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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

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

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

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

op afspraak ‘s avonds geopend.

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

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

Kwaliteitsstoffen tegen bodemprijzen

Brandweer 
zijn is meer 
dan…..

Johnny 
van Rooij 
nieuwe koning 
H. Kruisgilde
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Warm nest voor 
de BSO Oehoe 
in Nederwetten

Bevrijdingsherdenking 
van Nuenen
Op vrijdag 20 september viert Nuenen c.a. het feit dat Gerwen, Nederwet-
ten en Nuenen op 21 september 1944, nu 69 jaar geleden, bevrijd werden. 
We herdenken daarbij dat 31 geallieerde militairen in en om Nuenen hun 
leven lieten voor onze vrijheid en dat 23 Nuenense burgers en militairen bij 
gevechtshandelingen zijn omgekomen. Het programma voor de herden-
king ziet er als volgt uit:  

Vrijdag 20 september 18.00 uur bezin-
ningsbijeenkomst in de Clemenskerk 
aan het Park. In die bijeenkomst, geor-
ganiseerd door de raad van kerken en 
brassband ‘de Vooruitgang’, speelt de 
Brassband koraalmuziek en spreekt dit 
jaar Mw. ds. Christien Crouwel het be-
zinningswoord. Vervolgens worden de 
54 namen voorgelezen van de in de 

Tweede Wereldoorlog in Nuenen en 
omgeving omgekomen inwoners en 
geallieerde militairen evenals die van 
in mei 1940 en tijdens vredesacties na-
dien omgekomen Nuenense militairen. 
Jongeren van de scouting ontsteken 
kaarsen voor de omgekomenen en ter 
afsluiting zingen allen tezamen het 
Wilhelmus. 

Na de bijeenkomst worden de aanwe-
zigen uitgenodigd om met de Brass-
band naar het bevrijdingsmonument 
op de hoek van Europalaan/Parkstraat 
te gaan. 
Rond 19.00 uur begint de herdenking 
bij het bevrijdingsmonument. Het be-
vrijdingsvuur, dat door de militaire 
voertuigen van Wheels in Eindhoven 
is afgehaald, zal worden overhandigd 
aan de burgemeester van Nuenen c.a. 
die samen met de jeugdburgemeester 
Jan Peter van Iersel het bevrijdings-
vuur bij het monument zal ontsteken. 
Er zal gesproken worden door de 
jeugdburgemeester en  voorzitter van 
het Oranjecomité. De Brassband zal 
koraalmuziek spelen en burgemeester 
M.J. Houben zal een herdenkings-
woord spreken. Daarna is de kransleg-
ging door de burgemeester namens 
het gemeentebestuur. Het Oranjeco-

Veel belangstelling bij opening         
kantoor Helpt Elkander

v.d. Pauwert Architecten zette een ei-
gentijds pand neer dat vooral open-
heid en laagdrempeligheid uitstraalt.

mité, leerlingen van basisschool Das-
senburcht, de Vereniging van Airborne 
Vrienden, en belangstellenden zullen 
daarna een krans leggen. Tot slot wor-
den de Last Post en het Wilhelmus ge-
speeld.
Daarna volgt om 20.00 uur de bevrij-
dingstaptoe op het Vincent van Gogh-
plein. De vier muziekgezelschappen 
van   Nuenen geven hun spetterende 
show weg. Drumfanfare Jong Leven, 
Showkorps O&V, Brassband De Voor-
uitgang en het Gerwens Muziekkorps 
zullen de vrijheid bespelen met swin-
gende, mooie en speciale nummers en 
show. Het belooft een mooie avond te 
worden op het Vincent van Goghplein 
in Nuenen. De toegang is gratis. 

Alle mensen die willen herdenken en 
vieren zijn van harte welkom bij alle 
activiteiten. 

Peter van Stipdonk, bestuursvoorzit-
ter van Helpt Elkander, verwees in zijn 
openingstoespraak naar de jarenlange 

V.l.n.r. Peter van Stipdonk bestuursvoorzitter, Annegien Wijnands wethouder en 
Ellen van Beijsterveld-Niels, directeur van Helpt Elkander, brengen een toast uit 
op de opening van het nieuwe kantoor.

Foto’s Oranjecomitee.

De prominente plaats die de Nuenense Woningbouwvereniging inneemt in 
de Nuenense samenleving wordt nog eens extra onderstreept met de loca-
tie van het nieuwe kantoor, midden in Nuenen in de Vincent van Goghstraat.
 

historie van de besluitvorming over 
dit kantoor. Het idee over het samen-
brengen van dienstverlening op het 
gebied van wonen, welzijn en zorg in 
een kantoor werd steeds ingehaald 
door nieuwe ontwikkelingen op die 
gebieden. Vandaar de beslissing voor 
een eigen kantoor van de woning-
bouwvereniging vorig jaar.
Een nieuwe periode breekt aan voor 
Helpt Elkander waar de uitwerking 
van de overheidsmaatregelen belang-
rijke gevolgen zal hebben voor het 
functioneren van alle woningcorpera-
ties in Nederland.

Ook voor Helpt Elkander zal het bete-
kenen dat de corporatie nog meer 
aandacht zal gaan besteden aan hun 
kernactiviteit: bouwen van huurwo-
ningen voor bewoners met een krappe 
beurs. Maar daarnaast kan Nuenen 

zich ook vasthouden aan de belofte 
die de corporatie deed in het jubile-
umboek waar ze zegt dat ze zich blijft 
vasthouden aan de verenigingsstruc-
tuur en ze zich zal blijven vernieuwen 
in hun werkveld. Ze zal zich blijven 
inzetten voor Nuenen en de omlig-
gende kerkdorpen.

Het nieuwe pand van Helpt Elkander.



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 22 t/m 28 september wordt gecollecteerd door het 
Fonds Verstandelijk gehandicapten.

ASFALTONDERHOUD IN DIVERSE STRATEN 
Een aantal keren per jaar worden werkzaamheden verricht aan de 
asfaltwegen binnen de gemeente Nuenen. Maandag 23 september 
wordt op het gedeelte van de Hoge Brake tussen Refeling en de Oude 
Kerkdijk onderhoud gepleegd. Ook op de Brabantring in de bocht 
Tweevoren / Schietbergen wordt het wegdek hersteld.
Het verkeer wordt omgeleid middels omleidingsborden.

Op de Wederikdreef, Peellandlaan en Lyndakkers wordt het asfalt 
plaatselijk gerepareerd. Deze werkzaamheden zijn relatief eenvoudig 
waardoor omleidsborden niet noodzakelijk zijn.

Wij proberen overlast natuurlijk zoveel mogelijk te beperken. Voor 
vragen kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via 
telefoonnummer 040 - 2631 631.

RAADSVERGADERING
De raad houdt een openbare vergadering op 26 september 2013 
vanaf 19.30 uur in Het Klooster. Agenda en bijbehorende stukken 
staan op www.nuenen.nl en liggen ter inzage in het Gemeentehuis.

IK FIETS FRIS: BLAASACTIE OP HET 
FIETSPAD POSITIEF ONTVANGEN
Afgelopen donderdag 12 september werden de schoolgaande fiet-
sende jeugd na school verrast met een ludieke actie op het fietspad bij 
de Europalaan. Dit initiatief vanuit de werkgroep alcoholpreventie van 
de Gemeente Nuenen werd samen met Politie en jongerenwerk uitge-
voerd. Wethouder Ebberink heeft ook meegeholpen tijdens de actie.
De scholieren werden aangehouden op het fietspad en gevraagd om 
een vrijwillige blaastest uit te voeren. Dit was een goed moment om 
het gesprek aan te gaan met de jeugd over alcoholconsumptie en de 
aankomende wetswijzing*. Vanaf 1 januari 2014 mag aan jongeren 
onder de 18 jaar namelijk geen alcohol & tabak verkocht worden. Bo-
vendien zijn zij vanaf 1 januari strafbaar als zij in het openbaar alcohol 
in het bezit hebben. 
Scholieren kregen na een actieve deelname, een leuke gadget mee naar 
huis met daarop nog extra informatie over de aankomende leeftijds-
verhoging. Er zijn 145 blaastesten afgenomen bij vooral jongeren tus-
sen de 12 en de 15 jaar. Veel jongeren waren op de hoogte van de 
wijziging die er aan zit te komen. De meeste van hen zijn het helemaal 
eens met de aankomende wetswijziging maar dat is vooral omdat het 
drinken van alcohol bij hen nog niet aan de orde is. 

AANVRAGEN OP GROND VAN DE APV  
EN BIJZONDERE WETTEN
Bij het college van burgemeester en wethouders is de volgende aan-
vraag om vergunning op grond van de A.P.V. en bijzondere wetten 
ingekomen:

•	 Aanvrager:	Carnavalsvereniging	de	Narrekappen	voor	het	organiseren	
van het jaarlijks prinsenbal inclusief hieraan voorafgaand de viering 
van het jubileum van de “huiszangers” (Punt@L ) van voornoemde 
carnavalsvereniging alsmede de sinterklaasviering in een tent op het 
Heuvelplein in de periode van 22 tot en met 24 november 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.

VERLEENDE VERGUNNINGEN    
EN ONTHEFFINGEN
Er is ingevolge het Besluit Algemene Voorwaarden en Bepalingen Mach-
tiging en Mandaat een reguliere omgevingsvergunning verleend voor:

Datum Dossiernr. Bouwadres Activiteit Omschrijving Verzend-
besluit      datum 
 
09/09/ N-HZ-2013- Boord 19A  Bouwen bouwwerk Wijzigen van de 10/09/ 
2013 0084 en 21  constructie 2013 
   
11/09/ N-HZ-2013- Parkstraat 33 Bouwen bouwwerk Verbouwen 11/09/ 
2013 0061   woonhuis 2013 
    
12/09/ N-HZ-2013- Tweetermans- Bouwen bouwwerk Oprichten 13/09/ 
2013 0080 weg 1 Gebruiken van  woning 2013 
   bouwwerken of     
   gronden in strijd met    
    bestemmingsplan    

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
Besluit op grond van de APV en Bijzondere wetten:
•	 aan	Grace	Robinson	Evenementen	is	een	vergunning	verleend	voor	

het organiseren van Open dagen Albert Heijn bij het bedrijf van 
de	heer	M.	v.d.	Heuvel	aan	Collse	Hoefdijk	40	op	21	september	
2013 (verzenddatum 10 september 2013);

•	 aan	buurtbewoners	Lobroec	is	een	vergunning	en	ontheffing	ver-
leend voor het organiseren van een buurtbarbecue op het dood-
lopend stuk van Lobroec ter hoogte van huisnummers 1 tot en 
met 11 op 21 september 2013 (verzenddatum 16 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 col-
lege van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester 
van de gemeente Nuenen c.a., Postbus 10.000, 5670 GA Nuenen.
Indien bezwaar is gemaakt, kan door de indiener van het bezwaarschrift 
een verzoek tot voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzie-
ningenrechter bij de rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90.125, 
5200 MA ’s-Hertogenbosch.

BELEIDSREGEL ‘AFWIJKINGENBELEID-
BEBOUWDE KOM, HERZIENING 2013’
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. maken bekend dat zij 
op 10 september 2013 hebben vastgesteld de beleidsregel ‘Afwijkin-
genbeleid-bebouwde kom, herziening 2013’

Deze beleidsregel dient in acht te worden genomen bij het toetsen van 
aanvragen om omgevingsvergunning voor het verlenen van een afwij-
king van een bestemmingsplan in het bijzonder met betrekking tot:
a. het toepassen van een afwijking van het bestemmingsplan op grond 

van artikel 2.12, lid 1, onderdeel a, onder 2º Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht (Wabo). Het betreffen de afwijkingen zoals 
deze zijn neergelegd in de zogenaamde planologische kruimelgeval-
lenlijst van artikel 2.7 Besluit omgevingsrecht (Bor) in samenhang 
met de artikelen 4 en 5 in bijlage II van het Besluit omgevingsrecht; 

b. het toepassen van een afwijking van het bestemmingsplan op grond 
van artikel 2.12, lid 2 Wabo.

Tevens dient deze beleidsregel in acht te worden genomen bij het slui-
ten van een planschadeverhaalsovereenkomst met betrekking tot de 
artikelen 2.12, lid 1, onderdeel a, onder 2º en onder 3º Wabo. 

De gevallen zoals deze in de planologische kruimelgevallenlijst zijn opge-
nomen betreffen relatief kleine afwijkingen van een bestemmingsplan, 
zoals uitbreidingen van woningen, bijgebouwen, dakopbouwen en wijzi-
gingen van het gebruik van bouwwerken binnen de bebouwde komen. De 
beleidsregels stemmen inhoudelijk overeen met de gemeentelijke beleids-
regel ‘Afwijkingenbeleid-bebouwde kom, 1e wijziging 2012’. Dit beleid gaf 
voorheen de regels voor het verlenen van een toestemming voor het afwij-
ken van een bestemmingsplan op grond van artikel 2.12, lid 1, onderdeel 
a, onder 1º en onder 2º Wabo, de binnenplanse afwijkingen en de plano-
logische kruimelgevallen. De beleidsregel is niet langer van toepassing op 
de binnenplanse afwijkingen (2.12, lid 1, onderdeel a, onder 1º Wabo).
De bestemmingsplannen in de bebouwde kom zijn inmiddels actueel. Er 
zijn daarom geen beleidsregels meer nodig voor de binnenplanse afwij-
kingsmogelijkheden van de bestemmingsplannen in de bebouwde kom. 
De beleidsregel is niet van toepassing voor het buitengebied. Voorts is zij 
niet van toepassing in het gebied dat is vastgelegd in het bestemmingsplan 
‘Uitbreidingsplan Nuenen-West’. 

Aan de hand van de beleidsregel wordt beoordeeld in welke gevallen via 
het afwijken van het bestemmingsplan medewerking aan een bepaald ini-
tiatief mogelijk is, waar het bestemmingsplan die mogelijkheid niet biedt.
Tot slot is in de beleidsregel de wijze van beoordelen opgenomen wanneer 
een planschadeverhaalsovereenkomst met een initiatiefnemer wordt ge-
sloten (artikelen 2.12, lid 1, onderdeel a, onder 2º en 3º Wabo).
Deze beleidsregel treedt in werking daags na de publicatie ervan. De be-
leidsregel ligt ter inzage op het gemeentehuis bij de balie Wonen en Open-
bare ruimte. De beleidsregel is tevens te raadplegen via de gemeentelijke 

website www.nuenen.nl en via de landelijke website www.overheid.nl. Er 
staat tegen dit besluit geen mogelijkheid tot het instellen van bezwaar of 
beroep open. 

Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.
Nuenen, 19 september 2013

KENNISGEVING WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. maken bekend dat er 
meldingen in het kader van het Besluit algemene regels voor inrichtin-
gen milieubeheer zijn ontvangen van:
•	 De	heer	A.P.H.	Gevers,	Prinsenweier	18;
•	 Car	4	You,	De	Huufkes	89	D;
beiden te Nuenen.
De melding betreft uitsluitend een kennisgeving. Er is geen mogelijkheid 
om tegen een melding bezwaar te maken. 
De melding is in te zien op afspraak bij de gemeente Nuenen, Jan van 
Schijnveltlaan 2 te Nuenen.De openingstijden zijn: elke werkdag van 8.30 
uur tot 12.30 uur en op woensdagmiddag van 14.30 tot 18.00 uur.
Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor 
een telefonische afspraak maken met de heer G. Koops van de gemeen-
te Nuenen, tel. (040) 26 31 631.

VOORNEMEN INTREKKING   
OMGEVINGSVERGUNNING 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn 
om een verleende omgevingsvergunning op grond van de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht voor de inrichting, Prinsenweier 18 
te Nuenen gedeeltelijk in te trekken. 

De beschikking ligt ter inzage van 20 september 2013 tot 1 november 
2013. 
U kunt deze inzien bij het gemeentehuis Nuenen, Jan van Schijnveltlaan 
2 te Nuenen. De openingstijden zijn elke werkdag van 8.30 uur tot 
12.30 uur en op woensdagmiddag van 14.30 uur tot 18.00 uur.
Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken dan kunt u hiervoor 
een telefonische afspraak maken met de heer E. Verhagen van de Om-
gevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel: 088 36 90 547. 

Binnen de hierboven genoemde termijn kan schriftelijk of mondeling 
zienswijze worden ingediend.
De schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan het college van 
Burgemeester en Wethouders van Nuenen c.a., Postbus 10.000, 5670 
GA te Nuenen.
De zienswijze moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

a. naam en adres indiener;
b. datum indiening bezwaarschrift;
c. tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt;
d. wat is uw bezwaar.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact op-
nemen met de Heer E. Verhagen van de Omgevingsdienst Zuidoost-
Brabant 088-36 90 547.

De ingediende zienswijzen zullen worden toezonden naar de aanvrager 
(conform Algemene wet bestuursrecht). De aanvrager krijgt de moge-
lijkheid om hierop te reageren.

INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 10 september 
2013 een vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht hebben ingetrokken voor de inrichting, gelegen aan de 
Opwettenseweg 132 te Nuenen, kadastraal bekend, gemeente Nuenen, 
sectie	C,	nummer	2708.

De beschikking ligt ter inzage van 20 september 2013 tot 1 november 
2013. 
U kunt deze inzien bij het gemeentehuis Nuenen, Jan van Schijnveltlaan 
2 te Nuenen. De openingstijden zijn elke werkdag van 8.30 uur tot 
12.30 uur en op woensdagmiddag van 14.30 uur tot 18.00 uur.
Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken dan kunt u hiervoor 
een telefonische afspraak maken met de heer H. Verhoeven van de 
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant tel: 088-36 90 278.

