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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

Alles op het 
gebied van 
woninginrichting 
bij Van Lieshout  
Interieur

Burendag
in ’t Oog 
van Nuenen
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Contrasten 
op 
de Gulberg

Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl

kleurmijninterieur.nl

In memoriam 

Gerarda Sanders-van Roosmale    
(Sloekes)

doeling was! De musical Sloekes die 
over haar winkel speelde, was het eer-
betoon dat zij en Harrie verdienden.

Naast haar werk in hun winkel was ze 
ook erg actief achter haar naaimachine. 
Zo heeft ze menig carnavalskostuum 
gemaakt en verrichtte ook veel herstel-
werk. Daarnaast deed ze graag mee aan 
prijsvragen of stuurde weer eens een 
zelf bedacht vaak prijswinnend rijm of 
gedicht in. Dat haar dit makkelijk af-
ging, blijkt wel uit haar eigen gezegde: 
'ik kan rijmen en dichten zonder mijn 
hemd op te lichten'.
In december 2001 besloten ze hun win-
kel te sluiten om samen met Harrie van 
hun welverdiende pensioen te gaan ge-
nieten. De sociale contacten met 'haar 
klanten' kon zij echter niet missen en ze 
ging dan ook in bescheiden mate vanuit 
haar woonhuis aan de Berg verder met 
haar verkoopactiviteiten.

Na enkele mooie 'pensioenjaren' samen 
ging het vooral het laatste jaar minder 
met haar gezondheid. Iedereen die haar 
wat beter kende, merkte dit. Toen Har-

Bevrijdingsherdenking in 
teken van de jeugd
Door Gerrit van Ginkel

e 69ste bevrijdingsherdenking bij het monument op de hoek Park-
straat/Europalaan stond dit jaar in het teken van de jeugd. Zo ont-
stak afgelopen vrijdag 20 september de Jeugdburgemeester samen 
met Burgemeester Maarten Houben het bevrijdingsvuur, dat door 

militaire voertuigen van Wheels in Eindhoven was opgehaald. Enkele hon-
derden belangstellenden waren bij de bevrijdingsherdenking aanwezig.

Enkele jongeren lazen gedichten voor en 
oud-jeugdburgemeester Judith Groote 
had verhalen van haar Oma en over ge-
sneuvelden bij Moerdijk. Huidig Jeugd-
burgemeester Jan Peter van Irsel had 

veel verhalen gehoord van zijn Oma en 
Opa over de oorlog en Burgemeester 
Maarten Houben sprak laatst in de jon-
gerenhuiskamer met Thomas die hij het 
vieren van de Nuenense bevrijding ieder 

Opbrengst collecte    
KWF boven € 13.000,- 

Namens allerlei 
instellingen werden 
kransen gelegd.

De bevrijdings-
herdenking stond 

in het teken van 
de jeugd.

Matthijs Brandt, de voorzitter van het 
Oranjecomité, wilde nog wel even stil-
staan bij de tijd waaraan we liever niet 
aan herinnerd willen worden. Zijn oom 
had destijds de Hitlergroet moeten bren-
gen in een Utrechts boekenstalletje om 
een speciaal boek te mogen kopen. Ook 
het illegaal slopen van een voetbaltribu-
ne om stookhout voor de koude winter 
te verkrijgen is een verhaal van de 84-ja-
rige oom dat veel indruk gemaakt had.
Na de toespraken volgde de kransleg-
ging door de Burgemeester namens het 
Gemeentebestuur, Het Oranjecomité, 

leerlingen van basisschool Dassen-
burcht, de Vereniging van Airborne 
Vrienden en andere belangstellenden. 
Brassband de Vooruitgang speelde 
sfeervolle koraalmuziek en sloot af met 
De Lastpost en Het Wilhelmus.
Daarna trok het gezelschap naar het Van 
Goghplein voor de bevrijdingstaptoe.
De vier muziekgezelschappen van Nue-
nen, Drumfanfare Jong Leven, Show-
korps O&V, Brassband De Vooruitgang 
en het Gerwens Muziekkorps gaven 
speciaal voor deze gelegenheid een 
mooie en swingende show weg.

jaar in september nog 
eens extra onder de aan-
dacht moest brengen.
Ook de schooljeugd was 
vertegenwoordigd, onder 
meer door leerlingen van 
de Dassenburcht en jon-
geren van de scouting 
reikten de kransen aan 
die door allerlei organisa-
ties en particulieren ge-
legd werden.

