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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. 

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

10 jubilarissen 
bij RKVV 
Nederwetten

Winnaars 
graffiti 
workshop 
Vincentre
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Feestmiddag 
voor Club Sam 
in De Kievit

Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl
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kleurmijninterieur.nl

IVN-wandeling Dommeldal en 
Boktse beemden
Het IVN Nuenen houdt een natuurwandeling langs de oever van de Dommel en 
door de Boktse Beemden. Zondagmiddag 15 september laten natuurgidsen het 
publiek meegenieten van al wat groeit en bloeit in het gebied dat bekend staat 
om haar landschappelijke schoonheid.
Waterschap de Dommel heeft de laatste jaren veel werk verricht om de Dommel 
schoner, mooier en natuurvriendelijker te maken. “Welke veranderingen treffen 
wij aan? Hoe reageren de planten en de dieren er op? De Boktse Beemden zijn 
de hooilandjes van weleer. In de slootjes en de drassige weide staan waarschijn-
lijk nog heel veel planten in bloei. Wie gaat er mee om dit alles te zien?”
Vertrek zondag 16 september 14.00 uur per fiets vanaf Het Klooster. Start wan-
deling om 14.30 uur vanaf de hoek Italiëlaan/Anconalaan in Eindhoven. Water-
dicht schoeisel is echt nodig en eventueel iets te drinken. Duur van de wandeling 
ca. 2 uur. Iedereen is welkom en deelnemen is gratis. Informatie tel. 040-2421423. 

Start van het project goed nabuurschap

Wat doe jij voor een ander…..?
Vergrijzing, de schaarste en kostbaarheid van de professionele zorg en de 
huidige maatschappelijke ontwikkelingen: het versterken en ondersteunen 
van zorg voor elkaar is van toenemend belang. De komende 14 weken 
wordt de promotiecampagne “voor & met elkaar, natuurlijk!” uitgezet in 
de Gemeente Nuenen. 

Het doel van dit project is om mensen 
bewust te maken van de positieve rol 
die zij kunnen spelen binnen de Ge-
meente Nuenen en dan met name in 
de eigen buurt of omgeving, oftewel 
het stimuleren van ‘nabuurschap’. Na-
buurschap is het geven van hulp aan 
mensen zonder tussenkomst van pro-
fessionele organisaties.

Om de week kunt u hier een interview 
lezen van actieve Nuenenaren, waarin 
zij in het kort vertellen wat zij doen, 
voor wie en waarom. Daarnaast horen 
bij deze campagne posters, die u te-
genkomt door heel Nuenen. Ook de 
basisscholen betrekken we bij deze 
campagne. Zo kunnen leerlingen van 

Ruit d’r uit

Kabaal langs het kanaal 
Door Elwien Bibbe

n Eindhoven, Son & Breugel, Lieshout, Aarle-Rixtel, Nuenen, Gerwen, 
Nederwetten en Beek & Donk stapten afgelopen zondagmorgen tiental-
len mensen op de fiets om te protesteren tegen de Ruit om Eindhoven. 
Daarbij maakten ze zo veel mogelijk lawaai. Met ratels, trommels, fluiten, 

toeters en sirenes voerde de tocht naar het verzamelpunt fietscafé en zorgboer-
derij Krakenburg aan het Wilhelmina kanaal. 
Verschillende sprekers namen daar het 
woord. Frans Zaal en John Carp, IVN 
Son, initiatiefnemers van de protestac-
tie zetten samen met een aantal anderen 
de tegenargumenten nog eens goed op 
een rijtje. Grote vraagtekens worden ge-
zet bij de verwachte groei in de mobili-
teitsbehoefte in de regio. Is die niet 
berekend met verouderde gegevens? 
Inmiddels zitten we met een economi-

sche crisis, de vraag naar bedrijventer-
rein neemt af en de regio vergrijst. Dit 
zet de noodzakelijkheid van de weg op 
losse schroeven.
Nol Verdaasdonk, Brabantse Milieufe-
deratie, ziet in de aanleg van de weg een 
grove aantasting van een van de weinige 
beekdalen die Brabant nog rijk is. Op 
een van de fraaiste plaatsen in het Dom-
meldal komt nu weer een weg. En dat 
nog los van de kosten, waarvan je je af-
vraagt of die in crisistijd nog wel aan-
vaardbaar zijn.
En Margot van Niele, onderneemster en 
omwonende betoogt dat er honderden 
miljoenen geïnvesteerd gaan worden in 
Old Scool asfalt. Op de Automotive 
Campus wordt onderzoek gedaan naar 
een andere manier om het file probleem 
op te lossen: Smart Mobility. Daar wor-
den ook honderden miljoenen in geïn-
vesteerd. “Waarom passen we die 
nieuwe oplossingen niet toe in Brain-
port?”
Arjan van Haarlem van het NOC 
(Noord-Oost-Corridor) platform ziet 
de Ruit ‘als een zaak van bestuurders’. 
Zij willen de ruit.

Vanuit de provincie waren Theo Bouw-
man van Groen Links en Stijn Smeul-
ders van de PvdA, beiden tegenstanders 
van de Ruit aanwezig. “De komende we-
ken zijn de gemeenteraden aan zet,” 
stellen zij. “En dan zal pas duidelijk wor-
den of er draagvlak is”. In Nuenen verga-
dert de Commissie Ruimte op 1 oktober. 
De agenda is echter nog niet bekend.

In 1968 lanceerde Rijkswaterstaat de 
eerste plannen over een Ruit rondom 
Eindhoven. En sindsdien hebben pro-
testen de plannen vijf keer weten te ver-
ijdelen.

Zomerfeest  
Kiddies
Zaterdag 21 september van 10.00-12.00 
uur zijn zowel de ouders als de kinderen 
van KIDDIES van harte welkom op het 
zomerfeest in de tuin van KIDDIES. 
Broertjes en/of zusjes, opa’s en oma’s zijn 
ook welkom.
Het zomerfeest zal in het teken staan van 
BIBA-boerderij. Er wordt geschminkt, 
koeken versierd, gesprongen, gedanst, 
gezongen en nog veel meer leuks.
Er is ook een dierendokter aanwezig, dus 
neem je zieke/gewonde knuffeldier mee, 
om deze door de dierendokter te laten 
nakijken.
Limonade voor de KIDS en koffie en 
thee voor de ouders, met natuurlijk wat 
lekkers erbij!
Laat als ouder even weten of jullie er wel 
of niet bij zijn. Mail naar:
oudercommissiekiddies@gmail.com
of schrijf je in op de intekenlijst die bij 
Kiddies komt te hangen.

de onderbouw deelnemen aan een 
kleurwedstrijd. En leerlingen van de 
bovenbouw dagen we uit om een actie 
te bedenken en uit te voeren, waarbij 
ze iets doen voor een ander. Dat kan 
van alles zijn. Elke school mag één ac-
tie indienen voor de wedstrijd. De be-
treffende klas voert de actie uit, maakt 
foto’s en een kort verslagje. Uit alle 
deelnemende scholen wordt één win-
naar gekozen, de winnaar wint een 
prijs voor de hele klas.

Meer informatie?
Servicepunt, Berg 22C, 5671, CC 
Nuenen, (040) 283 16 75, 
gemeentehuis@nuenen.nl

Het Iers sessieseizoen gaat 
weer van start
“Het is alweer september en na een mooie zomer is het goed om weer met 
de Ierse sessies in dorpsboerderij Weverkeshof te gaan starten,” vindt Kees 
van Wijnen. “Onze trouwe muzikanten en bezoekers weten niet beter dan 
dat we altijd op de tweede zondag van de maand de sessie houden, maar dit 
keer beginnen we op de derde zondag van september. Diegenen die afgelo-
pen zondag op de Weverkeshof geweest zijn voor de Ierse muziek hebben 
daar de boekenbeurs aangetroffen. Daarom beginnen we dit jaar dus een 
weekje later.”

Ook in oktober is de Ierse sessie op de 
derde zondag van de maand en op 3 
november vindt voor de derde keer 
het Ierse Sessie festival plaats. Weder-
om in de horecagelegenheden rond-
om het Park , in Weverkeshof en met 
’savonds twee afsluitende optredens in 
Het Klooster. En dat alles helemaal 
gratis. De sponsoring is rond. 

Nieuwsgierigen kunnen vast kijken op 
www.ierssessiefestivalnuenen.nl

“Maar eerst gaan we aanstaande zon-
dag vast warm draaien, zo vooruitlo-
pend op dit mooie evenement. De 
muzikanten hebben nieuwe nummers 
geoefend, festivals zijn bezocht en je 
kunt wel zeggen dat iedereen super 
gemotiveerd is om er weer tegenaan te 
gaan. De sessie in Nuenen is voor ve-
len één van de gezelligste van Neder-
land”, volgens Kees.

Voor nieuwe deelnemers is er altijd 
plaats. Aanstaande zondag op 15 sep-
tember beginnen de muzikanten om 
13.00 uur met stemmen. Daarna vol-
gen vier uur lang pubsongs, ballads, 
snelle en langzame tunes. Kortom een 
middag met vier uur lang muzikale ge-
zelligheid.



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 15 t/m 21 september 2013 wordt gecollecteerd door 
de Nierstichting Nederland.

(DORPS)KERN MET PIT?
Kern met Pit is een jaarlijkse wedstrijd georganiseerd door Koninklijke 
Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM). Via de wedstrijd Kern 
met Pit dagen we bewonersgroepen uit om hun idee voor de leefom-
geving binnen een jaar te realiseren. Wie dat voor elkaar krijgt, ont-
vangt het predicaat Kern met Pit en duizend euro.
 
De beste ideeën mogen deelnemen aan de wedstrijd. Ben je eenmaal 
binnen, dan opent dat deuren. Gedurende het uitvoeringsjaar staan 
we voor je klaar met tips en met contacten in ons netwerk. 
 
Heb jij een idee voor je leefomgeving? Kern met Pit wordt jaarlijks 
georganiseerd. De inschrijving start elk jaar op 1 september.

Kijk voor meer informatie op www.kernmetpit.nl

vraag om vergunning op grond van de A.P.V. en bijzondere wetten 
ingekomen:

•	 Aanvrager:	Cafe	de	Stam	voor	het	organiseren	van	een	dorpsfeest	
in de vorm van kermisattracties op het wegdeel Gerwenseweg, 
gelegen tussen de Mgr. Frenkenstraat en de Akkerstraat inclusief 
de ventweg in de periode van 18 tot en met 21 oktober 2013.

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

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

Nuenen, 12 september 2013.

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

Een reguliere bouwvergunning 2e fase verleend voor:

Datum Dossiernr. Bouwadres Bouwactiviteit Verzend- 
besluit     datum  

04/09/2013	 N-RB-2013-1001	 Stationsweg	10	 Vergroten	werkplaats	 04/09/2013	
 

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 
10.000, 5670 GA Nuenen.

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

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten

•	 aan	Werkgroep	MOV	van	Parochie	Nuenen	en	Ambtsgroep	ZWO	
van Prot. Gemeente Nuenen zijn vergunning en ontheffing verleend 
voor het organiseren van een wereldmarkt op 22 september 2013 
in het Park (verzenddatum 27 augustus 2013);

•	 aan	 wandelsportvereniging	 Nuenen	 is	 een	 vergunning	 verleend	
voor het organiseren van de 5e Vincentwandeling op 29 september 
2013,	 waarbij	 de	 start	 en	 finish	 plaatsvinden	 vanaf	 S.C.A.	 d’n	
Heuvel (verzenddatum 4 september 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.

ACTIEPLAN OMGEVINGSLAWAAI
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen maken bekend, 
dat ze op 3 september een actieplan hebben vastgesteld als bedoeld 
in de Wet milieubeheer (hfst. 11) en de Regeling geluid milieubeheer. 
De agglomeratie Eindhoven, bestaande uit de gemeenten Eindhoven, 
Helmond, Veldhoven, Best, Nuenen en Geldrop-Mierlo, heeft geza-
menlijk invulling gegeven aan de Richtlijn omgevingslawaai. Dit houdt 
in, dat gezamenlijk een actieplan is opgesteld.

Het collegebesluit, het Actieplan en de overige daarop betrekking 
hebbende stukken liggen met ingang van 6 september 2013 gedu-
rende zes weken (tijdens kantooruren of op afspraak) op de gemeen-
tesecretarie,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	te	Nuenen,	bij	de	balie	Wonen	
en	Openbare	Ruimte,	voor	eenieder	ter	inzage.

Het actieplan en de onderliggende geluidsbelastingkaart zijn ook in 
te	zien	op	de	internetsite	van	het	Samenwerkingsverband	Regio	Eind-
hoven	(SRE):	http://atlas.sre.nl/eurichtlijn.
 
De verplichting tot het opstellen van een actieplan is opgenomen in 
artikel 122 van de Wet geluidhinder en vloeit voort uit de implemen-
tatie	van	de	Europese	Richtlijn	omgevingslawaai	in	Nederland.	Cen-
traal	in	het	plan	staan	de	zogenaamde	‘plandrempels’.	Als	de	geluids-
belasting hoger is dan de plandrempel, worden ook de voorgenomen 
maatregelen aangegeven waarmee de overschrijdingen ongedaan 
kunnen worden gemaakt.

Het ontwerp van het actieplan is in een eerder stadium vastgesteld en 
gepubliceerd, waarbij iedereen zijn zienswijze daarover naar voren kon 

brengen. Er zijn geen zienswijzen ingediend, zodat het hoofdstuk in 
het plan dat betrekking heeft op de gemeente Nuenen in het defini-
tieve actieplan niet is aangepast ten opzichte van het ontwerp.

Tegen	vaststelling	van	het	actieplan	is	geen	bezwaar	of	beroep	mogelijk.

Nuenen, 12 september 2013

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN  
‘OUDE LANDEN 2013; GEMEENTE 
NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken, in 
overeenstemming met het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimte-
lijke	ordening,	bekend	dat	het	ontwerp-bestemmingsplan	‘Oude	Lan-
den	2013’	met	ingang	van	13	september	2013	gedurende	zes	weken	
voor een ieder ter inzage ligt.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan kan op het gemeentehuis, Jan van 
Schijnveltlaan	2	te	Nuenen	worden	 ingezien.	Het	plan	 is	ook	raad-
pleegbaar via de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl. Het 
ontwerp-bestemmingsplan	 ‘Oude	 Landen	 2013’	 kan	 rechtstreeks	
worden geraadpleegd via de volgende link: http://www.ruimtelijke-
plannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0820.BPNuenOude-
Land2013-C001	
Het ontwerp-bestemmingsplan kan op het gemeentehuis worden 
ingezien	bij	de	balie	Wonen	en	Openbare	Ruimte.

Het bestemmingsplan
Het	nieuwe	bestemmingsplan	Oude	Landen	2013	betreft	een	conser-
verend (beheersmatig) bestemmingsplan. Uitgangspunt van het plan 
is een actualisering van de bestaande en op grond van het nog gel-
dende bestemmingsplan mogelijke situatie. Ingrijpende nieuwe ont-
wikkelingen zijn in het plan niet meegenomen.
 