Beroep
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht bestaat voor belangheb-
benden de mogelijkheid om binnen zes weken na de dag van bekendma-
king van het besluit in weekblad Rond de Linde, een beroepschrift in te 
dienen bij de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, 
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het besluit treedt in werking 
met ingang van de dag na afloop van de gestelde beroepstermijn. Ook 
kan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank worden verzocht een 
voorlopige voorziening te treffen. Opmerking verdient dat geen beroep 
meer kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelij-
kerwijs kan worden verweten dat hij in het kader van de eerder gevolgde 
voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren heeft gebracht.
Een beschikking wordt de dag na afloop van de beroepstermijn onher-
roepelijk, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld. Bij het indienen 
van een beroepschrift door een belanghebbende kan men bovendien 
een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter bij 
de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 
5200 MA ’s-Hertogenbosch. De indiener van een beroep en/of een ver-
zoek om een voorlopige voorziening is griffiegeld verschuldigd. 

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

Vragen per e-mail:
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen 
via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl.
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via www.nuenen.nl.

Bij een hittegolf: 
•  Drink per dag twee liter water.
•  Blijf binnen tussen 12.00 en 16.00 uur.
 
Ordeverstoring 
•  Ga niet tegen de mensenstroom in.
•  Blijf rustig en volg de aanwijzingen van de
 autoriteiten op.
•  Ga niet naar de plek van de ordeverstoring toe.

Uitval stroom, gas, water of telefoon
•	Luister naar de calamiteitenzender met uw radio op 
 batterijen.
•  Doet de telefoon het nog? Bel dan niet onnodig 
 om overbelasting van het net te voorkomen.
•  Doet de stroom het nog? Kijk dan op de website 
 van uw gemeente of op www.crisis.nl. 
 Als www.crisis.nl niet is ingezet, wordt u op een 
 andere manier geïnformeerd. 

Overstroming
•	  Wordt verwacht dat het water tot uw huis komt? 
 Schakel gas en elektriciteit uit.
•  Zorg voor een persoonlijk noodpakket.
•  Als u niet weg kunt: luister naar de regionale 
 calamiteitenzender op uw radio uit uw noodpakket.

Kernongeval
•		Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Consumeer geen kraanwater, geen regenwater, 
 geen bladgroenten of moeilijk schoon te maken 
 etenswaren.
•  Houd huisdieren binnen en raak geen mensen en 
 dieren aan die buiten zijn geweest.

Gevaarlijke stoffen 
•	Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Ga naar een goed af te sluiten kamer waar het niet 
 tocht, liefst midden in het huis of gebouw.
•  Bent u buiten? Loop dwars op de wind in met een
 doek voor uw neus en mond.

Grote brand
• Blijf laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel   
 mogelijk.
•  Kunt u het gebouw niet meer verlaten?
 Ga dan voor een raam staan waar de brandweer 
 u kan zien.
•  Ga nooit terug een brandend gebouw in.

Groot verkeersongeval 
•  Loop niet onnodig over de snelweg.
•  Houd de vluchtstrook vrij voor brandweer, politie 
 en ambulance.
•  Bent u met de auto in een tunnel: verlaat uw auto   
 en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.

Terroristische aanslag 
• Breng uzelf in veiligheid.
•  Ga niet kijken op de plek van de aanslag.
•  Hebt u informatie die kan helpen bij het opsporen van  
 de daders, neem dan contact op met de politie. 

Ziektegolf 
•  Gebruik papieren zakdoekjes die u na 
 gebruik meteen weggooit.
•  Was regelmatig uw handen.
•  Blijf thuis als u een besmettelijke ziekte heeft. 

Instortingsgevaar 
•  Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar 
 meubilair of een deurpost, blijf daar stil zitten en   
 bescherm uw hoofd en nek met uw armen.
•  Gebruik geen liften.
•  Als u bedekt onder het puin ligt, blijf dan stil
 liggen en maak zo mogelijk geluiden
 op pijpen of buizen. 
•	Spaar uw krachten en schreeuw alleen als u geen   
 andere mogelijkheden heeft om geluid te maken.

Extreem weer  
Bij extreem slecht weer:
• Ga niet de weg/het water op als dit wordt 
 afgeraden of als een weeralarm is afgegeven.
•  Als u toch de deur uit moet, neem genoeg eten, 
 water, dekens en warme kleding mee.

Wat te doen bij een noodsituatie?
Ook in Nederland kunnen we te maken krijgen met een noodsituatie of ramp. Het is verstandig u hierop voor te bereiden.

Zorg altijd voor een noodpakket.
U kunt zich bijvoorbeeld voorbereiden op een noodsituatie door een noodpakket samen te stellen. In een noodpakket zitten spullen die u 
helpen u in noodsituaties enige tijd te redden. Een noodpakket bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulp-
doos; lucifers in waterdichte verpakking; waxinelichtjes; warmhouddekens; een gereedschapsset en een waarschuwingsfluitje. Daarnaast 
is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben. Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare 
producten zijn. Kijk voor meer tips op www.nederlandveilig.nl.

Algemene tips
Iedere noodsituatie is anders, maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval:

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.

•
•
•

•
•

•

Bij een hittegolf: 
•  Drink per dag twee liter water.
•  Blijf binnen tussen 12.00 en 16.00 uur.
 
Ordeverstoring 
•  Ga niet tegen de mensenstroom in.
•  Blijf rustig en volg de aanwijzingen van de
 autoriteiten op.
•  Ga niet naar de plek van de ordeverstoring toe.

Uitval stroom, gas, water of telefoon
•	Luister naar de calamiteitenzender met uw radio op 
 batterijen.
•  Doet de telefoon het nog? Bel dan niet onnodig 
 om overbelasting van het net te voorkomen.
•  Doet de stroom het nog? Kijk dan op de website 
 van uw gemeente of op www.crisis.nl. 
 Als www.crisis.nl niet is ingezet, wordt u op een 
 andere manier geïnformeerd. 

Overstroming
•	  Wordt verwacht dat het water tot uw huis komt? 
 Schakel gas en elektriciteit uit.
•  Zorg voor een persoonlijk noodpakket.
•  Als u niet weg kunt: luister naar de regionale 
 calamiteitenzender op uw radio uit uw noodpakket.

Kernongeval
•		Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Consumeer geen kraanwater, geen regenwater, 
 geen bladgroenten of moeilijk schoon te maken 
 etenswaren.
•  Houd huisdieren binnen en raak geen mensen en 
 dieren aan die buiten zijn geweest.

Gevaarlijke stoffen 
•	Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Ga naar een goed af te sluiten kamer waar het niet 
 tocht, liefst midden in het huis of gebouw.
•  Bent u buiten? Loop dwars op de wind in met een
 doek voor uw neus en mond.

Grote brand
• Blijf laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel   
 mogelijk.
•  Kunt u het gebouw niet meer verlaten?
 Ga dan voor een raam staan waar de brandweer 
 u kan zien.
•  Ga nooit terug een brandend gebouw in.

Groot verkeersongeval 
•  Loop niet onnodig over de snelweg.
•  Houd de vluchtstrook vrij voor brandweer, politie 
 en ambulance.
•  Bent u met de auto in een tunnel: verlaat uw auto   
 en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.

Terroristische aanslag 
• Breng uzelf in veiligheid.
•  Ga niet kijken op de plek van de aanslag.
•  Hebt u informatie die kan helpen bij het opsporen van  
 de daders, neem dan contact op met de politie. 

Ziektegolf 
•  Gebruik papieren zakdoekjes die u na 
 gebruik meteen weggooit.
•  Was regelmatig uw handen.
•  Blijf thuis als u een besmettelijke ziekte heeft. 

Instortingsgevaar 
•  Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar 
 meubilair of een deurpost, blijf daar stil zitten en   
 bescherm uw hoofd en nek met uw armen.
•  Gebruik geen liften.
•  Als u bedekt onder het puin ligt, blijf dan stil
 liggen en maak zo mogelijk geluiden
 op pijpen of buizen. 
•	Spaar uw krachten en schreeuw alleen als u geen   
 andere mogelijkheden heeft om geluid te maken.

Extreem weer  
Bij extreem slecht weer:
• Ga niet de weg/het water op als dit wordt 
 afgeraden of als een weeralarm is afgegeven.
•  Als u toch de deur uit moet, neem genoeg eten, 
 water, dekens en warme kleding mee.

Wat te doen bij een noodsituatie?
Ook in Nederland kunnen we te maken krijgen met een noodsituatie of ramp. Het is verstandig u hierop voor te bereiden.

Zorg altijd voor een noodpakket.
U kunt zich bijvoorbeeld voorbereiden op een noodsituatie door een noodpakket samen te stellen. In een noodpakket zitten spullen die u 
helpen u in noodsituaties enige tijd te redden. Een noodpakket bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulp-
doos; lucifers in waterdichte verpakking; waxinelichtjes; warmhouddekens; een gereedschapsset en een waarschuwingsfluitje. Daarnaast 
is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben. Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare 
producten zijn. Kijk voor meer tips op www.nederlandveilig.nl.

Algemene tips
Iedere noodsituatie is anders, maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval:

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.
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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: 20 & 21 SEPT: 
Wokgroenten Speciaal, 1/2 kilo 1,35
Cherry Potatoes, per doos  ..... 2,75
Muskaat Druiven, hele kilo  ... 1,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MAANDAG 23 SEPTEMBER:

Hutspot, panklaar, 1/2 kilo  .................. 0,79
DINSDAG 24 SEPTEMBER:

Andijvie, panklaar, 1/2 kilo  .................. 0,99
WOENSDAG 25 SEPTEMBER:

Rodekool, panklaar, hele kilo  ............ 0,99
DONDERDAG 26 SEPTEMBER:

Rauwkost, 1/2 kilo  ........................... 0,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
GEHELE WEEK VAN 20 T/M 26 SEPT:

Holl. Elstar, nw.oogst, hele kilo  ...... 1,49
Soepgroenten, 250 gram ............ 0,99
Waldorff-salade, 250 gram ....... 1,59
Perssinaasappels, 12 stuks  . 1,99

Groente

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

     

Aanbiedingen KERSVERS
Hij is er weer!!!

“Black Angus Sukade”

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 

500 gr. Rundergehakt +
4 Runderhamburgers
voor ...........................................5,95
Bij 150 gr. Beenham
100 gr. Beenhamsalade .. GRATIS
Cordon Belgique
100 gram ......................................2,45
Berliner Bol
“Gekruid gehakt in Bladerdeeg” 
per stuk .........................................1,50
Kip in Braadzak
per stuk .........................................4,50
Gehakt Rondo
100 gram ......................................1,25
Voor de best belegde broodjes!!

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

3 APPELFLAPPEN€ 3,00
HARDE WOUDKORN-
BOLLEN 3 + 1 GRATIS
SPECULAAS-
TAARTJE € 4,00
5 EIERKOEKEN € 2,00
IEDERE MAANDAG = BROODDAG
4 hele broden naar keuze  
& 12 zachte broodjes, voor € 8,95
IEDERE WEEK HET 
BROOD VAN DE WEEK  € 1,75

GELDIG T/M ZATERDAG 21 SEPTEMBER

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bestel nu ook online: 
www.slijterijvanlieshout.nl 

The Famous Grouse 
Nu met magazine cadeau! 

70cl… €14,50 
Hugo Rosanti 

Nog even nagenieten 
75cl… €5,50 

Smeets 
Jonge jenever 

100cl… €10,50 
Glen Deveron 10yr 

Single malt whisky 
70cl… €23,50 

Acties geldig tot en met 10 oktober 

In de periode van 23 september tot en met eind januari 2014 voert Brabant Water werkzaamheden uit, waarbij 
we de waterleidingen in Lissevoort en omgeving vervangen. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen 
tussen 7.00 en 17.00 uur. 

Waarom vervangen wij de leidingen? 
Het waterleidingnet van Nuenen is grotendeels in de jaren ’60 aangelegd.  Wij vervangen het leidingnet volgens 
de nieuwste inzichten zodat wij ook in de toekomst altijd vers water bij u blijven leveren. In totaal wordt ongeveer 
4 kilometer waterleiding vervangen.  

Mogelijk ondervindt u (geluids)overlast in de straat. Hiervoor vragen wij uw begrip.
Aannemer Hurkmans voert de werkzaamheden namens Brabant Water uit. Vanaf 23 september kunt u werkverkeer 
of graafmachines in uw straat aantre� en en uw oprit kan tijdelijk niet toegankelijk zijn omdat de straat is 
opengebroken.  Ook is het mogelijk dat er tijdelijk geen water uit de kraan komt. Deze onderbrekingen vinden 
plaats op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur. Wij informeren u in deze gevallen op tijd door middel van een 
kaartje in de brievenbus.

Wilt u meer informatie? 
Op www.brabantwater.nl vindt u meer informatie over de werkzaamheden in Nuenen. Ook kunt u hier de 
laatste planning inzien. Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met het Brabant Water 
regiokantoor Zuid Oost, telefoonnummer 073 683 8885. 

Brabant Water vervangt de leidingen in Nuenen.

Ruim 2,4 miljoen mensen in onze provincie 
zijn klant van Brabant Water. Met onze 800 
medewerkers zorgen wij voor lekker kraan-
water van uitstekende kwaliteit. 24 uur per 
dag vers uit de kraan.

Rond de Linde iedere donderdag 
digitaal op www.ronddelinde.nl 
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Monique Donkers       
lijsttrekker Combinatie Nuenen c.a.

Tweede op de lijst is Ruurd van Heijst, 
nu lid van de Dorpsraad Gerwen. Het 
huidige raadslid Toine Raaijmakers 
staat op de derde plaats, gevolgd door 
burgercommissielid Hans Schoenma-
kers, bestuurslid RKGSV en door Bert 
Willems uit Nederwetten, voorzitter 
van de stichting Newest. Combinatie 
Nuenen c.a. heeft bewust gekozen voor 
een lijst waarop ervaring en enthousi-
aste nieuwkomers worden gecombi-
neerd. 
Monique Donkers zit sinds 2002 in de 
gemeenteraad en onlangs was zij actief 
als een van de formateurs van een 
nieuw college. Zij heeft een eigen be-
lastingadvies- en assurantiënkantoor. 
Zij wil zich sterk maken voor een sta-
biele en evenwichtige politiek in een 
gezonde en zelfstandige gemeente Nu-
enen, Gerwen en Nederwetten.

Combinatie Nuenen c.a. streeft naar een 
structureel sluitende begroting waarbij 
lastenverlichting voor de inwoners tot 

Glasvezelnetwerk op het 
Eeneind operationeel
Met een feestelijke borrel bij ESRO op de Huufkes vierde de Coöperatie 
Glasvezel Compagnie Nuenen UA op 10 september de totstandkoming van 
het glasvezelnetwerk op het bedrijventerrein Eeneind. 

Op 1 juni startte aannemer Donk& 
Gordijn de werkzaamheden en begin 
september was het netwerk operatio-
neel. Bijzonder aan de totstandko-
ming is de samenwerking tussen de 
verschillende bedrijven. Zo brachten 
12 Nuenense bedrijven de 3 ton op die 
nodig waren voor de realisatie van het 
netwerk. En verder hanteert de Coö-
peratie verschillende tarieven. Inves-
teerders betalen een lager aansluitta-
rief en andere maandelijkse kosten 
dan de bedrijven die alleen gebruik 
maken van de glasvezel. Op die ma-
nier komt ook voor de kleinere bedrij-
ven de glasvezel op het industrieter-
rein binnen de mogelijkheden. Jan 
Veldsink, directeur van de Coöperatie 
is zichtbaar trots op deze wijze van sa-
menwerking. Op dit moment zijn er 
45 gebruikers en is het break even 

point al bereikt. In de nabije toekomst 
hoopt de coöperatie ook op de Pinc-
kart, Spegelt en Berkenbosch een glas-
vezelnetwerk te realiseren. De coöpe-
ratie is een initiatief van het (OCN) 
Ondernemerscontact Nuenen. 

Belangstellenden kunnen zich wen-
den tot de Coöperatie GVCN, p/a 
Close the Gap, tel: 040-2838373 of per 
e-mail: info@closethegap.nl

Lezingen kunstgeschiedenis 
Dit najaar verzorgt Ine Pels weer in samenwerking met KBO Lieshout en 
KBO Stiphout twee reeksen van zeven lezingen kunstgeschiedenis. Ine Pels 
heeft Nederlands en Kunstgeschiedenis gestudeerd. De deelnamekosten 
bedragen € 50,- plus € 2,- drukkosten per les voor een uitgebreide handout. 

De eerste reeks behandelt de byzantijnse en de gotische kunst en wordt gehouden op 
maandagavonden van 20.00-22.00 uur in Bavaria Brouwerij Cafe, Heuvel 5, Lieshout. 

Het programma:
7 okt.  Byzantium 1e gouden eeuw.
4 nov  Byzantium 2e gouden eeuw.
2 dec.  overzicht lopende tentoonstellingen + extra onderwerp.
6 jan.  Insulaire en Karolingische kunst: book of Kells, kathedraal van Aken.
3 feb.  Ottoonse kunst 900-1050, kerken in Frankrijk en Duitsland 1050-1200.
10 mrt.  Gotische architectuur: o.a. Chartres, Salisbury, Keulen, Leuven.
7 apr.  Gotische beeldhouw- en schilderkunst 
De tweede reeks behandelt de renaissance en de barok en wordt gehouden op 
woensdagmiddagen van 14.00-16.00 uur en woensdagavonden van 20.00-22.00 
uur in Café de Sport, Dorpsstraat 62, Stiphout.

