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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. 

doktor schoenmaker
is AFWEZIG i.v.m. vakantie

van 16 t/m 25 september
Telefoon 040-2951030

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

Mededeling rondom 
de Griepvaccinatie:
Huisartsenpraktijk 
Laan ter Catten

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

vens worden na verzending van de 
brieven vernietigd. 

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

te. Om uw reactie tijdig te 
verwerken ontvangen wij graag 

deze week uw bezwaar. 
Telefoonnummer 040-2837085

Vindt u nieuwe gordijnen te duur?
Wij bewijzen u het tegendeel!

Geopend woensdag t/m zaterdag 
van 9.30 tot 17.00 uur of 

op afspraak ‘s avonds geopend.

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

Tel./Fax 040-7519051
www.degordijnenconcurrent.nl

Kwaliteitsstoffen tegen bodemprijzen

Teddy van de Rijt 
Nederlands 
Kampioen

AED in hele 
gemeente 
binnen 
handbereik 
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Winnaar bal-
lonnenwedstrijd 
NKV op de fiets 
naar huis

Referendum 
van de agenda gehaald
Door Gerrit van Ginkel

ijdens de bijeenkomst van de Commissie ABZ Financiën op 29 
augustus was het voorstel om een referendum te houden, gelijk 
met de verkiezingen, vlot van tafel. Vooral het prijskaartje dat er 
aanhing (40.000 Euro) was voor veel partijen te zwaar. 

Toen de burgemeester volmondig ‘ja’ 
antwoordde op de vraag van VVDer 
Eeuwhorst of het College gaat voor zelf-
standigheid door samenwerking, was de 
kou uit de lucht en was er geen reden 
meer voor een referendum. De burge-
meester vertelde nog dat het telkens 
‘nee’ van de raad tegen de collegevoor-
stellen van de laatse dagen, pijn deden. 
Hij had wel bemerkt dat de woorden 
fusie en referendum ongewenste effec-
ten teweeg gebracht hadden in de reac-
tie van het College op het raadsvoorstel 
om te komen tot een Dommeldal ge-
meente. In een eerder gesprek, dat ik 
had met hem toen ik uitgenodigd werd 
voor de koffie, vertelde Maarten Hou-
ben mij dat hij veel had moeten uitleg-
gen aan de andere gemeenten die samen 
willen werken in de Dommeldal ge-
meente, naar aanleiding van de ‘actieve 
College reactie’, zoals Houben dat 
noemde. Maar op het eind van de dag 
waren ze als vrienden uit elkaar gegaan.

De begroting die door de nieuwe coali-
tie gehanteerd wordt roept bij andere 
partijen nog de nodige vragen op. Mevr. 
v.d. Ven van W70 vond dat we een door 
de provincie goedgekeurde begroting 
hebben. Nu moeten we geen reserverin-

gen er uit gaan halen. Dan moeten die 
posten anders gefinancierd worden en 
dan bestaat er een grote kans dat de 
provincie de renovatie en vervanging 
van die huisvesting vooruit gaat schui-
ven, betoogde zij. V.d. Ley van de PvdA 
uitte zijn zorg omdat de noodzakelijke 
investeringen toch plaats moeten vin-
den zonder dat er een deugdelijk be-
heersplan onder ligt.
D66 had ook duidelijk problemen met 
het weghalen van de Sinti reservering 
uit de begroting en die onder te brengen 
in de algehele reserve. Mevr. van Werk-
um en de heer Houtepen refereerden 
aan de gevaarlijke en onmenselijke be-
huizing van vele Sinti woningen. Straks 
moeten we met nieuw beleid alles weer 
opnieuw opstarten.
Dat het beheer van de Sinti locaties 
geen gemeentetaak is, daar waren de 
fracties het wel over eens, maar daar-
voor zullen wel eerst de woningen in 
orde moeten zijn.
De burgemeester die Sinti zaken in zijn 
portefeuille heeft merkte nog op dat er 
veelvuldig contact is over het beheer en 
dat er ontwikkelingen zijn dat we in de 
toekomst zaken kunnen doen, maar dat 
is niet morgen, temperde hij de ver-
wachtingen. Hij gaf toe dat er op de 
Bosweg 4 en op Cremersbos 5 wagens 
staan die er niet thuishoren. Die gaan in 
2015 naar de nieuwe locatie in Nuenen-
West. Hij onderstreepte nog eens de 
noodzaak om snel te handelen met de 
vervanging van de woonruimtes in ver-
band met de brandveiligheid op de 
kampjes. 

Een bar in de Nuenense bieb?
Het moet niet gekker worden. Nu staat er in september ook al een bar in de bi-
bliotheek in Nuenen! Geen espressobar of wijnbar. Maar een mediabar. Aan de 
mediabar kunnen bezoekers vanaf 2 september tijdens de openingstijden, ken-
nismaken met de nieuwste mediasnufjes: de iPad mini, iPad 4, MacBook Pro, de 
Apple TV, de Samsung Galaxy Tab 3 10.1, de Chromebook, een Microsoft Surf-
ace Windows 8 tablet; de Sony E-reader, de Kobo Touch E-reader, een BrainTrai-
nerPlus, de Rotunda en de Multi Touch Tafel.
Op zaterdag 21 september, tijdens de open dag van Seniorweb Nuenen, en op 
dinsdagmiddag 24 september tijdens de uitlening worden alle apparaten uitge-
breid gedemonstreerd. Bezoekers kunnen dan vrij binnenlopen om te vragen, te 
kijken en te proberen. 
De mediabar hoort niet alleen thuis in een eigentijdse bibliotheek, maar past ook 
prima bij de kerntaak van de bibliotheek en dat is informeren. Dus ook informe-
ren over de digitale ontwikkelingen.

Bart de Win & The Simple Life 
in Auberge Vincent
Denk Eagles, Byrds, Flying Burrito Brothers, voeg wat Dr John en Ray 
Charles toe, een vleugje Little Feat en voilà: Bart de Win doet met zijn pak-
kende liedjes de seventies westcoast-muziek en de Texaanse countryrock 
herleven. Met BJ Baartmans op vlammende gitaar en Bart op swingende 
honkytonk piano spelen tot de damp ervan af komt. Maar ook het brengen 
van kleine luisterliedjes is aan dit trio wel besteed.

Bart de Win studeerde zang en piano 
aan het Rotterdams conservatorium. 
Hij was 15 jaar Vaste Man in de band 
van Gerard van Maasakkers, en speel-

T

de met artiesten als Do, Stevie Ann, 
Iain Matthews, Gert Vlok Nel en Iza-
line Calister. Zijn derde solo-album 
kwam onlangs uit. 

* ‘Gepolijst met een aangenaam rauw 
randje. Een kroonjuweel.’ Oor

* ‘Blijkt een emotionele kern te bezitten 
die je niet snel loslaat.’ Heaven

* ‘Een prachtig album.’ Johan Derksen
* ‘Meest vloeiende samensmelting van 

folk, country, blues en jazz. BN/De 
Stem

* ‘Een van de beste Nederlandse pop-
platen van het jaar.’ Eindhovens Dag-
blad

Bart de Win: wurlitzer, piano, accor-
deon, zang. BJ Baartmans: gitaren, 
mandoline, zang. Arianne Knegt: 
zang.

Auberge Vincent Nuenen, Sundays 
with Bart de Win. 8 september 2013: 
Bart de Win & The Simple Life van 
15.00 tot 17.00 uur. Toegang gratis.

SeniorWeb houdt open dag in 
Bibliotheek Dommeldal
SeniorWeb Nuenen gaat dit najaar weer van start met een nieuw seizoen 
vol workshops, cursussen, het Computercafé en de gratis Helpdesk.

Hoewel Bibliotheek Dommeldal zich 
helaas door de bezuinigingen op de 
onderverdieping terug heeft moeten 
trekken, blijft SeniorWeb gebruik ma-
ken van haar lesruimte op de boven-
verdieping. Het nieuwe seizoen start 
met een Open Dag waarop iedereen 

kennis kan maken met alle activiteiten 
van SeniorWeb en waar men meteen 
kan inschrijven voor cursussen op al-
lerlei gebied, die vanaf oktober van 
start gaan. Buiten de bekende Basis- en 
Internet/Email cursussen voor Win-
dows 7, zijn er nu ook cursussen voor 
Windows 8: een cursus voor echte be-
ginners en een opfriscursus voor de 
mensen die overstappen van een ou-
dere Windows versie naar Windows 8. 
Naast de bekende Word, Excel en Po-
werPoint cursussen is er ook weer een 
scala aan cursussen onder andere op 
het gebied van fotobewerking.

Tablets
De vorig seizoen gestarte iPad cursus-
sen waren een overweldigend succes. 
Daarom staan in oktober meteen drie 
cursussen van zes lessen op het pro-
gramma: op maandagochtend, dins-
dagavond en donderdagmiddag. De 
cursussen voor Android tablets zijn 
afgelopen seizoen wat aarzelend van 
start gegaan. Daarom wordt voorlopig 
alleen gestart met een cursus voor de 
beginnende gebruiker van een 
Samsung tablet, later wordt bekeken of 
dit met andere cursussen of workshops 
uitgebreid kan worden.
De Open Dag wordt gehouden op za-
terdag 21 september van 10.00 tot 
15.00 uur, bij inschrijving op die dag 
krijgt men 10% korting op de cursus-

prijzen. Voor late beslissers is er op za-
terdag 28 september van 11.00 tot 
13.00 uur nog een inschrijfochtend. 
Het volledige programma is te vinden 
in het programmaboekje verkrijgbaar 
in Bibliotheek Dommeldal en online te 
bekijken op www.seniorwebnuenen.nl. 

Computercafé en helpdesk:
De wekelijkse Computercafé ochtenden 
gaan donderdag 17 oktober weer van 
start. Voor hulp en advies bij computer-
problemen kan iedereen elke maandag-
middag tussen 14.00 en 16.00 uur 
terecht bij de gratis helpdesk, entree via 
de hoofdingang van Bibliotheek Dom-
meldal. Voor de overige activiteiten 
(buiten de openingstijden van de biblio-
theek) wordt gebruik gemaakt van de 
zijingang aan de Theo van Goghhof.
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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 9 t/m 13 september 2013 wordt gecollecteerd door 
stichting Fonds Gehandicaptensport.

WEGSLEEPVERORDENING

Bij de bebouwde kom-borden van Nuenen, Gerwen en Nederwetten 
staan borden met de tekst “wegsleepverordening van toepassing”. Dit 
betekent dat hinderlijk (verkeerd) staande motorvoertuigen worden 
weggesleept.

Dit kan hinderlijk of zelfs gevaarlijk voor het overige verkeer zijn, maar 
ook als een voertuig op een bepaald tijdstip op een plaats staat waar-
door de weg niet ingericht kan worden voor een evenement, zoals een 
kermis. Als het niet lukt om de gebruiker van het voertuig tijdig de 
gelegenheid te geven het voertuig te verwijderen, dan wordt deze weg-
gesleept.

Waarom?
Gemeente en politie willen het parkeerbeleid goed en adequaat kun-
nen handhaven. Het is belangrijk om verkeershinder zoveel mogelijk 
te voorkomen en de verkeersveiligheid te bevorderen. Ook moeten 
evenemententerreinen tijdig op een goede en veilige manier ingericht 
kunnen worden.

Uw auto is weggesleept. Wat nu?
Of uw auto is weggesleept, kunt u achterhalen door contact op te 
nemen met de politie via het telefoonnummer 0900-8844.

De gemeente Nuenen schakelt het bedrijf Stienen in voor het wegsle-
pen. Weggesleepte voertuigen worden naar Bogardeind 156 in Geldrop 
gebracht. Tegen betaling van de kosten voor het wegslepen en bewa-
ren kan het voertuig daar opgehaald worden. De kosten bedragen 
minimaal € 200,-. Voor het ophalen van het voertuig kan een afspraak 
gemaakt worden via het telefoonnummer 06-53194437.

IK FIETS FRIS ACTIE NUENEN

Blaasactie op het fietspad 
Op donderdag 12 september na school tussen 14.15 & 15.30 wordt 
de schoolgaande fietsende jeugd verrast met een ludieke actie op het 
fietspad bij de Europalaan. 
Dit is een initiatief vanuit de werkgroep alcoholpreventie van de ge-
meente Nuenen en wordt samen met politie en jongerenwerk uitge-
voerd. Wethouder Ebberink is ook aanwezig tijdens de actie.
De scholieren worden aangehouden op het fietspad en gevraagd om 
een vrijwillige blaastest uit te voeren. Dit is een goed moment om het 
gesprek aan te gaan met de jeugd over alcoholconsumptie en de aan-
komende wetswijzing*. Scholieren krijgen na een actieve deelname, 
een leuke gadget mee naar huis met daarop nog extra informatie over 
de aankomende leeftijdsverhoging. 

*Vanaf 1 januari 2014 mag aan jongeren onder de 18 jaar geen alco-
hol & tabak verkocht worden. Jongeren onder de 18 zijn vanaf 1 janu-
ari strafbaar als zij in het openbaar alcohol in het bezit hebben. De 
strafbaarstelling geldt niet voor tabak.

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 26/08/ N-HZ-2013- Bernhardstraat Wijzigen gebruik ten behoeve  
 2013 0093 30 van verbouwen bestaande   
    hobbykamer naar slaapkamer  
    en badkamer

Regulier 29/08/ N-HZ-2013- Beekstraat 1 Oprichten buitenberging  
 2013 0094 

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 
 
29/08/ N-HZ-2013- Soeterbeekse- Een monument als  Slopen 29/08/ 
2013 0090 weg 26 bedoeld in een  gemeentelijk 2013 
   zodanige  monument   
   verordening te     
   slopen, te verstoren     
   of deels te wijzigen    
      

02/09/ N-HZ-2013- Velakker 19 Bouwen bouwwerk Verbouwen  03/09/ 
2013 0088   woning 2013 
  

De vergunningen liggen vanaf heden ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Tegen desbetref-
fende besluiten kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag 
van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het Col-
lege van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 10000, 
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.

