badminton veel 
meer is als er een net op het veld staat: 
je moet snel en slim zijn je tegenstan-
der op het verkeerde been te zetten.
De jeugd speelt vanaf 18.30 tot 20.00 
uur op vrijdag. In verschillende trai-
ningsgroepen met elk een ervaren 
trainer wordt les gegeven. Bij de inde-
ling wordt rekening gehouden met 
speelsterkte en leeftijd. Nieuwe spe-
lers leren eerst de verschillende slagen 
en de spelregels om wedstrijdjes te 
spelen. Uiteindelijk is het de bedoeling 
om met leeftijdsgenoten in een team 
wedstrijden tegen andere clubs te 
gaan spelen. 

Om 20.00 uur start de speelavond voor 
leden vanaf 16 jaar. De organisatie is 
informeel: er worden partijen ge-
speeld, meestal dubbelspel, waarbij na 
afloop van een partij vaak met en tegen 
andere spelers gespeeld wordt in de 
volgende partij. Regelmatig worden 
gezelligheidstoernooitjes georgani-
seerd. De nadruk ligt op gezelligheid 
en sportiviteit wat echter niet betekent 
dat het er niet fanatiek aan toe gaat.

Belangstellende (jeugd)spelers kun-
nen vrijblijvend komen kijken tijdens 
de speelavond  in sporthal de Honger-
man of meteen, op proef, mee komen 
doen. Stuur een mailtje naar info@bc-
nuenen.nl als je mee komt doen. 

Meer informatie op www.bcnuenen.nl.

Jeugd spelend in de Hongerman.

Laco fietstochten voor iedereen
op zondag 8 september organiseert Laco sportcentrum Nuenen weer de 
Laco to Laco fietstochten. Vorig jaar voor het eerst ingezet in het kader van 
het 25 jarig bestaan wil men er dit jaar een vervolg aan geven. 

Iedereen kan daaraan deelnemen en is van harte welkom. De afstanden zijn te 
overbruggen want er is voor elk wat wils. Voor de gewone fietser is er de 30 kilo-
meter route die gaat naar Laco Geldrop waar de pauze is ingelast. Voor de wat be-
tere fietsers is er de 60 kilometer tocht die gaat via schitterende binnenwegen naar 
Laco Oirschot. Daar is de rustpauze en de mogelijkheid om wat te drinken en te 
eten. Voor de echte toerfietsers is er de 100 kilometer die gaat naar Laco Hilvaren-
beek. Eerst een groot gedeelte via de mooie fietspaden langs het Wilhelminaka-
naal en op de terugweg via de landwegen naar Moergestel, Haghorst, Spoordonk, 
Best en weer terug naar Nuenen. Na afloop staat er voor iedereen een barbecue 
klaar. Inschrijfgeld is € 2,50 per persoon en de starttijden zijn tussen 08.00 en 11.00 
uur bij Laco sportcentrum Nuenen aan de Sportlaan te Nuenen. 

Zondag Koppelschiettoernooi
In navolging van de aftrap van het ju-
bileumjaar, september 2012, opent 
NKV het nieuwe seizoen ook weer 
met een koppelschiettoernooi en wel 
op Zondag 1 september 2013 op haar 
eigen accommodatie Wettenseind.

Bij het koppelschiettoernooi ga je te-
gen een ander tweetal schieten, de sco-
re wordt dan bijgehouden. Het koppel 
dat na het eindsignaal de meeste doel-
punten heeft gescoord, wint die ronde. 
De poules worden ingedeeld in 4 cate-
gorieën:
- Welpen
- Pupillen
- Aspiranten
- Junioren, senioren en recreanten
Natuurlijk mag je je ook opgeven met 
een vriend(je) of vriendin(netje) dat 
niet onder korfbal zit. Dus kom samen 
eens gezellig kijken! We starten om 
11.00 uur en de prijsuitreiking wordt 
rond de klok van twee uur verwacht.