Het programma:
9 okt.  Vroeg-Renaissance in Italië.
13 nov.  Hoge Renaissance in Italië. Leonardo da Vinci, Michelangelo, 
 Buonarotti, Bellini.
18 dec.  overzicht lopende tentoonstellingen + extra onderwerp.
15 jan.  Maniërisme: o.a. Tintoretto en Veronese.
12 feb.  Renaissance in Europa: o.a. Dürer, Hans Holbein, Jan Gossaert, El Greco.
12 mrt.  Barok: o.a. Bernini: St Pieter + beeldhouwkunst, Caravaggio.
9 apr.  Barok in Europa: Rubens, Vermeer, Jan Steen, Rembrandt, 
 paleizen in Frankrijk.
U kunt zich opgeven bij Ine Pels 040-2442984 of i.pels@onsnet.nu 
(naam, adres, tel., ma/wo-mi/wo-av).

Een andere zondag besteding
Voor allen die wel eens iets anders willen op zondag biedt zich nu een unie-
ke gelegenheid aan. Twee professionals hebben hun krachten gebundeld en 
bieden vanaf de eerste week van oktober twee hele fijne workshops aan 
namelijk Kundalini Yoga en Mandala’s maken.

Henk Dekkers  
kampioen bij De Elmde

Het jaarlijks kampioensfeest begon 
onder stralende omstandigheden met 
een heerlijke lunch voordat de wed-
strijden begonnen.
Er werden teams gevormd van 2 per-
sonen en na een aantal wedstijden 
speelden de winnende teams in een fi-
nale. Uiteindelijk speelden de twee 
mensen met de meeste punten uit die 
finale tegen elkaar voor het uiteinde-
lijke kampioenschap van de vereni-
ging De Elmde.
Een spannender slot van de wedstrij-
den was niet denkbaar geweest. Henk 
Dekkers moest spelen tegen zijn 

Henk Dekkers met de behaalde beker 
als kampioen van De Elmde.

Brandweer zijn is meer dan…..
Alleen brandjes blussen en mensen redden. Dat hebben de deelnemers van 
‘De SOOS’ zelf aan den lijven ondervonden. De SOOS is een plek waar men-
sen met een beperking elkaar iedere donderdagavond op ongedwongen 
wijze kunnen ontmoeten en samen activiteiten ondernemen. 

Informatie verspreiding: 06 - 48 69 89 19

Deze week: Restaurant Tong Ah
Smolders Schoenen, Van Heeswijk Meubelen, DA Noordveld

Rond de Linde

Afgelopen donderdag waren ze op be-
zoek bij het vrijwillige brandweer-
korps van Nuenen en keken de deel-
nemers eens mee achter de schermen 
van brandweer Nuenen. Voor sommi-
ge deelnemers kwam eindelijk de 
droom eens uit om met een echte 
brandslang te spuiten of een ritje te 
maken in een van de grote brand-
weerwagens. Niet alleen voor de deel-

nemers maar ook voor de begeleiding 
en de aanwezige brandweerlieden was 
het een zeer geslaagde avond. Wel viel 
het af en toe niet mee om sommige 
gasten vanuit de rolstoel achter in de 
grote brandweerwagens te installe-
ren. Na zes ritten was iedereen een 
keer aan de beurt geweest en waren ze 
helemaal happy met het rondje door 
Nuenen. Sommige kregen er maar 

geen genoeg van. De pauze met een 
kopje koffie bood even tijd om volop 
na te genieten, even een keer een helm 
op te zetten of een belangrijke vraag 
te stellen. De beschikbare tijd vloog 
voorbij en er was nog net even tijd om 
een groepsfoto met een brandweer-
wagen te maken. Het mag dan ook 
best vanuit de vrijwilligers van het 
brandweerkorps Nuenen gezegd wor-
den dat wij ongelooflijk veel respect 
hebben voor de begeleiding bij de 
SOOS en trots zijn dat wij een bijdra-
ge hebben kunnen leveren om dit al-
les tot een onvergetelijke avond te 
maken.

Vrijwilligers van Brandweer Nuenen

De SOOS was op bezoek bij de brandweer.

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.

Voor veel onheil 
gespaard gebleven
Vrijdagavond de 13e September tegen half tien ‘s avonds 
was ik nog aan het werk in de keuken van de priorij op 
de Heuvel nr. 23 te Gerwen. Het beloofde een rustige 
avond te worden, de vooravond van het feest Kruisver-
heffing. 

Plotseling hoorde ik een lawaai en dacht dat er binnen 
wat planken omvielen. Daarop volgde er nog een enorm 
geraas … maar het was te erg voor enkele planken. Ik 
keek door het keukenraam en zag tussen de keuken en de 
schuur takken liggen van de grote kastanjeboom op het 
Heuvelplein. Dat was wel heel vreemd! Terwijl er nau-
welijks wind stond, had de kastanjeboom de helft van 
zijn sierlijke kroon verloren. Het was zo plotseling ge-
beurd als een meteorieteninslag! De politie en brand-
weer waren snel ter plaatse, want er was een gevaarlijke 
situatie ontstaan aangezien de andere helft ook op val-
len stond. Er kwam daarom ook een houthakkersbedrijf 
aan te pas, dat tegen een uur ’s nachts pas klaar was 
met het overwerk. De kastanjeboom is op een stil mo-
ment gevallen. Door het vallend hout is er slechts gerin-
ge schade ontstaan aan een geparkeerde vrachtwagen 
en aan de heg van de priorij. De schuur kwam er met 
enkele krassen goed van af. 

De ramp zou echter niet te overzien zijn geweest als dit 
gebeurd zou zijn terwijl kinderen kastanjes aan het ra-
pen waren, of gedurende de rommelmarkt van de drum-
fanfare Jong Leven op 25 augustus. Tijdens de Kruisda-
gen voor Hemelvaart houden wij processie en bidden de 
Litanie van Alle Heiligen, waarbij de tuin gezegend 
wordt. We vragen dan in het bijzonder tegen alle moge-
lijk onheil beschermd te worden. Gespaard voor groter 
onheil zijn we nu zeker en daarvoor moeten we God 
danken. De zegen van het Kruis heeft ons beschermd! 

Pater Carlo de Beer, Heuvel 23, Gerwen.

Op donderdag 5 september is weer de jaarlijkse jeu de boule dag gehouden 
op het terrein van de St. Antoniusschut aan de Mulakkers op het Eeneind.

vrouw Nellie Dekkers.
Na een zeer spannende wedstrijd 
waarin de verschillen heel klein wa-
ren, werd uiteindelijk Henk Dekkers 
kampioen.
In een zeer gemoedelijk sfeer is de dag 
gezellig doorgebracht en de afsluiting 
in de vorm van een chinese rijsttafel 
hielp hier zeker aan mee. Deze dag en 
het gemoedelijke samenzijn smaakte 
zeker naar meer.

Het huidige raadslid Monique Donkers-van Galen wordt lijstrekker van Com-
binatie Nuenen c.a. bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. De ledenver-
gadering van de plaatselijke politieke partij heeft haar unaniem voorgedragen. 
Onder het motto ‘Samen Sterk’ gaat Combinatie Nuenen c.a. de verkiezingen in. 

de mogelijkheden kan behoren. Zelf-
standig, maar wel met een niet-vrijblij-
vende gemeentelijke samenwerking met 
Son en Breugel en Geldrop-Mierlo. Uit 
zowel kostenbesparing als efficiency-
overwegingen zal met meerdere overhe-
den op specifieke gebieden de samen-
werking moeten worden uitgebreid.

In de ochtend wordt begonnen met 
Kundalini Yoga, een krachtige en actie-
ve vorm van yoga. 
Na de pauze volgt het middagprogram-
ma waar samen de verbinding aange-
gaan wordt door op grote doeken zand-
mandala’s te gaan maken op de vloer.
Mandala betekent letterlijk ronde cir-

kel, het symbool van oneindigheid.
De Mandala wordt door de groep op-
gevuld met kleurrijk zand en natuurlij-
ke materialen, waarbij iedereen helpt. 
Een prachtige gelegenheid om met el-
kaar in verbinding te komen.
Aanvang van deze workshops: zondag 
6 oktober van 10.00 - 16.00 uur in Eno-
de Gemeenschapshuis, Eeuw Dries-
sestraat 1, 5674 TN Nuenen (Eeneind).
Zorg voor makkelijk zittende kleding, 
een deken of handdoek en evt. een 
matje als je dat hebt. Bij voldoende be-
langstelling willen we iedere eerste 
zondag van de maand een workshop 
geven. Voor koffie en thee wordt ge-
zorgd. Voor de lunch brengt ieder wat 
mee wat we met elkaar delen.

Voor meer info: 
Bart van de Donk, (gediplomeerd 
IKYTA 3HO yoga docent) bvddonk@
gmail.com. Tel. 040 - 245 93 32 of As-
trid van den Broek (gediplomeerd do-
cent natuurkunst) avandenbroek@
hotmail.com Tel 06 - 28 78 28 73.
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Nuenen: Wereldgemeente 

Wereldmarkt in Nuenen 
In het Park in het centrum van Nuenen wordt zondag 22 september voor de 
derde maal een grote Wereldmarkt georganiseerd. Deze Wereldmarkt start 
om 12.00 uur en eindigt om 17.00 uur. Om 13.00 uur zal Wethouder J. Ebbe-
rink van de Gemeente Nuenen c.a. de markt officieel openen.

 

Nieuws met zaken

Nuenen -  Cock eveld  12a
info@gijsbersinstallaties.nl

tel. 040 - 283 17 56

GAS

WATER

SANITAIR

ZINK

C.V.

Nieuwe bestemmingsplannen 
Landgoed Gulbergen 
binnenkort in procedure
Landgoed Gulbergen is een groen natuur- en recreatiegebied op het grond-
gebied van de gemeenten Nuenen en Geldrop-Mierlo met daarin onder 
meer een voormalige stortplaats. Dit gebied wordt verder omgevormd tot 
een recreatief gebied voor de regio Zuidoost-Brabant. Het wordt daarmee 
het focuspunt in het groene landschapspark Rijk van Dommel en Aa.
 
Beheermaatschappij Gulbergen BV (100% dochter van Attero), Libéma Exploi-
tatie BV, het Samenwerkingverband Regio Eindhoven (SRE) en de betrokken ge-
meenten werken nauw samen bij de verdere planontwikkeling. In deze ontwik-
keling wordt nu een volgende stap gezet door het in procedure brengen van 
nieuwe bestemmingsplannen. Deze bestemmingsplannen worden eind septem-
ber door de gemeenten Nuenen en Geldrop-Mierlo in procedure gebracht. De 
bestemmingsplannen beschrijven vijf ontwikkelingen:
•	 Ontwikkelen	van	even	emententerreinen;	
•	 Circa	300	recreatiewoningen	inclusief	voorzieningen;	
•	 Uitbreiding	Dierenrijk	 inclusief	 verbindingstunnel	 voor	 bezoekers	 van	Die-

renrijk, om het noordelijk en zuidelijk deel van het plangebied met elkaar te 
verbinden;	

•	 Uitvoering	leisure	II-concept	(het	gaat	hier	om	skihellingen	en	bijbehorende	
recreatievoorzieningen);

•	 Aanleg	amfitheater.

Het bestaande landschap met daarin de oude regionale stortplaats, de voormalige 
grondbank (zandopslagplaats), de spoorweg, maar zeker ook de natuurwaarden 
van het gebied, denk aan de Hooidonkse Beek, het bos en de wandel- en fietspa-
den, is het uitgangspunt van de ontwikkelingen. Daarbij is het ook belangrijk om 
de geschiedenis van het gebied te behouden. Binnen deze bestaande situatie wordt 
het gebied nu verder ontwikkeld tot een aantrekkelijk recreatief centrum waar na-
drukkelijk ook ruimte is voor diverse natuurwaarden. Meer informatie over Land-
goed Gulbergen www.gulbergen.nl. Landgoed Gulbergen ligt in het Rijk van Dom-
mel en Aa, het natuurgebied tussen Eindhoven en Helmond. Bij de ontwikkeling 
van het Rijk van Dommel en Aa staat het versterken van de natuur en het uitbrei-
den van de recreatiemogelijkheden centraal. De ontwikkelingen van Landgoed 
Gulbergen passen hierin. De gebiedsontwikkeling Rijk van Dommel en Aa is vast-
gelegd in een Intergemeentelijke Structuurvisie (ISV), waarin ook het project 
Landgoed Gulbergen is opgenomen. 
Voor meer informatie www.rijkvandommelenaa.nl.

Ook actief in Nuenen
Jongste (water)
molenaar van 
Nederland
Sinds 11 september 2013 is molen-
land Nederland een (water)mole-
naar rijker. Jeroen van Boxmeer (21) 
slaagde op deze dag voor zijn exa-
men watermolenaar. Naast zijn al 
eerder behaalde diploma windmo-
lenaar, mag hij zich vanaf deze dag 
officieel de jongste (water)molenaar 
van Nederland noemen. Een presta-
tie van formaat!

Jeroen van Boxmeer uit Gemert is 
laatstejaars student planologie aan de 
Radboud	 Universiteit	 in	 Nijmegen.	
Hij groeide op in Gemert, tegenover 
molen De Bijenkorf, waar hij nu ook 
een van de molenaars is. Daarna 
kwam hij terecht op molen de Roos-
donck in Nuenen. Vanaf zijn 16e heeft 
hij hier in opleiding gezeten en in ok-
tober 2011 zijn windmolendiploma 
gehaald.

Daarna kwam hij, ook in Nuenen, in 
aanraking	met	de	Opwettense	Water-
molen. Dat trok hem toch wel (ook 
vanwege zijn opleiding) waarbij hij in 
contact	 kwam	 met	 het	 Waterschap.	
Dit leek hem wel een interessante uit-
daging. Daarnaast startte hij met een 
paar andere watermolenaars een bio-
topenwerkgroep. Zij spannen zich in 
voor het behouden van de biotoop 
rondom de Dommel en het behoud 
van de watermolens. Een zeer ambiti-
euze jonge (water)molenaar dus! 
Daarom besloot hij ook voor dit diplo-
ma te gaan. En dat is hem dus gelukt.

Aardige wetenswaardigheid is dat nu 
de gemiddelde leeftijd van de water-
molenaars met meer dan tien jaar is 
gezakt!

Verkiezing beste 
buurtinitiatief van start
Van 16 september tot 14 oktober kunnen burgers initiatieven en projecten 
aanmelden voor de LPB Award 2013. De LPB Award is de prijs voor het 
meest inspirerende wijk- of buurtinitiatief. De prijs bestaat uit een trofee en 
een bedrag van € 1.500,-. De LPB Award is vijf jaar geleden in het leven 
geroepen door het Landelijk Platform voor Wijk- en Buurtgericht Werken 
(LPB): de vakorganisatie van ambtenaren die gebiedsgericht werken. Vorig 
jaar ging de award naar Kinderkledingbank Elivia in Schiedam. Naast bur-
gers kunnen ook gemeenten, woningcorporaties en andere (wijk)organisa-
ties een gooi doen naar de prijs.

Een weekend kunst intensief 
bij Galerie De Kei
Onder het motto ‘kunst is genieten, genieten is een kunst’ organiseert Gale-
rie de Kei een driedaags kunstevenement. Hierbij zullen onder andere foto-
kunst, actionpaint demonstratie en een expositie van edelsmidkunstenaars 
aanwezig zijn.
Programmaoverzicht:
Vrijdag 20 sept. 9.00 - 22.00 uur:
Feestelijke lancering: Nu ook foto 
kunst bij galerie de Kei, met kunstwer-
ken van de  Spaanse kunstfotograaf 
Marcos Domingo die ook persoonlijk 
aanwezig is.

Zaterdag 21 sept. 11.00 - 17.00 uur:
•	Twee	beeldhouwers	in	actie:	Antoi-
net Verhagen en Rob Zweerman
•	 Erik	 Zwezerijnen	 geeft	 een	 action	
paint demonstratie.

Zondag 22 sept. 12.00 - 17.00 uur:
Remy	 van	 Ulden,	 Gert	 Bonnema,	
Frans Seelen, Rob Koenraads en Ine 
van Bercken, vijf Zuid-Nederlandse 
edelsmidkunstenaars, tonen en vertel-
len over hun technieken en materialen.

Gedurende het gehele weekend:
Werken	 van	 Erik	 Zwezerijnen	 in	 de	
galerie;	expositie	van	de	vijf	Zuid-Ne-
derlandse	 edelsmidkunstenaars;	 foto	
kunst	in	de	kunstsalon;	beeldenexpo-

sitie	in	de	patio;	wijnproeverij	door	re-
gistervinoloog	 Karin	 Lips;	 Expresso	
Zeuco laat u zien dat koffie maken en 
presenteren ook een kunst is en aan de 
vleugel muzikant Evert Kielen.
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Een weekend KUNST INTENSIEF
Vrijdag 20 september 19.00 - 22.00 uur - Zaterdag 21 september 11.00 - 17.00 uur - Zondag 22 september 12.00 - 17.00 uur

 

 

 

In de Kunstsalon
Vrijdag: v.a. 19.00 uur:
Feestelijke lancering:

nu ook fotokunst
bij Galerie de Kei

De patio
Zaterdag: v.a. 11.00 uur:
Beeldhouwers in actie

Rob Zweerman &
Antoinet Verhagen

In de Galerie
Zaterdag: v.a. 11.00 uur

tot 17.00 uur
Erik Zwezerijnen

Action Paint demonstratie!

In de Galerie
Zondag: v.a. 12.00 uur

tot 17.00 uur
Kom en ontmoet de 

vijf Edelsmeedkunstenaars!
Zij tonen een breed assortiment 
en vertellen u graag meer over 
hun technieken en materialen.