BESLUIT OP GROND VAN DE APV EN 
BIJZONDERE WETTEN:

•	 aan	Stichting	Samen	Verder	is	een	vergunning	verleend	voor	het	
houden van een collecte in de periode van 16 tot en met 22 maart 
2014 (verzenddatum 27 augustus 2013);

•	 aan	bewoners	van	de	Culenhof	zijn	vergunning	en	ontheffing	ver-
leend voor het organiseren van een buurtbarbecue op 29 septem-
ber 2013 op het parkeerterrein aan de Culenhof (verzenddatum 
27 augustus 2013);

•	 aan	bewoners	van	’t	Oog	zijn	vergunning	en	ontheffing	verleend	
voor het organiseren van een buurtbarbecuefeest op 22 september 
2013	op	het	binnenplein	van	’t	Oog	(verzenddatum	27	augustus	
2013);

•	 aan	bewoners	van	de	Berkenstraat	zijn	vergunning	en	ontheffing	
verleend voor het organiseren van een buurtbarbecuefeest op 21 
september 2013 in de Berkenstraat (verzenddatum 27 augustus 
2013);

•	 aan	het	comité	Fietsen	voor	Muziek	zijn	toestemming,	vergunning	
en ontheffing verleend voor het organiseren van de jaarlijkse fiets-
tocht “Fietsen voor Muziek” op 15 september 2013 (verzenddatum 
29 augustus 2013);

•	 aan	Brassband	de	Vooruitgang	zijn	een	vergunning	en	ontheffing	
verleend voor het organiseren van de jaarlijkse bevrijdingstaptoe 
op het Vincent van Goghplein op vrijdag 20 september 2013 (ver-
zenddatum 29 augustus 2013);

•	 aan	bewoners	Keizershof	is	vergunning	en	ontheffing	verleend	voor	
het	organiseren	van	een	buurtbarbecue	in	de	Keizershof	ter	hoog-
te van huisnummers 120 tot en met 146 op 21 september 2013 
(verzenddatum 29 augustus 2013);

•	 aan	bewoners	 (gedeeltelijk)	Boordseweg	 is	 vergunning	verleend	
voor het organiseren van een buurtbarbecue op het eerste ge-
deelte (vanaf de Boordseweg) van de Nassaustraat op 14 septem-
ber 2013 (verzenddatum 29 augustus 2013);

•	 aan	de	gemeente	Nuenen	zijn	een	ontheffing	en	vergunning	verleend	
voor het organiseren van de jaarlijkse bevrijdingsherdenking op 
20 september 2013 bij het oorlogsmonument aan de Europalaan 
(verzenddatum 30 augustus 2013).

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

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

Hooidonkviering 
goed bezocht
Op zondag 1 september vond de jaarlijkse Hooidonkviering plaats in het 
fraaie kapelpark achter de eeuwenoude watermolen van Hooidonk. Ruim 
200 gelovigen hadden zich op deze rustieke plek verzameld.
Een historische plaats waar 800 jaar 
geleden een klooster werd gebouwd 
voor adellijke dames. Zij leefden hier 
in afzondering en hebben nagedacht 
over de zin van het leven. Er zijn 
slechts sporen overgebleven uit die 
tijd. Toch is hun verblijf van histori-
sche waarde geweest. Wat zou er van 
Nederwetten geworden zijn, als hier 
geen klooster was geweest?

Het park met de kapel uit 1954 is een 
plaats geworden waar we terugdenken 
aan het verleden, aan de mensen die 
ons zijn voorgegaan. Mensen die ook 
hun kruis hebben moeten dragen. De-
ze mensen ontmoetten hun dagelijks 
kruis niet in een prachtige gouden re-
liekhouder, zoals die in processie naar 
dit park werd binnengedragen. Het 
kruis dat zij gedragen hebben was 
ruw, hard en zwaar. Zoals ook het 
kruis van Christus niet glimmend en 
glad geschaafd was.

Hooidonk biedt op deze zondag tijd 
voor bezinning in stilte als we de wind 
horen ritselen in de bomen en de 
Dommel kabbelend zijn weg zoekt. 
Pastoor Freek Groot slaagde erin om 
de bezoekers te boeien en een bood-
schap mee te geven. 

Samen met pater Leo Joosten, die ge-
niet van een vakantie, ging hij voor in 
de viering. Het was goed om hem op 
deze historische plaats te ontmoeten 
om weer even met elkaar bij te praten 
onder het genot van een kopje koffie. 

Al met al een bijzondere dag die door 
velen als zeer waardevol is ervaren.

Op zondag 15 september zal Leo Joos-
ten voorgaan in de eucharistie in de 
Lambertuskerk van Nederwetten 
waarna hij weer terugkeert naar zijn 
missie in Indonesië, waar hij al bijna 
veertig jaar werkzaam is. Om hem niet 
met lege handen te laten vertrekken 
zal op deze zondag een speciale col-
lecte voor zijn werk gehouden wor-
den. 

Showkorps O&V Nuenen 
Op zondag 29 september is er bij Showkorps O&V | Nuenen een open dag. 
Dit geheel nieuw concept wordt deze dag voor de allereerste keer getoond. 

WWW.SHOWKORPSOV.NL
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OEFENING & VOLHARDING

NUENEN - EENEIND

Showkorps O&V | Nuenen is een nati-
onaal en internationaal bekend show-
korps. Tijdens de Nederlandse Kam-
pioenschappen te Assen en het Wereld 
Muziek Concours te Kerkrade hebben 
zij goede resultaten behaald met hun 

show GAMES. Tijdens de open dag 
zal deze show voor de allerlaatste keer 
worden uitgevoerd door het show-
korps voor het publiek. 

Er is voor jong en oud een gevarieerd 
programma samengesteld. Verschil-
lende workshops en demonstraties 
zullen worden uitgevoerd en er wordt 
samen muziek gemaakt. Iedereen is 
welkom tijdens de open dag van 
Showkorps O&V | Nuenen om kennis 
te maken met dit showkorps. Ook 
voor de kleine kinderen is er van alles 
georganiseerd. Zo is er informatie en 
een demonstratie rond het program-
ma Music Kids.

Open dag Showkorps O&V, zondag 29 
september, van 10.30 uur tot 15.00 uur 
op Wettenseind 28 te Nuenen. Zie 
ook: www.showkorpsov.nl.



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: 6 & 7 SePt: 
Holl. Snijbonen, panklaar, 1/2 kilo  1,25
Holl. reine Victoria Pruimen, 1/2 kilo  0,99
Verse Vijgen, 3 stuks  ................... 0,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 9 SePtember:

Veldverse Prei, hele kilo  ........... 0,89
DINSDag 10 SePtember:

Wokgroenten Speciaal, 1/2 kilo  1,35
WOeNSDag 11 SePtember:

rodekool, panklaar, 1/2 kilo .............. 0,79
DONDerDag 12 SePtember:

koolrabi, 2 stuks  ................................ 1,35
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
geHele Week VaN 6 t/m 12 SePt:

Pompoen Hokkaido, per kilo  0,99
clemengold, 7 stuks  ..................... 1,99
tomaatsalade, 250 gram ........... 1,59
Perssinaasappels, 12 stuks  . 1,99

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

     

Aanbiedingen KERSVERS
Let ook op onze vaste 
dag aanbiedingen!!

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 

Gehaktballen
Iedere 4e ....................GRATIS
Bij 150 gr. Filet Americain
100 gr. Eiersalade ..........GRATIS
Pollo Italiano
100 gram ......................................1,60
Gemarineerde Kipreepjes
500 gram ......................................5,95
Rucola Rolletje
100 gram ......................................2,00
Pineapple Inside
“Gevulde Varkenshaas”
100 gram ......................................2,20

Voor de best belegde broodjes!!

kOOPJe

kOOPJe

SPecIal

SPecIal

SPecIal

Scheurkaart VoordeeL 

Suikerbrood
Nu € 2,-

boerencake
Nu € 3,-

3 Tompoucen
Nu € 4,-

Iedere MaaNdaG = BrooddaG
4 Hele broden naar keuze & 
12 zachte broodjes voor

€ 8,95

geldig t/m zaterdag 7 september

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

Afgeprijsde kavels 
in Brabant
Kijk op www.ruimtevoorruimte.com of bel voor directe 
onderhandeling op 06 – 53 19 15 15

Reeds 1.200 bouwkavels verkocht!

Werving & Selectie ■  Uitzenden ■  Payrollen

Elektro ■  Metaal ■  Werktuigbouwkunde ■  Machinebouw

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

MHPD helpt je op weg
naar een baan!

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

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

Stucadoorsbedrijf

JOS COOLEN
Voor stucadoorwerk,

afbouw en onderhoud.
Johan Frisostraat 8, Nuenen

Tel. 06 - 21 89 56 72

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

Heistraat 18 - 5691 CA Son - Tel. 0499-477702
info@coolenvankuik.nl • www.coolenvankuik.nl



STUNT
MEGA
lAMiNAAT
ExTrA lANGE lANdhUiSdElEN 
220 cM lANG, 24 cM brEEd, 8 MM dik, 4x v-GroEf, 
oNE click To Go SySTEEM, lEvErbAAr iN 6 klEUrEN, 
voor iNTENSiEf wooNGEbrUik.

vAN 34,95 18,95
per m2

incl. btw

Vloer Het Zelf eindHoVen: 
Willem v. Konijnenburglaan 1c, 
industrieterrein de Kade, tel. 040-24 68 180. 
Gratis parkeren. www.vloerhetzelf.nl

Almelo • Almere • Amsterdam • Arnhem • Breda • Capelle a/d IJssel • Eindhoven • Gorinchem • Helmond • Leiderdorp • Nieuwegein 
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lAMEl pArkET
rUSTiEk EikEN lANdhUiSdElEN 
19 cM brEEd, 15 MM dik, 4 MM MASSiEf EikEN ToplAAG,
iN wiT of NATUrEl GEoliEd.

vAN 44,95 29,95
per m2

incl. btw

GoEdkoopSTE vAN NEdErlANd!

op=op

 

Olijf
r e s t a u r a n t

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

Donderdag 5 september zullen we van start gaan 
met een nieuwe menukaart, waarin de nazomer 

centraal zal staan. 

Olijf meets Asia                                                                              
Wij gaan de uitdaging aan om de Mediterrane

 en Aziatische keuken, op authentieke 
maar tegelijkertijd verfijnde wijze te mengen.

Op zondag 8 en maandag 9 september organiseert 
restaurant Olijf twee Oosterse wijn & spijsavonden, 
waarin wij u laten genieten van zinnenprikkelende 

gerechten, gecombineerd met heerlijke wijnen.

U wordt om 19.00 uur ontvangen in restaurant Olijf 
waar wij u graag verwelkomen. 

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

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

en een dessert. (Dit is inclusief 5 bijpassende glazen 
wijn). Alleen gebruik maken van het oosterse menu 

kan ook voor € 39,50 per persoon.

Uiteraard is het op 8 en 9 september ook mogelijk 
gebruik te maken van onze a la carte kaart.

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

  

 

 



Elektrotechnisch Bureau van Keulen BV is een 
naam die staat voor een toonaangevend bedrijf op 
het gebied van het ontwerpen, aanleggen en 
onderhouden van elektrotechnische installaties in 
de ruimste zin van het woord, zowel in onze regio 
als ver daarbuiten. Voorlopen in de branche, 
werken met een ‘no-nonsense’ mentaliteit en 
onze brede kennis en ervaring inzetten voor onze 
opdrachtgevers. Hiermee zijn we al sinds 1929 een 
professionele partner voor iedereen die de 
hoogste eisen stelt aan een elektrotechnisch 
installateur. 
 
-  Particuliere woningbouw  
-  Utiliteitsbouw en industrie   
-  Domotica / Gebouwbeheerssystemen 
-  Beveiligingsinstallaties 
-  Intercom –Data/netwerkbekabelingen 
-  Airconditioninginstallaties 
 
Het belang van een optimaal functionerende 
elektrotechnische installatie staat buiten elke 
discussie. ETB van Keulen stelt alles in het werk 
om zo’n installatie voor elke opdrachtgever te 
realiseren. Deze invulling begint uiteraard met de 
fase van afstemming van eisen en wensen. In deze 
fase zetten wij al onze kennis en ervaring in om u 
van een gedegen advies te dienen. Wij denken op 
alle fronten met u mee. Hierbij zijn wij ervan 
overtuigd dat de persoonlijke begeleiding en 
service vanaf de start van elk project, niets aan 
het toeval mag overlaten. 
 
Vraag vrijblijvend onze folder aan via: 
elektro@etbvankeulen.nl 


Om aan al onze aanvragen te kunnen voldoen zoeken wij  
 

 zelfstandige Elektromonteurs 
& leerling elektromonteurs 

 
Het takenpakket omvat het zelfstandig uitvoeren van 
werkzaamheden aan eerder genoemde installaties, kleine 
storingen en onderhoudswerkzaamheden. 
Wij vragen: 
• Diploma monteur elektrische installatietechniek - 

energietechniek 
• Ervaring binnen het vakgebied 
• In het bezit van rijbewijs B 
• VCA diploma 
Wij bieden: 
• Een uitdagende functie in een collegiale werkkring 
• Een goed salaris 
• Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarde 
Voor leerling- hulpmonteurs bieden wij als erkend leerbedrijf 
een persoonsgericht opleidingstraject via gerichte cursussen 
of een BBL-opleiding. Hierbij is enthousiasme en een 
vooropleiding elektrotechniek wel een vereiste.        
 
Contact dhr. Raaymakers | w.raaymakers@etbvankeulen.nl 

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

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

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

uw wensen juist vertaald worden.

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

vend gesprek komen wij dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

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

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

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

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

Park 1, 5671 GA, NUENEN

Congressen & Vergaderen

Condoleances & Uitvaartdiensten

Sociale Culturele Verhuur

Feesten & Evenementen

Huwelijksfeesten

info@hetklooster.org 040 - 284 31 81

www.hetklooster.org

Vanaf €14,50 per persoon

Vanaf €14,50 per persoon Vanaf €19,50 per persoon

Vanaf €29,50 per persoon

RUST IN JE HOOFD 
MINDFULNESS VOOR 
•  JEUGD VANAF 14 JAAR 

•  VOLWASSENEN 
 

WWW.MOVEALONG.NL 
erica@movealong.nl 

06 ‐ 46 31 62 10 
 

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

Op locatie Medisch Centrum aan de berg (berg 22 b) in Nuenen 
start op maandagavond 14 oktober de 8 weken mindfulness training.

 

MINDFULNESS EN ETEN
met extra accent op eetgewoonten, voeding, beweging en acceptatie van jezelf. 

w w w . m i n d f u l n e s s n u e n e n . n l 

Geschikt voor mensen die: 
•	 vaak	 diëten	 en	 hier	 niet	 tevreden	 over	
zijn.	(	jo-jo’n)

•	minder	hun	stress	en	emoties	willen
	 “weg	eten”
•	 geen	“modellen”	lichaam	hebben	en	met	
hun	eigen	lichaam	willen	leren	omgaan.

•	 last	hebben	van	overgewicht
•	 aan	een	medische	aandoening	lijden	
	 (diabetes,	prikkelbare	darm,	hartkwalen).
Deze	 training	 is	NIET	geschikt	 voor	men-
sen	met	een	eetstoornis.

Opzet van de training:
De	training	bestaat	uit	8	lessen	in		
groepsverband	van	elk	2,5	uur.

Kosten:	€	300,-	

Interesse?
Bel	voor	info	06	-	48	83	96	91
of	mail	naar	info@zelfkennisonderzoek.nl

Carolien Timmermans,
Gecertificeerd	en	ervaren	mindfulnesstrainer

morgen 
mag ik 
naar huis
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Afgeprijsde kavels 
in Brabant
Kijk op www.ruimtevoorruimte.com of bel voor directe 
onderhandeling op 06 – 53 19 15 15

Reeds 1.200 bouwkavels verkocht!