Tijdens het koppelschiettoernooi zal 
ook de prijs worden uitgereikt van de 
ballonnenwedstrijd, gehouden tijdens 
het jubileumweekend in juni jl. Denk 
jij prijs te hebben, zorg dan dat je aan-
wezig bent. De hoofdprijs is een fraaie 
fiets beschikbaar gesteld door onze 
sponsor Profile John Vermeulen. 
Meer info kunt u vinden op de site 
www.nkvkorfbal.nl

Wijziging 
startplaats bij  
WSV Nuenen
De startlocatie voor de zondagmor-
gen- en woensdagavondwandeling 
bij de Nuenense wandelsportveren-
ging WSV is in de maand september 
de ingang van de tennisvelden op 
Sportpark De Lissevoort.

Op zondagmorgen om 09.00 uur en 
op woensdagavond om 19.00 uur ver-
trekken 2 groepen, ieder in een eigen 
tempo, voor een sportieve wandeling 
van maximaal 2 uur door de mooie 
Nuenense omgeving. Iedereen is wel-
kom om ook eens vrijblijvend mee te 
wandelen. Vooraanmelden daarvoor 
is niet nodig, men kan zich melden op 
de startlocatie.
Voor nadere informatie www.wsvnue-
nen.dse.nl. Ook kunt u mailen naar 
het secretariaat, joke_wsv@hotmail.
com.

Tweede 
inloopavond bij 
Badminton Club 
Lieshout 
Na de eerste inloopavond op 28 augus-
tus houdt Badminton Club Lieshout 
op woensdag 4 september de tweede, 
en laatste, inloopavond. Heb je interes-
se ? Kom dan op 4 september, met je 
sportkleding, naar de thuishaven van 
Badminton Club Lieshout: sporthal 
“De Klumper”. Jeugd (vanaf 6/7 jaar) is 
welkom vanaf 18.30 uur en senioren 
(vanaf ca. 18 jaar) zijn welkom vanaf 
20.00 uur. Meer infoop www.badmin-
tonclublieshout.nl voor alle gegevens 
of mail naar de vereniging via info@
badmintonclublieshout.nl.

Sjoeluitslagen
De Nuenense sjoelvereniging  E.N.S.V. 
sloot het afgelopen seizoen af met een 
gezellige avond waar tevens de eind-
standen op bekend werden gemaakt. 
De sjoelvereniging kan nog nieuwe le-
den gebruiken. Geïnteresseerden zijn 
van harte welkom op dinsdagavond op 
de dorpswerkplaats. Voor meer infor-
matie tel. 0611071594.

Hoofdklasse:
1e Tini v.d. Ven gem. 136,38
2e Miep v.d. Maat        gem. 132.44
3e Wil v.d. Bogaard     gem. 131,92
1e Klasse
1e  Gerrie v.d. Ven       gem. 128,27
2e Dora Kersten gem. 126,82
3e Mia van Kaathoven gem 125,02
2e Klasse
1e Jan v. Loo gem. 116,40
2e Mien Janssen gem. 116,30
3e Rini v. Kaathoven gem. 109,60

EmK 1 - Wilhelmina Boys 1  1-1 
De Bekerwedstrijd werd gespeeld onder goede weersomstandigheden. Wil-
helmina Boys uit Best is een oude bekende van EmK maar is het komende 
seizoen ingedeeld in 4e klasse H (Kempen). 
Al snel bleek dat beide teams nage-
noeg eenzelfde spelopvatting hadden, 
met het snel vastzetten van de tegen-
stander. 
Over en weer waren er bijzonder wei-
nig open doelkansen. In de eerste helft 
had EMK slechts een open kans, maar 
het schot van Roy van der Heiden ging 
langs de goal van Wilhelmina Boys. 
Daarnaast waren er een paar halve 
kansen voor  beide teams, maar de 
score bleef tot de rust staan op 0-0. Na 
de rust zagen we eenzelfde spelbeeld. 
Alleen door het maken van fouten zou 
men doelkansen krijgen. Die kwam er 
doordat verdedigers van Wilhelmina 
Boys elkaar hinderden, en Roy van der 
Heiden kon vanaf de zijlijn een strakke 

voorzet geven. De inlopende Ruud 
Bijsterveld knikte met een fantastisch 
welgemikte kopstoot onhoudbaar bin-
nen: 1-0. Wilhelmina Boys probeerde 
terug te komen en werd voor de in-
spanningen beloond toen EMK de 
controle over de bal verloor op het 
middenveld, en met een foutje achter-
in een aanvaller vrij kon verschijnen 
voor keeper Edwin Cuppen, en be-
heerst de bal langs de keeper schoot: 
1-1. Naar het einde toe van de wed-
strijd, probeerden beide teams om de 
winst binnen te halen, maar slaagden 
daar niet in. Al met al, een sportieve 
wedstrijd met zeer weinig doelkansen 
en teams die aan mekaar gewaagd wa-
ren. 