Opwettenseweg 74 5672 AJ Nuenen

Gratis Tuinschets 
tijdens open dag Hoveniers
Het Rullen Hoveniers, Rullen 11 Gerwen, neemt deel aan de ‘Landelijke 
Open Dag Hoveniers’ op zaterdag 28 september 2013. Op deze dag zetten 
bedrijven in de groene sector in het hele land hun deuren open voor alle 
publiek. 
Tijdens	deze	Open	Dag	heeft	Het	Rul-
len Hoveniers een speciale actie: de 

Gratis voetreflexmassages voor 
mensen met rugklachten
In de week van 23 t/m 29 september geef ik gratis kennismakingsbehande-
lingen aan mensen met rugklachten. Ik laat via voetreflextherapie ontspan-
ning brengen in uw rug.

Kennismakingskorting 
reflexzonebehandeling voor 
mensen met rugklachten 
In de week van 23 t/m 29 september kunnen mensen met rugklachten een 
korting van ruim 50% krijgen op een reflexzonebehandeling bij reflexzone-
therapeute Mariëtte van de Meulengraaf. In deze week kunt u een afspraak 
maken voor een behandeling in haar praktijk de Aanraking. De korting 
geldt ook voor een eerste afspraak die pas na deze week plaatsvindt.
Deze kortingsactie geldt in verband 
met de Internationale week van de Re-
flexzone	2013	die	dit	jaar	helemaal	in	
het teken staat van rugklachten. Re-
flexzonetherapie is een natuurlijke ge-
neeswijze die ontspanning geeft en de 
doorbloeding en zenuwgeleiding be-
vordert. Het helpt bij het herstellen 
van de balans in het lichaam en geeft 
verlichting van pijn bij o.a. (nek)her-
nia, whiplash, spit, ischias, stijve nek 
en bij aanhoudende rugklachten waar-
van de specifieke oorzaak niet achter-
haald kan worden. 

Zo’n driekwart van de Nederlanders 
geeft aan wel eens rugklachten te heb-
ben. De rug bestaat uit een complex 
stelsel van structuren: wervels, ge-
wrichten, tussenwervelschijven, ban-
den, spieren, zenuwen. Bovendien 
spelen factoren als stress, spanning en 
emotionele belasting vaak ook een rol.  
De meeste zorgverzekeraars vergoe-

Deze actie wordt gehouden tijdens de 
Internationale week van de Reflexzone 
2013,	die	dit	jaar	helemaal	in	het	teken	
staat van rugklachten. Reflexzonethe-
rapie is een natuurlijke geneeswijze die 
ontspanning geeft en de doorbloeding 
en zenuwgeleiding bevordert. Het 
helpt bij het herstellen van de balans in 
het lichaam en geeft verlichting van 
pijn bij o.a. (nek)hernia, whiplash, spit, 
ischias, stijve nek en bij aanhoudende 
rugklachten waarvan de specifieke 
oorzaak niet achterhaald kan worden.

Zo’n driekwart van de bevolking geeft 
aan wel eens rugklachten te hebben. 
De rug bestaat uit een complex stelsel 
van	 structuren;	 wervels,	 gewrichten,	
tussenwervelschijven, banden, spieren 

en zenuwen. Deze kunnen allen bij-
dragen aan de rugpijn. Bovendien spe-
len factoren als stress, spanning en 
emotionele belasting vaak ook een rol. 
Voetreflextherapie is altijd gericht op 

Gratis	 Tuinschets.	 Deze	 gratis	 tuin-
schets is voor iedereen die zijn tuin wil 
gaan veranderen, maar nog wel een 
origineel advies kan gebruiken over de 
indeling van de nieuwe tuin, de be-
planting	en	de	materiaalkeuze.	U	kunt	
een uur gratis gebruik maken van de 
diensten van tuinadviseur en tuinont-
werper, Peter van Straalen. Hij maakt 
een schets van uw nieuwe tuin, maar u 
kunt aan hem ook alle andere vragen 
stellen op het gebied van tuinontwerp, 
tuinaanleg	en	tuinonderhoud.	U	kunt	
u	aanmelden	via	(040)	283	29	10.	

Ook	 zijn	 er	 medewerkers	 aanwezig	
om vragen op het gebied van tuinont-
werp, tuinaanleg en tuinonderhoud te 
beantwoorden. Laat u in de show-
room inspireren door de vele voor-
beelden, ideeën en informatie voor 
een nieuwe tuin. Hebt u vragen over 
het onderhoud van uw tuin? Dan bent 
u natuurlijk ook van harte welkom. 
Neem de kinderen gerust mee op deze 
dag;	 zij	 kunnen	 cupcakes	 in	 allerlei	
kleuren en smaken versieren. De mooi 
versierde cupcakes mogen ze mee 
naar huis nemen, of meteen opeten. 
Tijdens	de	open	dag	is	Het	Rullen	Ho-
veniers geopend van 10.00 tot 16.00 
uur. Er is voldoende parkeergelegen-
heid, maar u kunt ook op de fiets ko-
men. Informatie: www.hetrullen.nl.

Veel inwoners van Nuenen c.a. en de 
kerken zijn actief betrokken bij ont-
wikkelingsprojecten overal in de we-
reld. Daarom organiseren de werk-
groep	MOV	van	de	RK	Parochie	en	de	
ambtsgroep	ZWO	van	de	Protestant-
se	Gemeente	deze	Wereldmarkt.
Meer dan dertig Goede Doelen zullen 
hun project presenteren in kramen en 
informeren u graag over hun inzet 
voor	 landen	 in	 ontwikkeling.	U	 kunt	
‘een kijkje nemen’ in projecten in lan-
den	en	continenten,	zoals:	in	Afrika	(9	
landen), India, Nepal, Rusland, Guate-
mala	en	Honduras,	in	Oost-Europa	(2	
landen)	en	in	Indonesië.	Ook	de	Am-
nesty-groep	 Nuenen,	 de	Wereldwin-
kel,	Wereldhuis	Eindhoven	en	Amref	
Flying Doctors zijn aanwezig. 
De hele middag is er live muziek, zang 

en dans door de djembé-groep Aya 
Akoma, jongerenkoor Jocanto, we-
reldmuziekkoor Keskedee, dansgroep 
Mentari en een Indonesische Ang-
klung muziekgroep. Enkele Goede 
Doelen verkopen hapjes uit verre lan-
den en uit eigen land. Voor kinderen 
zijn er leuke activiteiten met begelei-
ding beschikbaar en verschillende 
Goede Doelen hebben iets speciaals 
voor kinderen in petto, soms tegen 
een kleine vergoeding.

Met dank aan: Stg. G.G.D. Baron van 
Hardenbroek van de Kleine Lindt, en-
kele leveranciers en de horeca aan het 
Park. 

Zie ook de website: 
www.wereldmarkt-nuenen.nl 

den de behandelingen door een bij de 
VNRT	 aangesloten	 reflexzonethera-
peut geheel of gedeeltelijk. 
Meer informatie bij 
Praktijk de Aanraking, de Spijkert 5 te 
Nuenen, tel. 040-2840227 of info@
praktijkdeaanraking.nl.

het optimaliseren van de totale licha-
melijke en geestelijke gezondheid en is 
hierdoor juist zo effectief  bij rug-
klachten.

Mensen die na de kennismakingsbe-
handeling enthousiast geraakt zijn, 
kunnen bij Body in Balance terecht 
voor vervolgbehandelingen. De mees-
te zorgverzekeraars vergoeden de be-
handelingen geheel of gedeeltelijk, af-
hankelijk van uw aanvullende pakket.

Meer informatie over voetreflexthera-
pie en rugklachten en de vergoeding 
door diverse zorgverzekeraars is te 
verkrijgen bij Body in Balance, Laan 
ter	Catten	 82,	 5673	 BC	Nuenen,	 06-
27333022	of	info@body-in-balance.nl  
www.body-in-balance.nl.

Online aanmelden en stemmen
Deelnemen gaat online via de website 
www.lpbaward.nl Na het aanmaken 
van een account, kun je een aanmeld-
formulier met vragen over je initiatief 
invullen en een foto of filmpje uploa-
den. Het aanmelden van initiatieven 
kan	tot	en	met	13	oktober.	Van	14	tot	
26 oktober kan er via de website wor-
den gestemd op alle aangemelde initi-
atieven. Het is de bedoeling dat deel-
nemers zoveel mogelijk stemmen 
werven door hun initiatief te delen 
met hun netwerk via social media als 

Facebook,	 Twitter	 en	 LinkedIn.	 De	
drie initiatieven die de meeste stem-
men krijgen worden genomineerd 
voor	de	LPB	Award	2013.	

Op	 vrijdag	 8	 november	 maakt	 een	
deskundige jury bekend wie de award 
en het bijbehorende prijzengeld ge-
wonnen heeft. De LPB Award is mede 
mogelijk dankzij De ASN Bank. De 
ASN Bank zet zich in om de duur-
zaamheid van de samenleving te be-
vorderen en laat zich daar in haar eco-
nomisch handelen door leiden.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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. Te HUUR

AAnHAng
wAgens

veRkoop - ondeRHoUd

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040 - 283 20 29

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

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

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

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

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

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

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

vLOOIENMARKt 22 sept. 
Sporthal Strijp, Rijstenweg 
7 Eindhoven. 9-16 uur. 06-
20299824.

t W E E D E H A N D S  
SpEELGOED, BABy 
EN KINDERKLEDING-
BEURS. 160 kramen op 
6 okt. in de Kemmer in 
Oirschot en op 27 okt. 
in de Dreef in Aarle-rixtel 
van 11.00 - 14.00. www.
kinderkledingbeurs.net

Man 73 jaar oud, zoekt 
vrouw van ± 65-70 jaar. Is 
zelf goed gezond, niet ro-
ker. Tel. 06-48681670.

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

OERLEMANS KEUKENS
MET DE VISUELE SHOWROOM

Keuze uit 1001 mogelijkheden 
Snel en vakkundig geleverd

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

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

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

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

Ma. 13.00-17.00 uur
Di. - vr. 09.00-12.00 uur

en. 13.00-17.00 uur

  Berg 28
  5671 CC Nuenen
  www.PAULVANDERVELDEN.NL   Tel. (040) 283 5252

RUIM
30 JAAR
ERVARING

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

eigen geluidsinstallatie zodat deze zaal zeer geschikt is voor

bruiloften - verjaardagen
recepties - vergaderingen

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

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

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

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

tE HUUR: 75m2. Spegelt 
21, Nuenen. 040-2831679. Praktijk Alternatieve Geneeswijzen

Controle over je onderbewustzijn
• Hypnose verandert je leven als jij het wilt.
• Afvallen en op streefgewicht blijven.
• Stoppen met roken.
• Chronische pijn bestrijding enz. enz.

Kan ondersteund worden met: 
Natuurgeneeskunde / Bio resonantie, Shiatsu massage, Voetzonereflex.

Voor een afspraak of informatie: René van der Valk. 
Hypnocoach/Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut. 
Tel. 06-51334155. Email: r.valk41@gmail.com

R.P.A. van der Valk

EINDELIJK DE Op-
LOSSING vOOR KALK 
OF SCHIMMELNAGELS!! 
Behandeling met de FOX 3 
Laser. Geen  schadelijke me-
dicijnen of smeersels meer 
nodig! Info INStItUUt 
ZILvERSCHOON Berg 
51, 5671 CB Nuenen, tele-
foon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl. 

Wilt u echt huidverbe-
tering? Wij hebben alles 
in huis!!  Intensieve pee-
ling met microdermabrasie 
of fruitzuren met softlaser, 
Peeling en Lifting in één! 
Nu  speciale actie! Gratis 
huidanalyse en behandel-
advies. Info INStItUUt 
ZILvERSCHOON Berg 
51, 5671 CB Nuenen, tele-
foon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl. 

GS StAALWERKEN 
GERWEN Bv is op zoek 
naar enkele oproepkrachten 
in de leeftijd van 16 tot 23 
jaar, voor allround werk-
zaamheden voornamelijk op 
de zaterdagochtend. Stuur 
uw CV met begeleidend 
schrijven naar Postbus 114, 
5670 AC Nuenen, of per E-
mail naar e.duijmelinck@
gsstaalwerken-gerwen.nl. 
Telefonisch bereikbaar 040-
2831926.

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

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

Alle aanbiedingen zijn geldig tot en met zaterdag 21 september 2013 of zolang de voorraad strekt. oP=oP. Openingstijden  |  Ma. 11.00 - 18.00  |  Di. Wo. Do. 9.00 - 18.00  |  Vr. 9.00 - 21.00  |  Za. 9.00 - 17.00

20%
DIREcTE KASSAKORTING OP hET GEhElE ASSORTIMENT 
VAN BIOThERM, cOllISTAR & lANcôME!

Voor iedere klant een GRATIS badhanddoek
(zolang de voorraad strekt)
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Bevrijding

Ter gelegenheid van de bevrijding in 1944 is in Eindhoven de Lichtjesroute weer 
te bewonderen, wat ik overigens nog nooit heb gedaan. Morgenavond wordt 
het in Nuenen weer herdacht.
 Zo ongeveer direct na de bevrijding van Nederland trokken wij ten 
strijde tegen de Indonesische opstandelingen, de zogenaamde politionele ac-
ties. Voor de excessen daarvan zijn onlangs excuses gemaakt aan de nabestaan-
den.
 Een beetje raar natuurlijk. Eerst sturen we soldaten de hel van oorlog in 
en als ze vervolgens verschrikkelijke dingen doen, zijn we verontwaardigd. Een 
nette of fatsoenlijke oorlog bestaat niet, het is het alle remmen los.
 Nederland zou moeten zeggen: ‘Achteraf gezien was die kolonisatie 
niet zo’n goed idee en de politionele acties ook niet. We zullen het nooit meer 
doen.’

Edwin Coolen

Uit d’n hoek…

Het versterken en ondersteunen van zorg voor elkaar is van toenemend 
belang. In de promotiecampagne “voor & met elkaar, natuurlijk!” worden 
actieve Nuenenaren geïnterviewd.
Daan Verbaan aan het woord: 

Wie bent u?
Ik ben een gepensioneerd mens. Al 
heel lang, want ik ben al 83 jaar. Ik 
kom uit Rotterdam en ben vanwege 
Philips in Eindhoven gekomen. Vanaf 
1995 woon ik in Nuenen. 

Wat doet u voor een ander? 
Ik heb veel vrijwilligerswerk gedaan in 
mijn leven. Al zes jaar ben ik voorzit-
ter van LETS Nuenen. Dat is een sys-
teem waarbij diensten en soms pro-
ducten worden geruild binnen een 
groep van ingeschreven leden. Ik heb 
ook  een mobiele bibliotheek, die staat 
wekelijks op de oprit en daar kunnen 
Nuenenaren boeken inzetten en uit-
halen. Dit loopt erg goed. Ik noem het 
geen vrijwilligerswerk, het is gewoon 
een hobby. O ja, ik heb ook een aan-

hangwagen en word  vaak gevraagd 
om vrachtjes te rijden.

Hoe kijkt u aan tegen de verande-
ringen die op ons afkomen?
Verandering roept automatisch weer-
stand op, maar ik denk dat er meer 
zelfredzaamheid bestaat dan mensen 

Toneelvereniging 
De Lindespelers
 spelen Gif
Op 25, 26 en 27 oktober 2013 wordt 
de voorstelling Gif voor u gespeeld. 
De titel verwijst naar de vervuilde 
grond van het kerkhof, waar een 
gescheiden stel elkaar na jaren weer 
ontmoet. 

Maar bovenal is de titel een metafoor 
voor de gespleten verhouding tussen 
deze twee mensen. Beiden zien elkaar 
weer voor het eerst op de begraaf-
plaats, waar hun zoontje Jakob begra-
ven ligt, omgekomen tien jaar geleden 
bij een verkeersongeval.
De verhouding is door dit voorval zo 
onder spanning komen te staan, dat de 
man op een dag van het ene op het an-
dere moment is vertrokken. Hij is ver-
huisd naar Frankrijk en heeft er een 
nieuw leven opgebouwd.
Zij leeft voor de buitenwereld schijn-
baar  normaal verder, maar zit nog al-
tijd vol van onverwerkt verdriet.
In prachtige dialogen proberen ze tot 
elkaar te komen, waarbij het verleden, 
het nu en de toekomst hun rol spelen.
Spelers: Peter Dirne & Linda Jacobs.
Regie: Martin Bergmeijer.

Aanvang 20.15 uur op de Dorpsboe-
derij de Weverkeshof, Nuenen. Kaar-
ten zijn te reserveren via www.lin-
despelers.nl. Wees er snel bij, want de 
kaartverkoop loopt voorspoedig.

Bevrijdingsherdenking 
vanuit H. Clemenskerk live op TV
Vrijdag 20 september is het 69 jaar geleden dat Nuenen werd bevrijd.  Om 
18.00 uur vindt de bevrijdingsherdenking plaats in de H. Clemenskerk aan 
het Park. Deze dienst wordt door de LON live uitgezonden. 

Verder in de uitzending:
Graffitikunstenaar Nowart te gast in Nuenen. Zijn hele werk staat in het teken 
van zijn grote voorbeeld: Vincent van Gogh.
De kinderen van Club Sam speelden naar hartenlust in speeltuin De Kievit.
“Stuit de Ruit”: de protestactie tegen de ruit om Eindhoven ging met veel kabaal 
gepaard.
Eerste glasvezelaansluiting op Eeneind.
Opening van het nieuwe kantoor van Helpt Elkander.
Biografie van een dorp: de Beekstraat.
De uitzending van LON-TV is dagelijks te zien om 11, 14, 17, 19, 21 en 23 uur. 
Ook is de uitzending te volgen via de livestream, die vindt u op www.omroepnu-
enen.nl.