‘t Bloemateljee
Workshops en 
cursussen van 
Monique Gevers
Het is nog niet zo lang geleden dat Monique Gevers stopte met het Bloemenate-
lier Nuenen aan het Parkhof. Maar inmiddels is het toch weer gaan kriebelen. 
Een eigen zaak, maar met minder vierkante meters. Ze kan het niet laten. Bin-
nenkort opent ze op de Berg, in het pand waar nu nog Angela’s Kroonjuweeltje in 
zit, vlakbij Jo Klomp een nieuwe winkel, ‘t Bloemateljee. “Het is hartstikke klein, 
maar het is helemaal wat ik wil,” vertelt Monique enthousiast. “Het wordt een 
winkel met alleen snijbloemen. En daarnaast wordt de winkel zo ingericht, dat 
de ruimte ook makkelijk geschikt te maken is voor workshops en kinderfeestjes.” 
De cursussen beginnen in oktober. Opgeven kan nu al via tel. 0652825587. In het 
pandje ernaast komt edelsmid Karin van Deursen. En daarmee heeft Nuenen er 
weer twee winkels bij.

Workshops, cursussen
Workshop Herfst & Kerst, 1 avond.
Startersavonden, 4 avonden om de twee weken.
Gevorderdenavond, 2 stukken in het voorjaar en 2 in het najaar.
Kijk voor de precieze data op www.bloemateljee.nl.

Keuringsleeftijd rijbewijs 
ouderen van 70 naar 75 jaar
Oudere rijbewijsbezitters hoeven zich vanaf 1 januari 2014 pas vanaf hun 
75e te laten keuren. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) 
verhoogt de keuringsleeftijd van 70 naar 75 jaar. Deze verhoging betekent 
minder geregel en lagere kosten voor ouderen.

Automobilisten en motorrijders met 
respectievelijk een rijbewijs B en A 
moeten zich op dit moment vanaf de 
leeftijd van 70 jaar elke 5 jaar laten 
keuren als zij hun rijbewijs verlengen. 
Maar vanaf 1 januari a.s. gaat de keu-
ringsleeftijd omhoog van 70 naar 75 
jaar. Ook zijn rijbewijzen voor be-
stuurders tussen de 60 en 70 jaar dan 
langer geldig. Een nieuw rijbewijs is 
dan tien jaar geldig voor bestuurders 
tot 65 jaar. Na hun 70e verjaardag is de 
geldigheidsduur 5 jaar. Op dit mo-
ment ligt die grens bij 65 jaar.

Lagere kosten voor ouderen
Op dit moment worden automobilis-
ten en motorrijders vanaf 70 jaar elke 
5 jaar gekeurd bij verlenging van het 
rijbewijs. Door de verhoging van de 
keuringsleeftijd hoeven oudere be-
stuurders minder te regelen en bespa-
ren ze op de kosten voor bijvoorbeeld 
de Eigen verklaring, een bezoek aan de 
keuringsarts en eventuele extra kosten 
voor onderzoeken door medisch spe-
cialisten. 

Vanaf 1 januari 2014 betekent dit 
voor bestuurders:
Jonger dan 60 jaar. Wordt het rijbewijs 
verlengd nog voor het 60ste levensjaar 
dan is het rijbewijs 10 jaar geldig en 
hoeft niet gekeurd te worden.
Tussen 60 en 65 jaar. Bij verlenging 
van het rijbewijs is dit 10 jaar geldig. 
De medische keuring is niet nodig.
Tussen 65 en 70 jaar. Het nieuwe rijbe-
wijs is geldig tot 75 jaar. Een medische 
keuring is niet nodig.
Tussen 70 en 75 jaar. Het verlengde rij-
bewijs is 5 jaar geldig. Er hoeft alleen 
medisch gekeurd te worden als het ou-
de rijbewijs verloopt op de 75ste ver-
jaadag of daarna.

75 jaar of ouder. Het rijbewijs is 5 jaar 
geldig en een medische keuring is ver-
plicht in alle gevallen.

Keuring rijgeschiktheid
Bij een rijbewijskeuring moeten auto-
mobilisten een Eigen verklaring invul-
len. Deze is verkrijgbaar via MijnCBR.
nl, maar ook bij veel rijscholen of ge-
meentes. Keuringsartsen letten tij-
dens de keuring onder andere op het 
gezichtsvermogen, het functioneren 
van de armen en benen en meten de 
bloeddruk. Het merendeel van de be-
stuurders kan na de keuring weer ge-
woon achter het stuur, bijvoorbeeld na 
een kleine aanpassing zoals een bril of 
sterkere glazen. 
 
Aandoeningen of medicijngebruik
Voor de groep wiens rijbewijs korter 
dan 10 jaar geldig is vanwege een me-
dische aandoening of medicijngebruik 
blijft de rijbewijskeuring voor het rij-
bewijs wel verplicht bij verlenging van 
het rijbewijs. Voor brom-en snorfiet-
sers verandert er niets door de verho-
ging van de keuringsleeftijd.

Meer informatie vindt u op www.
rijksoverheid.nl of via telefoonnum-
mer 1400.

Op 25 september a.s. houdt Ruimte 
voor Ruimte haar tweede inspiratie-
avond van dit jaar. Hier is al veel be-
langstelling voor. Deze avond, waar-
bij bouwers, architecten, financiers 
en makelaars aanwezig zijn, is op één 
van Brabants meest sfeervolle loca-
ties, namelijk Kasteel Maurick te 
Vught. 

Belangstelling voor Ruimte 
voor Ruimte kavels trekt aan
Ruimte voor Ruimte heeft de afgelopen maanden 20 bouwkavels in Brabant 
verkocht en diverse kavels in optie gegeven. Er zijn 33 locaties verspreid 
over geheel Brabant kavels in de verkoop. Ruimte voor Ruimte zit niet meer 
tegenover haar klant, maar juist naast haar klant om te kijken naar de ruime 
mogelijkheden die er nu zijn.

En de winnaar is....

Karin Leeuwenberg! 

Samen met iemand naar keuze mag zij op 6 oktober meelopen met het 
WALKING DINNER. Zij gaf het juiste antwoord op de vraag: ‘Wat zijn 
de namen van de organisatoren van het WALKING DINNER?’ 
Het antwoord was: Arjen Snoeijen en Bertie Klaassen. 
Van harte gefeliciteerd namens WALKING DINNER en Rond de linde! 

Krijgt u zorg of ondersteuning thuis?

Meld uw ervaringen en 
verbeter de zorg!
Op 5 september begint een grote meldactie georganiseerd door organisa-
ties van ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en mantelzorgers. Krijgt 
u thuis zorg of ondersteuning of bent u mantelzorger? Dan roepen de orga-
nisaties u op om uw ervaringen te melden. Op die manier helpt u de zorg te 
verbeteren. Want u weet als geen ander wat er nodig is. 

Zorg dat gemeenten rekening hou-
den met uw wensen!
Veel mensen krijgen nu nog zorg en 
ondersteuning via de AWBZ. Zoals 
hulp bij wassen en aankleden, dagbe-
steding en het regelen van financiën. 
Dat gaat de komende jaren verande-
ren. Vanaf 2015 moet u voor deze on-
dersteuning naar uw gemeente. Als 

gemeenten begrijpen wat u nodig 
heeft, kunnen ze dat goed regelen. 
Daarom starten tien organisaties van 
ouderen, gehandicapten, mantelzor-
gers en chronisch zieken de landelijke 
meldactie ‘Zorg naar gemeenten’. 

Wat willen ze van u weten?
Wat zijn uw ervaringen met de huidi-

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

De Zestiende.

Ook dat is politiek:
Dus Nuenen ging intensief samenwerken met buurtgemeenten. Dat werd toch 
annexatie met Eindhoven. Maar dat werd annexatie met buurtgemeenten. Die 
Dommelvallei werd plat gebrand, opgebouwd en verdween door dat niet-bin-
dende referendum. En die is vorige week van de vergadertafel geveegd, want men 
moest plaatsen maken voor een onderzoek naar: samenwerking met buurtge-
meenten.
Houben heeft deze reeks van treurnis afgedaan met “ook dat is politiek”. Na an-
derhalf jaar wanbeleid kom je niet weg met “ook dat is politiek”. Het rechtvaar-
digt op geen enkele manier mislukte bouwprojecten, subsidie stops en de klucht 
van wethouders die elkaar bezopen pootje haken op het tuinpad van de schoon-
familie.
Terug naar het schaliegas. Er is onderzoek gedaan naar de gevaren rondom bo-
ren naar dat schaliegas. Uit die onderzoeken blijkt dat alle risico’s te ondervan-
gen zijn. 
Maar waarom zou je systemen gaan ontwikkelen om risico’s op te vangen als het 
totaal krankzinnig is om die risico’s te nemen? 
Eén boring kost ongeveer 15 miljoen. Ik weet de cijfers niet, maar zonnepanelen 
lijken iets rendabeler. Voor 15 miljoen kan je aardig wat zonnepanelen kopen en 
die gaan ongeveer 25 jaar mee. Maar we gaan boren naar schaliegas: “ook dat is 
politiek”.
Wanneer het niet uit te leggen is, roep je: “ook dat is politiek”. Waarmee je eigen-
lijk zegt “hou je bek, bemoei je er niet mee”. 
Assad relativeert zijn gifgas en napalm met “ook dat is politiek”. Niet eens publie-
kelijk, maar gewoon tegen een stagiair ofzo, tijdens een lunch.
Poetin doet de discussie met zijn vrouw af, die ontzet begonnen was over “ho-
mo’s die naar werkkampen in Siberië worden gebracht” met “schatje, ook dat is 
politiek”.
Niet alleen de vrouw van Poetin en de stagiair van Assad nemen genoeg met 
“sssst stil maar, dit is ook politiek”. Ik doe dat ook. 
Als kindje vraag je de hele dag “waarom?”. “Waarom is het oorlog?” “Waarom 
spuiten ze gif in de grond?” “Waarom gaat ons dorp kapot?” En als volwassene 
zeg je dan “ja, ja Waarom? Zo gaan die dingen nu eenmaal”. 
Maar de uitspraken “Zo gaan die dingen nu eenmaal” en “ook dat is politiek”, 
kunnen grote gevolgen hebben. 

Ik wens u veel vragen toe,
Theo de Egel

ge zorg en ondersteuning? Waar bent 
u tevreden over? Wat zijn de knelpun-
ten of problemen? En wat doen de 
mantelzorgers allemaal? Krijgen zij 
daarbij voldoende ondersteuning? 

Doe mee!
De meldactie Zorg naar gemeenten 
duurt tot vier oktober. Iedereen kan 
meedoen: patiënten, cliënten en man-
telzorgers. Maar ook mensen die zelf 
zorg en ondersteuning regelen via een 
persoonsgebonden budget. 

De betrokken organisaties
De meldactie wordt georganiseerd 
door tien landelijke organisaties. Dat 
zijn: de Chronisch zieken en Gehandi-
capten Raad, ouderenkoepel CSO, 
Koepel Wmo-raden, Landelijk Plat-
form GGz, Mezzo (mantelzorgers), 
patiëntenfederatie NPCF, de Oogver-
eniging (blinden en slechtzienden), 
Per Saldo (pgb-houders), Platform 
Verstandelijk Gehandicapten en Zorg-
belang Nederland. 
De uitkomsten van de meldactie wor-
den gebruikt als feedback voor lokale 
belangenbehartigers, Wmo-raden en 
gemeenten. De meldactie is onderdeel 
van het programma Aandacht voor ie-
dereen (AVI) en wordt gefinancierd 
door het ministerie van VWS.

Melden doet u zo
Vul de vragenlijst in via www.zorgnaar-
gemeenten.nl. Het kost u slechts 10 tot 
15 minuten. Wilt u uw ervaringen lie-
ver telefonisch doorgeven? Bel dan 
030 2916 777 op maandag t/m vrijdag 
tussen 10.00 en 16.00 uur (normaal 
gesprekstarief ). 

Belangstellenden voor deze inspira-
tieavond kunnen zich voor 21 sep-
tember a.s. per e-mail via info@ruim-
tevoorruimte.com aanmelden. Voor 
vragen kunt u rechtstreeks contact 
opnemen met Marij-Ellen Smits op 
06 - 53 19 15 15. 
Voor meer informatie zie ook website 
www.ruimtevoorruimte.com. 

Herfstdag De 
Walburg
Op 6 oktober wordt op De Walburg een 
herfstdag georganiseerd met verschil-
lende activiteiten. Zo zijn er rondlei-
dingen waarbij het verhaal achter deze 
plek in Brabant verteld wordt. In de 
Theetuin staat Rianne Burgmans met 
allerlei lekkernijen en in de winterkas-
sen is er een kleine markt met onder 
andere huisgemaakte jams, ecologische 
wijnen en azijnen, noten en herfstboe-
ketten. Deelnemers zijn: Hebbs (wijnen 
en azijnen); Anneberthe Stolten (jams, 
sapjes en seizoenspoppetjes Stichting 
de Regenboog; Prema Lenssen (jams en 
siropen); atelier Glas-in-zicht (glasju-
welen en glasobjecten); Jack van de Ven 
(honing van de huisimker).
Tuinen en plantenwinkel zijn geopend 
van 11.00 uur tot 17.00 uur. De toegang 
is gratis.

22 september vijfde 
kofferbakverkoop 
in Gerwen
22 september wordt op het terrein 
van het Heilig Kruisgilde, Lankveld 
10 Gerwen de vijfde kofferbakver-
koop georganiseerd. 

Spullen verkopen vanuit je kofferbak 
hoe werkt dat? In Engeland is de ‘car-
boot sale’ al jaren een begrip. De deel-
nemers rijden met hun eigen auto het 
terrein op. Je parkeert in lange rijen 
naast elkaar. En je verkoopt je spullen 
zó vanuit de kofferbak. Of je richt je 
eigen winkeltje in op het gras voor de 
auto. Dus heb je nog bruikbare kleding 
liggen waar je van af wilt? Of wil je je 
zelfgemaakte sieraden of schilderijen 
verkopen? Laad je spullen in de auto 
en doe mee! Tweedehands speelgoed, 
antiek, meubels, dvd’s, witgoed, fiet-
sen alles kan, zolang het maar in de 
auto past. Maar een busje of aanhan-
ger gebruiken mag natuurlijk ook. Be-
zoekers kunnen naar hartenlust rond-
snuffelen op zoek naar de beste 
koopjes. Er zijn hapjes en drankjes te 
krijgen. En ook voor kinderen zijn er 
activiteiten. Kortom, het is een gezel-
lige markt waar iedereen op een leuke 
en ontspannen manier spullen kan ko-
pen of verkopen. Interesse in een 
standplaats? 