 

De aanvallers van EMK, Roy van der Heiden (18) en Ruud Bijsterveld (9) slagen er 
niet in om hun actie in een doelpunt om te zetten.

VOETBAL
RKVV NEdERwETTEN
Zaterdag 31 augustus
vet. Geldrop - Nederwetten  ......... 16.15
Zondag 1 september
Nederwetten 1 - Nevelo 1  ............. 14.30
Nederwetten 2 - Woenselse B.5 ... 10.00
Spoord. Boys 6 - Nederwetten 3  . 10.00
Hapert Da1 - Nederwetten Da1  .. 10.00
Nederwetten Da2 - GSBW Da1  .. 10.00

EMK
Zaterdag 31 augustus 
EMK Classics - Brabantia   ............ 15.30
TSVV Merlijn 1 - EMK 1   ............. 17.00
Zondag 1 september  
FC Eindhoven Av 2 - EMK 2   ....... 12.00
EMK 3 - Unitas'59 4   ...................... 11.30
Braakhuizen 3 - EMK 5   ................ 12.00
EMK 6 - Unitas'59 9   ...................... 11.30
EMK 7 - EFC 10   ............................. 11.30

KORfBAL  NKV
Zaterdag 31 augustus  
NKV 1 - VIOS 1 ............................... 15.30

Inloop 
korfbaltraining voor 
kangoeroe-leden
Zaterdag 31 augustus is er voor de 
jongste leden, van drie en een half tot 
zes jaar, een inlooptraining. Deze 
wordt gehouden van tien tot elf uur. 
Zijn trainingen, spelletjes, speurtocht-
jes, feestjes en nog veel meer echt iets 
voor jou? Kom dan naar de korfbalvel-
den aan het Wettenseind en doe mee! 
Voor meer info www.nkvkorfbal.nl

Fysieke training 
voor wielerliefhebbers
als fysieke trainer verzorgt remy rooijackers corestability training (romp-
stabiliteit, buik /rug heupgedeelte) en fiets specifieke krachttraining. 

Het doel van de corestability training 
is om het buik/rugspierkorset dusda-
nig sterk te maken om ‘netjes’ te blij-
ven fietsen. Tevens is het van belang 
om je rug tijdens het fietsen te ontlas-
ten en daarmee o.a. blessures te voor-
komen. Met andere woorden een goed 
getraind buik/rugspierkorset helpt je 
rug te ontlasten in diverse fiets posi-
ties, waardoor je langer zonder ver-
moeid te worden kunt blijven fietsen. 
Het is van belang om in beginsel een 
goede techniek van de corestability 
training aan te leren door een deskun-
dig trainer. Daarna  kan de sporter 2 a 
3 keer per week de oefeningen zelf-
standig thuis uitvoeren. Ook de jeug-
dige renner/fietser kan al vanaf onge-
veer  12 jaar starten met corestability 
training.
Krachttraining is tevens van meer-
waarde voor de wielrenner of moun-

tainbiker. Het doel is om meer kracht 
te kunnen genereren op de pedalen 
waardoor het vermogen (Watt) toe-
neemt. 
De krachttraining dient gericht te zijn 
op de wielersport (wielrenspecifiek) 
en dient rekening te houden de leeftijd 
van de renner. U kunt zich opgeven via 
remyrooyackers@msn.com. Let op: 
voor deze avond(-en) geldt een maxi-
mum aantal deelnemers, dus vol = vol. 