De burgemeester en de jeugdburgemeester ontsteken het bevrijdingsvuur.

D

Nieuwsgierig naar de opbrengst van de 
in de week van 2 t/m 8 september ge-
houden collecte ten behoeve van het 
KWF Kankerbestrijding ?
Dankzij alle gulle gevers in Nuenen, 
Gerwen, Nederwetten en Eeneind be-
draagt het eindresultaat 13.460,29 euro. 
En dat gaat voor 100 % naar het Lande-
lijk KWF. Van iedere euro die u voor 
kankerbestrijding aan KWF Kankerbe-
strijding geeft, besteedt KWF 16 euro-
cent aan wervingskosten, administratie 
en beheer. Van de overige 84 euro-cent 
gaat gemiddeld 80% naar wetenschap-
pelijk onderzoek en 20% naar patiënten-
ondersteuning en preventie. Het exacte 
percentage dat aan onderzoek besteed 
wordt, kan per jaar verschillen. Zo was 
dat in het vorig jaar 72% van de beste-

dingen. De media noemen een ander 
getal dat gebaseerd is op een definitie 
die niet gebruikelijk is bij goede doelen. 
Een volledige uitleg vindt u op de web-
site van KWF. Daar staat ook de per-
soonlijke videoboodschap van de 
algemeen directeur KWF Kankerbestrij-
ding. Het bestuur van de plaatselijke af-
deling wil u en alle collectanten danken 
voor het vertrouwen in KWF Kankerbe-
strijding en hoopt dat alle Nuenenaren 
het werk van KWF blijven steunen.

Grada Sloekes, een mooie herinnering.

Kort na haar man, Harrie Sanders, is op 18 september jl. in het bijzijn van 
haar kinderen Gerarda Sanders-van Roosmale in verzorgingshuis Orangerie 
te Eindhoven overleden. 

rie eind april werd getroffen door een 
herseninfarct moest Grada naar het 
verzorgingshuis Orangerie in Eindho-
ven. Hier is zij ondanks de goede zorgen 
van haar kinderen en het personeel op 
81-jarige leeftijd overleden.

Door haar overlijden is het begrip Sloe-
kes in Nuenen voorgoed slechts een 
mooie herinnering!

‘Grada’ runde vele jaren, samen met 
Harrie, de speelgoedwinkel bij de Lin-
deboom in Nuenen. Bij de meesten be-
ter bekend onder de naam ‘Sloekes’.
Velen kennen haar uit deze winkel, wel-
ke in de loop der jaren uitgroeide tot 
een begrip in Nuenen en directe omge-
ving. Je kon het zo gek niet bedenken of 
Grada en Harrie hadden het te koop. Of 
het nu ging om haarspeldjes, iets van 
speelgoed of kop en schotels. Grada was 
een echte zakenvrouw. Rap van tong, 
altijd in voor een gezellig praatje en je 
kocht bij haar altijd meer dan wat de be-

Seniorenvereniging KBO Lieshout  
zingt, bridget en leert over kunst
Zou u wel eens willen bieden of spelen? Kom dan eens kennismaken met de 
bridgeclub van seniorenvereniging KBO Lieshout. Iedere donderdagavond 
om 20.00 uur worden de kaarten gedeeld. Wilt u het bridgen leren? De club 
biedt u de mogelijkheid een cursus te volgen. Loop op donderdagavond 
gezellig binnen bij het Dorpshuis, de bridgers zien u graag komen.

Misschien wilt u uw stem laten horen? 
Seniorenkoor Vogelenzang kan uw 
stem gebruiken! Het koor heeft al 45 le-
den, maar er is nog plaats voor nieuwe 
leden. Tijdens de verbouwing van het 
Dorpshuis zijn de repetities in de Ser-
vaaskerk. Iedere maandagmiddag van 
13.15 tot 15.15 uur. U bent welkom!