Meld je aan via 
www.kofferbak-verkoop-gerwen.nl

Voor meer informatie www.koffer-
bakverkoop-gerwen.nl of bel Albert 
Bastiaans, 06 432 46 952. De koffer-
bakverkoop is open voor publiek van 
08.30 tot 15.30 uur

Informatie verspreiding: 06 - 48 69 89 19

Deze week: Gerwens Muziek Korps (Gerwen/Nederwetten)

Rond de Linde
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Winnaar ballonnenwedstrijd 
NKV op de fiets naar huis
Zondag 1 september zijn bij NKV de prijzen uitgereikt van de ballonnen-
wedstrijd die is gehouden bij de jubileumactiviteiten in juni jl. De prijs-
uitreiking vond plaats na afloop van het koppelschiettoernooi bij NKV.

Er vielen drie prijzen te verdelen en vanzelfsprekend ging het erom welke bal-
lon de grootste afstand had afgelegd. Met als inzet een gloednieuwe fiets, be-
schikbaar gesteld door onze sponsor Profile John Vermeulen. De derde prijs 
is gewonnen door Nienke Timmermans met een afstand van 94,95 kilometer. 
De tweede prijs is gewonnen door Marijn Zandboer met een afstand van 
99,28 kilometer. 
De hoofdprijs, een hele mooie blauw gele fiets is gewonnen door Ruben Coo-
len, waarvan de ballon een fractie verder kwam met een afstand van 99,48 
kilometer.

 

Nieuws met zaken

Aviotech als partner voor audio 
visuele uitdagingen, bestaat 20 jaar
Wat eens begon vanuit een hobby, plaatjes draaien, is uitgegroeid tot een 
professionele partner voor audio visuele uitdagingen. Deze hobby nam seri-
euze vormen aan en op 1 mei 1993 werd de stap gemaakt om er een bedrijfs-
vorm van te maken. De Nikita V.O.F. was een feit.

Vanaf 1994 werden de eerste stappen 
gezet richting verhuur en verkoop van 
audio visuele apparatuur en installaties. 
Het verging ons goed in het midden van 
de jaren 90 en in 1996 vond dan ook een 
afsplitsing van de drive-in show plaats.

Inmiddels had het bedrijf ook eigen 
huisvesting in een grote (50M²) garage 
in Gerwen. Dat deze huisvesting zo snel 
veel te klein zou worden hadden we 
niet durven dromen. Nadat we grond 
hadden aangekocht stond in minder 
dan een jaar ons nieuwe bedrijfspand 
aan de Spegelt 49 in Nuenen. In 2005 
hebben we onze naam aangepast in 
Aviotech, wat de lading beter dekt.

Het overgrote deel van onze relaties 
zijn mensen die een andere specialisa-
tie hebben die niet of nauwelijks een 
relatie heeft met audio visuele zaken. 
Het zijn vooral mensen die audio visu-
ele installaties of hulpmiddelen ge-
bruiken om hun vak uit te oefenen. 
Dan is het van groot belang dat het ge-
bruik maken van de installatie bijzon-
der intuïtief is.

De kracht van Aviotech is dan ook om 
een installatie te bedenken waarbij de 
gebruiker geen uitgebreide training 
hoeft te volgen of handleiding hoeft te 
raadplegen om aan de slag te kunnen. 

Het soort installaties is zeer divers, 
van een eenvoudige geluidsinstallatie 

9

SPORTHAL DE HONGERMAN, HOGE BRAKE 3, NUENEN: 
Route:
Vanaf de A2: 
randweg Eindhoven Noord richting Helmond aanhouden, einde weg rechts richting Helmond, 
3de afslag richting Nuenen. Bij rotonde in Nuenen rechtdoor. Bij 2e verkeerslichten rechts, 
einde weg links, sporthal ligt aan de linkerkant. 

Vanaf de A50: 
volg de A50 naar Eindhoven, volg richting Centrum / Helmond. Op Kennedylaan, 3de afslag 
richting Nuenen. Bij rotonde in Nuenen rechtdoor. Bij 2e verkeerslichten rechts, einde weg 
links, sporthal ligt aan de linkerkant. 

Vanaf de A67:
afslag Geldrop, richting Geldrop, in Geldrop doorgaand verkeer volgen richting Nuenen. 
Vervolg weg uit Geldrop totdat de spoorweg is gepasseerd, na spoorweg bij eerste rotonde 
2de afslag (rechtdoor), bij stoplicht rechtdoor over viaduct. Bij de eerstvolgende rotonde 3de 
afslag (linksaf) nemen, Einde weg links, 1e weg rechts en na 300 meter ligt de sporthal rechts.

KBO Lieshout: 
geslaagde bedevaart Kevelaer 

Om half vier kwam de groep aan en 
rond die tijd arriveerde ook de bus uit 
Lieshout met nog 39 deelnemers. Tot 
6.00 uur ’s avonds kon ieder zijn eigen 
plan trekken, daarna volgde een geza-
menlijk diner in het Priesterhuis. Het 
eigenlijke doel, de processie en H. Mis 
begonnen om 7.00 uur. Nelly: ‘We gin-
gen al zingend naar de kaarsenkapel, 
waar pater Theo Verstappen met mis-
dienaar Jan Booy Lieuwes de mis op-
droeg. Ons eigen seniorenkoor Voge-
lenzang zorgde voor de muzikale 
opluistering. De kaars die we meege-
bracht hadden, werd gewijd. Het was 
een geweldige viering.’
De bus vertrok ‘s avonds weer naar Lies-

hout, de fietsers bleven een nachtje in 
het Priesterhuis. Zij moesten de volgen-
de dag na het ontbijt nog de lange weg 
terug. Na de lunch in Nieuw Bergen, het 
pontje bij Bergen en een ijsje in Over-
loon volgden de laatste kilometers. ‘Het 
was een hele toer, maar we kijken terug 
op een geslaagde bedevaart.’

Ouderendag Laarbeek
Woensdagmiddag 2 oktober is de Dag 
van de Ouderen voor alle senioren van 
Laarbeek in De Dreef in Aarle Rixtel. 
Op het programma staat een optreden 
van zeemanskoor The Salty Dogs. Ber-
ry Bricks zorgt voor professionele goo-
chelacts. Aanvang 13.30 uur, kaarten 

Ruben was zo blij met zijn gewonnen prijs dat hij er meteen zelf mee naar huis 
is gereden.

AED in hele gemeente binnen 
handbereik 
Overal in Nuenen is een AED (Automatische Externe Defibrillator) binnen 
handbereik. Dat zijn de groene kastjes met een markant merkteken. In het 
kastje zit een apparaat, dat getrainde vrijwilligers kunnen gebruiken bij reani-
matie na een hartstilstand. Voor een serieuze kans op overleven, moet men 
binnen zes minuten beginnen met reanimeren. En daarvoor moet binnen 500 
meter een AED beschikbaar zijn. Dat is nu overal zo in onze gemeente.

De gemeente, woningbouwvereniging 
en verschillende particuliere eigena-
ren hebben samen een Nuenen-dek-
kend netwerk van AED’s gerealiseerd. 
Twee jaar na de oprichting heeft de 
Stichting Heartsafe Nuenen c.a. haar 
doel bereikt.

Heartsafe
De stichting heeft inmiddels 160 vrij-
willigers getraind in het gebruik van 
de AED. Zij hebben een overzicht van 
de plaatsen waar een AED meegeno-
men kan worden. De meeste van die 

mensen hebben ook hun mobiele 
nummer ter beschikking gesteld. De 
locaties van de AED’s en de 06-num-
mers van de vrijwilligers zijn aange-
meld bij de website www. hartslagnu.
nl, die beheerd wordt door de ambu-
lancedienst. Na een melding via 112 
krijgen alle vrijwilligers in de buurt 
een SMS met vermelding van het 
adres van de patiënt en de plek van de 
dichtstbijzijnde AED. Op die manier is 
er een grote kans dat een vrijwilliger 
tijdig ter plekke is met een apparaat.

Oproep
De stichting weet dat, naast de perso-
nen die zijzelf getraind heeft, er nog 
talloze gediplomeerde Nuenenaren 
zijn met een geldig reanimatiebewijs, 
zoals gezondheidszorgprofessionals 
en bedrijfshulpverleners. Heartsafe 
roept hen en anderen met een geldig 
certificaat van een AED/BLS-cursus 
op zich aan te melden zodat ook zij 
oproepbaar zijn bij een calamiteit in 
hun buurt. Bij aanmelding krijgt men 
een overzicht van de AED’s in de ge-
meente. 

Mail dan naar: bekkers@aol.nl of 
molkoste@onsnet.nu.

Opbrengst “Oma ga jij dood" voor Stichting Kika

Boekpresentatie in Galerie de Kei
Op 7 september van 15.00 uur tot 17.00 uur zal er in Galerie de Kei een 
boekpresentatie zijn van het boek “Oma ga jij dood" van Constance Barend 
Franzani.

De titel lijkt zwaar maar ze heeft het 
boekje geschreven voor kinderen, op 
een luchtige manier met leuke anekdo-
tes en een vleugje humor. Samen met 
de illustraties is het een mooi geheel 
geworden. Het boekje is ook voor ou-
ders, oma's en opa's leuk om te lezen.

Constance is een dame die haar mede-
mens graag helpt. "Sinds ik zelf ouder 
ben van jaren valt het mij op, dat als je 
jong bent, er geen moment is dat je 
aan ouder worden denkt. Heel ge-
woon zou je zeggen. Maar de tijd gaat 
zo snel dat je op een dag zelf bij de se-
nioren hoort. Wat heel bijzonder is 
dat je ontdekt dat je geest, in de mees-
te gevallen, jong blijft. Terwijl je lijf re-
gelmatig laat weten dat je ouder wordt. 

Collecteweek 
Prinses Beatrix 
Spierfonds
De spierweek van het Prinses Beatrix 
Spierfonds vindt plaats van 8 t/m 14 
september. Steun in deze week de col-
lectant of maak uw bijdrage over op giro 
969 en draag bij aan de financiering van 
wetenschappelijk onderzoek naar gene-
zing en verbetering van de kwaliteit van 
leven van patiënten. Kijk voor meer in-
formatie op prinsesbeatrixspierfonds.nl

‘Mobiliteit moet 
beter’ vraagt uw 
mening
Graag hoort het Nuenense burgeri-
nitiatief 'Mobiliteit moet beter' uw 
mening. Vooral omdat we vanuit 
Eindhoven signalen krijgen dat de 
ombouw van de Sterrenlaan/Euro-
palaan als verbetering wordt gezien 
omdat er volgens die signalen nu 
minder files staan.

Ons inziens heeft dit alleen te maken 
met het zomerreces en zal de maand 
september een ander beeld geven. 
Graag horen wij uw mening en erva-
ringen, omdat als de Eindhovense sig-
nalen kloppen we ons initiatief moe-
ten heroverwegen.
U kunt uw reacties sturen naar nue-
nenmobiel@gmail.com 
Tom van den Boomen, namens "mobi-
liteit moet beter in Nuenen."

En vaak denkt men dat de senioren 
achter de geraniums gaan zitten! Maar 
niets is minder waar. Ik ben nu 69 jaar 
en nog volop in beweging! “
Ruim acht jaar geleden heeft Constan-
ce het koor “Oma's aan de Top” opge-
richt. Nog steeds treden de dames op. 
Een waar feestje, elke keer weer. Zie 
ook www.omasaandetop.nl 

In elke erkende boekwinkel in Neder-
land is het boekje te bestellen maar 
ook via internet en www.Boekscou-
ting. Nl. De gehele opbrengst gaat 
naar Stichting Kika. 

Zie website www.stichtingkika.nl.

in de recreatiezaal van een verzor-
gingshuis tot een mini theater op een 
bredeschool. Doelstelling is altijd dat 
de bediening met zo min mogelijk 
knoppen en handelingen tot stand kan 
komen. Bij de eenvoudige installaties 
zijn dat meestal enkele draai en druk-
knoppen, voor de grotere installaties 
kan de bediening lopen via één of 
meerdere i-Pads.

Aviotech bestaat uit twee personen, 
Hans Willems als oprichter en eige-
naar verantwoordelijk voor verkoop 
en realisering en Anne-Marie Willems 
als eigenaar verantwoordelijk voor de 
administratie. Voor projecten worden 
mensen ingehuurd voor installatie en 
indien nodig voor specialistisch pro-
grammeerwerk. Wij zijn een kleine 
organisatie hierdoor zijn we flexibel 
en kunnen snel schakelen. Daarnaast 
vinden wij de nazorg een belangrijke 
factor, waardoor gebruikers weinig 
last van storing hebben en de kosten 
laag kunnen blijven. 

Belangstellende zijn vrijdag 6 septem-
ber van harte welkom tussen 15.00 en 
19.00 uur op het adres Spegelt 49 in 
Nuenen.
 

ZuidZorg voldoet opnieuw aan HKZ-kwaliteitseisen

Kienen met de KVL 
Lieshout
Op 6 september organiseert de Katho-
lieke Vrouwenvereniging Lieshout een 
kienavond in het Dorpshuis aan de Gro-
tenhof in Lieshout. De avond begint om 
20.00 uur en de zaal is vanaf 19.00 open. 
Iedereen is van harte welkom.

Nieuwe serie 
exotische 
kookworkshops
Vrouwencentrum de Vlinder start 
weer met een nieuwe serie kookwork-
shops. Opnieuw zijn er inwoners van 
Nuenen bereid om samen met u maal-
tijden gebaseerd op recepten uit hun 
land van herkomst klaar te maken en 
om daarna gezamenlijk te eten.
De kooklessen vinden plaats op iedere 
eerste vrijdag van de maand in de keu-
ken van het vrouwencentrum op de 
Luistruik. De lessen zijn van 17.30 uur 
tot +/- 20.30 uur. De kooklessen zijn 
op de volgende avonden: vrijdag 6 sep-
tember, 4 oktober en 1 november.
Deelnemen aan de cursus kost € 9,50 
per keer. De cursus is niet alleen voor 
vrouwen, ook mannen zijn van harte 
welkom. U kunt zich per keer opge-
ven. Aanmelden bij: LEVgroep Nue-
nen, Berg 22c. Tel: 040- 2831675 of 
vrouwencentrum@levgroep.nl

Donderdag 22 augustus vertrokken ’s morgens om 9.00 uur 34 fietsers vanaf 
het Dorpshuis in Lieshout voor de zesde Radwallfahrt naar Kevelaer. Een dikke 
60 kilometer hadden ze voor de boeg. Stralend weer en geen zuchtje wind, 
mooier kan het haast niet. Deelneemster Nelly de Groot kijkt met veel plezier 
terug. ‘We hadden onderweg enkele stops met heerlijk appelgebak in het Thee-
huisje in Vredepeel en een lunch op het tennispark in Oostrum. Via de brug in 
Well zijn we de Maas overgestoken en toen was het niet ver meer naar Kevelaer.’

kosten 5 euro. In verband met de verde-
ling over de kernen, kunt u deze kaar-
ten alleen in uw eigen kern kopen. Lies-
hout: dinsdag 10 en 17 september van 
10.00 tot 11.00 uur en van 19.00 tot 
20.00 uur in het Dorpshuis. Beek en 
Donk: woensdag 11 september van 
14.00 tot 15.30 uur in het Ontmoe-
tingscentrum. Mariahout: 11 septem-
ber van 10.00 tot 12.00 uur in het 
Buurthuis. Aarle Rixtel: dinsdag 10 en 
donderdag 12 sept. van 10.00 tot 12.00 
uur in de pastorie Heindertsweg 1. 