Nieuwstraat 50-52 / Son & Breugel

T. 0499 - 479 508 / www.mo-el.nl

TOONMODELLEN
UITVERKOOP

ZONDAG 1 SEPTEMBER GEOPEND
TIJDENS DE JAARMARKT IN SON VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

BANKEN, KASTEN, TAFELS EN 
NOG VEEL MEER STERK AFGEPRIJSD!

LAATSTE
KANS

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

Durf jij de uitdaging aan?
Vanwege het afscheid van enkele brandweermensen hebben we weer ruimte voor 
nieuwe collega`s (m/v) bij de vrijwillige Brandweer.
______________________________________________________________________

Brandweer vrijwilligers (m/v)
______________________________________________________________________

ALGEMEEN
De brandweer draagt zorg voor de bestrijding van incidenten, brand en hulpverlening 
in de meest brede zin van het woord. Ook het geven van voorlichting over 
brandveiligheid is een taak van de Brandweer.

TAAKINHOUD
In deze functie verricht je taken bij incidentbestrijding en voorlichting. Je krijgt 
een intensieve brandweeropleiding en er wordt continue geïnvesteerd in je 
vakbekwaamheid. Daarvoor verwacht de brandweer van jou dat je aanwezig bent 
op de wekelijkse oefenavond en dat je, bij voorkeur ook in werktijd, beschikbaar bent 
om op te komen bij alarmmeldingen. Je krijgt een vaste maandelijkse vergoeding 
met daarnaast een vergoeding voor alle uitruk- en opleidingsuren.

FUNCTIE EISEN
Wij zoeken enthousiaste collega`s met minimaal een afgeronde opleiding op LBO-
niveau. Gezien de ontwikkelingen binnen de brandweer zijn we ook op zoek naar 
kandidaten met MBO of HBO niveau.
 
Je bent een teamworker en hebt een flexibele en collegiale instelling. 
Je bent bereid op zeer ongeregelde tijden je werkzaamheden uit te voeren.
Je beschikt over een goede conditie en kunt ook mentaal tegen een stootje
Je beschikt over goede communicatieve en contactuele vaardigheden.
Je beschikt over enig technisch inzicht.
Je woont in de gemeente Nuenen en werkt er bij voorkeur ook (i.v.m. opkomsttijd).
Je bent bereid wekelijks deel te nemen aan de oefenavond.

Als lid van de vrijwillige Brandweer ben je altijd in een team bezig voor de 
gemeenschap. De vrijwillige Brandweer is een hechte en professionele club die 
met veel toewijding haar taken uitvoert. Het korps beschikt over een zeer actieve 
personeelsvereniging.

Voor meer inhoudelijke informatie over de genoemde functie kun je contact opnemen 
met E.M. Kuijten, Postcommandant Brandweer Nuenen. 
Telefoonnr: 040-2631570.

Ben jij de vrijwilliger die we zoeken? Aarzel niet en stuur je sollicitatiebrief en CV, 
voor 16 september 2013 naar gemeente Nuenen, afdeling Brandweer, 
postbus 10.000, 5670 GA Nuenen. Je kunt je sollicitatiebrief en CV ook mailen naar 
e.kuijten@nuenen.nl 

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.

Wat verwachten we van jou:

• Je hebt ervaring in de bedrijfscatering en kennis van HACCP

• Je werkt graag zelfstandig in een dynamische omgeving

• Je bent van nature gastvrij en attent, je werkt voor je plezier

Voor onze Hutten cateringlocatie Goossens te Nuenen zoeken wij:

Cateringsamenwerk(st)er
    Goossens (10 uur)

Wil jij een afwisselende baan in de cateringbranche? Bekijk de  

vacature op www.werkenbijhutten.nl en solliciteer direct! 

Of mail je cv en motivatie naar sollicitatie@hutten.eu

Wij bieden jou:

• Een vaste werkdag; woensdag van 10:30  tot 19:30 uur en  

  20 koopzondagen per jaar 

• Een prettige werkomgeving in een moderne woonwinkel

• Leuk contact met gasten, werknemers en samenwerkers

o
n
s

kijkt naar je uit

augustus31open dag 

Het Klooster

Nuenen

13.00-16.00 uur

www.kunstencentrumcan.nl

Rond de Linde iedere donderdag 
digitaal op www.ronddelinde.nl 
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