Maandag 7 oktober start de tweede serie 
lezingen over kunstgeschiedenis in Ba-
varia Brouwerij Café. Mevrouw Ine Pels 
vertelt u tijdens zes avonden over de By-
zantijnse, Karolingische en Ottoonse 

kunst, over de Gotische architectuur, 
beeldhouw- en schilderkunst. Ook is er 
een avond gewijd aan de lopende ten-
toonstellingen plus een extra onderwerp. 

Er is van alles te doen bij de Seniorenver-
eniging KBO Lieshout. Loop voor infor-
matie eens binnen bij de Inloop in Het 
Dorpshuis. Het is nog even behelpen tij-
dens de verbouwing maar de koffie staat 
klaar. U kunt zich hier ook aanmelden 
voor activiteiten. Iedere dinsdagochtend 
van 10.00 tot 11.30 uur en dinsdagavond 
van 19.00 tot 20.00 uur.
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt vanaf 1 
juni 2013 volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
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COLLECTE
In de week van 29 september t/m 5 oktober wordt gecollecteerd door 
de Dierenbescherming: de Nederlandse Vereniging tot bescherming 
van dieren.

VERKEER
Aankondiging militaire oefening
De Koninklijke Landmacht houdt in de periode van 1 tot en met 11 
oktober 2013 een militaire oefening in onder andere Nuenen. U kunt 
daarom militaire voertuigen tegenkomen. Aan de oefening nemen 60 
personen deel en 20 militaire wielvoertuigen. Er wordt geen gebruik 
gemaakt van oefenmunitie.

JAARPROGRAMMA   
OPSPORINGSAMBTENAREN
Thema: Tuinafval en zwerfafval
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor de opsporingsambtenaren (BOA’s) zijn 
benoemd. Wij zien gedurende week 40 en 41 extra toe op het thema 
tuinafval en zwerfafval. Op de naleving van andere regels wordt uiter-
aard ook toegezien. 

Tuinafval
Gedumpt tuinafval kan het milieu verontreinigen maar is ook storend 
voor het oog. Soms leidt illegaal gestort tuinafval ertoe dat men snel-
ler andere zaken illegaal stort. Er zijn in de gemeente Nuenen een 
aantal regels waar u zich aan moet houden voor tuinafval. Zo moet 
tuinafval afzonderlijk worden aangeboden, dus niet in de grijze con-
tainer. Daarnaast moet u:

•	 het	kleine,	“normale”	tuinafval	aanbieden	in	de	groene	GFT-con-
tainer, die afhankelijk van uw woongebied om de twee weken op 
woensdag of donderdag wordt geleegd (in het buitengebied kunt 
u bellen met het gratis nummer 0800 – 023 24 99 voor het legen 
van de container);

•	 het	grove	tuinafval	aanbieden	bij	de	milieustraat	aan	De	Huufkes,	
omdat dit bij het grove huisvuil hoort. U mag 2 kubieke meter per 
keer storten. Aan de storting zijn kosten verbonden. Deze kunt u 
terugvinden op onze site.  

Zwerfafval
Zwerfafval kan schadelijk zijn voor het milieu en is storend voor het 
oog.	Het	verschil	tussen	straatafval	en	huishoudelijk	afval	is	dat	straat-
afval huishoudelijke afvalstoffen van zeer beperkte omvang en gewicht 
zijn zoals proppen papier, sigarettenpeuken, kauwgom, blikjes, etens-

waren, verpakkingsmateriaal etc. die buitenshuis ontstaan zoals op 
straat, voetpad of park. De gemeente heeft ter voorkoming van zwerf-
afval diverse afvalbakken in de openbare ruimte geplaatst. 

Het is verboden om:
•	 zwerfafval	op	een	andere	plaats	achter	te	laten	dan	in	de	afvalbak-

ken;
•	 de	afvalbakken	te	gebruiken	voor	huishoudelijk	afval;
•	 chemisch	afval	te	deponeren	in	de	afvalbakken.	

Het	is	niet	toegestaan	om	tuinafval	of	zwerfafval	op	een	andere	dan	
de hiervoor beschreven wijze aan te bieden, te deponeren, of te stor-
ten zoals in parken, gemeentelijke plantsoenen, bossen of op parkeer-
plaatsen. Deze regels komen uit de Afvalstoffenverordening. De BOA’s 
zijn bevoegd om overtredingen van de genoemde regelgeving over 
tuinafval en zwerfafval te verbaliseren. 