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

Vakantiesluiting Olijf
Restaurant Olijf is gesloten van:

18 september t/m 25 september.

Donderdag 26 september is Olijf 
vanaf 17.00 uur weer open.

Reserveren online is mogelijk via onze site: 
www.restaurantolijf.nl

Voor andere vragen kunt u terecht op: 
info@restaurantolijf.nl

Team Olijf

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

denken. Vrijwilligheid wordt namelijk 
gecreëerd door ellende. 

Wat hebben de mensen in Nuenen 
nodig om meer oog voor elkaar te 
krijgen?
Ik denk dat hoe afhankelijker je bent 
van anderen hoe meer je van elkaar 
gebruik gaat maken. Zo was hier een 
maand geleden een buurtborrel waar-
bij mensen kraampjes plaatsten op het 
plein en iedereen werd uitgenodigd. 
Dat zijn leuke dingen. 

Heeft u een leuke tip of een goed 
advies voor de Nuenenaren?
Eigenlijk komt het er op neer dat men-
sen veel meer kunnen dan ze denken. 
Het is ook heel waardevol voor hen-
zelf als men iets doet voor een ander.

Wat doe jij voor een ander…..? 
Meer informatie?
Servicepunt, Berg 22C, 5671 CC, Nu-
enen, 040-283 16 75, gemeentehuis@
nuenen.nl.

Jocanto zingt 
vredesdienst
Ter gelegenheid van de vredesweek zal 
Jongerenkoor Jocanto op zondag 22 
september om 11.00 uur tijdens de 
vredesdienst zingen. Wij nodigen u 
graag uit om met ons mee de vrede te 
bezingen in de Clemenskerk in Nue-
nen. 

   

Cees Meijvis derde 
CDA-burgercommissielid
Tijdens de gemeenteraadsvergadering  van 26 september a.s. zal Cees 
Meijvis geïnstalleerd worden als burgercommissielid van de CDA-fractie.  

Een burgercommissielid heeft een be-
langrijke ondersteunende taak in de 
fractie.  Hij/zij maakt niet alleen deel 
uit van de fractie  maar heeft ook toe-
gang tot alle noodzakelijke informatie. 

Tevens vertegenwoordigt een burger-
commissielid de fractie in de commis-
sievergaderingen en kan daar dus na-
mens de fractie het woord voeren. Dat 
doen Mieke Hendrickx en Erik Groot-
hoff reeds voor het CDA en gaat nu 
dus ook Cees Meijvis doen.   
    
Cees is geboren in Eindhoven en al 43 
jaar gelukkig getrouwd. Sinds 2000 
wonen hij en zijn vrouw in Nuenen en 
“dat bevalt ons uitstekend,” zoals hij 
zelf zegt. 

Begonnen als landmeetkundige bij de 
gemeente Geldrop, bekleedde hij daar 
vervolgens verschillende functies, o.a. 
als afdelingshoofd van diverse afdelin-
gen.
Na de samenvoeging met Mierlo, 
heeft hij met veel plezier als afdelings-
hoofd Openbare Werken gewerkt en 
maakte hij tevens deel uit van het ma-
nagementteam. Als burgercommissie-
lid wil hij een bijdrage leveren aan de 
politiek en maatschappelijk noodza-
kelijke keuzes die Nuenen moet ma-
ken. 
In de Nuenense CDA-fractie heeft hij 
een speciale interesse in de commissie 
Ruimte, die hem na aan het hart ligt en 
waar hij zijn opgedane ervaring op dit 
gebied goed kan inzetten. 
Net als de gehele fractie is Cees mak-
kelijk bereikbaar via de mail, een open 
spreekuur, telefonisch of schriftelijk. 
E-mail: meijviscees@gmail.com.
Meer informatie www.nuenen.cda.nl.  

Cees Meijvis, derde CDA burgercom-
missielid

Nationale Ziekendag 
van de Zonnebloem 
afd. Nuenen
 
Opnieuw hadden zich vele opgege-
ven voor de Nationale Ziekendag bij 
de Zonnebloem afdeling Nuenen. 
Het was een gezellige drukte deze 
middag in de kapel van De Akkers.

Jos Deckers was  voorganger en samen 
met de gasten en vrijwilligers heeft hij 
deze middag   sfeervol voorgedragen. 
Zoals al heel veel jaren zorgde de fa-
milie de Graaf voor de stemmige mu-
ziek en het gelegenheidskoor met 
mooie liedjes, dit onder leiding   van 
Frans  Sijmens als dirigent.
De burgemeester en de wethouders   
waren aanwezig en ontvingen de gas-
ten.
Na afloop was er koffie met gebak en 
een drankje in de Gasterij van De Ak-
kers en daarbij een dankwoord aan de 
fantastische vrijwilligers die deze   
middag mogelijk maakten.

Waarom staat dit pand leeg?
In het centrum van Nuenen, aan de Berg 7, 9 en 19 staan, sinds de oplevering 
in 2010, enkele commerciële units leeg. Dit is een doorn in ‘het oog’ van 
menig Nuenenaar. En dat geldt zeker ook voor de SP Nuenen. Om de aan-
dacht te vestigen op deze onzinnige situatie heeft de SP het afgelopen week-
end op de ramen van de units posters geplakt met de tekst: Waarom staat 
dit pand leeg?
De tientallen meters lange straatwand 
van lege panden, die samen een op-
pervlakte van 1625 m2 innemen, ver-
fraaien het Nuenense straatbeeld niet.  
Waarom worden er dure commerciële 
units gebouwd, waarvan de totale 
huur van de 3 panden € 254.500 per 
jaar bedraagt, terwijl er blijkbaar geen 
behoefte aan  is en zeker niet in de hui-
dige tijden. 
Het lijkt onbegrijpelijk dat het voor ei-
genaren interessant kan zijn om een 
gebouw 3 jaar lang niet te gebruiken 
maar leeg te laten staan. Een leeg ge-
bouw levert immers geen huur op en 3 
jaar misgelopen huur is € 763.500. Dat 
langdurige leegstand toch voorkomt, 
wordt veroorzaakt door regels die de 
bizarre uitwerking hebben dat specu-
leren op leegstand aantrekkelijker kan 
zijn dan iets met een pand doen. Denk 
hierbij onder andere aan de fiscale af-
trekbaarheid van leegstandskosten. 
We zijn van mening dat de regelgeving 
zodanig moet worden aangepast dat 
daadwerkelijk gebruik van bestaande 
gebouwen gestimuleerd wordt. Een 
functieverandering van een gebouw 
zou daarom eenvoudiger moeten wor-
den. Dan kan een commerciële unit, 
waaraan blijkbaar geen behoefte is, 
omgebouwd worden tot meerdere 

woningen, betaalbare kleinere units 
voor (startende) ondernemers of an-
dere bestemmingen waar wel behoef-
te aan is. Nuenen heeft te maken met 
wachtlijsten voor een betaalbare 
huurwoning en het ontbreken van be-
taalbare starterswoningen. Wees 
daarom creatief en grijp iedere kans 
om hier wat aan te doen!

De lege commerciële units aan De Berg.

Woon morgen 
zonder zorgen 
Het zal u niet ontgaan zijn dat er de 
laatste tijd zowel in de landelijke    
als in de plaatselijke politiek veel 
gesproken wordt over de wijzigin-
gen (bezuinigingen) die doorge-
voerd gaan worden in de AWBZ en 
WMO. Wij allen, oud of minder 
oud, gaan daarmee te maken krij-
gen, of we dat nu leuk vinden of niet.

Een van de meest ingrijpende veran-
deringen in de wetgeving is ongetwij-
feld dat ouderen en minder mobiele 
mensen niet meer automatisch via de 
overheid in aanmerking komen voor 
aangepaste woonruimte en zorg op 
maat. Voorop staat dat men zolang 
mogelijk in het eigen huis blijft wonen 
en alles wat daarvoor nodig is zelf re-
gelt. Dat zal door uzelf bekostigd moe-
ten worden.
De Woonkeur Advies Groep  wil u 
daarbij graag een helpende hand toe-
steken.
Dit doen wij  door praktische voor-
lichting te geven over hoe u tijdig en 
zonder al te kostbare investeringen uw 
huidige woning veiliger en comforta-
beler kunt maken.
Op vrijdag 11 oktober van 14.00 tot 
16.00 uur organiseert de WAG een le-
zing met veel praktische voorbeelden 
over dit onderwerp in de raadszaal 
van Het Klooster. De toegang is gratis.  
Aanmelding: wagnuenen@onsnet.nu  
of telefonisch 283 9478. 

Plaatsen vrij bij 
Jeugd-IVN 

Nuenen
Het Jeugd-IVN van Nuenen trekt 
één zondag per maand de natuur 
in /om de omgeving van Nuenen 
te verkennen. Onder deskundige 
leiding wordt zo ontdekt wat de 
natuur in elk seizoen te bieden 

heeft. De start is om 09.00 uur bij 
Het Klooster en om 12.00 uur 

weer terug. Er zijn nog plaatsen 
vrij bij het jeugd-IVN-Nuenen. 
Kinderen vanaf groep 5 kunnen 

mee. Voor meer informatie: 
Fridy Gevers, tel. 2839036 of 

fridygevers@onsnet.nu.
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Parkstraat 2b, 5671 GG Nuenen 
Tel. 040 - 787 00 41 • www.puff-inn.nl

Sharinng is Carinng

Share sorrow

Share happinness

Share food

Share  ffinngerfood @ Puffinn

Puffinn 
heeft een 
nieuwe

menukaart

www.puff-inn.nl

Lunchmenu 2-gangen 
10,50

Mosselen eten 
met salade en frites 

17,50
Weekmenu 3-gangen 

22,50
Ook voor take-away !!

Sharinng is Carinng

Share sorrow

Share happinness

Share food

Share  ffinngerfood @ Puffinn

Puffinn 
heeft een 
nieuwe

menukaart

www.puff-inn.nl

Olijf
r e s t a u r a n t

Logo Olijf.indd   1 13-02-2008   21:51:55

Olijf
r e s t a u r a n t

Logo Olijf.indd   1 13-02-2008   21:51:55

Berg 18-20  |  5672 CC Nuenen  |  (040) 291 34 76

Dagelijks vanaf 12.00 uur geopend, woensdag gesloten.
www. restaurantolijf.nl

Zondagmiddag de culinaire wandeling,

Zondagavond 6 en maandagavond 7 oktober 
organiseren wij twee Italiaanse wijn &  
spijsavonden. 

Graag verwelkomen wij u omstreeks 19.00 uur 
in restaurant Olijf.

Vervolgens zullen wij een Italiaans 5 gangen-
menu voor € 67,50 per persoon serveren. 
Het menu zal bestaan uit een voorgerecht, 
1e tussengerecht, 2e tussengerecht, 
hoofdgerecht en een dessert. (Dit is 
inclusief 5 bijpassende glazen wijn van 
het huis Marrone). Alleen gebruik maken van 
het Italiaanse menu kan ook voor € 39,50 p.p.

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

kleuren

lettertype

Grill, Lunca en Tapasbar
woensdag t/m zondag (van 12.00 tot 16.00 uur)

Spaanse broodjes, salades, soep van de dag of tortilla wraps 

woensdag en donderdag (vanaf 17.00 uur)

4gangenverrassingsmenu à € 17,50 p.p. 

met paella in de hoofdrol 

vrijdag, zaterdag en zondag
(vanaf 17.00 uur)

Tapas
www.dekeukenvanfrancisco.nl
Berg 32a, Nuenen. Voor reserveringen: 06-30121624
N.B.: De keuken sluit om 19.30 uur

Restaurant De Lindehof
Beekstraat 1

5671 CS  NUENEN
T 040 283 73 36 

www.restaurant-delindehof.nl

ParkHOTEL
auberge Vincent
wenst alle deelnemers van 

Walking Dinner veel plezier en een smakelijk eten!

Deelnemers
Walking Dinner 2013

kleuren

lettertype

Olijf
r e s t a u r a n t

Logo Olijf.indd   1 13-02-2008   21:51:55

Dinercafé Zinn 
Party • Drinks • Food
Park 61 
5671 GC Nuenen 

Google maps 2013©
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Olijf|Eric en Nanette Kruitwagen

Het is al vijf jaar crisis, maar eigenlijk stonden we al vanaf het begin sterk. 
Mensen willen toch leuke dingen blijven doen, ook tijdens een crisis. 
De keuzemogelijkheden die we gasten bieden, is een van de dingen die ons 
anders maakt. Mensen kunnen hier avondvullend komen of voor een hapje. 
Van tomatensoep met tournedos tot betaalbare luxe menu’s. Alles kan.

Bij ieder gerecht kun je een bijpassend glas wijn drinken zonder meteen een hele fles te hoeven kopen. 
Onze grote kaart, in combinatie met de wijnen maakt ons uniek. In ieder geval in deze 
regio. Wat nog andere redenen zijn voor het succes zijn de service en sfeer. De ver-
wachting is van een bepaalde hoogte  die wordt waargemaakt. Bovendien werken we 
kei hard. Horeca is topsport. Wanneer onze ogen open gaan, zijn we al aan het werk. 
Wij zijn altijd met “ons restaurant“ bezig.  Je bent gepassioneerd met je vak bezig en je 
doet het graag. Wanneer je dat niet bent, hou je het ook niet tot je 65e vol.”

Roxi’s|   
Rocco en Marjoh Sijbers

“Het was altijd 
al mijn idee om 
in Nuenen te 
beginnen. Ik woon hier nu al 40 jaar. 
Roxi’s bestaat nu al 21 jaar. Ik kan zeg-
gen dat het niet makkelijk is, maar toch 
hebben we het volgehouden. We heb-

ben al een paar crisissen overleefd. Dat komt mede door de vas-
te gasten. Zij helpen je door de moeilijke tijden heen. Daarnaast moet je heel alert zijn. De prijs/kwaliteit 
verhouding moet goed zijn: vriendelijk zijn, verse producten en de prijs niet te hoog, that’s it. Wij springen 
ook op dingen in. Wij hebben nu bijvoorbeeld een budgetkaart van gerechten met een lage prijs.Het is 
tenslotte de invulling van de vrije tijd van anderen en wij moeten de juiste invulling geven. 
De concurrentie is naar mijn idee groot. Toen wij begonnen waren er nog maar twee anderen, nu al vijftien. 
Het aanbod groeit, maar de koek wordt niet groter. Het voordeel is dat niemand elkaar steekt. De gunfac-
tor is heel hoog onder de ondernemers. Wanneer wij vol zitten verwijzen wij de mensen naar andere leuke 
restaurants. Dat doen anderen ook en dat gun je elkaar. Na deze lange tijd hebben wij een groot gasten-
bestand opgebouwd. De oudste gast is 95 en de jongste 3. We hebben hele generaties aan tafel gehad.” 

Parkhotel Auberge Vincent|Wilmi Aarts

“Het hotel en restaurant bestaan vijf jaar en na de doorstart twee jaar geleden 
kunnen we zeggen dat het goed gaat met de Auberge. Dit mede door de 
tomeloze inzet van het team. Daar ben ik trots op.
Dat betekent niet dat het altijd makkelijk is. Stilstaan is geen optie. We blijven 
ernaar streven om zowel voor het restaurant als het hotel het servicegehalte 
hoog te houden. Motivatie is belangrijk, we blijven kritisch naar elkaar.
Een gast moet zich bij ons “thuis” voelen. Het servicegehalte wordt erg op prijs gesteld en dat vinden 
we erg belangrijk.
Chef Kok Flip Spooren zorgt ervoor dat het voor onze gasten aan niets ontbreekt en dat de menukaart 
wisselt per seizoen.
De concurrentie is hoog in Nuenen, maar je moet een plaatsje zien 
te vinden op de ladder. Wij schommelen tussen het hoge en het 
lage segment. We doen het met zijn allen hier in het dorp. We pro-
beren er in Nuenen echt wat van te maken.”

Puff Inn|Andy Becker

“Puff-Inn bestaat nu al 2 jaar. Het gaat heel goed en ik zie een stijgende lijn. Ik heb nog maar weinig last 
van de crisis. Ik denk dat dat komt omdat wij iets toevoegen aan de horeca. Bij ons heb je een high 
tea, de kaasfondue en vele vegetarische gerechten. Wij gebruiken ook alleen biologische producten. 
Dat is ook iets wat nu erg speelt. 
In het begin keek ik ook veel naar wat de concurrenten aan het doen waren, maar dat moet je niet 
doen. Je moet zorgen dat het bij jezelf goed gaat en alleen naar jezelf kijken. Het is wel moeilijk in deze 
tijd. Je moet gewoon heel veel verkopen om je hoofd boven water te houden. Dat is niet alleen in de 
horeca, maar overal. 
Zelf kom ik niet uit Nuenen, maar uit Eindhoven. Mensen kennen mij dus niet vanuit nuenen en soms 
geeft me dat een gevoel of ik een vreemde eend ben. In een klein dorp moet je je misschien nog meer 
bewijzen maar ik heb het idee dat me dat steeds meer lukt. Naarmate je ouder wordt en weet wie je 
bent, weet je ook waar wij voor staan en wat we uitstralen. Ik blijf gewoon dicht bij mezelf. En als je 
trouw aan jezelf blijft en waar je voor staat, komt het goed.” 

Maak kennis met... 
De horeca van NuenenDoor | Marieke Suters

WALKING DINNER|Leer de restaurants van Nuenen kennen tijdens 
een gezellige culinaire wandeling op zes oktober. Ieder restaurant 
serveert een drankje en een gerechtje. Wie ze zijn? Rond de Linde 
heeft alvast een ontmoeting gehad met deze ondernemers. 