ZuidZorg heeft te horen gekregen van Kiwa Nederland dat het HKZ-certi-
ficaat ook dit jaar wordt verlengd. Dit betekent dat de thuiszorgorganisatie 
garant blijft staan voor hoge kwaliteit van zorg. 

Vorig jaar werd het HKZ-kwaliteits-
keurmerk met 3 jaar verlengd. Afge-
lopen week werd door certificerende 
instelling Kiwa Nederland getoetst 
of ZuidZorg nog steeds optimale 
kwaliteit van zorg levert. Na een uit-
gebreide audit, maakte het bedrijf 
bekend dat ZuidZorg ook dit jaar 

voldoet aan alle kwaliteitseisen en 
dus het recht behoudt op het HKZ-
certificaat. 

De auditoren gaven aan aangenaam 
verrast te zijn over de slagkracht van 
de organisatie die op bestuurlijk ni-
veau verwoord is in het bedrijfsplan 

‘Samen Vooruit – Passie & Producti-
viteit’ en die duidelijk zichtbaar is in 
alle lagen van de organisatie. 

Daarbij wordt het eigen onderne-
merschap van de medewerkers ge-
roemd. Medewerkers en cliënten ge-
ven aan de voordelen hiervan te 
ervaren, zoals het werken in kleine 
oplossingsgerichte teams waardoor 
het aantal verschillende zorgverle-
ners per cliënt is gedaald.
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De ezeltjestaxi 

De ezeltjestaxi met ezel Bella is net terug van een rondje. Het was afgelopen 
zondag gezellig druk op de Ezeltjesdag 2013 aan het Jo Arts evenemententer-
rein op Eeneind.

De keiharde wereld achter de 
talentenshows 
Hieronder volgt het relaas van de Nuenense Tamara van Haaren die haar 
ervaringen opgedaan bij Holland Got Talent graag deelt met de lezers van 
Rond de Linde. Vooral de manier waarop zij afgeserveerd werd door de jury 
deed haar besluiten haar ervaringen op papier te zetten.

Mijn naam is Tamara van Haaren. Na 
drie pré-audities bij Holland Got Ta-
lent mocht ik door voor televisie. Ik 
moest daarvoor naar Zwolle naar 
Theater De Spiegel. Na een paar jaar 
zangles was ik best zelfverzekerd maar 
ik had een erg moeilijk nummer uitge-
kozen van de West Side Story. Ik had 
niet echt een hoge pet op van het pro-
gramma maar wilde toch de uitdaging 
aangaan. Ik had me goed voorbereid, 
ook qua kleding en make up, en was er 
klaar voor. Na vier uur wachten was ik 
aan de beurt en ik was best moe na die 
lange zit maar ik ging ervoor. Ik werd 
gefilmd door allerlei cameramensen 
en kreeg een interview. 
Uiteindelijk kwam ik op het podium. 
Ik begon met m’n nummer en na twee 
zinnen drukte Gordon me al weg. 
Door zijn reactie zette ik verkeerd in 
en liep het uiteindelijk fout. Helaas. 

De feedback van de jury die volgde: Je 
kan niet zingen en hebt een slechte 
zangpedagoge. Met deze uitspraak 
was Gordon erg bot en onrespectvol, 
wat een botte man. 
Desondanks heb ik me rustig en netjes 
gedragen. Chantal van de jury zei je 
moet het wat langer oefenen dan gaat 
het waarschijnlijk beter. Oké het was 
ook een erg moeilijk nummer, eigen 
schuld, maar Gordon was echt onfat-
soenlijk in zijn uitlatingen. 
Ik heb genoeg op podia gestaan en 
zelfs prijzen gewonnen dus dat geeft 
hem niet het recht om mij te zeggen 
dat ik niet op een podium hoor. Uit-
eindelijk Holland Got Talent doet het 
inderdaad alleen voor hun eigen suc-
ces. Er wordt van tevoren al gekeken 
wat ze met iemand gaan doen en je 
moet je naar hun wensen gedragen.    
En nu maar wachten op de uitzending 

Vrijwilligersraad LEVgroep 
zoekt twee nieuwe leden
De LEVgroep zoekt twee leden die zitting willen nemen in de vrijwilligers-
raad. Eén lid voor de regio Deurne en één lid voor de regio Geldrop-Mierlo-
Nuenen en Son en Breugel.

De vrijwilligersraad adviseert de LEV-
groep in alle zaken die voor vrijwilli-
gers van belang zijn. Van een lid van de 
vrijwilligersraad wordt verwacht dat 
hij of zij de LEV-vrijwilligers van zijn/
haar gemeente vertegenwoordigt en in 
dat kader voeling houdt met de achter-
ban, de gemeenschappelijke belangen 
van vrijwilligers van de LEVgroep be-
hartigt, de taken uitvoert die voortko-
men uit het lidmaatschap van de vrij-
willigersraad en de verbinding vormt 
tussen vrijwilligers en de organisatie.
Een lid van de vrijwilligersraad heeft de 
volgende competenties: hij of zij kan 
omgaan met een diversiteit van perso-
nen/doelgroepen en is in staat een luis-
terend oor te bieden. Daarnaast be-
schikt hij of zij over goede sociale en 
communicatieve vaardigheden en kan 
de balans tussen afstand en nabijheid 

Al zes buurten in 
Nuenen in actie 
op Burendag
 
Het Oranje Fonds en Douwe Egberts 
organiseren dit jaar op zaterdag 21 
september voor de 8e keer Burendag. 
Het thema is ook dit jaar: Koppen bij 
elkaar.  In 2012 heeft een recordaantal 
van 1,3 miljoen Nederlanders meege-
daan aan Burendag.

 In aanloop naar Burendag hebben het 
Oranje Fonds en Douwe Egberts van 
maar  liefst 3192 Nederlanders bijzon-
dere initiatieven voor hun eigen buurt 
ontvangen. In Nuenen gaan tot nu toe 
zes buurten Burendag vieren. Samen 
organiseren zij mét, ín en vóór hun ei-
gen buurt een mooie activiteit. Douwe 
Egberts nodigt buren uit om, onder het 
genot van een heerlijke kop koffie, con-
tact te leggen met hun buren en initia-
tieven te bedenken en uit te voeren die 
hun buurt nog leuker maken. Het Oran-
je Fonds steunt de sociale initiatieven 
met geld, kennis en contacten. Samen-
leven begint in de buurt. Daarom stelde 
het Fonds in totaal € 1 miljoen beschik-
baar voor goede Burendag ideeën.
 

Mogelijkheden en 
onmogelijkheden     
van een gemeenteraad
Nieuwsgierig naar wat een gemeenteraad nu eigenlijk wel of niet kan berei-
ken? Wat er beter kan dan nu? En hoe? Vraag je je wel eens af welke proce-
dures er vastzitten aan een raadsbesluit? Of ook iets zonder een procedure 
kan? Wat het college van burgemeester en wethouders (B en W) precies 
doet? Wie het laatste woord heeft? 

Wil je precies weten hoe het zit met coalities, wat een burgemeester wel en niet 
kan in een gemeenteraad? Of gewoon eens goed op de hoogte willen zijn van het 
bestuur van je dorp? 

Het Nuenense CDA organiseert dit najaar op 6 en 20 november 2013 twee poli-
tieke ‘cursusavonden’. Iedereen die daar interesse in heeft, is van harte welkom. 
Leeftijd speelt geen rol. De avonden staan o.l.v. de heer Roland Jansen, oud-wet-
houder van Mierlo en Corine Remmers. Zij zorgen er op een onderhoudende ma-
nier voor dat de deelnemers begrijpen hoe een gemeente/gemeenteraad werkt. 

Interesse? 
Laat dat even weten: e-mail: cdanuenen@onsnet.nu tel. secretariaat: 040 283 42 41. 
Plaats en tijd zullen t.z.t. bekend gemaakt worden.

Website: www.nuenen.cda.nl. 

Het Sint Annagilde uit Nederwetten is via de Hoekstraat op weg naar het Heilig Kruispark in verband met de jaarlijkse Hooidonkviering.

Wil Hermes in het Atrium 
Bibliotheek Nuenen
In de maanden september en oktober exposeert Wil Hermes uit Nuenen in 
het Atrium van de bibliotheek in Nuenen. Haar werk is te bekijken tijdens 
de openingstijden van de bibliotheek.

Wil Hermes
Bij het opzetten van een schilderij vindt 
Wil Hermes de eerste lijnen het moei-
lijkst. Ze zoekt dan naar lijnen en rich-
tingen die elkaar iets te vertellen heb-
ben. Zo komt ze tot composities die de 
fantasie van de kijker ruimte geven. 
Haar schilderijen krijgen ook nooit een 
titel: “als het een stilleven is, ziet ieder-
een: een vaas is een vaas, een kan is een 
kan. Klaar! Bij vrij of abstract werk moet 
of kan de kijker dit zelf invullen”. De 
kunstenares wil de kijker gewoon niets 
opleggen. Liefst laat ze de kijker vrij in 
zijn eigen waarneming en fantasie.

Atelier Nuenen
Ook Wil Hermes schildert bij Atelier 
Nuenen, een schilderscollectief dat is 
opgericht in 2009. De leden schilderen 
allemaal zowel in het eigen atelier als in 
het gezamenlijk atelier. Een paar keer 
per jaar gaan ze ook naar buiten, onder 
de noemer 'Atelier Nuenen On Tour'.

Bibliotheek Dommeldal heeft altijd oor 
en oog gehad voor amateurkunstenaars. 
Zij konden altijd terecht in de expositie-
ruimte, in de bibliotheek en in het Atri-
um. Zolang het kan, biedt de bibliotheek 
het Atrium in de Nuenense vestiging 

aan voor amateurkunst. Voortaan is er 
zes dagen in de week gelegenheid om te 
komen kijken naar de expositie van Wil 
Hermes want de bibliotheek in Nuenen 
heeft nieuwe openingstijden: maandag 
tot en met vrijdag van 14.00-17.00 uur, 
woensdagavond van 17.00 uur tot 20.00 
uur en zaterdags van 11.00-14.00 uur.

 Vacaturebank vrijwilligers week 36
INSTELLING OMSCHRIJVING BENODIGDE TIJD / MEER INFO   
—————————————————————————————————————————————————————————————–––– 
St. Vrijwillige Thuiszorg Vrijw. voor aanwezigheidshulp en praktische ondersteuning aan mantelzorgers i.o. 1 à 2 dagdelen p. wk.
—————————————————————————————————————————————————————————————––––
Kunstencentrum CAN Ateliermedew. tekenen/schilderen/grafiek/edelsmeed/textiel/fotografie ca. 2 u. p. wk.
—————————————————————————————————————————————————————————————–––– 
Nationaal Ouderenfonds Nuenen Bestuursleden (o.a. activiteiten rond organisatie zomerzegelverkoop) febr-juli: 1-2 u. p.wk, rest i.o.
—————————————————————————————————————————————————————————————––––
PVGE Nuenen Bestuurslid activiteitencommissie in overleg 
—————————————————————————————————————————————————————————————–––– 
De Akkers (Archipelzorggroep) Vrijwilliger voor de Gasterij (gastvrouw-/gastheertaken) diverse tijden (in overleg)
 Onderst. bij maaltijden op verschillende afd. (affiniteit met dement.) ook in weekend diverse tijden (in overleg)
 Organist voor begeleiding in de kapel op zondag 9.30-11.30 u.
 Bezoek- en wandelvrijwilligers (diverse tijden mogelijk) diverse tijden (in overleg)
 Vrijw. voor dagbestedingactiviteiten intern en extern diverse tijden (in overleg)
 Vrijw. voor ondersteuning bij avondwake (o.a. koffie en thee verzorgen) op afroep, in overleg
—————————————————————————————————————————————————————————————––––
Lokale Omroep Nuenen Cameramensen m/v en redactiemedewerkers m/v (o.a. montage) Interne opleiding in overleg
—————————————————————————————————————————————————————————————––––
Vluchtelingenwerk (LEVgroep) Vrijwilliger m/v gevraagd voor maatschappelijke begeleiding vluchtelingen. urgent! 2 dagdelen p. wk. in overleg
—————————————————————————————————————————————————————————————––––
IVN-Nuenen  De werkgroep scholengidsen vraagt Natuur(groot)ouders v. org. buitenprogramma 2 ochtenden p. jr. + voorber.
—————————————————————————————————————————————————————————————––––
Jo van Dijkhof (Archipelzorggroep) Vrijwilligers voor de Gasterij (gastvrouw-/gastheertaken) div. tijden, ook weekends
 Begeleiding voor de dagbesteding (v. externe deelnemers) dagdeel in overleg ma, wo, vr. 13.30-16.30 u. vr. 9.30-13.30 u.
 Vrijwilligers voor het opzetten van spelletjesclubs (om de week) dinsdag van 14.00-16.00 u. 
 Begeleiding voor de bridgeavonden dinsdag van 19.00 – 23.30 u.
—————————————————————————————————————————————————————————————––––
Kunstencentrum CAN Secretaris m/v voor het bestuur. Taken o.a. interne en externe communicatie gem. 4 uur per week, in overleg
—————————————————————————————————————————————————————————————––––
Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het Servicepunt - LEVgroep op Berg 22 in Nuenen. 
Dagelijks geopend van 8.30 - 12.30 uur of volgens afspraak tel. 040-2831675. Nieuwe vacatures kunt u aanleveren via ismene.borger@levgroep.nl 

Tamara van Haaren heeft slechte erva-
ring met Holland Got Talent.

in het najaar. Er zal waarschijnlijk wel 
een stukje op tv komen, maar ik geef 
ze wel nog even feedback over mijn 
auditie. Het positieve wat ik eruit kan 
halen is dat ik een stukje over m’n ta-
lent en m’n idool Kim Wilde heb kun-
nen verklaren. Zo ben ik toch een er-
varing rijker. Maar ik ga gewoon 
verder met mijn muzikale aspiraties. 
Never give up. Tamara.

hanteren. Hij of zij moet in staat zijn 
tot zelfreflectie, grenzen bespreekbaar 
maken en open staan voor feedback. 
Ook zijn voldoende belastbaar zijn, 
flexibiliteit en stressbestendigheid en 
zelfstandig kunnen werken een must.
Een lid van de vrijwilligersraad verte-
genwoordigt de vrijwilligers vanuit de 
doelstelling en visie van de LEVgroep 
en kan zich vinden in het reglement 
van de Vrijwilligersraad. Daarnaast 
woont hij of zij zes keer per jaar de ver-
gaderingen bij. Vanzelfsprekend moet 
een lid respectvol om kunnen gaan met 
vertrouwelijke en privacygevoelige in-
formatie. Het aantal uren inclusief bij-
wonen vergaderingen en andere activi-
teiten is 4 uur per maand.
Vragen kunt u mailen aan yvonne.on-
stenk@onsnet.nu, uw motivatie kunt u 
mailen naar Myriam.vaessen@levgroep.nl



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

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

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

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

Grootste
Vlooienmarkt

van
Nuenen!