Voor meldingen over bijvoorbeeld illegaal gestort tuinafval kunt u 
contact opnemen met de gemeente Nuenen: 040 - 2 631 631.  Ook 
kunt u uw melding doen via internet. U gaat daarvoor naar www.
nuenen.nl	en	u	klikt	aan	de	rechterzijde	op	“meldpunt”.	Daarnaast	
vindt u op onze site meer informatie over afval, bijvoorbeeld over het 
aanbieden van bouwafval. 

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

Soort Datum Dossier- Locatie Activiteit
aanvraag  ontvangst  Nummer    

Regulier	 13/09/2013	 N-HZ-2013-0097	 Boschhoeve	4	 Oprichten	berging	 	
  
Regulier	 13/09/2013	 N-HZ-2013-0098	 Mauritsgaarde	 Uitbreiden	woning	 	
   20    
  
Regulier	 19/09/2013	 N-HZ-2013-0099	 Rutger	van		 Plaatsen	stalen	balk		
	 	 	 Erplaan	7	 ter	vervanging		 	
    verwijderde binnenwand 
      
Regulier	 19/09/2013	 N-HZ-2013-0100	 Stad	van		 Uitbreiden	rundveestal	
   Gerwen 5   
       

Deze aanvragen liggen ter inzage in het gemeentehuis, Jan van Schijn-
veltlaan	2	te	Nuenen.	Tegen	de	aanvragen	kan	geen	bezwaarschrift	
worden ingediend. Dat kan pas nadat de omgevingsvergunning is 
verleend.

Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij het college van burgemeester en wethouders zijn de volgende aan-
vragen	om	vergunning	op	grond	 van	de	APV	en	bijzondere	wetten	
ingekomen:

•	 Aanvrager:	Stichting	Intocht	Sinterklaas	Nuenen	voor	het	organi-
seren	van	de	 jaarlijkse	 intocht	van	de	Sint	op	17	november	2013	
door het centrum van Nuenen;

•	 Aanvrager:	Skn	Weverkeshof	voor	het	organiseren	van	het	Sinter-
klaas logeeradres in de periode van 18 november 2013 tot 6 decem-
ber	2013	bij	de	dorpsboerderij	aan	Jhr.	Hugo	van	Berckellaan	5;

•	 Aanvrager:	Skn	Weverkeshof	voor	het	organiseren	van	het	Kerstspel/-
wandeltocht op 21 december 2013 bij de dorpsboerderij aan Jhr. 
Hugo	van	Berckellaan	5.

Naar aanleiding hiervan wordt eenieder in de gelegenheid gesteld bin-
nen twee 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 aanvragen liggen ter inzage gedurende de openingstijden van het 
gemeentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en op 
woensdag ook van 14.30 uur tot 18.00 uur) in het gemeentehuis, Jan 
van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.

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

Datum Dossiernr. Bouwadres Activiteit Omschrijving Verzend-
besluit      datum 

18/09/	 N-HZ-2013-	 Bernhard-	 Gebruik	gronden	 Wijzigen	gebruik	 18/09/	
2013 0093 straat 30 of bouwwerken  ten behoeve van 2013 
   in strijd met  het verbouwen   
   bestemmings- van bestaande   
   plan hobbyruimte    
    tot slaapkamer   
    en badkamer   
  

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

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

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten

•	 aan	 menvereniging	 “De	 Coovelse	 Menners”	 zijn	 vergunning	 en	
ontheffingen verleend voor het organiseren van de jaarlijkse Van 
Goghrit op 6 oktober 2013, waarbij de start en finish plaatsvindt 
in	het	Park	(verzenddatum	17	september	2013);	

•	 aan	de	heer	S.	Bahadoer	is	een	ontheffing	verleend	voor	het	schen-
ken van zwak- alcoholhoudende dranken in het Vincentre aan Berg 
29 i.v.m. een Walking Dinner op 6 oktober 2013 (verzenddatum 
18 september 2013);

•	 aan	 mevrouw	 Hopmans	 zijn	 standplaatsvergunningen	 verleend	
voor de verkoop van aardappelen, groente en fruit voor de locatie 
Vincent	van	Goghplein	op	elke	dinsdag	en	voor	het	Heuvelplein	op	
elke woensdagochtend vanaf 1 oktober 2013 (verzenddatum 19 
september 2013).