Wil je deelnemen aan het Walking Dinner? 
Meer info en kaarten via www.walking-dinner.nu 

Dinercafe Zinn|Remko van Keulen en Ralf Evers

“Inmiddels is Dinercafé Zinn al zes jaar een begrip in Nuenen, evenementen, feest-
jes en lekker dineren in ongedwongen sfeer dat is waar wij voor staan.
We zijn uitgebreid met horeca keuken en sfeervolle inrichting.

Dinercafé Zinn was geboren, een eetcafé met voor een ieder wat wils. Voor het avond entertainment 
wisten de mensen ons al snel te vinden, het restaurant gedeelte liet wat op zich wachten. Gelukkig 
ging ook het eetgedeelte in de lift. Inmiddels weten vele van onze gasten ons ook te vinden en nemen 
graag een kijkje in de menu kaart. 
De combinatie van eten en drinken vinden wij geweldig, waar bij andere na de koffie het licht uitgaat 
gaan wij nog even door! Op het avond programma staan bekende en minder bekende dj’s maar ook 
is er voor de liefhebbers maandelijks een Blues middag op de zondag. In de wintermaanden is er vaak 
live muziek van diverse coverbands.
Kortom een gezellig dinercafé met uitgebreide kaart om iedereen te kunnen ontvangen. Zolang wij het 
leuk blijven vinden, gaan wij hier met plezier mee door.”

Cocina española, Francisco|Carmen & Frank Vogels

“Mensen moeten ons restaurant nog een beetje leren kennen. Het restaurant 
bestaat pas sinds juni dit jaar, maar ons bedrijf bestaat al sinds december 2010. 
Mijn zoon Frank, de chef, is een rasechte Nuenenaar. Ik kom niet uit Nuenen, 
maar woon er nu al 30 jaar. 
Onze specialiteit is tapas, die we in het weekend serveren en Paella. Wat ons 
uniek maakt is dat we alle gerechten zelf maken. Niets komt bij ons uit een potje. 

De meeste gerechten die wij hebben, bestaan alleen bij ons. Ik heb recepten van mijn Spaanse moe-
der en tante gekregen die zij ook weer van hun moeder hebben gekregen. Daarnaast zoek ik recepten 

op het internet. De recepten zijn echt Spaans en met de ingrediën-
ten maakt Frank zijn eigen gerecht. Dat vinden wij heel speciaal. 

De smaken zijn echt geweldig, de mensen 
vinden het super lekker! Omdat wij alles 
vers maken en á-la-minute bereiden is de 
wachttijd soms wat langer. Dat is wel eens 
lastig maar we komen steeds meer toteen 
oplossing. 
Dat hoort ook bij de charme van een klein 
familiebedrijfje en daardoor kunnen we 
ook aandacht geven aan de gasten. Dat 
vind ik ook erg belangrijk.” 

Restaurant De Lindehof|Soenil Bahadoer

“In mei 1995 ben ik als chef-kok bij Restaurant De Lindehof gestart, nu bijna twintig jaar geleden. Sinds 
2004 heb ik een Michelinster. Uiteindelijk kreeg ik in 2007 de kans om 100% eigenaar van De Lindehof 
te worden. Toen kon ik pas echt vol gas geven. Nog hogere kwaliteit, nog betere service naar de gasten 
en natuurlijk geweldige gerechten. 
Nuenen is echt een ondernemend dorp. Ik denk dat ze wel trots zijn dat er een zaak als De Lindehof in 
hun gemeente zit. Nuenen heeft heel veel leuke restaurantjes en mijn zaak hoort daar ook bij. Ik woon al 
bijna heel mijn leven in Nuenen. Ik ben indertijd met mijn ouders vanuit Suriname hier naartoe verhuisd. 

Mijn cultuur zie je terug in de gerechten. Ik pak de Franse 
cuisine als basis en combineer die met mijn Surinaams-
Hindoestaanse smaken. 
Dat maakt ons uniek, anders dan anderen. Wat ons ook 
uniek maakt is de verfijning van de producten en het 
brengen van vernieuwende smaken. Een ossenhaas met 
rode wijnsaus is lekker, maar dat is niet mijn ambitie. 
Kwaliteit ligt in de ambachtelijkheid. Wat wij doen, is juist 
op die dingen letten. Wij zijn altijd bezig met het zoeken 
naar nieuwe producten en smaken. Ik doe geen conces-

sies aan mijn producten. Daar ben ik heel strikt in.”

kleuren

lettertype

Olijf
r e s t a u r a n t

Logo Olijf.indd   1 13-02-2008   21:51:55

Dinercafé Zinn 
Party • Drinks • Food
Park 61 
5671 GC Nuenen 



Kabeljauw let
Epic, 
1 kg. 9,95

Spinazie à la creme
Diepvriesspecialist,
1 kg. 1,99

Broodje frikandel
Diepvriesspecialist,
8 stuks. 6,99

Dikke of dunne frites 
Ook lekker uit de oven!
Lutosa,
3,99/4,25

HELMOND De Hoefkens 1B  T: 0492-544407

VEGHEL Gasthuisstr. 36  T: 0413-344004

DEURNE Molenstraat 7  T: 0493-320051

Bami- of nasi goreng
Welten,
400 gr. 2,49
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Rundvleeskroket
Diepvriesspecialist,
16 stuks. 
5,99

www.diepvriesspecialist.nlOok uw snackspecialist
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TEGEN INLEVERING VAN 10 SPAARPUNTEN

GRATIS 
DIVERSE AMBACHTELIJKE SOEPEN À 900 ML

SPAAR
KAART
AANBIEDING

€ 4,75

Gebakken lekkerbekjes
Diepvriesspecialist,
1 kg. 10,95

Worstenbroodjes
Beckers
30 stuks. 
10,99

€ 8,95

Doperwten
Diepvriesspecialist,
1 kg. 2,49

€ 1,79

€ 1,49

NU
€ 1,79

€ 4,50

Kom ook lekker proeven 
op vrijdag 13 september

Kip- of varkenssaté (met saus)
Ambachtelijke saté
Diepvriesspecialist,
doos 12 zakjes. 21,95  16,95
Zakje 3 stokjes. 1,99

€ 1,49

€ 7,95

kandel
ist,

€ 6,95

€ 3,25

Nieuwstraat 50-52 / Son & Breugel

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

Wij maken plaats
voor onze

NIEUWE
COLLECTIE

FINALE OPRUIMING VAN SHOWROOM MEUBELS
Kom langs om het complete aanbod te bekijken!

8 persoons

tafel

Van € 1299

Voor € 499

Zwarte 

vitrinekast

Van € 1799

Voor € 1249

Witte

vitrinekast

Van € 2495

Voor € 1749

ITALIAANS WEEKEND VRIJDAG 20, ZATERDAG 21 EN ZONDAG 22 SEPTEMBEREPTEMBER

KOOP
ZONDAG 
22 SEPT

12.00 - 17.00

It’s a man’s w
orld

Dorpsstraat 95   Mierlo   |   T 0492 66 11 00   |   www.lenssenmannenmode.nl   |   info@lenssenmannenmode.nlDorpsstraat 95   Mierlo   |   T 0492 66 11 00   |   www.lenssenmannenmode.nl   |   info@lenssenmannenmode.nl

BIJ AANKOOP 
VAN EEN 

FORTEZZA JACK
SHAWL GRATIS*

*alleen tijdens 
Italiaans weekend

BIJ AANKOOP 
VAN GIORGIO 
SCHOENEN
GIORGIO 

SOKKEN GRATIS*

*alleen tijdens 
Italiaans weekend

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

Park 1, 5671 GA, NUENEN

Congressen & Vergaderen

Condoleances & Uitvaartdiensten

Sociale Culturele Verhuur

Feesten & Evenementen

Huwelijksfeesten

info@hetklooster.org 040 - 284 31 81

www.hetklooster.org

Vanaf €14,50 per persoon

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

Vanaf €29,50 per persoon

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

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

er iS toekomSt 
nA de Scheiding!

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

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

M rcel v n de Kerkhof

Stuc doorswerk

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

Dorpswerkplaats creatief

Javier Guzman in Het Klooster 
Op donderdag 26 september speelt Javier Guzman in Het Klooster zijn 
nieuwste show genaamd ‘Delirium II’. Deze voorstelling is de meest auto-
biografische en confronterende show die hij ooit gemaakt heeft. 
In zijn vorige voorstelling, genaamd 
‘Delirium’, liet hij al geen spaan heel 
van zijn alcoholverslaving. Zo maakt 
hij in de voorstelling ‘Delirium II’ ook 
zijn sex-, wiet-, medicijnen-, en cocaï-
neverslaving met de grond gelijk. In 
deze voorstelling neemt Javier Guz-
man je mee op een trip langs ongure 
straathoeken, afkickklinieken en een 
louterend bezoek aan een speelpara-
dijs. Wanneer je Javier Guzman nog 
niet kende, dan is dit het moment om 
hem te leren kennen. Het is namelijk 
de meest autobiografische en con-
fronterende show die Javier Guzman 
ooit heeft gemaakt. 
 
Javier Guzman (1977) is cabaretier, 
stand-up comedian en (stem)acteur. 
Hij is geboren in Spanje, maar op jon-

ge leeftijd emigreert hij samen met 
zijn moeder en broer Emilio naar Ne-
derland. In Amsterdam gaat hij in 
1998 studeren aan de Academie voor 
Kleinkunst en in het derde jaar van 
zijn opleiding wint hij in 2002 zowel 
de jury- als de publieksprijs op het 
Leids Cabaret Festival. Wanneer hij in 
2003 afstudeert, zet hij zijn carrière 
voort op de planken, televisie en het 
witte doek. 
 
Donderdag 26 september, 20.15 uur   
in Het Klooster. Toegangskaarten          
€ 20,50 inclusief pauzedrankje. Kaar-
ten kunt u bestellen via www.het-
klooster.org of u kunt van maandag tot 
en met vrijdag tussen 13.30 uur en 
17.30 uur telefonisch reserveren via 
het nummer 040 -284 33 99. 

Leeskring Ine Pels
Dit najaar verzorgt mevr. Ine Pels 
weer in samenwerking met KBO 
Stiphout een leeskring. Ine Pels 
heeft Nederlands en Kunstgeschie-
denis gestudeerd. De lezingen wor-
den gehouden op maandag- en dins-
dagmiddagen van 14.00 -16.00 uur 
in Café de Sport, Dorpsstraat 62, 
Stiphout.

Het programma:
7/8 okt. Ian Mc Ewan: Suikertand.
4/5 nov. Tommy Wieringa: Dit zijn de na-
men.
2/3 dec. Alice Herz–Sommer, Caroline 
Stoessinger: De Pianiste van Theresien-
stadt.
6/7 jan. Julian Barnes: Alsof het voorbij is.
3/4 feb. Lev Tolstoj: Anna Karenina.
10/11 mrt. Eduardo Mendoza: Het Laby-
rint van de Olijven.
7/8 apr. Yoko Ogawa: De huishoudster en 
de Professor.

U kunt zich opgeven bij Ine Pels 
040-2442984 of i.pels@onsnet.nu 
(naam, adres, tel., ma/di).

Ondersteuningsgroep 
voor mantelzorgers van 
dementerende ouderen
Zorgen voor een dementerende oudere is, ook al doet men het met zoveel 
liefde, een zware opgave. U krijgt als partner, zoon of dochter, een goede 
buur of vriend een heel andere rol. Daarbij kunt u ongetwijfeld wat onder-
steuning of hulp gebruiken.

Regelmatig worden er in deze regio on-
dersteuningsgroepen georganiseerd 
voor partners en familieleden of goede 
vrienden van dementerende ouderen. 
Eind oktober start bij voldoende deelna-
me een ondersteuningsgroep voor fami-
lieleden en mantelzorgers uit Geldrop-
Mierlo en Nuenen. Ook mantelzorgers 
uit Son en Breugel zijn welkom. 

De groep wordt georganiseerd en be-
geleid door ZuidZorg en het maat-
schappelijk werk van de LEVgroep. 
Op de informatieavond zal de GGzE-
afdeling ouderenzorg aanwezig zijn 
om een en ander toe te lichten en vra-
gen te beantwoorden. Tijdens de bij-
eenkomsten van de ondersteunings-
groep worden mensen met elkaar in 
contact gebracht om ervaringen uit te 
wisselen en elkaar een ruggensteuntje 
te geven. Naast informatie over doel 
en activiteiten van de ondersteunings-
groep wordt ook gesproken over de-
mentie: de betekenis daarvan voor u 
en uw omgeving. 

Voor meer informatie of een folder 
kunt u bellen naar het steunpunt man-
telzorg van de LEVgroep
tel.: 040 - 286 75 25 Geldrop-Mierlo;
tel.: 040 - 283 16 75 Nuenen;
tel.: 0499 - 49 05 17 Son en Breugel.

De informatieavond wordt gehouden 
op maandag 23 september van 19.30 
uur-21.30 uur bij de ZuidZorg, Kloos-

terstraat 15 Nuenen. Contactpersoon: 
Aline Perdaen, Mantelzorgsteunpunt, 
Berg 22c Nuenen. 
Telefoon 040-283 16 75 of aline.per-
daen@levgroep.nl. 
Toegang en kopje thee/koffie zijn gratis. 

Cursus natuurfotografie 
najaar 2013
IVN-Nuenen heeft opnieuw een cursus natuurfotografie georganiseerd, 
zowel voor leden als niet-leden. De cursus wordt gegeven door Frans van 
den Boom en behandelt de volgende thema’s:

Maandagavond 30 september: 
basistechniek van  de fotografie. 
Maandagavond  7 oktober: 
creatief aan de slag.
Zaterdagochtend  12 oktober:  
praktijk in een van de natuurgebieden 
van Nuenen c.a.
Maandagavond   21 oktober: 
napraten over de praktijk.
 
De theorielessen zijn van 20.00 uur tot 
22.00 uur met een korte pauze. Voor 
koffie en thee wordt gezorgd. De prak-
tijkochtend is van 09.00 uur tot 12.00 
uur. De lessen worden gegeven in de 
IVN-ruimte van Het Klooster, Park 1 
te Nuenen.  Een eigen digitale camera 
met handleiding is bij alle theorieles-

sen en praktijkdag nodig. Aanmelding 
voor de cursus kan door te mailen 
naar toon.gevers@onsnet.nu met ver-
melding van naam, volledig adres en 
telefoonnummer. De kosten van de 
cursus inclusief cursusmateriaal zijn € 
30,00. Gelieve het bedrag te voldoen 
vóór  aanvang van de cursus op reke-
ning nummer 1091.20.108 t.n.v. pen-
ningmeester IVN Nuenen o.v.v. cur-
sus natuurfotografie oktober 2013.

Het maximaal aantal cursisten is 12 
personen en gelden op volgorde van 
binnenkomst. Overige aanmeldingen 
worden op een wachtlijst geplaatst. 
Eventuele info 06-30339407. 
Zie ook www.ivn.nl/nuenen.

Lezing WLG
Gebruik en 
toepassingen van 
planten
Rini Kerstens van de Heemkunde-
kring ’t Hof van Liessent verzorgt op 
maandag 23 september in de Heuvel 
in Gerwen een lezing over planten. 
De lezing wordt georganiseerd door 
de Werkgroep Leefbaar Gerwen 
(WLG). Aanvang 13.30 uur.

Bij planten denken we in het algemeen 
aan de plant als voedselbron of als 
producent van zuurstof. Maar planten 
zijn ook grondstof voor geneesmidde-
len, kleur- en verfstof, geur- en smaak-
stof of basis voor minnedrankjes. Ook 
gebruiken we planten als bouwmateri-
aal en brandstof. Daarnaast hebben 
planten een decoratieve waarde en 
zijn ze voor velen een bron van inspi-
ratie en verbeelding. Zo is de rode 
roos het symbool voor de liefde en 
verzinnebeeldt de witte roos de on-
schuld. Rini Kerstens zorgt voor een 
heel gevarieerd verhaal.
Wilt u meer informatie over deze bij-
eenkomst of alle ander activiteiten van 
WLG, schrijf dan naar werkgroepleef-
baarheidgerwen@gmail.com of bel 
met 06 41102625.

Warm nest voor 
de BSO Oehoe in Nederwetten
Half drie, de schooldag van de kinderen van de St. Jozefschool in Nederwet-
ten zit er op. Vandaag staat er voor een aantal kinderen geen papa, mama, 
opa of oma bij school te wachten, maar een leidster van de Buiten Schoolse 
Opvang, groep de Oehoe’s, van Kids Society Erica.

Enthousiast lopen ze allemaal naar de 
Koppelaar, naar de gezellig ingerichte 
huiskamer. De kinderen nemen plaats 
aan de grote tafel en vertellen met ple-
zier over hun schooldag. Daarna kun-
nen ze knutselen, bouwen, spelletjes 
spelen of gewoon luieren. In de huis-
kamer staan een TV en een computer, 
maar deze hebben het laatste jaar nau-
welijks aangestaan. Als het weer het 
een beetje toelaat, gaan de kinderen 
graag naar buiten. Als het weer echt 
tegenzit, maken ze met plezier ge-
bruik van de gymzaal die zich ook in 
hetzelfde gebouw bevindt. De opvang 

is eigenlijk net als het dorp: kleinscha-
lig maar gezellig. In Nederwetten zijn 
er op maandag en donderdag per keer 
5 kinderen. Dit is voor Nederwetten 
een behoorlijk aantal (13% van het to-
taal aantal leerlingen), maar het is on-
der de rendabele norm. De gemeente 
Nuenen draagt een financieel steentje 
bij. Hopelijk blijft dit, ondanks de las-
tige tijden! Ook het dorp draagt bij aan 
de BSO. De achterwacht wordt één 
dag verzorgd door leerkrachten van de 
school en de andere dag door vrijwil-
ligers die Stichting Newest heeft gere-
geld. Overigens heeft het afgelopen 

Kienen 
in Lieshout

Op vrijdag 20 september 
organiseert Carnavalsvereniging 

de Raopers een kienavond in 
het Dorpshuis aan het Grotenhof 

in Lieshout. De avond begint 
om 20.00 uur en de zaal is 

open vanaf 19.00 uur. 
Iedereen is welkom.