Zienswijzen
Binnen de termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk een 
gemotiveerde zienswijze met betrekking tot dit ontwerp-bestemmings-
plan kenbaar maken aan de gemeenteraad van Nuenen, Postbus 
10.000, 5670 GA Nuenen. Een zienswijze kan ook mondeling kenbaar 
worden	gemaakt	bij	de	heer	G.J.	Andriessen	van	de	afdeling	Ontwik-
keling en Handhaving (telefoonnummer 040-2631648).

Nuenen, 12 september 2013.
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

WIJZIGINGEN DRANK- EN HORECAWET
In	januari	2013	is	de	gewijzigde	Drank-	en	Horecawet	ingegaan.	Op	
grond hiervan is de gemeenteraad verplicht voor 1 januari 2014 een 
verordening vast te stellen. In de verordening moeten regels gesteld 
worden voor paracommerciële instellingen om oneerlijke mededinging 
te voorkomen. 

Belangrijkste wijzigingen
•	 Een	verbod	op	happy	hours	en	andere	prijsacties.	
•	 Een	verbod	op	het	houden	van	feesten	en	partijen	in	paracom-

merciële kantines die geen verband houden met de hoofdactiviteit 
van de instelling. 

Regels onderdeel van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Op	3	september	2013	heeft	ons	college	het	concept	van	afdeling	8a	
van de Algemene Plaatselijke Verordening vastgesteld. 
Wij stellen iedereen in de gelegenheid om zijn of haar zienswijze te 
geven	op	dit	concept.	Omdat	het	direct	of	indirect	gevolgen	heeft	voor	
uw bedrijf of instelling sturen we u het concept hierbij toe. De in-
spraaktermijn loopt van zondag 8 september tot en met zaterdag 19 
oktober 2013.

Hoe kunt u reageren?
U kunt uw zienswijze schriftelijk sturen aan het college van burgemees-
ter en wethouders, postbus 10.000, 5670 GA  Nuenen. 
U kunt uw zienswijze ook mondeling toelichten op de inspraakavond. 
Deze wordt gehouden op maandag 30 september van 19.30 tot 21.00 
uur. Wanneer u naar de inspraakavond komt verzoeken wij u dit 
uiterlijk vrijdag 27 september 12.00 uur te melden via emailadres 
m.vanonzenoort@nuenen.nl.

Vervolg
Na afloop van de inspraakprocedure stelt ons college de concept APV 
vast en vraagt de gemeenteraad deze vast te stellen. Dit is naar ver-
wachting in de raadsvergadering van december. De regels gelden 
vanaf 1 januari 2014. 

Vragen?
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met mevrouw M.P.A. 
van	Onzenoort,	via	(040)	2631	671.

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

HOE MAAKT U UW HUIS   
ENERGIENEUTRAAL?
Droomt u ervan om met uw woning zoveel mogelijk energie zelf op te 
wekken? Dan is het energieneutraal maken van uw woning misschien 
iets	voor	u.	De	regio	Zuidoost-Brabant	heeft	als	ambitie	om	energie-
neutraal te worden. Met de cursus 'Hoe (ver)bouw ik mijn huis vol 
energie’	 wil	 de	 regio	 huiseigenaren	 stimuleren	 om	 hun	 energieneu-
trale droom waar te maken. 

Cursus helpt u op weg
In	het	najaar	kunt	u	in	de	regio	Zuidoost-Brabant	meedoen	aan	de	
cursus 'Hoe (ver)bouw ik mijn huis vol energie – oftewel - Hoe maak 
ik	mijn	energieneutrale	droom	waar?’.	De	cursus	is	bestemd	voor	par-
ticulieren en biedt een praktische handleiding om van een droom, via 
ontwerp naar uitvoering te komen. De cursus biedt een uitgelezen 
kans om in contact te komen met andere woningeigenaren, waarmee 
u informatie en ervaringen kunt uitwisselen. Kijk voor meer informatie, 
de kosten en om u aan te melden op www.hoebespaarikenergie.info. 
Op	deze	regionale	website	vindt	u	ook	tips	om	uw	huis	energiezuiniger	
te maken en informatie over subsidiemogelijkheden.

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	 03/09/2013	 N-HZ-2013-	 De	Vlos	24A	 Vergroten	raam	in		 	
  0095  voorgevel  

Regulier	 03/09/2013	 N-HZ-2013-	 Kerkhoef	8	 Veranderen	tuinhuis	en		 	
  0096  wijzigen gebruik ten behoeve 
    van een Bed & Breakfast  

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

Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij het college van burgemeester en wethouders is de volgende aan-

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD



PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

  

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

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

PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

  

SPEciAALzAAK
iN AARdAPPELEN

gROENTE EN FRUiT

PARKSTRAAT 12
Nuenen, 040-2840408

Groente
& Fruit

WeekeNDreclame: 13 & 14 SePt: 
Holl. Spitskool, panklaar, 1/2 kilo  0,69
chiquita Bananen, hele kilo  1,25
champignons, per bakje  ............ 0,69
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 16 SePtemBer:

Zuurkool van ‘t Vat, 1/2 kilo  0,89
DINSDag 17 SePtemBer:

Holl. Bloemkool, per stuk  ....... 0,99
WOeNSDag 18 SePtemBer:

rodekool, panklaar, 1/2 kilo .............. 0,69
DONDerDag 19 SePtemBer:

Worteltjes, panklaar, 1/2 kilo  ........... 0,89
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
geHele Week VaN 13 t/m 19 SePt:

Delbart appels, hele kilo  .......... 1,69
muskaat Druiven, hele kilo  ... 2,49
kersverssalade, 250 gram  ..... 1,59
Perssinaasappels, 12 stuks  . 1,99

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

     

Aanbiedingen KERSVERS
Bijna al onze broodjes 

gaan warm de deur uit!!

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 

3 Katenhaasjes
 6,00
100 gr. Gebraden Gehakt +
100 gr. Cervelaatworst, samen 2,00
Cordon Belgique
100 gram ......................................2,45
Carpaccio Misto
100 gram ......................................2,10
Ham Gehakt Wellington
per stuk .........................................1,75
Haas in ‘t Groen
100 gram ......................................2,10

Elke dag een extra koopje!!

kOOPJe

SPecIal

Pakje SpeculaaS
(eIGeN BakkeRIj)  € 3,-
R.B. cRoISSaNtS

3 voor € 2,-Hollands 
Appeltaartje

€ 4,-
IEDERE MAANDAG = BROODDAG
4 Hele broden naar keuze & 
12 zachte broodjes voor

€ 8,95
IEDERE WEEK 
HET BROOD VAN DE WEEK

 voor € 1,75

geldig t/m zaterdag 14 september

glasbedrijf

smits b.v.
isorama

sinds 1976

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

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

info@glasbedrijfsmits.nl • www.glasbedrijfsmits.nl

Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68

www.raaymakersbv.nl

Keukens
• apparatuur
• werkbladen
• renovatie

Exterieur
• renovatie
• kozijnen
• ramen
• deuren
• dakkapellen
• overkappingen
• verbouwingen

Interieur
• deuren
• schuifkasten
• maatkasten
• en-suite
• plafonds
• vloeren
• architraven

Doe-het-zelf
Winkel

STIJLVOLLE KEUKENS
op maat en naar wens gemaakt

KijK voor onze aanbiedingen op www.sandersparKet.com

Gespecialiseerd in 

tradionele parketvloeren

T  040 283 16 96

F   040 283 95 09

De Pinckart 9

5674 CB Nuenen

E  ln.nenowhv@ofni 

I   www.vhwonen.nl

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

19
92

2

raamdecoraties, shutters &

horren 

overgordijnen & inbetweens

vloerbedekking

karpetten & kleden op maat

marmoleum, vinyl & pvc-stroken

Kijk nu op onze website

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



Olijf
r e s t a u r a n t

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

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

Menu Olijf 
Voorgerecht

Kalfscarpaccio | pijnboompitten | truffel | Parmezaanse kaas
***

Tussengerecht
Gamba | tomaat | pesto | paprika

***
Hoofdgerecht keuze

Zalm | Mediterrané
óf

Runderhaas | biet | paddenstoelen | aceto balsamicojus
***

Nagerecht
Witte chocolade | amarene kersen

€ 34,50 per persoon

Wij kijken er naar uit u te mogen ontvangen.

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

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

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

Vincent van Goghplein 97 
 

www.seniorwebnuenen.nl 

GARANTIEBEDRIJF

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

Tel. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

EUROTEMPEST

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

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

e-mail: info@eurotempest.nl
web:    www.eurotempest.nl

EUROTEMPEST

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

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

e-mail: info@eurotempest.nl
web:    www.eurotempest.nl

certified teMPeSt SySteMS

Jos Martens Managing director
 ceSG registered teMPeSt certification tester

eUrOteMPeSt B.V. tel: +31 402 90 69 34

de Huufkes 56-58 fax: +31 402 91 33 23

5674 tM Nuenen Mob:  +31 627 11 90 82

the Netherlands e-mail: jm@eurotempest.nl

 Web: www.eurotempest.nl

Eurotempest zakenkaartje.indd   127-06-12   15:24

EUROTEMPEST

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

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

e-mail: info@eurotempest.nl
web:    www.eurotempest.nl

EUROTEMPEST

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

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

e-mail: info@eurotempest.nl
web:    www.eurotempest.nl

c e r t i f i e d  t e M P e S t  S y S t e M S

Jos Martens Managing director
 ceSG registered teMPeSt certification tester

eUrOteMPeSt B.V. tel: +31 402 90 69 34

de Huufkes 56-58 fax: +31 402 91 33 23

5674 tM Nuenen Mob:  +31 627 11 90 82

the Netherlands e-mail: jm@eurotempest.nl

 Web: www.eurotempest.nl

Eurotempest zakenkaartje.indd   1 27-06-12   15:24

Eurotempest B.V. is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het 
modificeren van computer hardware. Ons bedrijf heeft klanten door 
heel Europa, met name overheidsinstellingen. Om ons team te 
versterken zijn wij met onmiddellijk ingang op zoek naar een:

ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER
Het betreft een functie in fulltime dienstverband. 
De werkzaamheden bestaan uit de volgende onderdelen:
•	 Alle	voorkomende	administratieve	werkzaamheden
•	 Beantwoording	telefoon/ontvangen	bezoekers
•	 Ondersteuning	van	sales	en	finance 

Kandidaten voor deze functie dienen een afgeronde administratieve 
opleiding te hebben met een goede kennis van de Engelse taal, in 
woord en geschrift.
Verder wordt van de kandidaten verwacht dat zij zelfstandig te kun-
nen werken binnen een gemotiveerd team. Leeftijd 18 tot 35 jaar.

Eurotempest B.V. biedt: 
•	 ½	jaar	contract	met	mogelijkheden	tot	vast	contract; 
•	 goede	primaire	en	secundaire	arbeidsvoorwaarden; 
•	 prettige	werksfeer	in	een	enthousiast	team.

Sollicitaties samen met CV ontvangen wij graag binnen 14 dagen  
via email of post, te richten aan:

Mw. M. J. Machiels
Eurotempest B.V. 
De Huufkes 56-58 
5674 TM NUENEN
martina@eurotempest.nl 
www.eurotempest.net

Voor meer informatie aarzel niet, mail of bel 
met Mw. M. Machiels 040-2906934.

Acquisitie	naar	aanleiding	van	deze	
vacature wordt niet op prijs gesteld

MAATWERK

KEUKENS/RENOVATIE

BADMEUBELS

KASTEN

Showroom:
Opwettenseweg 88
5674 AD Nuenen

Tel: 040 295 20 83
info@vandekerkhof.nu
www.vandekerkhof.nu

I N t e r I e u r b o u w
N u e N e N

Grootste
Vlooienmarkt

van
Nuenen!

14 en 15 september 2013
www.scoutingpantarhei.nl

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

Website: www.andrevanrooij.nl

Kwaliteit is belangrijk,
want we zien u graag terug!

_______________________________
Een bezoek meer dan waard!

Volop bloeiende
Winterharde Violen
GrootbloemiG - mini - Alles vAn eiGen kwekerij

Potchrysanten & Hei
Snijbloemen &
Boeketten

vanaf € 7,95

Vacaturebank vrijwilligers week 37
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 

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

(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN

MULTI PRINTEN

Steun ons 
in de strijd 

tegen 
littekens!

geef op 20.21.22

www.brandwondenstichting.nl
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Het koor CantAnimus startte met een 
prachtoptreden met muziek "van 

Schubert tot Shaffy". Bekende en min-
der bekende nummers werden gezon-
gen. Het publiek genoot en gaf een 
staande ovatie als dank. 
Daarnaast verzorgde Caspar een in-
termezzo op accordeon. Hij weet als 
geen ander om het publiek te ontroe-
ren. Een mengeling van melancholiek, 
romantiek met een weemoedige on-
dertoon. 
Na de pauze was Eva aan de beurt. 
Met haar voorstelling “verwoest….
eindig” strandt zij in de woestijn. Hoe 
is ze hier verzeild geraakt? Welke 
voetstappen volg je als je alleen bent? 
En wie is toch degene die antwoord 
geeft? Een zoektocht naar het “on-
noembare” en een spel tussen illusie 
en werkelijkheid in een muziekthea-
trale voorstelling. De stem van Eva is 
er één met een gouden randje. Het 
soort stem dat kippenvel bezorgt. Ge-
nieten met volle teugen van een zang-
en acteertalent van Hollandse bodem. 
Eva zal met deze voorstelling het land 
ingaan. De bezoekers hebben een pri-
meur meegemaakt maar we zullen ze-
ker meer van Eva gaan zien en horen.

Voor meer info: 
verwoesteindig@gmail.com

Feestmiddag voor 
Club Sam in De Kievit
Gezichten met een brede lach, kreten van plezier en geanimeerde gesprek-
ken. Live gitaarmuziek en zang, een schminkhoek, karaoke en een barbe-
cue. Het was er allemaal afgelopen zaterdag in speeltuin De Kievit. De Lions 
Club Nuenen organiseerde een spetterende feestmiddag voor de kinderen 
van Club Sam, ouders, broertjes, zusjes en vrijwilligers. Letterlijk, want er 
kwamen flink wat regenbuien over. Dat mocht de pret niet drukken. 

Club Sam is een Nuenense activitei-
tenclub voor thuiswonende kinderen 
met een beperking. Iedere week orga-
niseren vrijwillige begeleiders activi-
teiten voor de kinderen en daarvoor is 

Warm hart
Dat meer mensen Club Sam een warm 
hart toedragen, blijkt uit het feit dat ze 
spontaan werden gesteund door ver-
schillende partijen. Keurslagerij Evert 
Tebak verzorgde kosteloos de barbe-
cue, het bestuur van de speeltuin stel-
de de ruimte beschikbaar, Jos Habra-
ken rekende een vriendenprijsje voor 
zijn entertainment en Jordana van de 
Langenberg schminkte de kinderen 
tegen een kleine vergoeding. “Ik heb 
zulke pure, gave, positieve en oprechte 
vrolijkheid mee mogen maken. Dat 
heeft me geraakt,” zegt Jordana. Ove-
rigens kan iedereen die dat wil, dit zelf 
ervaren. Club Sam is namelijk op zoek 
naar extra vrijwilligers. 