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

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.

•
•
•

•
•

•
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 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   
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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

Open dag 
scouting Rudyard Kipling
Scouting Rudyard Kipling houdt zaterdag 28 september tussen 13.30 en 16.30 
uur haar open dag. Dan worden er allerlei leuke activiteiten georganiseerd op en 
rondom de blokhut. Voor mensen van buitenaf is het mogelijk te komen kijken 
en zelf mee te doen aan de activiteiten. De blokhut ligt midden in de bossen van 
Nuenen, Papenvoortse Heide 5b. 

Dierenopvangcentrum 
De Doornakker zet deuren open! 
Bezoekers zijn op zaterdag 5 oktober van 13.00 tot 16.00 uur welkom bij 
Dierenopvangcentrum De Doornakker aan de Doornakkersweg 51 in Eind-
hoven. Al bijna 150 jaar zet de Dierenbescherming zich met hart en ziel in 
voor een beter dierenwelzijn voor alle dieren in Nederland. Van huis- en 
hobbydieren tot in het wild levende dieren en van proefdieren tot dieren in 
de bio-industrie. 

Er zijn begeleide rondleidingen maar 
mensen zijn ook vrij om zelf rond te 
lopen. Ook voor kinderen zijn er leuke 
dingen te doen. Bent u altijd al nieuws-
gierig geweest naar het werk van de 
dierenambulance, meldkamer dieren-
noodhulp, het vangen en castreren 
van verwilderde zwerfkatten, de op-
vang van dieren uit het wild en van 
huisdieren? 
En wilt u meer weten over het Meet 
Your Match bemiddelingsprogramma 
voor katten of over de mogelijkheden 
van het doen van vrijwilligerswerk bij 
de Dierenbescherming? Noteer 5 ok-
tober dan alvast in uw agenda! 
Door werkzaamheden in de wijk kan 

het lastiger zijn om te parkeren direct 
naast het dierenopvangcentrum.
In de 150-jarige geschiedenis van de 
Dierenbescherming is veel bereikt. 
Maar om dierenwelzijn ook in de toe-
komst te kunnen garanderen is geld 
nodig. Daarom is de jaarlijkse collec-
teweek belangrijk voor de organisatie. 
Collectanten vragen mensen in de 
week van Werelddierendag, 4 oktober, 
om in deze periode niet alleen aan de 
eigen dieren te denken, maar ook een 
gift te doen voor de dieren die het 
minder getroffen hebben. 
In de week van 29 september tot en 
met 5 oktober gaan ook in Zuidoost 
Brabant vele vrijwilligers op pad met 
de collectebus! 

De Dierenbescherming 
vraagt mensen om deze vrij-

willigers en de dieren voor 
wie zij op pad gaan, niet in 

de kou te laten staan!
 



  

PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

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

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

  

SPEciAALzAAK
iN AARdAPPELEN

gROENTE EN FRUiT

PARKSTRAAT 12
Nuenen, 040-2840408

Groente
& Fruit

WeekeNDreclame: 27 & 28 SePt: 
Holl. Bospeen, per bos ............... 0,89
Holl. IJsbergsla, per krop  ....... 0,69
aardappelschijfjes, 1/2 kilo  0,79
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 30 SePtemBer:

Zuurkool uit ‘t Vat, hele kilo  0,99
DINSDag 1 oktoBer:

Savooiekool, panklaar, 1/2 kilo  .... 0,79
WoeNSDag 2 oktoBer:

rodekool, panklaar, hele kilo  ............ 0,99
DoNDerDag 3 oktoBer:

gekookte Bieten, 1/2 kilo  ..... 0,79
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
geHele Week VaN 27 SePt t/m 3 okt:

goudreinetten, hele kilo  ........... 1,49
conference Peren, hele kilo . 1,49
mexico-salade, 250 gram .......... 1,59
Perssinaasappels, 12 stuks  . 1,99

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

     

Aanbiedingen KERSVERS
Voor Top Kwaliteit én iedere 

dag een extra koopje!!!

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

Lekkers van de Echte Bakker!!!