Rommelmarkt 
Franciscushof 
Lieshout
Op zondag 22 september 2013 wordt 
van 10.30 uur tot 15.00 uur een rom-
melmarkt georganiseerd in de Fran-
ciscushof, een verzorgingshuis van 
woonzorgorganisatie de Zorgboog. 
Het verzorgingshuis is gelegen aan de 
Franciscushof 17 in Lieshout.
Tijdens de markt zijn er tal van activi-
teiten waaraan iedereen kan deelne-
men, zoals een loterij, een rad van 
avontuur en een kraam met door be-
woners gemaakt breiwerk. Het doel is 
om geld in te zamelen voor extra acti-
viteiten voor de bewoners van Fran-
ciscushof. De markt wordt om 15.00 
uur afgesloten met het trekken van de 
winnende loten van de loterij.

Johnny van Rooij 
nieuwe koning H. Kruisgilde
Zaterdag 14 september vierde het Gerwense gilde haar jaarlijkse teerdag. ‘s 
Morgens na het openings gebed  door pastoor Groot en na genoten te heb-
ben van een welvoorziene koffietafel maakten een 17 tal gildebroeders zich 
gereed om de onderliggende strijd om het koningschap aan te gaan. 

Nadat Burgemeester M. Houben het 
eerste schot gelost had kon de strijd 
echt beginnen. Na het 102e schot 
kwam het laatste stukje vogel naar be-
neden en mocht Johnny van Rooij zich 
koning noemen van het Heilig Kruis-
gilde. 
Johnny is 48 jaar oud, getrouwd met 
Marja, heeft 2 zonen en woont in Nu-
enen. Johnny mocht  in 2005 ook al 
eens koning van het gilde zijn.
Na de dienst op zondag vernieuwde 
het Gilde de eed van trouw en werd in 
het gildehuis de nieuwe koning een re-
ceptie aangeboden. De giften die tij-
dens de receptie binnen kwamen, wer-
den bestemd door de koning aan een 
goed doel. Zo kon het mooie bedrag 
van € 550,- aan jeugdvereniging Jong 
Nederland aangeboden worden. De 
hernieuwde traditie van de stuiver-
loop werd gewonnen door Rik Wou-
ters die dan ook met de pet rond 
mocht gaan. Het gilde kan terug zien 
op 2 zeer geslaagde dagen.

Johnny van Rooij, 
de nieuwe koning 

van het Heilig Kruis Gilde. 

jaar de BSO zelf een dag voor achter-
wacht gezorgd. Voor een klein dorp, 
zoals Nederwetten, is een basisschool 
ontzettend belangrijk voor de leef-
baarheid maar ook een professionele 
BSO draagt daar veel aan bij! Hopelijk 
heeft Oehoe nog lang een warm nestje 
in Nederwetten.

Sinterklaasintocht 
zoekt vrijwilligers
De Stichting Intocht Sinterklaas Nuenen (SISN) 
zoekt enthousiaste vrijwilligers die zich in de 
dagen rond de intocht nuttig willen maken. De 
intocht vindt dit jaar plaats op zondag 17 
november, maar ook de dagen ervoor en erna 
moet er veel gebeuren.
De Stichting heeft al een flinke schare mensen om zich heen verzameld die in het 
bijzonder op organisatorisch gebied veel werk verricht. En daarnaast zijn er veel 
vrijwilligers die de personages die meespelen in de intocht gestalte geven, een 
dergelijk evenement vraagt om een goede uitstraling. De Stichting zoekt nog ex-
tra handen voor het opbouwen van het podium, het inrichten van de diverse za-
len in Het Klooster, het aankleden van het bordes en de wagens die in de optocht 
meerijden. Ben jij creatief, sterk en/of handig en wil je graag je steentje bijdragen 
aan de Nuenense versie van de gezelligste traditie die Nederland kent? Geef je 
dan nu op door een e-mail te sturen naar riavandeleur@gmail.com.

Informatie over de intocht zelf www.sinterklaasnuenen.nl. 

Parallel aan het Burendag festijn met 
Speeltuin De Kievit, houdt hobby- en 
creativiteitscentrum De Dorpswerk-
plaats op 21 en 22 september van 
11.00-17.30 uur een Open huis met 
een expositie van vele door de deelne-
mers gemaakte creaties op het gebied 
van kunst en hobby met o.a. verrassen-
de keramiek en beelden, prachtige 
aquarellen, tekeningen en acrylschil-
derijen, houtbewerkingproducten, zo-
als vogelvoederhuisjes, insectenhotels, 
speelgoed en nog veel meer. U zult ze-
ker verrast zijn over de tentoongestel-
de talentvolle creaties! Tevens kunnen 
de bezoekers kennis nemen van alle 
activiteiten die De Dorpswerkplaats 
Nuenen te bieden heeft. Op het gebied 
van educatieve activiteiten kunt u uit-
gebreid informatie krijgen over de 
conversatie groepen voor Engelse-, 
Franse- en Spaanse taal.

Wilt u meer weten over onze activitei-
ten? Kom op 21 en 22 september naar 
het Burendag feest en bezoek De 
Dorpswerkplaats expositie. 

Schrijf u in als deelnemer en ontdek 
ook uw talenten!
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Kerkberichten Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger
Nuenen c.a.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorger 
Nuenen c.a.

Omdat persoonlijke wensen 
geen grenzen mogen kennen...
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 

14.00-1600 uur Sjoelen
Jo van Dijkhof

Vrijdag 20 september
Bevrijdingstaptoe in Nuenen

20.00 uur Kienavond
Dorpshuis in Lieshout

Dinsdag 24 september
20.00 uur openbare repetitie 

Drumfanfare Jong Leven
‘De Koppelaar’ Nederwetten

Maand september 
Wandelen WSV elke zondag 09.00 uur 

+ elke woensdag 19.00 uur
Vanaf ingang Sportpark De Lissevoort 

Expositie Wil Hermes, bibliotheek Nuenen 

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

Het Klooster

Zaterdag 21 september
11.00-16.30 uur Burendag

Speeltuin De Kievit + Dorpswerkplaats

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA

Elke vrijdag
10.00-12.00 uur Werkcafé, Sportlaan 12 

11.45 uur-12.45 uur pianomuziek+
13.00-17.00 Biljarten

Jo van Dijkhof

Zaterdag 21 september
10.00 uur Zomerfeest
In de tuin van Kiddies

Zondag 22 september 
08.30 uur Kofferbakverkoop Gerwen

Lankveld 10 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 
uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in 
een geautomatiseerd gegevensbestand en/of open-
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www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

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

TV De Lissevoort

Elke dinsdag
13.30-15.30 tekenen en schilderen +

14.30 uur-15.30 uur pianomuziek 
Jo van Dijkhof

Zaterdag 21 september
20.00 uur Country Dance Party

Buurthuis Mariahout

Elke donderdag
12.00-15.00 uur “De Vlinder”

2e hands kledingwinkel

Zaterdag 21 september
10.00-15.00 uur Open Dag

Seniorenweb, Bibliotheek Nuenen

22 t/m 28 september 
Collecte Fonds 

verstandelijk gehandicapten

Zondag 22 september 
11.00-16.30 uur Burendag

Speeltuin De Kievit + Dorpswerkplaats

Zondag 22 september 
10.30 uur tot 15.00 uur rommelmarkt 

Franciscushof 17 Lieshout

Maandag 23 september
13.30 uur Lezing over planten (WLG) 

Den Heuvel Gerwen

Zondag 22 september 
12.00-17.00 uur Wereldmarkt, 

Park Nuenen

Maandag 23 september
19.30-21.30 uur Informatieavond voor 

mantelzorgers 
Kloosterstraat 15 Nuenen.

Uw medeleven en warme belangstelling na het overlijden 
van onze allerliefste moeder, oma en overgrootmoeder

Lies van Grotel-Verberne
is ons tot grote steun geweest.
Hiervoor willen wij u hartelijk danken.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Nuenen, september 2013

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Vrijdag, 20 september 18.00 uur: Be-
zinning Bevrijding Nuenen, Gerwen, 
Nederwetten, voorganger dominee C. 
Crouwel.
Zaterdag 21 september 18.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor W. 
Kalb.
Zondag 22 september 09.30 uur: vie-
ring, muzikale omlijsting, voorganger 
pastor W. Kalb.
Zondag 22 september 11.00 uur: Oe-
cumenische viering, Jocanto, voor-
gangers dominee C. Crouwel en pas-
toraal werker J. Deckers.

Misintenties
Zaterdag 21 september 18.30 uur: Ma-
ria en Wim van Lieshout- van der     
Meijden; Tiny van de Meulen.
Zondag 22 september 09.30 uur: Har-
ry Schmitz.
Zondag 22 september 11.00 uur: Lajos 
van der Bij (vanwege sterfdag); Tiny de 
Greef-Smulders; Lenie Rombouts; 
Drina Bastiaans-van den Boomen; Ad 
Poulissen; overleden ouders Poulis-
sen-Harweg; Toos Hoeks-Schenkels; 
Hans Spierings.

Mededelingen:
In onze parochie is gedoopt Sem Klep, 
Culenhof 26. Wij wensen de familie 
van harte proficiat en veel geluk.
In onze parochie zijn getrouwd Mau-
rice Hobbelen en Claudia van Andel 
en Stan Notenboom en Kristel Frenc-
ken. Wij wensen ook hen van harte 
proficiat en veel geluk.
In onze parochie is overleden Marinus 
van Maasakkers, van Ruusbroecstraat 
13. Wij wensen familie en vrienden 
veel troost en sterkte bij het verwer-
ken van dit verlies.
Komend weekend is er een extra col-
lecte voor het vredeswerk van IKV-
Pax Christi. Wij bevelen deze collecte 
van harte bij u aan.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 22 september. Oecumenische 
dienst bij de Vredeszondag. De dienst 
wordt gehouden in de H. Clemens-
kerk, aanvang: 11.00 uur. Voorgangers 
in de dienst zijn pastores van beide 
kerken en leden van de werkgroep Oe-
cumene.
Er wordt gecollecteerd voor IKV Pax 
Christi. Voor de kinderen is er neven-
dienst. Na afloop van deze dienst be-

gint om 12.00 uur in het Park de We-
reldmarkt, georganiseerd door de 
Nuenense kerken.
Woensdag 25 september is er een oe-
cumenische thema/avond met als 
spreker Jean-Jacques Suurmond. Aan-
vang: 20.00 uur.
Op donderdagochtend bent u ook 
welkom in het Open Huis van 10.00-
12.00 uur. Voor overige informatie: zie 
de website. 

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 22 september 09.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor F. 
Groot.

Misintenties
Theo van den Biggelaar; Gertje de 
Brouwer-Sanders; Pastor Claes.

Mededeling
In de eucharistieviering van 15 sep-
tember jl. heeft de collecte voor het 
werk van Pater L. Joosten in Noord 
Sumatra het respectabele bedrag van 
€ 464,35 opgebracht. Alle gulle gevers 
hiervoor heel hartelijk dank. 
Komend weekend is er een extra col-
lecte voor het vredeswerk voor IKV-
Pax Christi. Wij bevelen deze collecte 
van harte bij u aan. 

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 22 september 11.00 uur: vie-
ring, seniorenkoor, voorganger pastor 
S. Kuijpers.

Misintenties
Piet de Louw; Overleden ouders Van 
de Ven-Sengers; Piet van de Ven en 
Huub van Lieshout; Jacqueline Basti-
aans; Nellie de Greef-van Ravestein; 
Tiny Daniëls.

Mededelingen
Komend weekend is er een extra col-
lecte voor het vredeswerk voor IKV-
Pax Christi. Wij bevelen deze collecte 
van harte bij u aan. 

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 19 sept.: 17.30 uur Lof; 
18.30 H. Mis; H. Januarius, bisschop 
met gezellen martelaren. 
Vrijdag 20 sept. 07.15 uur H. Mis. 
Quatertempervrijdag. Gedachtenis H. 
Eustachius en gezellen, martelaren. 
Zaterdag 21 sept. 08.30 uur H. Mis; H. 
Mattheus, apostel en evangelist; ge-
dachtenis quatertemperzaterdag. 
Zondag 22 sept. 10.30 uur gezongen, 
18de zondag na Pinksteren. 
Maandag 23 sept. Kloosterstilte. 
Dinsdag 24 sept. 18.30 uur H. Mis; ge-
dachtenis Onze Lieve Vrouw tot vrij-
koping van de slaven. 
Woensdag 25 sept. 07.15 uur H. Mis.
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.

Vrijdag 27 september
14.00 uur Lezing Het Ri jksmuseum

Scarabee 

Woensdag 25 september
19.00 uur Kinderboekenavond 
Boekhandel Van de Moosdijk

Donderdag 26 september
20.15 uur Javier Guzman, Delirium II

Het Klooster

Woensdag 25 september
19.00 uur Gedeelte Lichtjesroute 

wandelen
WSV Nuenen, vanaf Zaal Berkenbos

Donderdag 26 september
20.00 uur Discussieavond 

Bovengemeentelijke samenwerking
Bibliotheek Nuenen

Verstuurd vanaf mijn iPad

De achtertuin
Door Elwien Bibbe

Soms pak ik de auto en wandel een stukje verderop. Niet omdat het vanaf mijn 
huisdeur niet fijn wandelen is. Maar gewoon uit nieuwsgierigheid. En zo stond 
mijn auto dus afgelopen zondag bij de Kruik in Nederwetten. En trok ik met een 
pre-herfstgevoel in hoofd en lijf richting het Bokt. Nog voor ik bij het bruggetje 
was, kon ik de eerste mij tegemoetkomende wandelaars de Kruik al wijzen en op 
het bruggetje was ik niet alleen. Twee dames gewapend met kijkers speurden de 
oevers af, want in het riet zat mogelijk een karekiet, daar waren beide dames het 
over eens. En ook de gele of is het de witte kwikstaart liet van zich horen. “Maken 
die dan een verschillend geluid”, vroeg ik. Ja dus. Ze waren van het IVN Veldho-
ven, Eindhoven, Vessem, een aantal jaren geleden moeiteloos gefuseerd en deze 
zondag met groepje bezig met het onderhoud van de wandelpaden. Kijken of de 
bordjes allemaal nog wel de goede kant op wijzen. Dat soort dingen. Dan doen ze 
twee keer per jaar. 
Met een man of zeven hingen we over de Piet Rendersbrug en staarden over de 
Dommel naar de rietkraag. Of ik weet wie Piet was, vroeg iemand mij. “Een 
maatschappelijk betrokken Wettenaar”, riep ik. “Een bruggenbouwer….”
Endomondo, mijn nieuwe app, eigenlijk bedoeld om mijn hardloopvorderingen 
bij te houden, registreerde, terug bij de Kruik, voor mijn rondje door de achter-
tuin van Nederwetten 5.05 kilometer in 1h 26m:38 sec. En dat kan sneller!

van Nederwetten

De Vrolijke 
Samenzang
Seniorenkoor De Vrolijke Samenzang 
uit Nuenen zingt zondag 22 septem-
ber de mis van componist Theo van de 
Weijer in de Sint Clemenskerk in Ger-
wen. De aanvang van de mis is om 
11.00 uur. Het seniorenkoor, dat dit 
jaar haar 40-jarig jubileum viert, zingt 
verder de volgende liederen; A Heaven 
on earth—Ave Verum—Verleih uns 
Frieden—Tebe Poem en als slotlied, 
 Thank you Lord.

Ierse avond
Op zaterdag 28 september om 20.30 uur 
is er een Ierse avond met Molly Malone 
in Ontmoetingscentrum Beek en Donk. 
Reserveren kan via: www.vierbinden.nl/
onstejater of tel. 0499-422878. 