14 en 15 septembeR 2013
www.scoutingpantarhei.nl

Leergeld Nuenen c.a. 
Al 10 jaar 

noodzakelijk!

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

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

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

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

ICT-er met de VUT helpt 
graag met uw: Draadloos 
internet; computer ver-
snellen/opschonen; Win-
dows 7/8, Ipad, E-mail, 
virusscan installeren. 040-
2952567 / 06-23854915.

Uw hond toe aan een 
Trimbeurt? tRIMSALON 
ALA pLUtO. Hooidonk 7. 
Afspraak: 06 - 53 30 78 30. 
www.alapluto.nl

Weer in het dagelijks ritme!

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

Kom bij ons nog even de 
ontspanning en vrijheid 

ervaren van de vakantie.

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

eigen geluidsinstallatie zodat deze zaal zeer geschikt is voor

bruiloften - verjaardagen
recepties - vergaderingen

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

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

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg
Geldrop/Mierlo & Nuenen c.a.

De vrijwilligers bieden praktische hulp en ondersteuning aan 
de zieke en de naastbetrokkene(n).

De Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) is 
bereikbaar op telefoonnummer 06 - 12 45 89 61.

Aanvraag voor zorg aan mensen met dementie 
en/of een lichamelijke beperking: 

Geldrop/Mierlo: Loket Zorg, tel. 14040.
Nuenen: Servicepunt welzijn, wonen en zorg, 040-2831675

Zie ook www.vtzgeldropnuenen.nl

Heeft u interesse om als vrijwilliger bij ons te komen werken
neem dan contact op met een van onze coördinatoren.

Telefoonnummer 040-2862395 of 040-2844005

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.

8 SEptEMBER MEGA-
vLOOIENMARKt. Ruim 
100 kramen. Speeltuin Philips-
dorp, A.v.Leeuwenhoeklaan, 
Eindhoven. 9-16 uur. Gratis 
entree. 06-20299824

EINDELIJK DE Op-
LOSSING vOOR KALK 
OF SCHIMMELNA-
GELS!! Behandeling met 
de FOX 3 Laser. Geen me-
dicijnen .Info INStItUUt 
ZILvERSCHOON Berg 
51, 5671 CB Nuenen, te-
lefoon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl. 

LASt vAN OvERBEHA-
RING? NU NIEUWE  be-
handelmethode met de DI-
ODE LASER, bewezen de 
beste laser voor permanent 
ontharen. Vergoeding door 
ziektekostenverzekeraar 
mogelijk.  Ook voor man-
nen!  Info INStItUUt 
ZILvERSCHOON Berg 
51, 5671 CB Nuenen, tele-
foon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl.

De LEvgroep zoekt 
vrijwilligers voor de 
AFDELING vLUCH-
tELINGENWERK  om 
vluchtelingen te begeleiden 
en hun de weg te wijzen bin-
nen de Nuenense samenle-
ving. Voor meer informatie: 
De LEVgroep, Berg 22, tel. 
040-2831675. ma. t/m do. 
van 9.00-16.00 uur en vrij. 
van 9.00-12.30 uur.

Te HUUR
AAnHAng
wAgens

veRkoop - ondeRHoUd

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040 - 283 20 29

tE HUUR: 75m2 voor 
opslag. Spegelt 21, Nue-
nen. 040-2831679.

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

Aangifte erfbelasting
Als u dit zelf invult betaalt u waarschijnlijk teveel belasting!

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

tE HUUR 3 kamer ap-
partement centrum van 
Nuenen. Voor meer info 
06-54363580.

StG.  KRINGLOOp 
NUENEN haalt alle nog 
bruikbare goederen, zoals 
witgoed, bruingoed en huis-
houdelijke materialen, gratis 
bij u op. Ook ijzer en oude 
metalen. U mag de spullen 
ook zelf brengen. De ope-
ningstijden zijn: Woensdag 
en Vrijdag van 10.00 tot 
17.00 uur en Zaterdag van 
10.00 tot 16.00 uur. Berken-
bos 8a. Tel. 040-2839116.

NUENEN (GERWEN) 
tE HUUR 225 m2 be-
drijfs-opslagruimte op af-
gesloten terrein per 1.10.13 
(geen plantjes) tel. 040-
2836586 of 06-25492520 
na 13.00 uur.

tE HUUR representatieve 
kantoorruimte Spegelt 34 
vanaf 100m2, ruim voldoen-
de parkeergelegenheid. Info 
06 20 83 38 86.

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

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

	

www.kunstencentrumcan.nl

o
n
s

kijkt naar je uit
op 9, 10, 12, 14 september
proeflessen dans en beweging voor

kinderen & jongeren

voor meer info:
doe mee, iedereen CAN

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
uw jurist met fiscale en financiële kennis van zaken
effectiever en goedkoper dan een advocaat
inclusief uitgebreid financieel advies
één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

er iS toekomSt 
nA de Scheiding!

Al uw persoonlijke 
vragen over kanker 
persoonlijk beantwoord

Bel de gratis 
KWF Kanker 
Infolijn
0800 - 022 66 22

morgen kunt u 
haar gerust weer 
een vraag stellen
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Citaat van de Week

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

Gore Vidal – schrijver, 
essayist (1925-2012)

‘Ik zou niet willen zeggen: ‘Als je sterft, heb je het gehad.’ 
Ik zou willen zeggen: ‘Als je wordt geboren, heb je het gehad.’

Grootste
Vlooienmarkt

van
Nuenen!

14 en 15 september 2013
www.scoutingpantarhei.nl

Ingezonden brieven
In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst 

kunnen worden met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.

”Pek en veren”
Een paar weken geleden werden wij geconfronteerd met de diefstal van geld uit de porte-
monnee van mijn 93-jarige, slecht ziende en zeer slecht ter been zijnde (schoon)moeder.
Deze diefstal vond plaats in haar kleine woning in Nuenen, terwijl ze gewoon thuis was. 
U kunt zich voorstellen hoe dit oude mensje van streek is geraakt door deze misselijkma-
kende daad. Wat bezielt de dader om dit zeer kwetsbare oudje te beroven van haar toch 
al piepkleine pensioentje. Waarschijnlijk begrijpt de dader niet hoe groot de impact is 
welke is aangericht. En waarschijnlijk beseft de dader niet wat voor gevolgen deze diefstal 
voor haar/hem zelf heeft. Een strafblad! Verlies van werk! Hoe dom kan iemand zijn.
Wij zijn van mening dat dit soort diefstallen bij oude mensen zeer zwaar bestraft dient 
te worden. Door ons is dan ook onmiddellijk aangifte gedaan bij de Politie die deze zaak 
hoog opneemt. Gelukkig hebben we de desbetreffende dag precies kunnen reconstrueren, 
waardoor het voor ons duidelijk is in welke richting wij moeten denken.
Natuurlijk willen wij niemand persoonlijk beschadigen en hebben daarom aangeboden 
om een gesprek aan te gaan met de betreffende persoon met als doel het geld terug te krij-
gen. Hierna zouden wij bereid zijn geweest de gedane aangifte in te trekken. Tot een ge-
sprek is het helaas niet gekomen; deze persoon ontkende natuurlijk alles. Inmiddels is de 
zaak overgedragen aan Justitie.
Wij zullen er alles aan doen om deze laffe daad tot een goed einde te brengen door ons 
recht te halen. Want dit soort praktijken kunnen echt niet en deze ”rotte appels” moeten 
uit de omgeving van onze ouderen.
Wij willen dan ook de inwoners van Nuenen ca. waarschuwen voor dit soort praktijken. 
Controleer zorgvuldig wat er bij uw ouders gebeurt en neem nooit automatisch aan dat 
diefstallen niet in de omgeving van uw vader of moeder zullen plaatsvinden. Waar-
schijnlijk bent u in de veronderstelling dat zij zich in een veilige omgeving bevinden en 
omringt zijn met mensen welke blindelings te vertrouwen zijn. Natuurlijk moeten we 
niet generaliseren en zijn er velen die natuurlijk geen blaam treffen, maar helaas is het 
tegendeel gebleken en kunnen we niet voorzichtig genoeg zijn.
U bent gewaarschuwd…

Naam en adres van de inzender bij de redactie bekend.

De nieuwe brug
Ik ging naar Wetten om de brug te zien.
Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden
die elkaar vroeger moesten mijden
worden nu buren. Een minuut of tien 
dat ik daar stond, bij de toren, bij Hooidonk 
in het betoverend landschap wijd en zijd,
laat mij daar midden uit de oneindigheid
een stem vernemen dat mijn oren klonken.

Het was Piet Renders,  zijn naam staat op de brug,
kwam loeihard mijn gemoed weer binnendaveren,
zoals hij was, in overall, op klompen, met een open blik
heel aanwezig en voor Neerwetten klaar.
Maar nu gemist. Met Ilse aan de hand.
“Godnondeju,” riep hij, “ik kon haar niet bewaren”

Louis Bressers
naar Martinus Nijhoff

Politieberichten
Fietsendiefstal:
Het aantal fietsendiefstallen stijgt de laatste maanden sterk. Vooral bij de winkel-
centra worden flink wat fietsen gestolen. Waarschijnlijk gebeurt dit zo geraffi-
neerd dat omstanders dat niet eens in de gaten hebben. Er komen bij de politie 
nauwelijks meldingen binnen van getuigen die de diefstallen hebben gezien. Be-
halve winkelcentra worden ook de woonwijken "bezocht". Gestalde fietsen in 
een niet afgesloten binnenplaats of oprit van een woning zijn makkelijke doel-
witten. Het is seconden-werk om zo'n fiets weg te halen. Het kaartje laat zien op 
welke locaties fietsen vanaf 1 april 2013 in Nuenen zijn weggenomen. 

Rust in je hoofd
Wil je meer rust, ruimte en over-
zicht in je hoofd? Uit de achtbaan 
van emoties? Minder meegenomen 
worden in de stress van school, 
werk, huis, het gedoe van alle dag? 
Vriendelijk - zonder oordeel – en 
nieuwsgierig door het leven gaan en 
nieuwe situaties en relaties instap-
pen?

Vaak gaan we als er iets gebeurt, er 
over na denken of proberen we het te 
begrijpen en te verklaren. Voor dat je 
het weet zit je in een achtbaan van ge-
dachten en emoties, die weer nieuwe 
gedachten en emoties oproepen, 
waardoor de chaos en onrust nog gro-
ter wordt, waardoor je door de bomen 
het bos niet meer ziet.
Ademhalings- en ontspanningsoefe-
ningen en oefeningen uit de Qi gong 
brengen je terug bij jezelf, wie je bent 
en hoe je je voelt. 
Het zijn kleine veranderingen die een 
groots effect hebben, waardoor het 
makkelijk wordt om die dingen te ver-
anderen die jou lekkerder in je vel en 
rustiger in je hoofd laten zitten.
Meer info over de aanvang van de cur-
sussen voor jeugd en volwassenen via 
www.movealong.nl 

Uit d’n hoek…
Referenda

Nu dus weer geen referendum over de bestuurlijke toekomst van Nuenen. 
Tenminste, als ik het goed begrijp want het verandert nogal eens. En dan 
komt er misschien ook nog één over de HOV. Ik mis nog een referendum over 
de ruit. Wie durft?
 Misschien moeten we eerst een referendum houden over de wense-
lijkheid en nut van een referendum. De meeste referenda zijn een wassen 
neus en geven de illusie van inspraak. En willen we die inspraak eigenlijk wel?  
 Want het is weleens prettig om geen verantwoordelijkheid te dra-
gen en iemand anders, politici in dit geval, de schuld te kunnen geven.

Edwin Coolen

Nuenen danst…

Stijldansen, Salsa, Rock and Roll, Street-
dance, Clipdance, Breakdance, Swing 
solution het kan allemaal bij de dans-
specialist van Brabant, van beginners 
tot wedstrijd dansers. Onze cursisten 
behaalden vele eerste plaatsen.
Bent u verhinderd? U kunt de hele 
maand september nog instromen en er 
zijn lessen op elke dag van de week.

Dansschool Hellendoorn is nu reeds 25 
jaar actief met lessen in Nuenen.
Het is echt een avondje uit, even weg 
van de prestatie maatschappij, waarbij 
dansen een van de weinige sporten is 
waar je tegelijkertijd zowel je hersenen 
als je spieren traint. In de 68 jaar dat de 
dansschool bestaat hebben al meer dan 
70.000 personen leren dansen.

Er zijn danslessen op alle dagen van de 
week, waardoor u geen dansles hoeft te 
missen. U zit niet vast aan een bepaalde 
dag en er zijn gratis inhaal lessen.

Grootste vlooien- en 
boekenmarkt van Nuenen
De vlooienmarkt zal plaatsvinden op zaterdag 14 en zondag 15 September van 
12.00 tot 16.00 uur  in en rond de blokhut aan de Pastoorsmast 12 in Nuenen.
 
De vlooienmarkt is op beide dagen 
voor alle kooplustigen open van 12.00 
uur tot 16.00 uur. Er zijn 50 goed ge-
sorteerde kramen van speelgoed tot 
boeken, van kleding tot computers en 
van fietsen tot glaswerk en servies. En 
natuurlijk is er weer het onmisbare 
opbod, waar weer op geboden kan 
worden. Ook kunt u terecht voor een 
hapje en een drankje in onze gezellige 
tent, en op het terras genieten van de 
gezellige sfeer!!
Tijdens de vlooienmarkt vindt u op 

het scoutingterrein stafleden die u 
meer kunnen vertellen over onze 
groep en u kunt hier uw kind opgeven 
om lid te worden bij scouting Panta 
Rhei. Loop eens langs en maak vrijblij-
vend kennis met scouting Panta Rhei.

Wilt u meer informatie over de vlooi-
enmarkt of wilt u meer informatie 
over deze vereniging kijk dan op: 
www.scoutingpantarhei.nl 
of mail naar 
carlavanvroenhoven@hotmail.com.

In de nacht van zondag 25 op maandag 26 augustus rond 02.30 uur trof de politie 
in het Nuenense Park 2 minderjarige jongens aan die een verkeersbord uit de 
grond probeerden te trekken. Het verkeersbord lag al plat op de grond. Bij het 
zien van de politie renden beide jongens weg. Een van hen werd achterhaald. 
Ook de gemeente zal de schade waarschijnlijk gaan verhalen.

Dansschool Hellendoorn start op dinsdag weer bij Cafe Zaal René te Nue-
nen op de Parkstraat met Stijldansen, en salsa voor jong en oud.

Elke zaterdag zijn er gezellige dans-
avonden, waar alle dansen aan bod ko-
men, voor paren en alleengaanden (ook 
niet leden). 
Dansschool Hellendoorn heeft inmid-
dels een reputatie op het gebied van al-
leengaanden dansclubs.
Nieuw zijn nu ook het dansen voor 
mensen met autisme, een heel gezellige 
club, met speciale begeleiding.