Voorheen bakkerij Verhallen

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Godfried de Vocht 

VASTE DAG AANBIEDINGEN
Maandag 4 Gepaneerde
 Schnitzels 5,95
Dinsdag 1 Kilo
 Verse Worst 5,95
Woensdag 1 Kilo Gehakt 5,95
Donderdag 4 Enkele
	 Kipfilets 5,95
Vrijdag 5 Gegrilde
 Kippoten 5,95
Zaterdag Shoarma 
 Pakket 5,95
En altijd de best belegde broodjes!!

Zaterdag 28 septemBer
sluit onze winkel om 14.00 uur

Wij hopen u vanaf
donderdag 3 oktoBer

Weer te mogen begroeten in 
onze prachtige nieuwe winkel

Let dan op onze spectaculaire
openingsaanbiedingen!!!

Heel graag tot dan!

Wij Gaan 
VerbouWen!

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.

glasbedrijf

smits b.v.
isorama

sinds 1976

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

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

info@glasbedrijfsmits.nl • www.glasbedrijfsmits.nl

T  040 283 16 96

F   040 283 95 09

De Pinckart 9

5674 CB Nuenen

E  ln.nenowhv@ofni 

I   www.vhwonen.nl

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

19
92

2

raamdecoraties, shutters &

horren 

overgordijnen & inbetweens

vloerbedekking

karpetten & kleden op maat

marmoleum, vinyl & pvc-stroken

Kijk nu op onze website

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

IeDere!!!
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Nuenen 69 jaar bevrijd
Afgelopen vrijdag 21 september was het 69 jaar geleden dat Nuenen werd 
bevrijd. Dit is dan ook, evenals voorgaande jaren uitgebreid gevierd met 
onder andere een bezinningsbijeenkomst, een kranslegging bij het oorlogs-
monument en de jaarlijkse taptoe op het Vincent van Goghplein. 
Rond 18.00 uur stroomde de Clemens 
kerk vol en werd naast de gespeelde 
Koraalmuziek door Brassband ‘De 
Vooruitgang’ een woord van bezin-
ning uitgesproken door ds. Christien 
Crouwel. Eén voor een werden daarna 
de namen voorgelezen van alle 54 om-
gekomen Nuenenaren en militairen 
en staken leden van scouting Rudyard 
Kipling voor elk van hen een kaars 
aan. Na afloop werd iedereen uitgeno-
digd de Brassband te volgen naar het 
monument op de hoek Europalaan / 
Park voor de kranslegging en het ont-
steken van het bevrijdingsvuur.
Iets na 20.00 uur begon voor alle in-
woners van Nuenen en voor een aan-

tal genodigden de jaarlijkse taptoe, 
met uitvoeringen van de vier muziek-
gezelschappen uit Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten. Met veel geluid re-
den eerst de Wheels uit Eindhoven in 
defilé het plein op om het bevrijdings-
vuur te overhandigen dat daarna werd 
ontstoken door de Jeugdburgemeester 
en burgemeester van Nuenen, Jan Pe-
ter van Irsel en Maarten Houben.

Hierna traden de muziekgezelschap-
pen op, ieder met een uitgebreide, 
veelal spetterende show, welke ook 
mede door de marjorettekorpsen een 
lust voor het oog en het oor waren. De 
vele toeschouwers hebben genoten.

 

Onveilige seks gehad in de vakantie 
of tijdens de intro? Doe een soa-test!
Jongeren die in de vakantie of tijdens de introductie seks hebben gehad zon-
der condoom en bang zijn voor een soa, hoeven niet lang met twijfels rond te 
lopen. Zij kunnen op donderdag 26 september van 14.00 tot 19.00 uur in Eind-
hoven terecht tijdens het speciale soa-inloopspreekuur van de GGD Brabant-
Zuidoost in de Witte Dame aan het Clausplein 10. Jongeren t/m 24 jaar kun-
nen zich gratis en anoniem laten testen. Een afspraak maken is niet nodig.

Het onderzoek
Om goed op soa’s te kunnen testen is 
het belangrijk dat er minstens 2 weken 
zit tussen het laatste onveilige sekscon-
tact en het onderzoek. Bij jongens en 
meiden wordt zo nodig bloed afgeno-
men. Jongens moeten een potje met 
(ochtend)urine meenemen, meiden 
kunnen ter plekke een zelftest uitvoe-
ren. Binnen 10 dagen volgt de uitslag via 
een sms-bericht. Als een soa is vastge-
steld, neemt de GGD contact op om een 
afspraak te maken voor behandeling.