Kijk voor meer informatie op: 
www.clubsam.nl.

Het Klooster ook geschikt voor kleine producties

Eva van den Bosch: een stem      
met een gouden randje
Door Josine Janssen

De Nuenenaar Daan Verbaan, gebo-
ren in 1930, heeft een theaterproduc-
tie “verwoest….eindig” samengesteld 
met zijn kleindochter Eva van den 
Bosch, zijn dochter Ruth Verbaan en 
zijn schoonzoon Caspar van der Vin-
ne. Een kleine productie maar zeker 
niet minder mooi. Ongeveer 200 toe-
schouwers waren aanwezig om te ge-
nieten van de zang- en acteerkunsten.

De inleiding werd gehouden door 
Daan. “Het gaat in feite om de verjaar-
dagen van mijn vrouw en mezelf, we 

zijn samen 167 jaar, dat is niets maar 
als je 1 en 6 en 7 optelt, wordt dat 14 en 
als je weer de 1 en 4 optelt, is dat 5 en 
dus een jubileum. Maar het gaat ook 
vooral om mijn kleindochter Eva een 
podium te bieden als start voor haar 
podium carrière nu zij is afgestudeerd 
aan de kunstacademie in Arnhem. Om 
haar optreden aan te vullen treedt het 
koor CantAnimus op waarvan mijn 
dochter Ruth voorzitter en sopraan is 
en mijn schoonzoon Caspar compo-
nist/dirigent. Eigenlijk met een beetje 
fantasie een familie optreden.” 

________________________________ 

“De stem van Eva is er één 

met een gouden randje”
________________________________ 

PvdA Nuenen c.a, voor faseren     
Ruit rond Eindhoven
De redactie van dit blad biedt iedere week een politieke partij de mogelijk-
heid zich tot de Nuenense burgers te richten. Deze week de PvdA.

De Noordoostcorridor, ook wel de Ruit 
om Eindhoven en Helmond genoemd, 
omvat de opwaardering van de N279 
tussen Veghel en Asten en de aanleg 
van een nieuwe weg langs het Wilhel-
minakanaal tussen Ekkersrijt en Beek 
en Donk. Het betreft een oud en om-
vangrijk dossier uit de jaren zestig van 
de vorige eeuw. Rijk en regio hebben al 
vijf keer eerder een plan voor zo'n ruit 
in procedure gebracht.

De PvdA Nuenen is van mening dat op 
dit moment er onvoldoende is bewe-
zen dat deze extra weg echt problemen 
oplost.

Het risico is aanwezig dat juist door 
aanleg van de Oost-West verbinding 
tussen Ekkersrijt en Beek en Donk en 
de afslag en oprit bij Bavaria er juist ex-
tra verkeer door het midden gebied 
aangetrokken wordt.

Zolang de nut en noodzaak niet is aan-
getoond pleiten wij voor faseren, eerst 
de N279 opwaarderen. Eerst bestaand 
asfalt versterken voordat je overgaat 
tot de aanleg van nieuw asfalt.

Het tracé HI 1 wat de CDA Gedepu-
teerde Ruud van Heugten nu voorlegt 
en waar 12 september een definitief be-

sluit over genomen gaat worden is voor 
ons veel te mager.
Bij de keuze van dit HI1 tracé zijn alle 
afspraken/beloften over tunnels en 
verdiepte ligging etc... in verband met 
geldgebrek geschrapt.
Dit betekend dat er nu een vierbaansweg 
op maaiveldniveau dit landschap gaat 
doorsnijden. Wanneer je nu zo een kale 
vierbaansweg aanlegt zal dit ook nooit 
meer verbeteren, een tunnel of een ver-
diepte ligging gaat nooit meer gereali-
seerd worden.

Als er 12 september toch een tracé ge-
kozen moet worden, dan zetten wij net 
als Laarbeek en Son en Breugel in op 
het tracé HI3, met een geboorde tunnel 
in plaats van een 1100 meter lange 
brug op poten door het Dommeldal.

Fractie PvdA Nuenen, 
Aaltje Schouten-Saarloos, 

06-51935483

Wie slaat de spijker op zijn kop
Af en toe moet je met een gematigde belangstelling de kranten lezen om te 
vernemen hoe de weergave van de journalist is van hetgeen hij of zij heeft 
geconstateerd in een commissie- of raadsvergadering. Je kunt het er dan 
mee eens zijn, oneens kan ook of af en toe constateren of hij of zij wel in 
dezelfde vergadering heeft gezeten als de raads- en commissieleden. Dit 
alles kan gebeuren, maar wat ons daarbij opvalt is dat er ook lezers zijn die 
op het artikel een reactie geven en dat vinden wij bijzonder interessant. Nog 
interessanter is de teneur van die reacties. Het blijkt dat lezers van deze 
artikelen wel degelijk een mening hebben. 

Er gebeurde iets heel opvallends tij-
dens de laatste commissievergadering 
in onze gemeente Nuenen c.a. Het 
college deed een voorstel om de be-
volking te raadplegen, via een referen-
dum, hoe ze denkt over de toekomst 
van onze gemeente. De commissie be-
paalt dan of dit voorstel doorgeleid 
kan worden naar de eerstvolgende 
raadsvergadering. Het onderwerp re-
ferendum was binnen twee minuten 
afgehandeld en komt niet in de raad. 
Wel wil men nog nadenken over een 
meting van de bestuurskracht maar 
dan liever in groter verband nl. de ge-
meenten van de Dommelvallei zijnde 
Geldrop/Mierlo, Nuenen c.a. en Son 
en Breugel.

Door hetgeen is voorgevallen wordt 
naar onze mening een grondrecht van 
de bevolking ontnomen. De bevolking 
kan zich bij de verkiezingen uitspre-
ken en hun voorkeuren kenbaar ma-
ken, maar er zijn momenten dat dit 
ook tussentijds kan. Dit heet een 
volksraadpleging.

Een zeer kleine groep commissieleden 
belet de gehele bevolking zich uit te 
spreken over een vraagstuk wat in on-
ze gemeente zeer actueel is. Zeker is 
dat ze zich kunnen beroepen op hun 
mandaat wat ze ruim drie jaar geleden 
hebben gekregen. Dat de omstandig-
heden nu anders zijn en de toch al de-
plorabele toestand van de gemeente 
alleen nog maar is verslechterd, ne-

men ze op de koop toe. Dit is angstha-
zerij van het hoogste soort. Een refe-
rendum had duidelijkheid een richting 
kunnen geven maar het pluche is 
klaarblijkelijk aantrekkelijker als de 
keiharde realiteit. Er is een troost voor 
de bevolking. Op 19 maart 2014 mag u 
gaan stemmen en heeft u zelf de ha-
mer in de hand. Het zal ons niet verba-
zen als u dan de spijker op zijn kop 
slaat hetgeen als een mokerslag zal 
aankomen. Wilt u als bevolking niet 
zo lang wachten dan heeft u in ons de-
mocratische bestel nog altijd de mo-
gelijkheid om een burgerinitiatief te 
organiseren. De resultaten hiervan 
kunt u aanbieden aan de raad. Heeft u 
hierbij hulp nodig dan staat Lijst Pijs/
van Bruggen u gaarne terzijde. Een 
uitspraak van de gedeputeeerde Bert 
Pauli gedaan op 4 september j.l. tij-
dens de dialoogconferentie in het Evo-
luon te Eindhoven willen wij u niet 
onthouden. “Wij zullen elke gemeente 
een strenge spiegel voorhouden en als 
we moeten constateren dat ze geen 
cent meer te makken hebben dan 
moeten we heel snel stoppen met die 
flauwekul”. Dit is voor onze fractie 
heel herkenbaar en daarom zijn wij 
voor herindeling en hebben dit bij 
meerdere gelegenheden openlijk uit-
gesproken. 

Lijst Pijs/van Bruggen.
j.pijs01@onsnet.nu
jenb.van.bruggen@gmail.com 
a.vereyken9@upcmail.nl

Winnaars graffiti workshop 
Vincentre

Er was plaats voor 20 kinderen in de workshop die de uit Frankrijk afkomsti-
ge graffitikunstenaar Nowart, Arnaud Rabier, gaf tijdens zijn verblijf in Nue-
nen vorige week. De belangstelling voor de graffitiworkshop was echter zo 
groot, dat het Vincentre een aantal kinderen teleur moest stellen. De win-
naars werden bekend gemaakt tijdens de afscheidsreceptie van Nowart op 
vrijdag 4 september. De winnaars waren Tess van de Vorst (10) en Niels We-
ver (13). Ze kregen beiden een boek over graffititechnieken en een bezoek 
aan het Vincentre voor hun hele klas. Nowart kreeg bij de workshops hulp 
van twee kunstenaars van Atelier Nuenen.
Nowart vervaardigde tijdens zijn verblijf drie grote schilderijen: een van de 
aardappeleters, en twee zelfportretten. Hij was hier op uitnodiging van Kees 
en Ingrid Rovers.

sponsoring altijd zeer welkom. De Li-
ons Club nam dit ter harte en bestem-
de de opbrengst van het Lions ‘Hol-
landse Nieuwe’ Festijn in juni van dit 
jaar voor de activiteitenclub. Met het 
geld organiseerden de Lions zelf de 
feestmiddag. “Voor ons is het niet mo-
gelijk om een feest als dit zelf te bekos-
tigen”, aldus Mark Deckers, voorzitter 
van Club Sam. Hij is dan ook oprecht 
blij met de feestmiddag: “De stralende 
mimiek op de snoetjes van de kinde-
ren is onbetaalbaar. Daar kan geen re-
genbui tegenop.” 

Niet alleen voor de kinderen, ook voor 
alle andere aanwezigen was het een 
heerlijke middag. Mark Deckers: “De 
sfeer was heel goed en ouders kregen 
de kans om ongedwongen met elkaar 
te praten.” Daarnaast hadden de vrij-
willigers hun handen vrij om te genie-
ten en konden broertjes en zusjes zich 
uitleven op de vele speeltoestellen. 

Informatie verspreiding: 06 - 48 69 89 19

Deze week: Magazine Nuance, 
Tuincentrum Coppelmans, Jong Wonen en Janssen Mode

Rond de Linde

Op zijn kant staan twee boeken van Khaled Hoesseini, de Vliegeraar en Dui-
zend schitterende zonnen. Voor wie ze nog niet gelezen had, kon voor 2 of 3 
euro zijn slag staan op de boekenmarkt van Weverkeshof. En er was meer: 
Ludlum, Grisham, Danielle Steel, Nicci French, maar ook John Irving, Joost 
Zwagerman, Oek de Jong, Connie Palmen, Wolkers, Mulish. En wel 5 exem-
plaren van Donna Tartt’s Kleine Vriend.
Voor wie graag leest van papier: wat niet verkocht is, wordt bewaard tot vol-
gend jaar. De opbrengst gaat naar een goed doel: Weverkeshof.

fgelopen zondag verzorgde DaanVerbaan-producties uit Nuenen in 
Het Klooster een aangenaam verrassend programma. Theatermaak-
ster Eva van den Bosch en het koor CantAnimus lieten hun kunsten 
zien en horen. Een bijzondere voorstelling door een bijzondere familie. A

Boekenmarkt     
Weverkeshof
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Nieuws met zaken Jong Wonen Slapen&Zo 
bestaat 30 jaar
Dit jaar bestaat Jong Wonen Slapen&Zo 30 jaar. Op 8 september 1983 zijn 
de ouders van Angelique Laurenssen-van Kooten, Henk en Jos van Kooten, 
begonnen in Deurne met een winkel in ‘meeneem-meubelen’. Angelique 
Laurenssen is zelf al 27 jaar werkzaam in de zaak en heeft veel geleerd van 
de oprichters, haar ouders, en in de loop der jaren veel ervaring en product-
kennis opgedaan.
Na enkele uitbreidingen en specialisa-
tie’s zijn ze nu gevestigd in Nuenen. 
Hier hebben zij keuze uit verschillen-
de boxsprings en een collectie bedtex-
tiel. Volgens Frans en Angelique 
Laurenssen vraagt de markt naar meer 
keuze in boxsprings. Een boxspring is 
eigenlijk een gestoffeerde bak met 
daarin binnenvering waardoor je over 
de hele lengte en breedte ‘vering’ krijgt 
en dus gelijkmatige ondersteuning. 
Met daarop een bijpassende (binnen-
vering) matras creëer je dat je een zeer 
comfortabel bed krijgt.
Wanneer je daar ook nog een matra-
stopper oplegd is het comfort hele-
maal compleet. Dit hoeft natuurlijk 
niet, aan u de keus! Zelfs aanpassingen 
in (lig)hoogte behoort tot de mogelijk-
heden. Ook kunt u bijpassende nacht-
kasten krijgen. Zo combineert u naar 
eigen wensen en smaak.
In de  winkel vind u al een complete 
vlakke boxspring vanaf 499,-. En een 
electrisch verstelbare boxspring com-
pleet vanaf 995,-. Op dit moment is 
men de meest complete ‘boxspring-
studio’ van Zuid-Nederland.
Angelique Laurenssen: “ Ik ben zelf al-
tijd aanwezig in de winkel en kan de 
klanten van een goed advies voorzien 
tegen de scherpste prijs, en voor de 
bezorging, montage en service komt 

mijn man bij de klanten. Het voordeel 
hiervan is dat wij altijd op de hoogte 
zijn en precies weten wat de klant wil!”

Fabrieks- en Magazijn stuntverkoop
Op donderdag 5 september wordt aan 
de Vincent van Goghstraat 38 in Nue-
nen, een fabrieks-en magazijn stunt-
verkoop geopend. Dit adres is slechts 
enkele maanden open en daar kunt u 
terecht voor opruiming boxsprings, 
matrassen, bodems en bedtextiel etc. 
tegen echte fabrieksprijzen.
Omdat Jong Wonen Slapen&Zo jarig 
is maakt u dit jaar kans op een gratis 
boxspring. (vraag naar de voorwaar-
den in de winkel).

Voor het beste advies, kwaliteit en de 
beste prijs moet u een keer binnenlo-
pen bij Jong Wonen Slapen&Zo aan de 
Vincent van Goghstraat 12 in Nuenen. 

Gezond Transport Prijs voor Van Dalen Transport
Op donderdag 6 september heeft Gezond Transport op de Carrosserie Vak-
dagen in Gorinchem de winnaars van de Gezond Transport Prijs 2013 
bekend gemaakt. Van Dalen Transport B.V. uit Nuenen is de beste in de 
categorie kleine bedrijven.