Buurt verenigingen, Sportclubs, Scho-
len, Vrijgezellenfeesten of andere groe-
pen die een leuke workshop willen zoals 
Salsa, Rock and Roll, Stijldansen, Disco 
etc. kunnen op locatie of in de dans-
school terecht.
Ook privé les of een trouwcursus be-
hoort tot de mogelijkheden. 

Wij willen u graag begroeten bij de ge-
zelligste dansschool van Brabant.
Voor aanmeldingen en info kunt u bel-
len naar W. Hellendoorn, 06-55140501.
Of kijkt u op 
www.dansschoolhellendoorn.nl 
voor het complete lesprogramma.

Een van onze wedstrijdparen, Ashley 
en Maarten.

Met lasertherapie van je 
kalk- of schimmel-nagels af
2% tot 14% van alle volwassenen krijgt een keer te maken met een schim-
melnagelinfectie, medisch bekend  als onychomycose. Schimmelkolonies 
floreren in een vochtige omgeving en dringen het nagelbed binnen via de 
buitenrand van de nagel. 

Sommige voorgeschreven medicij-
nen kunnen hevige  bijwerkingen 
vertonen en geven niet altijd het bes-
te  behandelresultaat. Een andere, 
wat meer radicale manier, is het chi-
rurgisch laten verwijderen van de ge-
hele nagel. Lasertherapie als behan-
deling  neemt toe in populariteit 
als  therapie om de infectie effec-
tief te bestrijden.

Gedurende de behandeling wordt de 
laserstraal langzaam  over het nagel-
bed bewogen. De laser genereert 
warmte onder de nagel midden in de 
schimmelkolonie. Tijdens de  proce-
dure kunt u een lichte pijnsensatie 
voelen.
U zult het resultaat niet onmiddellijk 
kunnen zien. Na een periode van een 

aantal maanden resulteert de behan-
deling in een gezonde uitgroei van de 
nagel.  Nagels groeien langzaam, dus 
een belangrijke verbetering zal afhan-
kelijk van de groeisnelheid van de na-
gels pas na maanden te zien zijn. Een 
geleidelijke  groei naar een gezonde 
nagel duurt 9 tot 12 maanden.

Additionele behandelingen zijn,  wel-
licht aan te bevelen. Uw behandelaar 
zal de  eventuele noodzaak van  extra 
behandelingen met u bespreken even-
als de  juiste (na)zorg voor uw  nagels 
om het terugkeren van de schimmel te 
kunnen voorkomen.

Sinds enkele maanden wordt deze be-
handeling uitgevoerd bij Instituut Zil-
verschoon,  Berg 51 5671 CB Nuenen.

Grote boekenmarkt 
Weverkeshof 
Voor het 14e jaar op rij organiseert 
dorpsboerderij Weverkeshof een boe-
kenmarkt. Op 7 en 8 september kun-
nen boekenliefhebbers tussen 10.00 
en 17.00 uur per rubriek tussen de bij-
na 10.000 boeken rond snuffelen. De 
boeken kosten € 2 per stuk, de kinder-
boeken in de buitentent zijn € 1 per 
stuk. De vrijwel nieuwe romans, spe-
ciale en zeldzame boeken zijn iets 
duurder. Ook zijn cd’s en dvd’s in de 
collectie opgenomen.
De opbrengst komt ten goede aan de 
verzorging van de dieren van Dorps- 
en Kinderboerderij Weverkeshof.

Boekenmarkt Weverkeshof, 7 en 8 sep-
tember, 10.00 - 17.00 uur. Jhr. Hugo van 
Berckellaan 5 in Nuenen. Toegang vrij. 

Website: www.weverkeshof.nl.
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Kerkberichten Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger
Nuenen c.a.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorger 
Nuenen c.a.

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

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

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

 Elke maandag 
14.00-16.00 uur handwerken 

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

Vrijdag 6 september 
09.00 uur Open Coffee Nuenen

Opwettense Watermolen
19.30-21.30 uur Proefles zumba

De Enode, Eeuw Driessestraat 1, Nuenen

Maandag 16 september
9.00 uur Dagreis naar Tiel, 

KBO Lieshout
vertrek vanaf het Dorpshuis.

Maand september 
Wandelen WSV elke zondag 09.00 uur 

+ elke woensdag 19.00 uur
Vanaf ingang Sportpark De Lissevoort 

Expositie Wil Hermes, bibliotheek Nuenen 

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

Graffiti kunstenaar Nowart 
in het Open Atelier 
aan de Berg 34 

Zaterdag 7 september
10.00-17.00 uur Grote Boekenmarkt

Weverkeshof
Vanaf 10.30 uur, elk uur 

Van Gogh treintje vanaf Vincentre

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 7 september 
15.00-17.00 uur Boekpresentatie 

“Oma ga jij dood”
Van Constance Barend Franzani

Galerie De Kei

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

Bus vanaf het Franciscushof

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 6 september 
Bekendmaking winnaars graffitiworkshop 

+ onthulling van de gemaakte werken 
van Nowart Vincentre

Elke dinsdag
13.30-15.30 tekenen en schilderen +

14.30 uur-15.30 uur pianomuziek 
Jo van Dijkhof

Zondag 8 september
08.00 Laco to Laco fietstocht

10.00-17.00 uur Grote Boekenmarkt
Weverkeshof. Vanaf 10.30 uur, elk uur 

Van Gogh treintje vanaf Vincentre

Elke donderdag
12.00-15.00 uur “De Vlinder” 

2e hands kledingwinkel 

6 / 8 september
American Carweekend Backstage 

Chevy Club
Laco Strandbad Nuenen

Zondag 8 september
10.45 uur fietstocht “Kabaal voor het 

kanaal” Vanaf Kerkplein Nederwetten en 
Gerwen en Molen de Roosdonk

14.00 u. DaanVerbaan-productie Klooster

Zaterdag 14 september
09.30 uur 19e Stompe Linde Toernooi

Pleincollege Nuenen
“De vertellingen van duizend en één 

nacht” Openluchttheater van Mariahout

Vrijdag 13 september
“De vertellingen van duizend en 

één nacht”
Openluchttheater van Mariahout

Zondag 15 september
10.30 uur “Fietsen voor Muziek”

Garage Jansen Gerwen
14.00 uur Ierse Sessie

Weverkeshof

Zaterdag 14 september
12.00-16.00 uur 

Vlooienmarkt Scouting Panta Rhei
Pastoorsmast 12

Zondag 15 september 
12.00-16.00 uur 

Vlooienmarkt Scouting Panta Rhei
Pastoorsmast 12

Woensdag 18 september
20.15 uur Hans Liberg 

(try-out), ATTACCA
Het Klooster

Zondag 22 september 
Kofferbakverkoop Lankveld 10 Gerwen
11.00-16.30 Burendagfeest Speeltuin 

De Kievit + De Dorpswerkplaats. 
12.00 uur Wereldmarkt, Park Nuenen

Vrijdag 20 september
Bevrijdingstaptoe 

in Nuenen.

Zaterdag 21 september
10.00 uur tot 15.00 uur Open Dag
Seniorenweb, Bibliotheek Nuenen

11.00-16.30 Burendagfeest 
Speeltuin De Kievit + De Dorpswerkplaats 

20+21+22 september
Districts Masters 2013 Oost-Brabant

TV De Lissevoort

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Zaterdag, 7 september, 18.30 uur: Vie-
ring, volkszang, voorganger: pastor S.
Kuijpers.
Zondag, 8 september, 09.30 uur: Vie-
ring, volkszang, voorganger: pastor S.
Kuijpers.
Zondag, 8 september, 11.00 uur: Vie-
ring, Parochiekoor, voorganger: pas-
tor S. Kuijpers.
Vrijdag, 13 september, 13.30 uur: Hu-
welijk Maurice Hobbelen en Claudia 
van Andel.
Zaterdag, 14 september, 13.00 uur: 
Huwelijk Stan Notenboom en Kristel 
Frencken.

Misintenties
Zaterdag 7 september, 18.30 uur: Ma-
ria Prinsen; Betsie van Kessel-van den 
Broek; Kees en Constant van Dongen.
Zondag 8 september, 9.30 uur: Lies 
Noten-van Kemenade; Overleden fa-
milie IJzermans-van den Eijnden; Jos 
Janssen; Harry Schmitz.
Zondag 8 september, 11.00 uur: Jac 
Hamers; Christ van de Donk; Leo van 
Hevelingen en Lotte van Rooij (van-
wege sterfdag Leo 9-9); Piet Geven; 
Wim en Anna van Boxtel; Jeanne van 
der Sanden-van Schijndel (vanwege 
sterfdag); Harry van der Velden.
Mededelingen:
In onze parochie zijn overleden Joke 
van Gerwen-Valks, Refeling 42, An-
toon Vereijken, Lijndakkers 66 en Lies 
van Grotel-Verberne, Vorsterdijk 16a. 
Wij wensen de families en vrienden 
veel troost en sterkte bij het verwerken 
van dit verlies.
In onze parochie zijn getrouwd Mar-
tijn Crooijmans en Cindy van Berne. 
Wij wensen hen van harte proficiat en 
veel geluk.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag, 8 september 09.30 uur: Vie-
ring met volkszang, Voorgangers: Le-
den werkgroep.

Misintenties
Piet Coolen; Cato Dekkers-Rooijak-
kers.
St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 8 september 11.00 uur: 
Woord- en Communiedienst. Voor-
gangers, Leden van de werkgroep met 
parochiekoor.

Misintenties
Bert Coolen (vanwege sterfdag); Jos v.d. 
Rijt (namens buurt Gerwenseweg / 
Langlaar); Overleden ouders v.d. Hurk-
Hoeks en familieleden; Piet en Clara 
Geven-Wernaart; Piet v.d. Water (van-
wege verjaardag); Tiny Daniëls; Mevr. 
Adri van der Wielen-Frericksen en 
broer Rein van der Wielen.

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 5 sept.: 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis; eerste donderdag 
van de maand; votiefmis van Onze 
Heer Jezus Christus Hogepriester; ge-
dachtenis H. Laurentius Justinianus, 
bisschop en belijder.
Vrijdag 6 sept. 17.30 uur Lof; 18.30 

We zijn bedroefd door het overlijden van ons directielid en collega

Karin Mertens – Boogers
Karin was als adjunct-directeur verbonden aan Brede School Heuvelrijk in 

Gerwen. In haar verliezen we iemand die met al haar creativiteit en inspiratie 
altijd klaar stond voor collega’s, ouders en vooral de leerlingen.

We wensen haar man, kinderen en familie veel sterkte toe.

Bestuur, Raad van Toezicht, stafmedewerkers en 
directieleden Eenbes Basisonderwijs.

Heel bijzonder, heel gewoon, gewoon een heel bijzonder persoon.

Wij zijn diep getroffen door het overlijden van onze collega en juf

Karin Mertens – Boogers
Een juf met een heel groot hart. Een juf om nooit te vergeten!

Haar optimisme en vrolijkheid waren voor iedereen om haar heen 
altijd een bron van energie en kracht.

Onze gedachten gaan uit naar haar man, kinderen en naaste familie.

Het team, kinderen en ouders van Brede School Heuvelrijk Nuenen - Gerwen

- CAFÉ - 

uur H. Mis, eerste vrijdag van de 
maand; feest van het H. Hart van Je-
zus.
Zaterdag 7 sept. 08.30 uur daarna uit-
stelling tot 12.30 uur. Eerste zaterdag 
van de maand, votiefmis van het On-
bevlekte Hart van Maria. 10.00 uur 
godsdienstlessen.
Zondag 8 sept. 10.30 uur gezongen, 
16de zondag na Pinksteren.
Maandag 9 sept. Kloosterstilte. 
Dinsdag 10 sept. 18.30 uur H. Mis; H. 
Nicolaas van Tolentino, belijder.
Woensdag 11 sept. 07.15 uur H. Mis; 
gedachtenis H. Protus en Hyacinthus, 
martelaren. 

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 8 september. Voorganger: Ds. 
G. van Dam uit Eindhoven. Er is kin-
dernevendienst en jongerenviering in 
de jeugdruimte. De collecte is voor de 
Stichting Leergeld Nuenen.
Woensdag 11 september start de serie 
‘Geloof en Leven’. Aanvang: 20.00 uur.
Op donderdagochtend bent u ook 
welkom in het Open Huis van 10.00-
12.00 uur. Voor overige informatie: zie 
de website. 

Als iets liefs je verlaat, blijft nog altijd de liefde

Karin
 Mertens - Boogers

* 2 juli 1959       † 31 augustus 2013

Echtgenote van Ludo Mertens

Ludo
Anne en Julien
Mathijs en Soraya

Ingrid Boogers
Lya Mertens en Luuk Ruys

Op vrijdag 6 september om 10:00 uur nemen we afscheid van 
Karin in zaal 040 in Van der Valk Hotel Eindhoven, Aalsterweg 322 
te Eindhoven. Aansluitend gaan we haar begraven op begraafplaats 
“Stratum”, Achterbeekseweg 4 te Eindhoven. Na afloop is er gelegenheid 
elkaar te ontmoeten in de Bar Parisienne in Van der Valk Hotel Eindhoven. 

Karin wil graag een donatie aan het onderzoek van Sabine Linn  
voor het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, Nederlands Kanker 
Instituut. In plaats van bloemen, graag één onverpakte witte bloem 
meenemen.
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Paardensport

Korfbal

      

P R O G R A M M A

Amsterdam City Swim 2013

2013 meter door de Amsterdamse 
grachten en de Amstel
Samen met ruim 2000 deelnemers springt Nuenenaar Hans Pijs op 8 sep-
tember voor de tweede keer in het diepe voor ALS en zwemt hij 2013 meter 
door de Amsterdamse grachten en de Amstel. Hans Pijs is extra gemoti-
veerd om hier weer aan mee te doen, aangezien hij een paar vrienden uit de 
triathlonwereld aan deze ziekte heeft verloren. Doneren kunt u nog tot het 
einde van de maand via Hans persoonlijke pagina: www.amsterdamci-
tyswim.nl/nl/hans-pijs

Op 9 september 2012 vond de eerste 
Amsterdam City Swim plaats ten be-
hoeve van de Stichting ALS Neder-
land en dit werd meteen een daverend 
succes. Ruim € 740.000 zwommen de 
zwemmers met elkaar bijeen. De pr 
was ongekend, natuurlijk mede dank-
zij het meezwemmen van toen nog 
prinses en nu koningin Maxima en de 
vele bekende Nederlanders en olympi-
sche topsporters.