Nuenens oorlogsdagboekje 
duikt op bij het Vincentre
Vorige week woensdag 18 september is in het Vincentre een onbekend en ano-
niem oorlogsdagboekje uit 1944 overhandigd aan de Nuenense Heemkunde-
kring De Drijehornick. Dat boekje werd eind augustus bij het Vincentre bezorgd 
in een envelop beplakt met eurozegels en oude guldenzegels. In het dagboekje 
staat een beschrijving van de periode 11 tot en met 19 september 1944, naar wat 
later bleek de laatste oorlogsdagen in deze regio, nu 69 jaar geleden.

‘De afzender is onbekend en wil ken-
nelijk anoniem blijven’, aldus Peter van 
Overbruggen namens de heemkunde-
kring. ‘Wel is duidelijk dat de auteur 
uit gegoede kringen komt en dat bij 
zijn of haar familie wellicht Engelse of-
ficieren zijn ingekwartierd geweest. 
Vier duidelijke portretten van officie-
ren uit de British Liberation Army zijn 
in het boekje opgenomen en voorzien 
van naam en hun Engelse adres. Ook 
nog tien andere namen en adressen 
van Engelse militairen zijn vermeld op 
de achterzijde van een groepsfoto, die 
kennelijk in Eersel is genomen en in 
1945 als bedankkaart is verzonden.’

Namen
‘Verder is vast te stellen dat de schrij-
ver een Nuenense inwoner is en over 
de gebeurtenissen in het dorp en de 
directe omgeving schrijft. De opge-
wonden sfeer in het dorp geeft aan dat 
de bevrijding aanstaande is. Op 19 
september gaan, na Eindhoven, ken-
nelijk ook in Nuenen (te vroeg) de 
vlaggen uit: Nuenen werd immers pas 
op 21 september bevrijd. Ook worden 
honden van kop tot staart in drie kleu-
ren versierd en oranje wortelschijven 
als traktatie aangeboden.
Veel voornamen worden in het boekje 
genoemd maar ook enkele duidelijk 
Nuenense achternamen. Kortom, een 
intrigerend oorlogsdocumentje, dat de 

Overhandiging
Het Vincentre heeft als ontvanger van 
dit document het boekje officieel over-
gedragen aan de Nuenense Heemkun-
dekring Drijehornick. Directeur van het 
Vincentre, Simone van der Heiden, ver-
telde in haar presentatie dat het Vincen-
tre zich graag inzet voor het behoud van 

Vijfde 
Vincentwandeling
Wandelsportvereniging Nuenen orga-
niseert op zondag 29 september voor 
de vijfde keer in successie de Vin-
centwandeling. Startplaats is Sociaal 
Culturele Accommodatie De Heuvel 
aan de Heuvel in Gerwen. Vertrekken 
kan vanaf 07.30 uur.

De wandeling van 5 kilometer voert door 
het centrum van Nuenen langs beziens-
waardigheden van Vincent van Gogh tij-
dens zijn Nuenense periode. Ook is het 
Vincentre geopend, dat op vertoon van 
de inschrijfkaart met korting kan wor-
den bezocht.
De overige routes van 7 tot 28 kilometer 
gaan langs bossen met vennen, landelijk 
gebied met vergezichten maar ook na-
tuurreservaten de Ruweeuwsels en de 
Mosbulten. Honden zijn in dit laatste ge-
bied niet toegestaan.
De wandeling is geschikt voor geoefende 
wandelaars, beginners en nordic wal-
kers. Alle routes zijn uitgepijld en wor-
den ook op papier verstrekt. Onderweg 
is een rustplaats ingericht en ook een 
zorgboerderij is als pauzeplaats opgeno-
men voor koffie of soep.
Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50, bonds-
leden krijgen een korting van € 0,50. 
Meer informatie via tel. 06-55343830 of 
op www.wsvnuenen.dse.nl.