Veel belangstelling bij 
heropening Expert van Erp
Op donderdag 5 september jl. is Expert van Erp in Nuenen, na een totale 
verbouwing opnieuw open gegaan voor het publiek. De winkel aan de Voirt 
2c heeft meer oppervlakte dan voorheen en is ingericht volgens de laatste 
inzichten op winkelpresentaties. Daardoor is het assortiment fors uitge-
breid, overzichtelijk en ruim gepresenteerd zodat voor de klant een nog 
meer overwogen aankoop gedaan kan worden..Tijdens de openingsweek 
waren er talloze aanbiedingen en openingsdemonstraties waarvan ruim-
schoots gebruik is gemaakt.
Wilfred en Jack van Erp kijken met 
een goed gevoel terug op de openings-
week. Er waren diverse demonstraties 
en spectaculaire openingsaanbiedin-
gen. “We hebben een run gehad op 
onze openingsaanbiedingen,” vertelt 
Jack. “Op donderdag stonden er voor 
openingstijd al klanten voor de deur te 
wachten om de openingsstunt te be-
machtigen. Dit was dan ook een èchte 
prijsknaller! Ook de andere aanbie-
dingen zijn de deur uit gevlogen door 
het grote aantal bezoekers. Gelukkig 
hebben we van sommige artikelen ex-
tra kunnen inkopen, waardoor we vol-
doende voorraad hebben tot en met 
zaterdag 14 september.”  Een zeer ge-
slaagde opening dus voor Expert van 
Erp, bevestigde ook filiaalhouder 
Gertjan Verhallen, die zeer content 
was over zijn winkel.

Overzichtelijke, moderne en sfeer-
volle winkel
De nieuwe winkel heeft met het na-

drukkelijke gebruik van de Expert-
kleuren oranje, zwart en wit een over-
zichtelijke, moderne en tegelijkertijd 
sfeervolle uitstraling gekregen. In het 
midden van de winkel treft de klant 
een servicecenter aan. Zo is hierin 
ruimte gereserveerd voor het geven 
van demonstraties en het verkrijgen 
van extra informatie en advies, geba-
seerd op gebruiksvoordelen in plaats 
van technische specificaties. Ook 
Wilfred van Erp is enthousiast: “Het is 
een winkel met een compleet assorti-
ment, concurrerende prijzen en de 
Beste Service. De sfeer is warmer en 
huiselijker. Winkelen is bij deze aan-
winst voor Nuenen nu écht een bele-
venis.”
In de nieuwe winkel is een speciale in-
bouwwand gerealiseerd. Hier worden 
de specifieke inbouwmogelijkheden 
overzichtelijk voor onder meer vaat-
wassen, koelen en koken gepresen-
teerd. Jack: “Ook voor inbouwappara-
tuur kunt u bij ons terecht. We hebben 

Veel witgoed en inbouw apparatuur en een heel ruime keus.

een ruime keus en heel veel verschil-
lende merken. We komen geheel vrij-
blijvend bij u thuis om in te meten met 
een advies op maat als de klant daar 
naar vraagt. Na de aankoop bezorgen 
we het apparaat bij u thuis en we ver-
trekken pas als alles werkt.” Ook op 
het gebied van inbouwapparatuur 
bent u dus bij Expert van Erp aan het 
juiste adres.
Een begrip in Nuenen en in het con-
cept van Expert is het gemotiveerde 
winkelteam. Gertjan Verhallen hier-
over: “De kracht van deze winkel is 
naar mijn mening de persoonlijke be-
nadering en de kennis van de produc-
ten die we in huis hebben. Wij staan 
hier met een team dat graag de tijd 
neemt voor een klant en naar hem of 
haar luistert. Alleen zo kunnen we 
klanten immers helpen aan een helder 
en eerlijk advies. Voorop staat dat de 
klant met een tevreden gevoel de win-
kel verlaat en graag bij ons terugkomt.”

De prijs voor Gezond Transport ging 
bij de kleine bedrijven naar Van Dalen 
Transport B.V. uit Nuenen.

Nuance met 2e editie in Nuenen

Lifestyle magazine biedt 
informatieve lokale artikelen 
in een glossy jasje
 
Op 12 september 2013 verschijnt de tweede editie van het nieuwe glossy 
magazine Nuance. De kwartaaluitgave brengt lokale achtergrondartikelen 
en (zakelijke) tips en trends gericht op de inwoners van Nuenen c.a.  Het 
blad wordt verspreid in Nuenen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind onder 
inwoners en bedrijven. Vaste onderwerpen zijn onder andere mode, life-
style, zakelijke diensten, sport en vrije tijd.
 
In de tweede editie worden de winna-
ressen van Nuenens Mooiste bekend-
gemaakt. Ieder kwartaal gaat Nuance 
op zoek naar Nuenens mooiste. De 
winnares krijgt een professionele foto-
shoot bij John Geven Studios aangebo-
den. Daarnaast zijn er ieder kwartaal 
vaste rubrieken waarin zeer diverse 
onderwerpen worden belicht. Zo ver-
tellen onder andere een verloskundige, 
advocaat en notaris over ervaringen 
uit hun vakgebied. Verder worden lo-
kale evenementen belicht en komen – 
bekende en minder bekende – lokale 
ondernemers aan het woord.

Nuance wordt onder 11.000 huishou-
dens en bedrijven verspreid. Ook is 
het blad gratis verkrijgbaar bij lokale 
supermarkten en openbare gelegen-
heden in Nuenen, bij Albert Heijn in 
Brandevoort en de C1000 in Stiphout. 
De derde editie van Nuance verschijnt 
op 5 december aanstaande.
 

De cover van de tweede editie

 Mix van mechanica, autoelectronica en techniek

Vagtechniek zit vol met specialisten
Door Gerrit van Ginkel

Moderne bedrijfsruimte met specialisten.

Z e zijn er nog, ‘autobedrijven die alles in het werk stellen om de klant 
tevreden te stellen’. Bedrijven waar alles draait om de klant en kwaliteit, 
Vagtechiek is zo'n bedrijf. Bij Vagtechniek wordt uw auto onderhouden 
aan de hand van fabrieks procedures en originele VW, Audi, Seat of Sko-

da onderdelen. Omdat Vagtechniek op deze manier werkt kan u aanspraak blijven 
maken op eventuele fabrieksgarantie en dat betekent dat wanneer u uw auto bij 
Vagtechniek onderhoudt er geen verschil is als onderhoud bij de offi  ciele dealer.

Ik was in gesprek met Martin van de 
Struijs van Vagtechniek aan Den Binnen 
10 in Nuenen. Hij vertelt: ” Vagtechniek 
is in het gat gesprongen dat de officiele 
dealer laat liggen met transparantie, 
persoonlijke aanpak en gegarandeerde 
kwaliteit tegen een normale prijs.

Het bedrijf bestaat inmiddels 6 jaar en 
heeft een snelle groei meegemaakt“, gaat 
hij verder. “Toen we samen besloten 
(Vagtechniek bestaat uit twee eigena-
ren) om te starten met dit concept zijn 
er diverse mensen aangenomen. 
Lucas Schoormans en ik vinden het op-
leidingsniveau erg belangrijk. Zo heb-
ben wij een diagnosetechnicus die op 
het moment de studie automotive enge-
nieering volgt, en monteurs die mini-
maal gecertificeerd 1e monteur moeten 
zijn. De baliemedewerker volgt in zijn 
spaarzame tijd een opleiding fiscaal-
recht. Lucas en ik geloven namelijk dat 
onze branche behoefte heeft aan goed 
geschoolde medewerkers, een auto is 
qua techniek niet meer hetzelfde als 10 
jaar geleden; het zijn rijdende compu-
ters geworden.

Rollenbankruimte
Niet zonder trots wordt de rollenbank-
ruimte getoond waarin de auto een 
snelheid kan bereiken tot 250 km/u en 
vermogens gemeten kunnen worden 
tot 2500PK, dat terwijl de auto veilig stil 
blijft staan.
Speciaal bij onderhoud, diagnose, en fi-
ne-tuning is dit een onmisbaar stuk ge-

reedschap. De ruimte is erg belangrijk 
om goede diagnoses te doen. Er worden 
tijdens het rijden veel meetwaardes ge-
genereerd die uitgelezen moeten wor-
den. Dit kan nu op een veilige manier. 
Deze ruimte was een grote investering 
voor het bedrijf maar laat zien hoe be-
langrijk Martin en Lucas het vinden om 
goed werk af te leveren.
 Vagtechniek, die drie Volkswagen Up! 
leenauto's en enkele leenfietsen ter be-
schikking heeft voor hun klanten, is 
door hun hoge graad van specialisatie 
bekend in heel Nederland en heeft ook 
veel Belgische klanten. Het team is allen 
vanaf de start van het bedrijf in dienst 
en vormt een band door het plezier dat 
men beleeft aan de autotechniek.
Om de band met de klanten door hun 
huidige werkwijze te bewaren, staan 
uitbreidingsplannen voorlopig in de ijs-
kast. Afspraken voor reparaties worden 
precies op tijd gemaakt. Zo is het moge-
lijk op onderhoud en of reparaties te 
wachten. Het bedrijf wil graag delen 
met de Nuenense gemeenschap en was 
zo onlangs hoofdsponser van de Nue-
nense wielerrronde.
Het bedrijf is alleen op zondag gesloten 
en is BOVAG gecertificeerd.
Vagtechniek, Den Binnen 10, 5674TW 
Nuenen. Tel. 040 - 7508417.
www.vagtechniek.nl

VAGTECHNIEK biedt een gratis 
wintercontrolebeurt aan voor 

lezers van Rond de Linde met een 
Volkswagen, Audi, Seat of Skoda.

De rollenbankruimte waar auto’s een 
snelheid kunnen bereiken tot 250 km/u 
terwijl hij stilstaat.

Controle van een auto met een computer.

Tijdens deze negende editie zijn de 
prijzen uitgereikt door  Peter Sierat, 
algemeen directeur van Transport en 
Logistiek Nederland, en Frank Pavias, 
bestuurder Transport en Logistiek bij 
FNV Bondgenoten en tevens jury-
voorzitter van de Gezond Transport 
Prijs 2013. 

Bij Van Dalen Transport is de jury 

vooral onder de indruk van het feit dat  
dit bedrijf het met  bescheiden midde-
len goed voor elkaar heeft. Er is oog 
voor duurzame inzetbaarheid. Door 
goed materieel, aanpassingen als dat 
nodig is, en bij het plannen wordt 
goed rekening gehouden met de werk-
privé balans.

Met de Gezond Transport Prijs wil 
Gezond Transport bedrijven met een 
goed beleid en/of goede praktijken op 
het gebied van preventie, verzuim en 
re-integratie belonen voor hun in-
spanningen. Gezond Transport vraagt 
hiermee aandacht voor gezond en vei-
lig werken in de gehele sector. 
Ook worden andere werkgevers in de 
sector gestimuleerd om dagelijks aan-
dacht te besteden aan de duurzame 
inzetbaarheid van medewerkers. 

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders
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Boudewijn Wilmar   
gekozen tot lijsttrekker    
van GroenLinks Nuenen
Boudewijn Wilmar is door de leden en afdelingsbestuur van GroenLinks 
gekozen tot lijsttrekker van GroenLinks in de gemeente Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. 

Boudewijn Wilmar woont al meer dan 
25 jaar in Nuenen c.a. en de Nuenense 
zaak gaat hem na aan het hart. Na zijn 
opleiding aan de Technische Universi-
teit is hij eerst personeelsfunctionaris 
en organisatieadviseur geweest en heeft 
hij daarna als zelfstandig ondernemer 
zijn eigen executive search bureau ge-
had, een speciale vorm van werving en 
selectie. Bovendien heeft hij ruime be-
stuurlijke ervaring, vooral in het onder-
wijs en in de zorg. 
De vervulling van zijn politieke idealen 
vindt hij bij GroenLinks. De balans tus-
sen de ontwikkeling van het individu en 
de zorg voor het geheel zijn hem uit het 
hart gegrepen. De groene, sociale en 
duurzame uitgangspunten van Groen-
Links vormen een deel van zijn leven. 
GroenLinks stelt zich kritisch op, maar 
komt ook met constructieve oplossin-
gen. Op hoofdpunten is bekend waar 
deze partij en de lijsttrekker voor staan 
en in welke richting het met de ge-
meente moet gaan. Zo wil GroenLinks 
dat Nuenen intensief gaat samenwer-
ken met de rondom liggende gemeen-
ten. Maar daarnaast zal Nuenen vol-
gens GroenLinks ook in de toekomst 
een belangrijke rol in de regio willen 
blijven spelen en de regie in eigen han-
den houden. Burgerparticipatie is waar 
het daarbij om draait.

Op dit moment wordt het verkiezings-
programma geformuleerd en is men 
naarstig op zoek naar enthousiaste per-
sonen die de organisatie willen verster-
ken. Gevoed door de GroenLinkse in-
spiratiebron, wil hij zich met zijn 
kennis, ervaring en zijn enthousiasme 
inzetten voor Nuenen, waar wij met z’n 
allen zo graag wonen, werken en genie-
ten van onze vrije tijd.

Het bestuur van GroenLinks Geldrop-
Mierlo, Someren, Nuenen, Heeze en 
Leende.

Kienen in het 
Dorpshuis 
Lieshout
Op vrijdag 13 september organiseert 
KBO Lieshout voor alle belangstellen-
den een kienavond in het Dorpshuis. 
De zaal is om 19.00 uur open en het 
kienen begint om 20.00 uur. Ingang 
van het Dorpshuis is te bereiken via 
het Kerkhofpad bij de Heuvel. 
KBO Lieshout bestaat op deze vrijdag 
58 jaar. Voor elke deelnemer is er een 
kleine attentie. 

Nagelsalon Tip Top bestaat 12,5 jaar
Mooie verzorgde nagels, bij Nagelsalon Tip Top bent u al 12,5 jaar in goede 
handen. Acryl, Gel Semi permanente kleuring (gellak), nagellak of een 
heerlijke manicure behandeling, alles is mogelijk bij Nagelsalon Tip Top. In 
Nuenen en omstreken zijn al heel wat dames die hier maandelijks een uurtje 
voor gaan zitten en zich te laten verwennen onder het genot van een kopje 
koffie of thee. Dit alles wordt met veel enthousiasme verzorgd door Selma 
van der Zandt.

Na in 2001 haar opleiding tot nagelsty-
liste gevolgd te hebben, nam ze de stap 
tot het openen van haar eigen salon, 
welke al vrij snel uitgroeide tot een sa-
lon met een grote, vaste klantenkring. 
“Wat voor mij het belangrijkst is, is 
dat mijn klanten te alle tijden tevreden 
zijn met het product dat ik lever. Dit 
betekent dat de kwaliteit en service al-

tijd tip top moet zijn. Ik ben dan ook 
nooit gestopt met mezelf verder te 
ontwikkelen, bij te leren en te trainen 
op vaardigheden. En inmiddels ben ik 
dan ook gediplomeerd docent na-
gelstyling en heb alweer heel wat men-
sen mogen opleiden voor dit mooie 
beroep”. Nagelsalon Tip Top, werkt 
met hoogwaardige producten. “ik 

Selma van der Zandt.