Wat is ALS?
ALS staat voor Amyotrofische Latera-
le Sclerose en is een ziekte van de ze-
nuwcellen die de spieren aansturen. 
Deze neuromusculaire (zenuw-/spier-) 
aandoening leidt tot het onvoldoende 
functioneren van de spieren. Dat komt 
doordat de motorische zenuwcellen in 
het ruggenmerg en het onderste deel 
van de hersenen, de hersenstam, af-
sterven. Hierdoor komen de signalen 
vanuit de hersenen niet meer aan bij 
de spieren en  kunnen er geen spierbe-
wegingen meer op gang gebracht wor-
den. ALS .kan iedereen treffen ALS is 

een zeer progressieve ziekte, waarvan 
de oorzaak onbekend is waarvoor nog 
geen medicijn of behandeling voor-
handen is. De gemiddelde levensver-
wachting van een ALS  patiënt is 3 tot 
5 jaar, nadat de diagnose gesteld is. Dit 
zijn keiharde feiten, die, vooralsnog, 
onomkeerbaar zijn.  

De donatieteller van 2013 staat inmid-
dels al op € 1.178.000. Met nog even te 
gaan kan dit bedrag nog flink stijgen. 
Want er  is nog zo ontzettend hard 
geld nodig voor onderzoek. Op 8 sep-
tember maakt de Stichting de tussen-
stand bekend en eind september de 
definitieve eindstand. Alle donaties 
komen 100% ten goede van de stich-
ting ALS. 

In de weken na afloop van de Amster-
dam City Swim wordt bekend ge-
maakt naar welke projecten de op-
brengsten gaan. De donatiegelden 
worden verdeeld over 5 projecten. 
Meer over de besteding van de gelden 
kunt u lezen op www.amsterdamci-
tyswim.nl

De eerste 2 punten 
voor NKV zijn binnen
Zaterdag 31 augustus speelde NKV 1 haar eerste wedstrijd van dit seizoen. 
Ook dit jaar staat het team onder leiding van Gertjan Hensing. De afgelopen 
2 jaar doet NKV al mee om de bovenste plekken in de 3de klasse, de ver-
wachtingen voor dit seizoen zijn dan ook hoog gespannen.
Na een goede voorbereiding was NKV 
erop gebrand dit seizoen sterk te be-
ginnen. De tegenstander was een on-
bekende, namelijk VIOS uit Willem-
stad. NKV startte sterk tegen het 
fysieke VIOS, en de 2-0 voorsprong 
was er dan ook al snel. Met goed spel 
en vele kansen speelde NKV een pri-
ma eerste helft tegen een tegenstander 
die weinig bereid was tot korfballen en 
meer bezig was met de randzaken. 
Ondanks het goede spel bleven de 
scores uit en daardoor maakte NKV 
het zichzelf onnodig moeilijk en stond 
het 'maar' 4-3 bij rust. 
Na de rust stond er nog steeds een po-
sitief NKV 1 dat maar één aanwijzing 

mee had gekregen van de coach: ge-
loof in jezelf! Ook de tweede helft ble-
ven de scores ondanks goed spel uit 
maar het gat van 2 doelpunten werd 
uiteindelijk toch geslagen. Door met-
een weer te scoren kwam de 6-3 voor-
sprong op het scorebord en deze voor-
sprong werd niet meer weggegeven. 

Uiteindelijk eindigde de wedstrijd in 
een 8-5 overwinning voor NKV. On-
danks het lage aantal doelpunten 
speelde NKV een goede eerste wed-
strijd die uiteindelijk resulteerde in de 
eerste overwinning! Komende zondag 
speelt NKV 1 om 14.30 uur in Roer-
mond tegen Ready '60.  

VOETBAL

RKSV NUENEN
Zaterdag 7 september 
Vetarenan A-UNA/Brinvast   ....... 16.15
Wilhelmina Boys-Vetaranen B  ............ ?
 
Zondag 8 september 
Nuenen 1-UDI’19/Beter Bed 1 ..... 14.30
Nuenen 2-SCO/TOFS 2 ................. 12.00
Nuenen 3-Waalre 4 ......................... 12.00
Marvilde 5-Nuenen 4 ..................... 11.00
Vessem 2-Nuenen 5 ........................ 11.30
UNA/Brinvast 4-Nuenen 6 ........... 12.00
Marvilde 6-Nuenen 7 ..................... 09.30
Nuenen 8-Eindhoven AV4 ............ 12.00
Brabantia 5-Nuenen 9 .................... 12.00
Nuenen 10-SBC 12 ......................... 10.00
UNA/Brinvast 13-Nuenen 11 ....... 10.00
Bavel VR1-Nuenen VR1 ................ 14.30
MVC VR1-Nuenen VR2 ................ 10.00

EMK
Zaterdag 7 september  
RKGSV - EMK Classics ................. 16.00
Zondag 8 september  
EMK 1 - FC Eindhoven AV 1 ........ 14.30
DOSL 2 - EMK 2 ............................  11.30
EMK 3 - Geldrop 5 .......................... 11.30
Geldrop 6 - EMK 5 .......................... 12.30
EMK 6 - Nieuw Woensel 8 ............ 11.30
EMK 7 - RPC 8 ................................ 11.30

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 7 september
Vet. Best Vooruit - Nederwetten 16.30

Zondag 8 september
Nederwetten 1 - Real Lunet 1  ...... 14.30
Nederwetten 3 - Marvilde 8  ......... 10.00
Nederwetten Da1 - N.Woensel  ... 12.00
Bergeijk Da1 - Nederwetten Da2 . 10.00

RKGSV GERWEN
Zaterdag 7 september
RKGSV B1 – Nieuw Woensel B1 . 14.30 
Zondag 8 september
RKGSV 1 -  Essche Boys 1 ............. 14.30 
RKGSV 2 - Rood Wit Veldhoven 4 . 11.00 
RKGSV VR 1 –  Dommelen VR1 . 10.00

KORFBAL  NKV
Zondag 8 september  
Raedy’60 1 - NKV 1 ........................ 14.30

Hippiade 2013

Teddy van de Rijt Nederlands 
Kampioen
Afgelopen weekend werden de Nederlandse Kampioenschappen voor 
pony’s verreden in Ermelo. Teddy van de Rijt uit Nuenen behaalde goud in 
de klasse DZZ springen. Haar doel om kampioen te worden was bereikt. 
‘Een top afsluiting van mijn ponytijd’, zegt Teddy van de Rijt. ‘Ik was nog 
nooit eerder Ned. Kampioen dus dit is prachtig.’

Kampioene Teddy van de Rijt  reed 
haar Fostymana vh Trichelhof na 2 
foutloze manches en een super snelle 
barrage naar de titel. De amazone reed 
dit jaar het EK in Arezzo (Italië ) en 
eindigde individueel in de top 20. ‘Ik 
dank deze titel ook aan mijn trainers 
Ad Roefs en Ad van de Wetering. Vo-
rig jaar had ik het best moeilijk na het 
overlijden van onze bondscoach Sven 
Harmsen. Ik had een hele goede band 
met hem. Dit jaar hebben we met Luc 
Steeghs (bondcoach bij de pony’s) ook 
heel fijn getraind en een fijne tijd ge-
had. Ik stop nu bij de pony’s’. Teddy is 
dit jaar al bij de junioren paarden ge-
start, ‘dus we gaan gewoon verder in 
de sport’, zegt een stralende Teddy, die 
na de prijsuitreiking op een nat pak 
werd getrakteerd door al haar ruiter-
vrienden.

Dressuur
In de dressuur was er een zilveren me-
daille voor Lisa van de Heuvel. Zij 
reed met Jurjen een super dressuur-
proef in de klasse DM2. Na afloop van 

haar rit was Lisa heel tevreden maar 
moest wachten op de concurrentie. 
Na enkele spannende uurtjes was de 
uitslag bekend en Lisa was super trots 
op haar prestatie.  Ze heeft de afgelo-
pen tijd heel hard getraind om een 
goede proef neer te zetten op het NK.
Voor ponyclub Prins Willem Alexan-
der kwamen ook Judith van Gennip, 
Laura van Gennip en Max van de Rijt 
aan de start in Ermelo. Judith eindigde 
op een zevende plaats in de klasse DZ1 
en haar zus Laura stond net naast het 
podium maar behaalde een hele mooie 
vierde plaats in de klasse CL2. Max 
van de Rijt reed met Powergirl helaas 
niet zijn beste wedstrijd in de klasse 
DZ springen en kwam niet in aanmer-
king voor het eremetaal.

Maar liefst 5 ruiters uit Nuenen zijn de 
strijd aangegaan in de Hippiade voor 
de felbegeerde titels. Deze wedstrijd 
was de afsluiting van het outdoorsei-
zoen. Vanaf 1 oktober starten de selec-
tiewedstrijden weer voor het nieuwe 
indoorseizoen dressuur en springen.

Dynamictennis 
zoekt sportieve 
55plussers
De vakantie is weer voorbij en er zijn 
misschien wel wat extra vakantie-
pondjes bij gekomen. Hoog tijd om 
weer wat aan de conditie te doen. Dat 
kan bij de Dynamictennisclub, waar 
nog plaats is voor sportieve 55plussers! 

Dynamictennis is een racketsport voor 
dames en heren, die elementen van 
tennis, tafeltennis en badminton com-
bineert in een dynamische sport. Het 
wordt met een lichtgewicht racket ge-
speeld op een badmintonveld met het 
net op tennishoogte volgens de regels 
van tafeltennis. De club is weer gestart 
op 30 augustus en hoopt enkele spor-
tieve senioren te mogen verwelkomen 
en te laten zien wat Dynamictennis nu 
precies inhoudt! De club speelt iedere 
vrijdag van 17.00 tot 19.00 uur, in de 
sporthal Mgr. Cuytenlaan, Nuenen. 
Wanneer u, u aanmeldt bij Francien 
van Gils, 040 - 2831125 of via een              
e-mailbericht francienad@onsnet.nu 
wordt er voor een leenracket gezorgd. 
Zaalsportschoenen zijn vereist!

Stompe Linde 
toernooi 2013
 
Op zaterdag 14 september organiseert 
SchaakVereniging Nuenen voor de 
19e keer het Stompe Linde Toernooi. 
Zowel clubschakers als thuisschakers 
van verschillende speelsterkten zijn 
van harte welkom op dit jaarlijkse 
toernooi, dat gehouden wordt in het 
Pleincollege Nuenen, Sportlaan 8. De 
zaal is open om 9.30, de prijsuitreiking 
is omstreeks 17.30 uur. Speeltempo is 
20 minuten per persoon per partij. 
Inschrijfgeld: € 6,- per deelnemer. Aan-
melden kan via www.svnuenen.nl of 
een e-mail aan wedstrijdleider@svnue-
nen.nl, of telefonisch (06-42372927) 
met opgave van speelsterkte en ge-
wenste poule. Tot 9.45 uur kunt u zich 
ook in de zaal aanmelden en betalen. 

Fietstocht ‘Stuit de Ruit’ 
naar Stad van Gerwen
Einde aan het woongenot in Stad van Gerwen en doorsnijding van het Dom-
meldal bij Hooidonk en Heerendonk in Nederwetten met alle gevolgen van 
dien. Dat staat te gebeuren als de autoweg - die Ekkersrijt (A50) gaat verbin-
den met de N279 ter hoogte van Laarbeek - aangelegd wordt volgens het 
tracé ten zuiden van het Wilhelminakanaal. Zondag 8 september is de fi ets-
tocht ‘Stuit de Ruit’ naar de Stad van Gerwen om aandacht te vragen voor 
natuur en milieu.   

Het Wilhelminakanaal ter hoogte van Stad van Gerwen (foto Cees van Keulen)   

In de commissie Ruimte van 27 augus-
tus hebben Nuenense gemeenteraads-
leden en insprekers aan wethouder Jan 
Dierckx het advies gegeven om ook 
het tracé ten noorden van het Wilhel-
minakanaal mee te laten nemen in de 
planning. De Nuenense wethouder is 
lid van de stuurgroep die donderdag 
12 september het advies vaststelt voor 
het provinciebestuur. In dat advies 
worden tracés voorgesteld die nader 
onderzocht gaan worden op milieuef-
fecten (zgn. MER-onderzoek). Het 
provinciebestuur stelt daarna het defi-
nitieve tracé vast. Tijdens de discussie 
in de commissie Ruimte werd ook de 
vraag gesteld of die autoweg in 2020 
nog wel nodig is (twijfel aan Nut en 
Noodzaak). Uit de ‘voorlopige’ plan-
nen blijkt dat de totale kosten zo’n één 
miljard euro gaan bedragen. Dorps-
raad Gerwen heeft wethouder Dierckx 
geadviseerd dat ‘mocht de autoweg 

toch aangelegd worden, dan niet ten 
zuiden van het Wilhelminakanaal, 
maar ten noorden daarvan en met een 
tunnel onder het Dommeldal’.

Dorpsraad Gerwen wijst belangstel-
lenden op de fietstocht van aanstaan-
de zondag 8 september. Het is een de-
monstratieve tocht om aandacht te 
vestigen op het belang van natuur en 
milieu in deze omgeving. Fietsers kun-
nen vanaf kwart voor elf terecht op het 
kerkplein, waar om 11.00 uur wordt 
vertrokken voor een tocht naar Stad 
van Gerwen, over het Wilhelminaka-
naal richting Olen naar fietscafé De 
Krakenburg. Een paar betrokkenen 
zullen de fietsers daar toespreken. 
Ook fietsers die een tocht hebben ge-
reden vanuit Aarle-Rixtel, Eindhoven, 
Lieshout, Nederwetten, Nuenen en 
Son en Breugel komen naar De Kra-
kenburg. 



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 

Initiatief: Verkoopinformatie: 040 - 283 37 08

www.parkluistruik-nuenen.nl

PARKparkwonen! 
midden in Nuenen

Nu bieden vanaf € 289.000,- V.O.N.

“Zomerse appartementen met een zee van licht en 
ruimte. Royale balkons met prachtig uitzicht op het 
park. Dat is wonen in weelde”
 
Wonen in een luxe appartement, in een park én op 
loopafstand van het centrum van Nuenen (2 minuten) 
is nu éxtra aantrekkelijk door de Zomerdeal die wij u 
aanbieden.

Kom naar onze modelwoning! 
Lies de Kruijffgaarde 2, donderdag 

5 september van 16.00 uur tot 18.00 uur.

U kunt dan tezamen met ons en de makelaar de 
beschikbare parkvilla’s bezichtigen:

Lies de Kruijffgaarde 2
Modelwoning met prachtige keuken en luxueuze 
badkamer. Woonoppervlakte. 101m2, Balkon 19m2, 
2 parkeerplaatsen.

Lies de Kruijffgaarde 16
Fraaie woning met een enorm tuinterras op het zuiden. 
Woonoppervlakte  96m2, Balkon/terras 94m2, 
2 parkeerplaatsen.

Piet van Wijkgaarde 26
Ruime woning met een zee van licht en balkon op het 
westen. Woonoppervlakte 114m2, Balkon 19m2, 
2 parkeerplaatsen.

Vincent van Goghstraat

01-10-2009 en vervallen termijnen (7%)  

Lies de Kruijffgaarde 2

Brandweer

midden in Nuenen

Lies de Kruijffgaarde 16
Fraaie woning met een enorm tuinterras op het zuiden. 
Woonoppervlakte  96m2, Balkon/terras 94m2, 
2 parkeerplaatsen.

VERKOCHT
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