Kinderboeken-
avond Boekhandel 
van de Moosdijk
Woensdag 25 september van 19.00 tot 
20.30 uur organiseert Boekhandel van 
de Moosdijk een kinderboekenavond 
in de boekhandel. Vertegenwoordig-
sters van de uitgeverijen Gottmer, 
Lemniscaat en Unieboek maken u weg-
wijs in het land van het kinderboek 
voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 
jaar. Op de avond is er een loterij en na 
afloop krijgt iedereen een goodiebag 
mee naar huis. De toegang is gratis. 
Van te voren aanmelden wordt op prijs 
gesteld. Dat kan zowel in de boekhan-
del, telefonisch 040-2831023 of per e-
mail info@moosdijk.com. Het belooft 
een interessante avond te worden.
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Zwemmen
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Hockey

Korfbal

Tennis
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BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

Voetbal
VOETBAL
RKSV NUENEN
Zaterdag 21 september 
Deurne 1-Nuenen 1  ....................... 19.30
Vet. A- Best Vooruit B  ................... 16.30
Zondag 22 september 
WSC 2-Nuenen 2  ........................... 11.30
PSV 2-Nuenen 3  ............................. 11.00
Nuenen 4-Unitas ’59 5  .................. 12.00
Nuenen 5-RKSV Heeze 5  ............. 12.00
Nuenen 6-UNA/Brinvast 5   .......... 12.00
Unitas ’59 6-Nuenen 8  .................. 12.00
Beerse Boys 6-Nuenen 9  ............... 13.00
Nieuw Woensel 11-Nuenen 10  .... 11.00
Nuenen 11-UNA/Brinvast 12  ...... 10.00
Someren VR1-Nuenen VR1  ......... 11.00
HCVH VR1-Nuenen VR2  ............ 11.00

RKGSV GERWEN
Zaterdag 21 september
Vet RKGSV - Vet Nederwetten  ... 16.00
Zondag 22 september
RKGSV 1 - EMK 1  .......................... 13.30
RKGSV 2 - EMK 2  .......................... 11.00 
Pusphaira 6 - RKGSV 4  ................. 14.30
RKGSV 5 - SBC 7  ........................... 10.30

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 21 september
Vet. RKGSV - Nederwetten  ......... 16.00
Zondag 22 september
Nederwetten 1 - Wodan 1  ............ 14.30
Best Vooruit 11 - Nederwetten 2  12.00
Woenselse B.7 - Nederwetten 3  .. 12.00
Nederwetten 4 - Oirschot V. 9  ..... 11.00
Valkenswaard Da1 - Nederw. Da1 10.00
N.Woensel Da1 - Nederw.Da2 ..... 14.30

EMK
Zaterdag 21 september 
WODAN - EMK Classics   ............ 15.00
Zondag 22 september 
RKGSV 1 - EMK 1   ......................... 13.30
RKGSV 2 - EMK 2   ......................... 11.00
EMK 3 - Oirschot V. 3   .................. 11.30
Oirschot V. 5 - EMK 5   .................. 12.00
EMK 6 - Brabantia 11   ................... 11.30
Wilhelmina Boys 7 - EMK 7   ........ 10.00

KORFBAL 
NKV NUENEN
Zondag 22 september 
BMC 1 - NKV .................................. 14.30

NKV - Klimop      10-9 
Afgelopen zondag stond voor NKV 1 de thuiswedstrijd tegen Klimop uit 
Asten op het programma. Klimop en NKV zijn geen onbekenden voor elkaar.
In dezelfde opstelling als de afgelopen 
2 wedstrijden begon NKV aan de wed-
strijd tegen Klimop. NKV opende vrij 
vlot de score maar deze voorsprong 
was slechts van korte duur. Klimop 
schoot zuiver en wist de korf makkelij-
ker te vinden dan NKV. Na een matige 
eerste helft keek NKV tegen een 3-7 
achterstand aan bij rust. 
Na rust stond er een scherper en fana-
tieker NKV 1 en Klimop kreeg nog 
maar weinig kansen om een goede 
aanval op te zetten. NKV wist het gat 
van 4 punten te dichten, en uiteinde-

lijk de voorsprong te pakken. Het bleef 
lang spannend in Nuenen maar uit-
eindelijk wist NKV na een sterke 
tweede helft ook de derde wedstrijd 
van dit seizoen te winnen. Na drie ge-
wonnen wedstrijden staat NKV op 
doelsaldo 2de en zal het volgende 
week aantreden tegen BMC. Beide 
teams zijn nog ongeslagen en de wed-
strijd tussen de nummer 1 en 2 in deze 
poule zal dus belangrijk worden. Ho-
pelijk kan NKV ook volgende week in 
Berlicum weer rekenen op de steun 
van de meegereisde NKV supporters. 

Clubkampioenschappen 
Dubbel 2013 bij De Goudhoek 
Bij tennisvereniging De Goudhoek in Gerwen werden van 9 tot en met 14 sep-
tember de Clubkampioenschappen Dubbel gespeeld. Het weer was in het begin 
slecht maar ondanks dat werd toch een goede planning gemaakt door de organi-
satie. Voor de tennisliefhebber, in de week van 7 oktober wordt het bekende 
Open Toernooi van de Goudhoek gespeeld. Voor informatie: www.goudhoek.nl.

De winnaars van de Clubkampioenschappen Dubbel 2013.
Achter: vlnr: Chantal Bekkers, Dorothe Sanders, Ray van de Sande,  Serge v Tuil.
Voor: vlnr: Frank van Erp, Dennis van Bladel, Anke Gevers, Frederieke Janssen.

SCI - Nederwetten   2-1
In een gelijk opgaande 1e helft, met over en weer weinig kansen was er in de 
43e minuut een schot van Koen van Gorp, net onder de lat dat door de kee-
per van SCI prima tot corner werd verwerkt. Derhalve een 0-0 ruststand.
In de 2e helft ging Nederwetten vol in 
de aanval en dat leidde in de 5e minuut 
na rust tot de 0-1 stand dankzij een 
kopbal van Willem van Rooy. 
Nederwetten kreeg enkele prima kan-
sen om de 0-2 te scoren maar Willem 
van Rooy en Giel van Korven vonden 
het net niet. Na enkele wissels aan bei-
de zijden kwam SCI sterk opzetten en 
na een botsing tussen 2 spelers die 
beiden op de grond bleven liggen ging 
het spel toch door en pegelde Joop van 
der Meyden met een strak schot de 

1-1 binnen. Nederwetten was even 
helemaal van slag en SCI kon daar 3 
minuten later van profiteren dankzij 
een flipperkast doelpunt van aanvoer-
der Thomas Kerkvliet. Nederwetten 
probeerde nog langszij te komen maar 
SCI hield stand en pakte de 3 punten. 
Het publiek heeft desondanks toch ge-
noten van een aantrekkelijke maar 
meer spannende wedstrijd. Volgende 
week speelt Nederwetten thuis tegen 
WODAN en zal gaan proberen de nul 
van de stand weg te werken.

Chantal van der Wijst 
Nederlands kampioen
In het weekeind van 6 en 7 september werd er in IJsselstein het Nederlands 
kampioenschap samengesteld mennen gehouden. Twee leden van Menvereni-
ging de Coovelsemenners namen hier aan deel. Chantal van der Wijst werd 
voor de derde keer op rij Nederlands kampioen in de rubriek 2-span pony klas-
se 3. Dennis Rijntjes behaalde het brons in de rubriek 2-span pony klasse 2.
Chantal reed op vrijdag met haar 
Welsh pony’s Sam en Apollo een zeer 
nette dressuurproef, die werd beloond 
met de beste score van de dag. Er rolde 
slechts 1 balletje van de kegel en Chan-
tal kreeg slechts een strafpunt voor 
tijd en dat bleek de basis voor de over-
winning. Op zaterdag reed Chantal 
een solide marathon met daarin 6 hin-
dernissen en werd ze voor de 3de keer 

op rij Nederlands kampioen Voor 
Dennis Rijntjes vielen de punten tij-
dens de dressuur wat tegen. En met 4 
ballen die van de kegels rolden en een 
strafpunt voor tijd, noteerde Dennis 
na de eerste dag een te grote achter-
stand op de nummer een. Maar met 
een super snelle marathon op zaterdag 
wist Dennis zich op te werken naar het 
brons.  www.decoovelsemenners.nl

9e Veldtoertocht 
Lieshout 
De supportersclub De Lieshoutse 
Wielrenners, organiseert zondag 22 
september voor de 9e keer een veld-
toertocht. In de directe omgeving van 
Lieshout worden twee tochten uitge-
zet. Een tocht van 30 kilometer en een 
tocht van 45 kilometer. Op veelal on-
verhard terrein door bossen en over 
zandpaden, een ATBwaardig par-
cours. Ook is er een pauzeplaats gesi-
tueerd. Tussen 8.30 uur en 10.00 uur 
kunt u inschrijven in sporthal De 
Klumper, Papenhoef 2 in Lieshout. In-
schrijfgeld € 4,-.  

www.lieshoutsewielrenners.nl

Brabants kampioen    
open water zwemmen

JA1 Hockey Club 
Nuenen hoopt op 
landelijk hockey
JA1 van Hockeyclub Nuenen speelt 
momenteel voorronde landelijk, het 
allerhoogste niveau in de A jeugd. 
Hierbij hockeyen ze in een poule 
van 4; nummer 1 plaatst zich direct 
voor de landelijke competitie, num-
mer 2 mag de laatste plek veroveren 
middels play-off s op 12 oktober. 

Inmiddels zijn er 3 (van de 6) wedstrij-
den gespeeld en staat Nuenen boven-
aan in de poule, met 3 punten los van 
nummer 2. In een poule met Den 
Bosch, MOP en Oss JA1 geen onver-
dienstelijke prestatie. Nuenen A1 
heeft tot op heden indrukwekkend 
hockey laten zien. Nog 3 wedstrijden 
te gaan… 
Aanstaande zaterdag speelt Nuenen 
JA1 om 14.30 uur thuis tegen Den Bosch 
JA1, waar ze uit 2-2 tegen speelden. 

Wil je mooi hockey zien of wil je Nue-
nen JA1 komen aanmoedigen? Kom 
dan kijken! Op 5 oktober, ook om 
14.30, wordt de laatste thuiswedstrijd 
tegen Mop gespeeld. 

Lottie Geurts 
Europees kampioen
In de week van 1 t/m 8 september 
vonden in het Pieter van den Hoogen-
band zwemstadion in Eindhoven de 
Europese Zwemkampioenschappen 
voor Masters plaats. Masters zijn 
zwemmers en zwemsters van 25 jaar 
en ouder, zij worden ingedeeld in 
groepen van vijf jaren. 
Lottie Geurts nam daaraan deel in de 
groep van 75-79 jaar. Zij zwom alle 
vrijeslag nummers (50m, 100m, 200m, 
400m en 800m). Op de 50m en de 
100m werd zij eerste, op alle overige 
nummers behaalde zij ook een (zilve-
ren of bronzen) medaille. 
Op zondag 8 september vond de 3km 
wedstrijd plaats in het Eindhovense 
kanaal. Lottie werd daarbij derde. Er 
waren in totaal ruim 5000 deelnemers. 
De groep van 75-79 jaar bevatte circa 
20 zwemsters.

Heren Badminton Lieshout wint
Het eerste herenteam van Badminton Club Lieshout is het seizoen goed 
begonnen. De altijd lastige uitwedstrijd tegen het tweede herenteam van 
BC Veerkracht werd met 2-6 gewonnen. 
De uitwedstrijd tegen het tweede herenteam van BC Veerkracht werd in Oeffelt 
met duidelijke cijfers gewonnen. Vooral in de singlepartijen waren de Lieshou-
tenaren veel beter. Bert Manders had als eerste heer nog wat moeite met zijn te-
genstander maar wist uiteindelijk in drie sets te winnen. Tweede heer Jeroen van 
der Heiden presteerde uitstekend door in twee sets Rob van den Berg weg te zet-
ten. Derde heer Wouter van Vijfeijken had uiteindelijk weinig moeite met Ma-
thieu Hooijmaijers. Met 18-21 en 12-21 liet hij zien wie de beste was. Vierde heer 
Laurence Roijackers won zijn singlepartij ook eenvoudig in twee sets: het ver-
schil was gemaakt. In de dubbelpartijen werden de punten daarna eerlijk ge-
deeld. Jeroen van der Heiden en Bert Manders verloren in drie sets terwijl Wou-
ter van Vijfeijken en Laurence Roijackers in twee sets wonnen. Ook van de afslui-
tende twee mixpartijen werd er één verloren en één gewonnen, waardoor de 
eindstand van 2-6 bereikt werd.

De gehele zomerperiode hebben di-
verse zwemmers van Z&PV Nuenen 
deelgenomen aan verschillende open 
water wedstrijden in Nederland. Het 
open water zwemmen is een aparte 
maar hele mooie discipline binnen de 
zwemsport. Er wordt gezwommen in 
bijvoorbeeld een plas of een kanaal. 
Ook is er gezwommen in het IJssel-
meer bij Hoorn waar de hoge golven 
het de zwemmers heel lastig heeft ge-
maakt. De zwemmers Z&PV Nuenen 

hebben afstanden gezwommen varië-
rend van 500 meter tot 2 kilometer 
schoolslag, en 1 tot 5 kilometer vrije 
slag. Daarbij hebben zij regelmatig 
prijzen weten te winnen.
Afgelopen zaterdag zijn na de wed-
strijd in Sleeuwijk de prijzen uitge-
reikt voor het Brabants k lassement. 
Martin de Wildt behaalde de 1e prijs 
op de schoolslagheren masters. Bas 
Gibbels behaalde de 1e prijs op de 
schoolslag junioren 3&4, en de 2e prijs 
op de vrijeslag, bij de jongens junioren 
3&4. Anne Gibbels behaalde de 1e 
plaats in het schoolslagklassement da-
mes senioren, en werd 6e bij de vrije 
slag, bij de dames senioren.

Anne Gibbels, eerste in het schoolslag-
klassement senioren.

Country dansen in 
Mariahout
De vakantieperiode is weer voorbij en 
dus start weer het nieuwe danssei-
zoen. Komende zaterdagavond 21 
september organiseert The Black 
Longhorn weer de maandelijkse 
Country Dance Party op CD muziek 
in de zaal van het Buurthuis in Maria-
hout. 

Alle populaire line- en partnerdansen 
worden keurig achter elkaar gezet 
door Country-DJ Henk. De nadruk 
ligt hierbij op echte country muziek. 
Volop genieten dus en alleen kijken 
mag ook. 
Zaterdagavond 21 september, 20.00 
uur in het Buurthuis, Bernadettestraat 
43, Mariahout. Telefonische info: 
0499-422088, www.blacklonghorn.nl.



Cursusprijs: *€ 105,-
* 4 avonden van 3 uur.
* Speciaal ontwikkeld studiematerialen 
 t.b.v. deze cursus worden uw eigendom. 
* Koffie, thee en cake.
 
Thema’s; 
Contacten (telefoonboek); Berichten (sms) of Mail (e-mail); 
Facetime (videobellen); iCloud (online opslag), Safari (internet), 
iBooks (e-reader), educatieve apps en de Appstore (online 
winkel voor apps).

Start
Maandag 25 november 19.00-22.00 uur 
Maandag 17 februari 19.00-22.00 uur

Schrijf u direct in, wellicht gaan we dan al eerder van start!
Locatie Geldrop, Nuenen en Mierlo.

Info en inschrijven
www.vu-geldrop.nl  &  www.carlvanlierop.nl
Tel. 040 - 280 02 03

Leren in uw vrije tijd doet u bij de Volksuniversiteit!
Welkom Pensionado’s (50+’er)!
De naam van deze doelgroep is bewust gekozen: net zoals vroe-
ger de betekenis van het woord “Geuzen” veranderde van schurk 
naar vrijheidsstrijder. Zo ook het begrip “Pensionado”. Van ge-
pensioneerde Spanje-overwinteraar naar aktieve, hedendaagse 
gepensioneerde. Geen etiketten als 50plusser, 65plusser, senior, 
babyboomer of “grijze duif” maar gewoon Pensionado. Tikje stoer, 
tikje macho, maar vooral aktief, wakker en up-to-date van de he-
dendaagse techniek.

Een informatie-plek dus voor de generatie die bij willen blijven… 
Een informatie-plek  voor de generatie die zich de gulden nog 
herinnert en het leven zonder mobieltje en computer! En nu te-
recht zijn gekomen in een wereld van mobieltjes en computers! 
Wij verzorgen verschillende Social Media en Apple ipad cursus-
sen voor 50+’ers! Voor meer informatie bezoek onze site!

Onze lessen worden door een 
bevoegd docent gegeven!!

Welkom!

Leer je Apple i-Pad 
kennen voor 50+’ers

SHOWROOM OPRUIMING!! WIJ GAAN VERHUIZEN!!

KIJK VOOR ALLE             VESTIGINGEN EN OPENINGSTIJDEN OP WWW.SANIDUMP.NL

SANI-DUMP NUENEN - DE HUUFKES 19A

ALLES MAG WEG!

KIJK VOOR ALLE             VESTIGINGEN EN OPENINGSTIJDEN OP WWW.SANIDUMP.NL22

KRANEN! OP=OP

showroom-modellen

22 SEPTKOOPZONDAG!Sani-Dump!DE KOFFIE

IS GRATIS!

TOT WEL
70%

KORTING!

22 SEPTEMBER
EXTRA KOOPZONDAG!

22 SEPTEMBER
EXTRA KOOPZONDAG!

UITERAARD GAAT DE VERKOOP VAN ONS VASTE ASSORTIMENT 
SANITAIR & TEGELS TEGEN ABSOLUTE BODEMPRIJZEN GEWOON DOOR

BADMEUBELS OP=OPshowroom-modellen

LIGBADEN OP=OPshowroom-modellen

DOUCHEWANDEN OP=OP

showroom-modellen

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.

Dierenspeciaalzaak

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

www.dedierenvriendnuenen.com

Graag tot ziens! Ewald en Daniëlle

www.dedierenvriendnuenen.com en like onze Facebook pagina!

1988 – 25 Jaar – 2013

inLeverAcTie!!!
t/m 30 september kunt u bij ons uw lege zak hondenvoer inleveren (maakt niet uit welk merk).
Bij inlevering van een lege kleinverpakking, ontvangt u € 5,- korting op een zak van 3 kilo 

PROFINE. Bij inlevering van een lege grootverpakking, ontvangt u € 10,- korting op een zak 
van 15 kilo PROFINE. Natuurlijk geldt deze actie ook voor onze bestaande PROFINE klanten!!

Zo kunt u voordelig 
kennis maken met ons nieuwe merk!

PROFINE 
HET ALTERNATIEF VOOR DE BEKENDE 

MERKEN, ALLEEN EEN STUK GOEDKOPER!!!

van PROFINE hebben we spaarkaarten 
wat u ook nog eens 5% korting oplevert.
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