Boudewijn Wilmar, lijsttrekker Groen Links.

werk met de beste producten. Ik wil 
dat mijn klanten geen omkijken heb-
ben naar hun nagels en er mooi en 
verzorgd uitzien. Op dit moment is de 
trend gelakte nagels. Daarvoor ge-
bruik ik een gellak. Deze lak is een 
“soak off lak” dit betekent dat de lak de 
natuurlijke nagel niet aantast. Zoals 
het woord al zegt de lak wordt eraf ge-
weekt met een soak off remover en 
wordt daarna weer opnieuw gelakt en 
je nagels zien er weer tip top uit. Wil je 
langere nagels of ben een nagelbijter 
dan blijft Acryl of Gel een uitkomst.

Lief en leed
In 12,5 jaar is de zaak flink gegroeid. 
“Ik heb al heel wat lief en leed gedeeld 
samen met mijn klanten. Een heel 
groot gedeelte is mij na een aantal ver-
huizingen trouw gebleven en ik heb de 
afgelopen jaren een groot klantenbe-
stand op mogen bouwen. Mijn droom 
is samen met mijn dochter Jody de sa-
lon uit te breiden. Zij is zo enthousiast 
over het nagelvak. Ik heb haar opge-
leid en ze heeft het zeer goed in de vin-
gers. Ik ben mijn klanten heel erg 
dankbaar, want zonder hen had ik, ze-
ker in deze tijd, nooit zo’n bloeiende 
zaak kunnen hebben. Tijd voor een 
feestje dus om mijn waardering en 
dankbaarheid uit te spreken”. Nieuwe 
klanten zijn natuurlijk nog steeds wel-
kom bij Nagelsalon Tip Top. Hebt u 
interesse, neem dan contact op met 
Nagelsalon Tip Top, Selma van der 
Zandt. Telefoonnummer 0615212881.

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

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

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

EMO 
Elwien Bibbe

Als mensen je vragen waar je was bij een of andere belangrijke gebeurtenis, dan 
schijn je dat ook nog te weten. En dat heeft dan weer te maken met de emoties. 
Gebeurtenissen met een hoog emogehalte kunnen we beter onthouden.

Op vrijdagmiddag was ik in het Vincentre, bij de afscheidsreceptie van Nowart, de 
graffitikunstenaar, die de hele week aan het werk was op de Berg. Net op het mo-
ment dat bekend werd, dat Eindhoven met in haar kielzog Den Bosch, Helmond, 
Breda en Tilburg geen Culturele Hoofdstad van Europa zal worden. Verbijstering 
alom, om maar eens in Bijenkorftermen te spreken. Maar ik moet dus straks, dat is 
in 2018 naar het Maltese Valletta en naar Leeuwarden. Gewoon Leeuwarden. Ik ben 
nog nooit op Malta geweest en ook nog nooit in Leeuwarden. Want ik kon nooit 200 
kilometer achter elkaar schaatsen en zomers ‘de tocht der tochten’ fietsen zat er al 
helemaal niet in. Maar misschien wordt het daar nu wel leuk voor mij: Want halver-
wege de afsluitdijk komt een 20 meter hoog stalen paard te staan. Een Fries paard, 
gemaakt door een Schots kunstenaar. En over die dijk rijd je naar Leeuwarden.

We moeten nu niet denken dat we van al die geplande feestjes hier af zijn, want daar is 
zoveel energie in gestoken. Dus die gaan gewoon door. Culturele hoofdstad of niet. 
Het geld was er, en is er nog steeds. Laat dat maar over aan de citymarketeers. Maar 
nu eerst maar weer eens gezellig naar de DDW, een beetje hangen op Strijp in een 
zonnige herfstige ambiance, nog even naar de Graduationshow en dan naar GLOW!

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.

Net weer mijn wekelijkse schoonmaakronde rond het "Kamerven" gemaakt.
Om even een kleine indruk te geven wat de sportieve recreatieve gebruiker zoal achter-
laat een foto. 17 blikjes, 5 plastic flesjes, 3 glazen flessen, diverse losse rotzooi en een 

brandblusser. De laatste is uitzonderlijk 
maar geen uitzondering, is namelijk al de 
tweede die ik in dit bos gevonden heb.

“Laat niet na het aangenaam verpozen, de ei-
genaar van het land de schillen en de dozen”

Al een heel oude spreuk, dus is niet van de-
ze tijd maar al lange tijd een normen en 
waardenprobleem.

 Harry de Vries, 
Ter Waarden 28, Gerwen.

Citaat van de Week

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

Ton van Duinhoven – 
acteur (1921 - 2010)

‘Een spoor van rook. Niet veel om na te laten, 
maar toch, het werd gezien.’

Tourtocht voor bromfietsen,     
solexen en scooters
Zondag 15 september wordt voor de zesde keer de Vette ketting tourtocht 
gereden. Zündappteam de ‘Vette Ketting’ heeft deze tocht uitgezet die via 
landwegen door het Brabantse land voert.
Aan deze tocht kan iedereen deelne-
men die een bromfiets, solex of scooter 
heeft die verzekerd is. Dit jaar is de 
tocht ongeveer 100 kilometer lang. Er 

wordt gestart bij café restaurant De Pel-
grim aan de Mariastraat in Mariahout. 
Vanaf 9.30 uur kan er worden inge-
schreven waarna er gestart kan worden 

van 10.30 uur tot 11.00 uur. Na onge-
veer 55 kilometer is er een pauze plaats 
waar men wat kan drinken. De route is 
volledig uitgezet met borden zodat men 
alleen de borden hoeft te volgen. Er 
rijdt een bezemwagen mee om pechvo-
gels weer naar de startlocatie terug te 
brengen.
Zes jaar geleden is de Vette Ketting op-
gericht uit een groep mannen die graag 
een tochtje maakte op een bromfiets. De 
leden komen uit Mariahout, Lieshout, 
Aarle Rixtel, Beek en Donk, en Keldonk.

Kijk vooruit 
De redactie van dit blad biedt iedere week een politieke partij de mogelijk-
heid zich tot de Nuenense burgers te richten. Deze week het CDA.

Nu het besluit over de Ruit in een be-
slissende fase komt, zien we dat de 
zgn. NIMBY’s (Not In My Back Yard 
ofwel “ niet -in -mijn -achtertuin -bur-
gers”)  zich ineens erg gaan roeren. Ve-
le belangen, persoonlijke, politieke, 
spelen uiteraard een rol. Emotionele 
argumenten horen daar ook bij.

Vanuit het CDA-Nuenen c.a. wil ik 
toch enkele opmerkingen plaatsen. 
Momenteel trekt iedere morgen en 
avond een karavaan auto’s, vrachtwa-
gens en bussen dwars door Nuenen 
om vanuit het achterland (Gemert 
enz.) naar Eindhoven te komen en 
weer terug. Dit veroorzaakt overlast 
en tast de leefomgeving van veel Nue-
nenaren direct aan. 

Daartegenover staat het geringe aantal 
huizen en hun bewoners die moeten 
wijken voor de aanleg van deze “ruit”. 
Het door een kleine groep geuite pro-
test beheerst daarmee de discussie. Er 
worden allerhande argumenten zoals 
aantasting van unieke natuur, aange-
voerd. Het Wilhelminakanaal is door 
mensen gegraven, alles is aangeplant, 
behalve een klein stukje Dommeldal. 
Een leefbaar dorp voor iedereen met 
goede ontsluiting naar alle richtingen, 
is het doel waar we voor moeten gaan 
en daar moeten we in de besluitvor-
ming  op inzetten. Nuenen moet oog 
hebben voor de forensen onder zijn in-
woners - en dat zijn er veel. Die willen, 
behalve in een mooi dorp met goede 
voorzieningen wonen, iedere dag naar 

hun werk kunnen reizen op een voor 
hun en de omgeving de minst belas-
tende en efficiënte  manier.
Als CDA zetten we in op de bestuur-
lijke samenwerking met Son en Breu-
gel en Geldrop /Mierlo. Maar ook hier 
geldt: “Kijk vooruit!”. Als je een geza-
menlijk bestuurlijk apparaat optuigt, 
wie beslist dan over de verdeling van 
de capaciteit van dit apparaat over de 
gemeentes? Want we houden een ei-
gen raad en een eigen college . Is dat 
efficiënt? Vraag eens aan de inwoners 
van Laarbeek of ze nu ineens ongeluk-
kiger zijn of slechter bestuurd worden 
dan voorheen? 
Het gaat om het uitvoeren van de door 
de overheid aan de gemeenten toebe-
deelde taken. Niet meer maar ook niet 
minder. Als inwoners van Nuenen heb-
ben we recht op goed bestuur, op pro-
fessionele uitvoering van alle diensten 
voor de burger . Dat kan alleen als er 
een bepaalde schaalgrootte is waar 
professionele ambtenaren gemotiveerd 
bezig zijn met ook uitzicht op een car-
rière. Dan krijg je kwaliteit van dienst-
verlening aan de burger; en dat is er 
niet als ieder jaar weer wat weg gereor-

ganiseerd wordt, of taken in deeltijd 
gecombineerd moeten worden.
We dienen te bedenken dat, als je de 
uitvoering van het bestuur van een 
aantal gemeentes combineert, je er 
niet aan ontkomt om dan ook de poli-
tieke zeggenschap daarover uiteinde-
lijk te combineren! 
Als CDA zijn we blij dat het aangekon-
digde referendum over een fusie niet 
doorgaat. Toch zou het verfrissend ge-
weest zijn om het dualisme in de Nue-
nense politiek nu eens echt aan het 
werk te zien. 

Peter Hendrickx,
vicevoorzitter CDA-Nuenen c.a. 



  

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

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

SERVICEPUNT WELZIJN, WONEN EN ZORG NUENEN
Berg 22c, 5671 CC Nuenen, 
tel: (040) 2831675, servicepunt@nuenen.nl 

Telefonisch spreekuur van 9.00 tot 11.00 uur.
De inlooptijden voor vragen over Welzijn, Wonen en 
Zorg zijn van maandag t/m vrijdag van 8.30- 12.30.

Het Sevicepunt is hét loket in Nuenen waar u terecht 
kunt voor informatie en advies over aanvragen en voor-
zieningen op het terrein van welzijn, wonen en zorg. 

Dit zijn: 
•  Woonvoorzieningen •  Steunpunt Mantelzorg
•  Huishoudelijke hulp •  Steunpunt Vrijwilligerswerk
•  Informatiewinkel •  Vervoersvoorzieningen 
•  Rolstoelen •  Centrum Jeugd en Gezin
Het Servicepunt is een samenwerkingsverband tus-
sen de Levgroep en de gemeente Nuenen.

Op www.nuenen.nl onder de button Servicepunt 
vindt u uitgebreide informatie over het Servicepunt.______________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

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

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

Collse Hoefdijk 25, 5674 Vl NUeNeN Tel. 040-2837774

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.

tE KOOp AANGEBO-
DEN. Massief eiken kast 
tegen elk aannemelijk bod. 
Tel. 040-2835276. Zr. Celi-
nehof 20.

AANGEBODEN: Huis-
houdelijke hulp. Tel. 06-
84430153.

Wegens overlijden Ex-
cLUSIEvE BOEKEN-
vERzAMELING te koop. 
Uitzoeken mogelijk. Tel. 
040-2837329.

Wist u dat u gevonden 
voorwerpen bij het ge-
meentehuis Nuenen kunt 
brengen of aangeven! WIE 
Oh WIE hEEft MIJN 
AUtOSLEUtEL IN 
EtUI GEvONDEN?

Zoekt u een ervaren huis-
houdeli jke hulp, neem 
dan contact op met 06-
26219320.

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.

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.

vItO Compleet verbouwen 
van badkamers en toiletten, 
tegels en natuursteenvloe-
ren. Tel: 06 - 16 42 77 85 
/ 040 - 257 44 82. www.
tegelwerk-eindhoven.nl

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

Weer een primeur bij: 
www.garrarufa-nuenen.nl

Nieuw! 
Spray-tanning voor kleur 

en glans in je leven.  
Meer info: 

bezoek onze website of
bel naar 040-7870338.

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

pRAKtIJK vOOR 
hEALING. AURA HEA-
LING, MAGNETISEREN, 
REIKI. www.ingridong.nl

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

WIJ vERhUREN 
BOxEN vOOR 

tIJDELIJKE
OpSLAG

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

Te HUUR
AAnHAng
wAgens

veRkoop - ondeRHoUd

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040 - 283 20 29

MEGAvLOOIENMARKt 
15 september. 120 kra-
men. Sporthal de Heiberg, 
Heerseweg 49 Veldhoven. 
9-16 uur. 06-20299824.

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. 040-2839216.

DA Noordveld Drogisterij en Parfumerie
Hoge Brake 72 | 5672 GM  Nuenen | T 040 - 283 46 77

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

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

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

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

Nieuw cursusseizoeN. 
start 1ste week: 

Maandag 16 sept. 
Spaans niveau 1 19.00 uur.
Tekenen/schilderen 9.30 uur.

Yoga 19.00 uur. 
Engels conversatie 19.00 uur.
Nederlands anderstaligen. 

Dinsdag 17 sept.
Yoga 13.45 uur.

Frans niv. 3 19.00 uur. 
Frans Conv. Beg. 20.40 uur.

Woensdag 18 sept.
Tekenen 9.15 + 19.45 uur.

Yoga 9.15+18.45+20.15 uur.
Engels Conv.Gev. 19.00 uur. 
Frans Conv. Gev. 20.40 uur. 

Donderdag 19 sept.
Engels niv. 5 19.00 uur. 

Zaterdag 21 sept.
Tekenen/Schilderen 9.30 uur.
extra info kan via www.vu-
Geldrop.nl of telnr. 2800203

 Alles op alles, 
 zodat mensen met
 een nierziekte in
 leven blijven en ook
echt blijven leven!

nierstichting.nl

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.
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Burendag 2013

Dorpswerkplaats en De Kievit 
vormen een groot feestterrein
Onder het motto: ‘Buren voor buren’ hebben speeltuin De Kievit en hobby- 
en creativiteitscentrum De Dorpswerkplaats besloten om dit jaar samen 
Burendag te vieren. De terreinen van De Kievit en De Dorpswerkplaats zijn 
op 21 en 22 september met elkaar verbonden en vormen één groot feestter-
rein. Toegang via beide toegangspoorten. De openingstijden zijn op beide 
dagen van 11.00 uur tot 17.30 uur en de toegang is gratis.

B U R E N  V O O R  B U R E N
D O R P S W E R K P L A A T S  &  S P E E L T U I N  D E  K I E V I T

   

● GRATIS ENTREE
● Wij zijn geopend van 11.00 - 17.30 uur.
● Tentoonstelling div. kunst- en hobbycreaties
● Leuke gezelschapsspellen en kinder- 
 actracties, enz. enz.

H O B B Y ,  C R E A T I V I T E I T  e n  S P E L E N D E  K I N D E R E N

September

Zondag
22

September

Zaterdag
21

 Ingang Park 63b en kerkstraat 10 te Nuenen

Open repetitie “Primavera”
‘Primavera’ betekent ‘lente’ en wordt 
vaak gebruikt als Spaanse meisjes-
naam. Meer toepasselijk hadden de 
oprichters van het koor in 1993 het 
niet kunnen bedenken. Bij de lente 
denkt iedereen ‘jong’, ‘fris’ en ‘fruitig’ 
en dat is precies wat ze voelen als ze 
zingen. Het koor is in 1993 opgericht 
en voortgekomen (als het ware een 
doorstart) uit een toen bestaand en ter 
ziele gegaan koor. Het koor heeft zich 
sinds de oprichting, met name de laat-
ste tien jaar, ontwikkeld tot een bij-
zonder koor waar de leden niet alleen 
naartoe komen om te zingen, al blijft 
dat natuurlijk wel het belangrijkste, 
maar ook voor de gezelligheid en de 

sociale contacten. Muziek maakt iets 
bijzonders in mensen los. Een avond 
zingen is ook even ontsnappen aan de 
drukte, verplichtingen en hectiek en 

soms ook de sleur van alledag. Een 
avond zingen is ook een avond je 
hoofd leeg maken en ontspannen. 

Ze zingen a capella, dus zonder in-
strumentale begeleiding, in vier par-
tijen, zonder bladmuziek (dus uit het 
hoofd) en daarbij wordt de laatste ja-
ren ook steeds vaker het zingen on-
dersteund door beweging waarbij zo 
nu en dan ook een choreograaf wordt 
geraadpleegd.

Primavera staat reeds jaren onder be-
geleiding van dirigent Kees Manders. 
Op dit moment telt het koor 45 leden, 
verdeeld over de vier zogenaamde 
partijen, sopranen, alten, tenoren en 
bassen. Het repertoire is licht en be-
staat uit volksliedjes, ballades, pop-
songs, evergreens en musicalliedjes, 
alles in verschillende talen. Primavera 
is een actief koor, treedt regelmatig op 
en het gemiddelde koorlid is van mid-
delbare leeftijd.

Misschien ben je van al het boven-
staande (a capella, vierstemmig, uit 
het hoofd en beweging) geschrokken. 
Dat is niet nodig. Je hoeft geen conser-
vatorium te hebben gehad, zangles te 
hebben gevolgd of popster te zijn om 
gezellig bij ons koor te komen zingen. 
Ook als je geen noten kunt lezen is dat 
helemaal niet erg. Ons motto: Zingen 
geeft energie, geeft plezier, verbindt 
en ontspant.

Is je interesse gewekt, neem dan con-
tact op met Monique Verstappen 
(0623347947) of kom tussen 20.30 uur 
en 22.30 uur naar de openbare repeti-
tieavond op maandag 16 september in 
de zaal van Cafè de Koekoek, Dorps-
straat 49 in Lieshout.

________________________________ 

“Zingen geeft energie, 
geeft plezier, verbindt 

en ontspant.”
________________________________ 
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Harrie van Deurzen

Vanaf 12 september  
bij u op de mat!

Volg Nuance ook op: 
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Iedereen, jong en oud, is van harte 
welkom op het gezellig in een terras 
omgetoverde terrein van de Dorps-
werkplaats. Tegelijkertijd vindt 
“Dorpswerkplaats creatief” plaats. Be-
zoekers kunnen op beide dagen kennis 
nemen van alle activiteiten die het 
hobby- en creativiteitscentrum te bie-
den heeft. Tevens wordt een expositie 
gehouden van een aantal door de deel-
nemers gemaakte creaties, waaronder 
verrassende keramiek en beelden, 
aquarellen, tekeningen, acrylschilde-
rijen, houtbewerkingproducten, en 
nog veel meer.
In de Kievit kunnen de kinderen mee-
doen aan allerlei gezelschapsspelen en 
onder begeleiding appelhouders voor 
vogels en vlaggetjes beschilderen, die 
ze daarna mee mogen nemen naar 
huis. Ook rijdt er een heus stoom-
treintje en staat er een springkussen. 
Kortom: voor elk wat wils.

Burgemeester Houben zal op zaterdag 
21 september om 12.00 uur de officië-

Wat is het Leukste Restaurant 
van onze gemeente 
Er zijn verschillende restaurants in de gemeente Nuenen, Gerwen, Neder-
wetten. Maar wat maakt een restaurant nou tot het leukste van de gemeen-
te? Is dat de sfeer, de klantvriendelijkheid of de persoonlijke service? 

Vanaf 16 september kan er gestemd 
worden door de inwoners van de ge-
meente Nuenen, Gerwen, Nederwet-
ten. Tot die tijd kunnen restaurants 
zich gratis aanmelden via www.res-
taurantverkiezing.nl.
“In 2012 werd de Eerste Verkiezing 
van het Leukste Restaurant georgani-
seerd. Er werd in iedere gemeente van 
Nederland gezocht naar het leukste 
restaurant, in totaal zijn er dat jaar 
meer dan 82.000 stemmen uitge-
bracht, de verkiezing kreeg meer dan 
18.000 Facebook Likes en de restau-
rants ontvingen gratis lokale, regiona-
le en landelijke publiciteit. Een goede 
basis voor een vervolg. “We zijn be-
nieuwd welke restaurants er dit jaar 
hoge ogen gaan gooien in de gemeente 
Nuenen” aldus organisator Marcel 
Demper.

Inkomsten voor Pink Ribbon
Pink Ribbon is als maatschappelijk 
partner aan de Verkiezing van het 

Leukste Restaurant verbonden. Indien 
men bij het uitbrengen van een stem 
zelf actief toestemming geeft voor het 
ontvangen van nieuwsbrieven van 
partners wordt er door de organisatie 
€ 0,05 overgemaakt aan Pink Ribbon. 
Tijdens de Award Uitreiking werd af-
gelopen jaar een cheque van € 2.966,50 
overhandigd aan dit goede doel. Daar-
naast organiseerden veel restaurants 
ook nog eigen acties voor Pink Rib-
bon.

Partners en meer info
De Verkiezing wordt georganiseerd in 
samenwerking met Horeca Inspiratie, 
OndernemersUnited en Leuk Voor 
Jou. Pink Ribbon is als maatschappe-
lijk partner verbonden aan de verkie-
zing. De organisatie is in handen van 
Vote Company. Meer informatie via 
www.restaurantverkiezing.nl. Restau-
rants kunnen zich hier aanmelden zo-
dat er vanaf 16 september op hen ge-
stemd kan worden. Henk Pero tijdelijk 

fractievoorzitter 
D66
Fractievoorzitter Nico Pijnacker Hor-
dijk van D66 is sinds enige tijd helaas 
ziek. Zijn herstel verloopt voorspoedig, 
maar om volledig terug te keren is nog 
wat meer tijd nodig. Zijn energie is nog 
niet voldoende om zijn taak als gemeen-
teraadslid goed te vervullen. Daarom is, 
na intern overleg met de fractie en het 
bestuur van D66, aan Henk Pero ge-
vraagd om hem de komende maanden 
te vervangen. Henk is graag bereid de 
D66 fractie te ondersteunen en zal dus 
de komende tijd Nico’s plaatsvervanger 
zijn in de gemeenteraad. Nico gaat er 
vanuit dat zijn herstel in hetzelfde tem-
po blijft doorzetten, zodat hij te zijner 
tijd zijn taken als gemeenteraadslid 
weer op kan pakken. 

 Bestuur D66 Nuenen 

le opening verrichten. Ook wethou-
ders mevr. Moviat en dhr. Ebberink 
zullen dit evenement bezoeken.

Uit d’n hoek…
Schaliegas (2)

De Groningse gasbel in Slochteren leegpompen. Niks aan de hand, op wat aard-
bevingen na. Tunnels boren onder Amsterdam. Geen probleem, tot de huizen 
gingen scheuren. Boren onder de Waddenzee kon ook geen kwaad. Het is daar 
nu alleen wat harder aan het zakken.
En nu dus schaliegas in onder andere Brabantse grond. Het scenario om naar 
schaliegas te boren, ligt schijnbaar al 2 jaar klaar. Het Amerikaanse bedrijf Halli-
burton is er ook bij betrokken. Bij Halliburton denk ik aan Dick Cheney en de 
oorlog in Irak. Niet doen, dus. En die dure rapporten zeggen toch wat de op-
drachtgever van dat rapport wil horen. 
Omdat Brabant geen schaliegas wil vanwege de risico’s, hebben wij ook geen 
recht meer op gas uit Groningen zegt de JOVD. Dan mogen Groningers niet 
meer over de Brabantse wegen rijden. Of vliegen van Eindhoven Airport. Enzo-
voorts, enzovoorts.
 Maar daar gaat het allemaal niet om. Het gaat om de keuze tussen ach-
terhaalde traditionele energie of duurzame energie van de toekomst. Boxtel 
kan hierin een kantelpunt worden. In Nuenen zie ik in ieder geval steeds meer 
zonnepanelen op de daken verschijnen.

Edwin Coolen

Teerdag bij de schut van Gerwen
Bij de meeste Brabantse gilden is het een traditie dat de patroonsdag van 
hun gilde gevierd wordt. Bij het Gerwense Heilig Kruis is de patroonsdag op 
14 september de dag van de kruisverheffing. Een vijftal jaren geleden is de 
teerdag bij het Gerwense gilde aangepast van èèn naar twee dagen.

Op dag één op 14 september ziet het 
programma er als volgt uit. Om 9.30 
komen gildebroeders en zusters bijeen 
in gildehuis D’n Schutsherd waar door 
Gildeheer pastoor Groot de dag begon-
nen wordt met een gebed. Daarna volgt 
de traditionele koffietafel. Dan treft de 
schiet commissie voorbereidingen om 
de schutsboom gereed te maken en 
staan er wel tussen de vijftien à twintig 
gildebroeders klaar die zeker weten dat 
zij de nieuwe koning zijn. Om 13.00 uur 
begint het koning schieten. Als het laat-
ste stukje koningsvogel naar beneden 
valt is de nieuwe koning bekend en kan 
de inauguratie plaatsvinden.
Het gilde trekt naar Gerwen om via de 
horeca daar de nieuwe koning te pre-
senteren 
Tijdens de Gerwense zomerkermis 
hebben een aantal kinderen tijdens een 
workshop vendels gemaakt en het gilde 
wil deze kinderen en hun begeleiders 
uitnodigen om het koning schieten mee 

te beleven er is een leuk programma 
voor hen samen gesteld, en zal de stui-
verloop weer plaats vinden. Hij die het 
eerst de eega of naaste familie geïnfor-
meerd heeft mag daarna met de pet 
rond bij de gildebroeders.

Op dag twee op zondag 15 september is 
er ook een programma. Om 10.30 uur 
is het verzamelen bij de Erehoofdma-
nen en het gilde haalt de nieuwe koning 
op om gezamenlijk de Eucharistie vie-
ring bij te wonen. Vanaf 13.00 uur is er 
een receptie om de nieuwe koning te fe-
liciteren. Zij die de koning iets willen 
geven kunnen een geldelijke bijdrage in 
de hoed doen die de koning dan be-
schikbaar stelt aan een door hem be-
stemd goede doel. 
Het gilde biedt belangstellenden een 
mooie gelegenheid om wat meer te we-
ten over het gilde. U bent van harte wel-
kom tijdens het koning schieten en op 
zondag bij het Gerwense gilde. 
 

Maak 
kennis 
met 
muziek
Op dinsdag 20 september om 20.00 
uur houdt Drumfanfare Jong Leven 
een openbare repetitie in Gemeen-
schaphuis 'De Koppelaar' te Neder-
wetten.

De openbare repetitie is bedoeld als 
kennismaking met muziek voor jong 
en oud en een gezellige Drumfanfare. 
Tijdens de openbare repetitie zal 
Drumfanfare Jong Leven u enkele 
nummers ten gehoren brengen en ziet 
u een Drumfanfare eens van een an-
dere kant.

Voor meer infomatie kunt u kijken op 
www.drumfanfarejongleven.nl.

Grote Club Actie
Verenigingen uit Nuenen, Gerwen en Nederwetten starten zaterdag 14 sep-
tember met de verkoop van loten voor de Grote Clubactie. De clubs gebrui-
ken deze actie om de clubkas te spekken; 80% van de opbrengst van de loten 
gaat namelijk direct naar de verenigingen. 

De Grote Clubactie komt dit jaar met 
iets nieuws: het Superlot. Een Superlot 
kost 150 euro en biedt een koper 50x 
kans op de hoofdprijs van 100.000 euro. 
Met de verkoop van Superloten maken 
de clubs kans op het Grote Clubfeest 
met de 538 DJ's on Tour. Een leuke belo-
ning voor alle lotenverkopers. De ver-
wachting is dat dit lot erg populair zal 
zijn bij bedrijven en sponsoren, die 
hiermee het verenigingsleven onder-
steunen. Aan de Grote Clubactie nemen 
dit jaar bijna 6.000 clubs deel. Gemid-
deld wordt per club 1.500 euro bijeen 

gebracht. Dit geld gaat naar de clubkas, 
waar vaak speciale projecten mee gefi-
nancierd worden: zoals een trapveldje, 
de inrichting van het clubhuis of de aan-
schaf van materialen en uniformen. Het 
unieke van de Grote Clubactie is dat 
80% direct naar de clubkas gaat, de res-
terende 20% gaat naar onder meer prij-
zen en de organisatie van de loterij. Dit 
jaar doen in Nuenen, Gerwen en Ne-
derwetten de volgende clubs mee: 
RKGSV, Nuvo 68, Zwem- en Polover-
eniging Nuenen. Voetbalvereniging 
E.M.K. en Sportvereniging Unitas 59.

Geslaagd modeweekend 
in de Parkstraat
De Parkstraat stond afgelopen weekend geheel in het teken van de nieuwste 
herfst/wintertrends. Verschillende mannequins en een dressmen showden 
de dames-, heren- en schoenencollectie over de rode loper. 

Verder was er een succesvol nagellak-
event. Onder het genot van een hapje 
en drankje werd de collectie bewon-
derd door de vele klanten. 
Mocht u dit modeweekend gemist heb-
ben, niet getreurd. 10 oktober is er een 
Vip avond georganiseerd door enkele 
ondernemers uit de Parkstraat. Laat je 
onderdompelen in een avond vol luxe 
met mannequins die de collectie sho-
wen, heerlijke port, wijnen en kazen. 
Ook de stijlgids die werd verspreid 

door Nuenen is met veel positieve re-
acties ontvangen. De stijlgids laat de 
nieuwste trends zien en geeft leuke tips 
over komend seizoen. De ondernemers 
van de Parkstraat zijn zeer trots op de 
stijlgids en willen iedereen bedanken 
voor het vertrouwen en het geslaagde 
weekend. Heeft u de stijlgids niet ont-
vangen? Kom deze dan alsnog ophalen 
bij José Cuypers in de Parkstraat.
José Cuypers, Smolders, Crooymans, 
Etos, Ton Lips & Harry Goede.

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

MODE
STIJ L
GIDS

PARKSTRAAT 
NUENEN



12 september 2013Rond de Linde  Nr.  37

Kerkberichten Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger
Nuenen c.a.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorger 
Nuenen c.a.

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

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

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

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 13 september
“De vertellingen van duizend en één 

nacht”
Openluchttheater Mariahout

Woensdag 18 september
20.15 uur Hans Liberg (try-out), 

ATTACCA Het Klooster

Maand september 
Wandelen WSV elke zondag 09.00 uur 

+ elke woensdag 19.00 uur
Vanaf ingang Sportpark De Lissevoort 

Expositie Wil Hermes, bibliotheek Nuenen 

Donderdag 12 september 
20.00 uur Eerste rik- en jokeravond

Pelgrim Mariahout

Zaterdag 14 september
12.00-16.00 uur Vlooienmarkt 

Scouting Panta Rhei
Pastoorsmast 12

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA

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

Bus vanaf het Franciscushof

Zaterdag 14 september
“De vertellingen van duizend 

en  één nacht”
Openluchttheater Mariahout

Zondag 15 september 
10.30 uur “Fietsen voor Muziek”

Garage Jansen Gerwen

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 
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Vrijdag 13 september
19.00 uur Kienen

Dorpshuis Lieshout

Elke donderdag
12.00-15.00 uur “De Vlinder”

2e hands kledingwinkel

15 t/m 21 september
Collecte Nierstichting Nederland

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 14 september
09.30 uur 19e Stompe Linde Toernooi

Pleincollege Nuenen

Zondag 15 september 
09.30 uur Vette ketting tourtocht

café De Pelgrim, Mariahout

Zondag 15 september
13.00 uur Ierse Sessie

Weverkeshof

Zondag 15 september
12.00-16.00 uur Vlooienmarkt 

Scouting Panta Rhei
Pastoorsmast 12

Maandag 16 september
20.30-22.30 uur Open repetitie 

“Primavera”
Cafè de Koekoek, Lieshout

Maandag 16 september
13.30 uur Tiny de Louw-Aarts vertelt,

aansluitend creatieve workshop 
voor de jeugd

D’n Heuvel, Gerwen

Maandag 16 september
14.00 uur IVN wandeling

vanaf Het Klooster

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Zaterdag, 14 september 18.30 uur: 
Abdijviering, voorgangers: pastor Q. 
Hart en past.werker J. Deckers.
Zondag, 15 september 09.30 uur: Vie-
ring, gregoriaans koor, voorgangers: 
pastor Q. Hart en past.werker J. Deck-
ers.
Zondag, 15 september 11.00 uur: Vie-
ring, volkszang, voorgangers: pastor 
Q. Hart en past.werker J..Deckers.
Vrijdag, 20 september 18.00 uur: Be-
zinning Bevrijding Nuenen, Gerwen, 
Nederwetten, Voorganger: Dominee 
C. Crouwel.

Misintenties
Zaterdag 14 september 18.30 uur: 
Drieka van de Tillaart en familie; Pas-
toor Carel Swinkels; Overleden fami-
lie Rooswinkel-van Swaaij.
Zondag 15 september 09.30 uur: Pas-
toor Carel Swinkels; Stan en Corrie 
Verheijden-Saris; Corrie van der 
Crommert.
Zondag 15 september 11.00 uur: Jac. 
Hamers; Koos Berendes; Wim van 
Eijk; Frans en Trina van Kemenade-
van Maasakkers; Pastoor Carel Swin-
kels; Catharina Bollen-Coolen; Jean 
Coenen en Harrie Vinke; Ans Moors-
Westerveld; Overl. Ouders Gertrude 
van Laarhoven-Dacus en Kees van 
Laarhoven, (vanw. verjaardag).

Mededelingen
In onze parochie is overleden: Frans 
Daamen, Eeneind 18. Wij wensen fa-
milie en vrienden troost en sterkte bij 
dit verlies.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Viering, parochiekoor, voorgangers: 
pastor F. Groot en pater Leo Joosten.

Misintenties
Wilhelmus en Ardina Jacob-Foederer; 
Kees en Anna Verhagen-Scheepers; 
Overleden ouders Joosten-Sanders en 
familie.

Mededeling
Op 15 september zal pater L. Joosten 
mee voorgaan in de Eucharistievie-
ring. Daarna zal hij weer terug gaan 
naar zijn missie in Indonesië. Om hem 
niet met lege handen te laten vertrek-
ken, zal a.s. zondag 15 september, de 
collecte bestemd zijn voor zijn werk. 
Deze collecte bevelen wij dan ook van 
harte bij u aan.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 15 september, 11.00 uur: Vie-
ring, Gildemis, parochiekoor, voor-
ganger: pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Thea Maas; Sjaak Royakkers (vanwege 
verjaardag); Overleden ouders Royak-
kers, broers en zussen; Mien Vermeu-
len-Timmers; Pastor Claes; Tiny Dani-
els; Lena Raaijmakers-v.d. Sande en 
zoontje Antoon.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de “Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus”, volgens de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007. 
De geschiedenis van de kerk vanaf be-
gin 15de eeuw staat op www.kerken-
indepeel.sre.nl.
Donderdag 12 sept.: 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis; feest van de H. 
Naam van Maria. 
Vrijdag 13 sept. 07.15 uur H. Mis. 
Zaterdag 14 sept. 08.30 uur H. Mis; 
Kruisverheffing. 10.00 uur gods-
dienstlessen. 

Zondag 15 sept. 10.30 uur gezongen, 
17de zondag na Pinksteren. 
Maandag 16 sept. Kloosterstilte. 
Dinsdag 17 sept. 18.30 uur H. Mis; H. 
Lambertus, bisschop en martelaar; ge-
dachtenis H. Kruiswonden van de H. 
Franciscus. 
Woensdag 18 sept. 07.15 uur H. Mis; 
quatertemperwoensdag; gedachtenis 
H. Jozef van Cupertino, belijder.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 15 september. Voorganger: 
Ds. C. Crouwel. In deze dienst nemen 
we afscheid van enkele ambtsdragers 
en aanvaarden we weer nieuwe ambts-
dragers. Er zal ook een dienst van 
Schrift en Tafel zijn. Er is kinderneven-
dienst. De collecte is voor het jeugd-
werk van de PKN.
Woensdag 18 september is de eerste 
avond van Theoscoop met de film 
‘Monsieur Lazahr’. Aanvang: 20.00 uur.
Op donderdagochtend bent u ook wel-
kom in het Open Huis van 10.00-12.00 
uur. Voor overige informatie: zie de 
website. 

Eerste Heilige 
Communie 2014
Ook in 2014 kunnen alle Katholiek 
gedoopte kinderen die in groep 4 of 
hoger zitten, hun Eerste Heilige 
Communie doen. De Communie-
vieringen zullen plaatsvinden op 18 
en 25 mei 2014.

De informatie hierover is via de basis-
scholen verspreid, maar het kan zijn 
dat deze informatie u niet heeft be-
reikt, bijvoorbeeld omdat uw kind niet 
in Nuenen op school zit. Misschien 
heeft u de brief wel ontvangen maar 
bent u niet in de gelegenheid geweest 
om de eerste ouderavond op 11 sep-
tember bij te wonen. In dat geval is het 
nog mogelijk om uw kind op te geven 
met het inschrijfformulier dat te vin-
den is op de website van de parochie: 
http://www.parochienuenen.nl/. Hier 
vindt u ook informatie over waar u het 
formulier kunt inleveren en de Com-
muniewerkmap van uw kind kunt op-
halen.
Opgeven kan tot 17 september 2013 
bij Communie Werkgroep Nuenen in 
verband met de voorbereidingen die 
snel van start zullen gaan.

Afgelopen weekend reed het ‘treintje’ weer door Nuenen. En toevallig fietste ik 
langs het Vincentre en was er nog een plaatsje over en mocht ik mee. En zo ge-
noot ik samen met een groepje bezoekers uit Gemert en Loon op Zand onver-
wacht van Nuenen. De route  loopt via de Berg en de Broekdijk naar het Broek, 
waar ik na ‘veel over de levenswandel van Van Gogh’, ook even mocht genieten 
van de ‘hit’ van Gerard van Maasakker: He goade me … Vooral voor mensen 
die niet meer zo goed kunnen lopen, een leuke manier om iets van Nuenen te 
zien. Het commentaar bij de rit met het treintje was van Jaques Braakenburg. 
(Elwien Bibbe) 

GroenLinks-politici in  
gesprek met de inwoners   
van de Dommelvallei
GroenLinks-politici van de Dommeldalvallei-gemeenten (Geldrop-Mierlo, 
Nuenen c.a. en Son en Breugel) nodigen de inwoners uit om op donderdag-
avond 26 september mee te discussiëren over bovengemeentelijke samen-
werking. De avond begint om 20.00 uur en vindt plaats in de bibliotheek in 
Nuenen.

GroenLinks politici van de drie gemeenten willen hun ideeën over de toekomst 
van hun gemeenten graag delen met iedereen die hierin geïnteresseerd is. Ook 
uit Eindhoven zal iemand namens GroenLinks komen vertellen hoe er daar over 
dit thema gedacht wordt. 
De aanbevelingen uit het rapport van de Commissie Huijbrechts geven aan dat 
het allemaal drastisch moet veranderen, waarbij de provincie zelfs de bevoegd-
heden heeft om deze veranderingen af te dwingen. Zijn er mogelijkheden om 
hierop invloed uit te oefenen? De inleiders hebben hier ieder een eigen mening 
over, maar zij zijn vooral ook benieuwd naar wat anderen ervan vinden. 
Contact en informatie: Boudewijn Wilmar, lijsttrekker GroenLinks Nuenen; 
mobiel 06 – 21 82 46 64, e-mail b.wilmar@upcmail.nl

Bevrijding 1944
Ooggetuigen-
verslag Tiny de 
Louw-Aarts
Op maandag 16 september komt Tiny 
de Louw-Aarts op verzoek van Werk-
groep Leefbaarheid Gerwen, in de In-
loop haar verhaal doen. Ze vertelt hoe 
zij als jong meisje de dagen rond de 
bevrijding mee maakte in september 
1944. WLG nodigt iedereen uit die 
daar interesse voor heeft. Voor bezoe-
kers staat de koffie klaar. De bijeen-
komst begint stipt om 13.30 uur. Aan-
sluitend is er een creatieve workshop 
van WLG voor de jeugd. Plaats van sa-
menkomst is de ontmoetingsruimte 
van Den Heuvel te Gerwen.

WLG organiseert met regelmaat acti-
viteiten voor jong en oud en hoopt 
daarmee  ‘iedereen’ te bereiken. Wie 
daarover meer info wil, kan op de In-
loop eens binnenlopen, mailen naar 
werkgroepleefbaarheidgerwen@gmi-
al.com of bellen naar 06-41102625.

Grootste
Vlooienmarkt

van Nuenen!

14 EN 15 SEPTEMBER 2013
www.scoutingpantarhei.nl
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   10 jubilarissen bij    
RKVV Nederwetten
Vrijdag 6 september werden de vele vrijwilligers van RKVV Nederwetten 
bedankt voor een geslaagd seizoen 2012 - 2013 tijdens de jaarlijkse vrijwil-
ligersavond. 
Tijdens het genot van een drankje en 
een heerlijke  barbecue werden  de 
vrijwilligers plotsklaps getrakteerd op 
een geweldige act van ras tonprater 
Rob Scheepers. Rob Scheepers  die 
aantrad als Hooligan, gaf een pracht 
buut en had inside information over 
de 10 jubilarissen die allemaal 25 jaar 
lid waren van RKVV Nederwetten.
Dit keer waren het:  Dick van Stip-
hout, Ralf Evers, Paul Sengers, Michel 

Op de foto in willekeurige volgorde de jubilarissen van RKVV Nederwetten: Dick 
van Stiphout, Paul Sengers,  Michel Verhoeven, Joost Migchels,  Peter Thoo-
nen, Wijnand Jaspers, Ronnie van der Heijden, Jan van Tien en Eric Iven. 
(Op de foto ontbreekt Ralf Evers)

Nuvo’68 begonnen met trainingen
Nuvo’68 is de volleybalvereniging voor Nuenen en omgeving. Er wordt op 
verschillende niveaus gespeeld.

Schoolkorfbal toernooi bij NKV
Op woensdag 25 september a.s. wordt er op de kunstgrasaccommodatie van 
de Nuenense Korfbalvereniging (NKV) een groot schoolkorfbaltoernooi 
georganiseerd. Deelnemers zijn de leerlingen van de groepen 5 en 6 van de 
basisscholen uit de gemeente..

EMK - FC Eindhoven AV 2 - 0
In het begin waren beide teams voorzichtig en speelden erg verdedigend. 
EMK probeerde waar het kon de bal het werk te laten doen. 

Spits Bijsterveld (9) van EMK heeft zich vrijgemaakt tussen de verdedigers; het 
schot naar de verre hoek gaat voorlangs.

Rik- en jokeravonden 
in de Pelgrim
Op 12 september is iedereen weer 
welkom bij de rik- en jokeravonden in 
de Pelgrim in Mariahout. De avonden 
beginnen om 20.00 uur. De data zijn in 
2013 op 12 en 26 september, 10 en 24 
oktober, 7 en 21 november, 12 en 19 
december. En in 2014 op 9 en 23 janu-
ari, 6 en 20  maart en 3 april. Voor meer 
informatie kunt u bellen naar tel: 
0499-421448.

Vooraf verzorgen trainers korfbalcli-
nics in de reguliere gymlessen. Per klas 
is er een rode draad spel. Welke klas 
scoort de meeste goals? Niets wordt 
aan het toeval overgelaten. Er is vol-
doende spelmateriaal en op verschil-
lende hoogten ervaren de deelnemers 
dat het maken van goals makkelijker is 
dan vooraf gedacht werd. In de lessen 
is er ook aandacht voor het groepspro-
ces. Leren om samen te werken. Korf-

balvereniging NKV benadrukt dan 
ook, dat sport bij hen meer is dan al-
leen korfballen. Alle trainers zijn op de 
hoogte van de basisprincipes van het 
Positief Coachen. 
Wil je meer weten van of korfballen bij 
NKV, kom dan gerust langs op de 
dinsdag- of donderdagavond vanaf 
18.30 uur. 
Informatie is ook te vinden  op 
www.nkvkorfbal.nl

RKSV  NUENEN
Zaterdag 14 september 
EMK-Nuenen Veteranen A ........... 15.30
Nuenen Veteranen B-Geldrop ...... 16.15
Zondag 15 september 
Blauw Geel ‘38/Jumbo-Nuenen 1 14.30
IFC 2-Nuenen 2 ............................... 11.30
Nuenen 3-Tongelre 2 ...................... 12.00
Marvilde 3-Nuenen 4 ..................... 12.15
Dommelen 3-Nuenen 5 ................. 10.00
Nuenen 6-EFC 4 .............................. 12.00
SBC 6-Nuenen 7 .............................. 12.00
Gestel 4-Nuenen 8 .......................... 12.00
Nuenen 9-DVS 3 ............................. 14.00
Nuenen 10-Best Vooruit 11 .......... 10.00
Best Vooruit 12-Nuenen 11 .......... 10.00
Nuenen VR1-Nooit Gedacht VR1 14.00
Nuenen VR2-SV Venray VR2 ....... 10.00

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 14 september
Vet. Nederwetten - Brabantia  ...... 16.30
Zondag 15 september
SCI 1 - Nederwetten 1  ................... 14.30
Brabantia 11 - Nederwetten 2  ...... 10.00
Nederwetten 3 - Tongelre 5  ......... 10.00
Nederwetten 4 - Bladella 10  ......... 12.00
Hoogeloon Da1 - Nederw. Da1 .... 10.00
Nederwetten Da2 - Tivoli Da1 ..... 10.00

RKGSV GERWEN
Zaterdag 14 september
RKGSV F2 – Nuenen F9  ............... 10.00
Best Vooruit F4 – RKGSV F1 ..........9.15
RKGSV D2 – SBC D6  .................... 12.00
Nuenen D4 – RKGSV D1  ............. 11.00
RKGSV B1 – DBS B4  ..................... 14.30
Vet Braakhuizen – Vet RKGSV  ... 15.30
Zondag 15 september
FC Eindhoven AV 1 – RKGSV 1 .. 14.30 
De Valk 3 - RKGSV 2  ..................... 11.00 
RKGSV 4 -  Brabantia 9  ................. 11.30
UNA/Brinvast 12 – RKGSV 5  ..... 10.00

KORFBAL NKV
Zondag 15 september 
NKV 1 - Klimop Asten ................... 14.30

Inloopavonden Badminton 
Club Lieshout succes
De inloopavonden, die Badminton Club Lieshout heeft georganiseerd op 28 
augustus en 4 september zijn succesvol geweest. Mede dankzij de inzet van 
de jeugdbegeleiding en de ondersteuning van de Rabobank Peel Noord, 
hebben diverse mensen gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om 
nader kennis te maken met de Lieshoutse badmintonvereniging. 

Toen de druk op EMK wat afnam, 
werd in de 27e minuut een vrije trap 
op de rand van het veld genomen door 
Ronnie Janssen. De bal legde een tra-
ject af van ongeveer 50 meter richting 
2e paal. Ruud Bijsterveld liet zien 
waarom hij een geduchte spits is, en 
kopte de bal direct in de rechter bo-
venhoek; de keeper kon daar niet bij: 
1-0. Na de rust, werd het tempo van de 
wedstrijd opgeschroefd door EMK. 
De verdedigers van Eindhoven hadden 
grote moeite met de loopacties van de 
spitsen van EMK die de vrije ruimte 
opzochten. Zo kon Ruud Bijsterveld 
op aangeven van Ruud Boerema zich 
vrij spelen tussen de verdedigers van 
Eindhoven, maar zijn bekeken schot 
naar de verre hoek ging net naast. Na-
dat Geert-Jan Kemperman naar de 
centrumspitspositie was opgeschoven 

kreeg hij een zeer goede voorzet van 
Ruud Boerema in de 76e minuut, 
waardoor het afwerken niet meer zo 
moeilijk was: 2-0. Eindhoven probeer-
de iets terug te doen, maar kwam 
steeds de goed georganiseerde verde-
diging van EMK tegen. In de 82e mi-
nuut kon Robert Pieschel de wedstrijd 
definitief op slot gooien, waarbij hij 
probeerde de keeper van Eindhoven te 
verslaan met een toverbal. Dat zou een 
fantastisch doelpunt zijn geweest, 
maar de bal ging over de lat. Toen de 
aanvoerder van Eindhoven gebles-
seerd uitviel en de wissels al hadden 
plaats gevonden, moest Eindhoven 
verder met 10 man. In deze sportief 
gespeelde wedstrijd, verdiende EMK 
de overwinning. Een goede start van 
de competitie voor de boys van trai-
ner-coach Ronny Everaerts.

Belangstellenden kunnen altijd te-
recht op woensdag in sporthal De 
Klumper aan de Papenhoef in Lies-
hout. Bij een leeftijd tussen 6 jaar en 
18 jaar ben je welkom vanaf 18.30 uur, 
boven de 18 vanaf 20.00 uur.

Districtscompetitie
Komend weekend gaat de districts-
competitie weer beginnen. Deze dis-
trictscompetitie wordt georganiseerd 
door Badminton Nederland, voor-
heen bekend als de Nederlandse Bad-
minton Bond. Badminton Club Lies-
hout neemt met vijf teams aan deze 
districtscompetitie deel, in verschil-
lende klassen. De jeugd tot 11 jaar 
speelt in een gemengde klasse van jon-
gens en meisjes. De jeugd tot 13 jaar 
speelt in een mixklasse. Bij de senio-
ren nemen drie teams deel: twee in de 
herenklasse en één in de mixklasse. De 
beide teams in de herenklasse spelen 
dit seizoen in dezelfde afdeling. Het 
mixteam speelt dit seizoen in de derde 
klasse.

Nederwetten-
Real Lunet          0-4
Ondanks de 0-4 nederlaag speelde Ne-
derwetten een prima partij in de eerste 
competitiewedstrijd van het nieuwe 
seizoen. Real Lunet uit Vught speelde 
een technisch- en fysiek sterke wed-
strijd. Na 10 minuten opende Pieter 
SchrasserBert de score na een mooie 
solo. Het tweede doelpunt na 25 minu-
ten was een eigen doelpunt van Neder-
wetten. Uit een corner kreeg Rene Foo-
len de bal ongelukkig op het lichaam. 
0-2. Dit was tevens de ruststand.
In de 65e minuut werd een foutje in de 
verdediging meteen afgestraft door Je-
remie de Freters 0-3. In de 75e minuut 
verscheen de eindstand van 0-4 op het 
scorebord.  Uit een vrije trap kreeg 
Mark Daamen in buitenspelpositie de 
bal voor het intikken. Nederwetten 
verzuimde om de kansen die het cre-
eërde te benutten en gezien het ver-
loop van de gehele wedstrijd viel de 
score uiteindelijk te hoog uit. Volgen-
de week de uitwedstrijd tegen SCI in 
St. Michielsgestel.

RKGSV - Essche Boys   0-2
Het is belangrijk om bij de start van de competitie te proberen zoveel moge-
lijk punten te pakken. Voor Gerwen werd de kans geboden in de thuiswed-
strijd tegen Essche Boys. Het is niet gelukt. De wedstrijd eindigde helaas in 
een 0 - 2 verlies. 
Over de hele wedstrijd gezien had Es-
sche Boys, vorig seizoen op het laatste 
moment gedegradeerd uit de 3e klasse, 
hier ook het meeste aanspraak op. Het 
team was net iets feller, maar vooral 
ook effectiever in het benutten van 
kansen. Gerwen miste slagkracht bij 
de goal van de tegenstander. In de 
tweede helft probeerde de trainer dit 
te bereiken door laatste man Rainer 
van Bergen in de voorhoede te poste-
ren.  Dit had zeker ook zijn effect: 
Gerwen kreeg een  aantal kansen, zon-
der echt gevaarlijk te zijn. Ook ont-
brak het aan  wat geluk.
Essche Boys startte fanatiek en had-
den binnen 10 minuten al een paar ge-
vaarlijke momenten voor de goal van 
Bram van de Sande.  Na 15 minuten 
kwam Essche Boys verdiend op voor-
sprong door een goed uitgespeelde 
kans. Gerwen rechtte de rug en bleef 
op de aanval spelen. Dit ging welis-
waar ten koste van de zuiverheid en 
balvastigheid, maar kansen kreeg het 
wel. Net na de 0-1 kreeg Gerwen in 
een spelmoment drie goede kansen 
om gelijk te maken. De interim keeper 
van de Boys stond iedere keer prima 
zijn mannetje.  
In de 2e helft wisselde de trainer 2 keer 
waardoor er nog meer druk naar vo-
ren kwam. De Boys kwamen een stuk 
minder aan de goal bij Gerwen, maar 

ze bleven gevaarlijk bij de counter. Na 
een goed uitgespeelde aanval over 
rechts kon Essche Boys dan ook rede-
lijk snel  de 0-2 aantekenen. Gerwen 
liep daarna achter de feiten aan, maar 
bleef strijdvaardig. De  wedstrijd 
stond onder prima leiding van dhr. 
Van de Loo. Volgende week uit tegen 
Eindhoven een nieuwe kans, want een 
zwaluw maakt nog geen zomer.
Een positief resultaat is dat Tom vd 
Elst gehuldigd werd als topscoorder 
van deze regio van het afgelopen sei-
zoen. Hij kreeg een prachtige bokaal. 
Tom is op dit moment geblesseerd en 
herstellende van een knieoperatie. Er 
is goede hoop dat hij over een paar 
maanden weer kan aansluiten.  

  

Jan Spitshuis.

Vera Sneijders 
eerste op de 1000 
meter hindernis
Vera Sneijders is afgelopen zondag 8 
september bij de Nationale D-spelen 
in het Olympisch stadion te Amster-
dam 1ste geworden bij het onderdeel 
1000 meter hindernis in de tijd 3:32.14 
minuut. Vera is 12 jaar, woont in Ger-
wen en kwam uit voor HAC.

Vera Sneijders.

Competitie verband (Nevobo). De 
meeste teams trainen 2 keer per week 
en op zaterdag is de competitie.
Recreantencompetitie. De recreanten 
trainen op maandagavond (dames) of 
woensdagavond (heren) in de Honger-
man en spelen 1 wedstrijd in de 2 we-
ken. 
Jeugdcompetitie. De jeugd traint 1 tot 2 
keer per week en de competitie is op za-
terdag. Door de allerkleinsten (vanaf 6 
jaar) kan er ook gevolleybald worden. 
Volleyen op het niveau dat bij de leef-
tijd van het kind hoort. Dit heet het 

Cool moves Volley (CMV). De trainin-
gen zijn op woensdagmiddag in de 
Hongerman vanaf 15.30 uur. Voor 
exacte tijd kunt u mailen met mini@nu-
vo68.nl (dit is afhankelijk van de trai-
ningsgroep). De mini’s spelen 1 keer in 
de maand op zondag een toernooi.
Wilt u meer weten over trainingstijden 
en/of de plaatsen waar getraind wordt, 
kijk dan op www.nuvo68.nl of stuur een 
mailtje naar info@nuvo68.nl. Om te 
zien of volleybal jouw sport is, kun je bij 
Nuvo’68 3 keer een proeftrainin g vol-
gen.

Verhoeven Joost Migchels,  Peter 
Thoonen, Wijnand Jaspers, Ronnie 
van der Heijden,  Jan van Tien 
en Eric Iven die even door het stof 
moesten bij Rob, maar daarna in 
het zonnetje  gezet werden door 
voorzitter Willy Raaijmakers. Na-
mens RKVV Nederwetten allemaal 
gefeliciteerd en een speciale dank 
aan alle vrijwilligers, die een club 
zo waardevol maken.



Auto Service Verbroekken

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

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

Olympisch kampioen 
& Sportman van het jaar!

 Epke Zonderla
nd

Goede ventilatie

Uitstekende 
ondersteuning

www.mline.nl

*Vraag naar de voorwaarden

Voortreffelijke 
drukverdeling

Epke Zonderland
kiest voor M Line!

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

Opwettenseweg 81, Nuenen

Tel. 040 - 284 00 13

info@tijdvoorkwaliteit.nl

www.tijdvoorkwaliteit.nl

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

Brandstofverbruik (EC/630/2012J) varieert van 4,3 l/100 km (23,3 km/l) t/m 4,5 l/100 km (22,2 km/l) CO2 99-104 gr/km.

Prijs incl. BTW en € 1.500,- extra inruilwaarde, excl. kosten rijklaar maken en recyclingbijdrage. Afgebeeld is de Aygo Now met Sportpakket vanaf € 8.630,-. Actieperiode loopt van 09-09-2013 t/m 30-10-2013 
(mits geregistreerd voor 31-12-2013).

Een kleinere auto rijdt stukken voordeliger en is nu aantrekkelijker dan ooit. Want tijdelijk heeft de Toyota Aygo Now 
standaard centrale vergrendeling met afstandsbediening, stuurbekrachtiging, radio/CD-speler met MP3 aansluiting, 
elektrische ramen vóór en airconditioning. En daarbij krijgt u ook nog eens € 1.500,- extra inruilwaarde! Daardoor is er al 
een Aygo Now vanaf €7.790,-. U bent van harte welkom in onze showroom.

270H  Ronde de Linde
270H

Driessen
Eindhoven, Pietersbergweg 31, 040-2646645

Tel. 040 - 283 60 43
b.g.g. 0495 - 53 87 37 

MODESHOW
 DAMESKLEDING 55+
Op dinsdag 24 september organiseert 

Modehuis Rovers
in Gasterij Jo van Dijkhof 

een modeshow met aansluitend 
een dameskleding verkoop.

Wij zullen daar onze herfst/winter collectie 
aan u presenteren.

U bent van harte welkom vanaf 10.30 uur. 
Het eerste kopje koffie is gratis.

Wij verwelkomen u graag 
en hopen u daar te zien!

Papenhoef 17, 5737 BS Lieshout
Telefoon 0499-423597, Fax 0499-423095

Interieurbouw & Meubelatelier
Dé specialist voor al uw

“Buitengewoon Binnenwerk”
	 •	Winkel/-&	Horeca-inrichting
	 •	Kantoorinrichtingen
	 •	Kasten	&	Wanden
	 •	Balies
	 •	Keukens	&	Badkamers
		 •	Meubels

Vraag naar de mogelijkheden

OOK	vOOr	particulieren!

INFO@HS-INTERIEURBOUW.NL
WWW.HS-INTERIEURBOUW.NL

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

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

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

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

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

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

Maandmenu 
September

(voor 2 of 3 personen)

•	Kip	Knoflook	Speciaal
•	Babi	Pangang
•	Tjap	Tjoy
•	2	Sate	kip
•	4	Pisang	goreng
•	Kroepoek
•	Bami,	Nasi	of	Rijst

€1750

Park 45 - 5671 GB Nuenen
Tel. 040 - 283 37 74
www.tongah-nuenen.nl
info@tongah-nuenen.nl
7 Dagen per week,
16.00 tot 22.00 uur.

Chinees Indisch Restaurant
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