Een fragment uit het dagboek:
Zondag 17 sept.
Omstreeks half tien driemaal gedreun. Verondersteld wordt “Bata”. 
Onder de hoogmis aangroeiend geronk van vliegtuigen. Op ‘t eind van 
de mis wordt het zeer angstig. Veel mensen lopen de kerk uit. Er schij-
nen op korte afstand bommen te vallen “Bij de verdedigingswerken 
aan het kanaal”. ‘t Is een hels leven. Omstreeks 12 u is het ergste voor-
bij. De stroom is verbroken. 
Om half een begint het niet langer dan een kwartier. Tegen half drie 
komen er weer hele drommen vliegtuigen alle naar richting Son. 
Daarbij veel zweefvliegtuigen. Op ‘n gegeven ogenblik komen daar 
parachutisten uit bij bosjes. Er is ook een brandend vliegtuig bij. Er 
wordt gegist dat ze in Boxtel landen.
 Circa 6 uur komt het bericht door vanuit Son dat 6000 par(achutisten) 
gedaald zijn en 500 zweefvliegtuigen met allerlei materiaal ook tank-
wagens. Op het gemeentehuis wappert reeds de Am. vlag. 
 
Enkele Duitse vrachtauto’s komen nog voorbij. Ook een paar fietsen 
en enigen te voet (totdat ze een fiets gappen) die de trein naar Venlo 
willen nemen. ‘t Is een spannende dag geweest. De radio deelt mede 
dat par. geland zijn bij Eindh. Nijmegen en Maastricht.

Honk- en Softbal

Badminton

10e Ad Scheepers 
jeugdtoernooi bij HSCN 
“Weet je nog die mooie homerun….” Traditiegetrouw zal het jaarlijkse Ad 
Scheepers Jeugdtoernooi plaatsvinden, dit jaar op zondag 29 september 2013.
Het zal dit jaar alweer het 10e jaar op 
rij zijn dat alle honkballertjes uit het 
zuiden van harte welkom zijn bij Honk 
en Softbalclub Nuenen op Sportpark 
de  Lissevoort. Het belooft weer een 
spetterend toernooi te worden want 

de toernooicommissie is al wekenlang 
druk bezig met de organisatie. Er zijn 
wedstrijden georganiseerd voor alle 
leeftijdsgroepen van de jeugd tussen 
circa 5 en 15 jaar. Tevens zal dit jaar 
voor het eerst ook speciaal voor mei-
den Softball gespeeld gaan worden. 
Behalve het toernooi met sportieve 
wedstrijden zijn er tal van activiteiten 
zoals een loterij, springen op een 
springkussen, hamburgers, popcorn 
of hotdogs eten, want het is immers 
een “all American game”!
Dus…haal je knuppel en handschoen 
uit je tas en geef vol gas op het Ad 
Scheepers Jeugdtoernooi!! We hopen 
op heel veel publiek, iedereen is van 
harte welkom om een kijkje te komen 
nemen op Sportpark De Lissevoort op 
zondag 29 september vanaf 11.00 uur. 

Kijk voor meer info op www.hscn.nl 

Vaandelteam Badminton Club 
Lieshout winnend van start
Het eerste mixteam van Badminton Club Lieshout is voortvarend uit de 
startblokken van de nieuwe competitie geschoten. In de thuiswedstrijd 
werd weinig heel gelaten van het Bossche BCH: de Lieshoutse badminton-
ners wonnen alle wedstrijden. 

BCL-1/BC Swinkels – BCH-6: 8-0
Met Bert Manders, als uitstekende in-
valler, heeft het eerste mixteam van 
Badminton Club Lieshout de eerste 
wedstrijd van het seizoen 2013/2014 
winnend afgesloten. Door de afwezig-
heid van Boukje van der Werf, Walter 
van Leuken én Pieter Sanders moest 
er fors geschoven worden in de opstel-
ling. Nienke Houët, won haar partij als 
eerste dame met speels gemak. Ook 
tweede dame Karin van den Biggelaar 
deed het goed. Zij won na een moei-
lijke eerste set (23-21) toch in twee 
duidelijke sets. Eerste heer Luc Mus-

ters ondervond geen enkel probleem 
met zijn Bossche tegenstander. Hij 
won in twee sets. Invaller Bert Man-
ders liet er ook geen gras over groeien. 
In twee duidelijke sets versloeg hij zijn 
tegenstander. In de dubbelpartijen 
waren de Lieshoutenaren ook heer en 
meester. Die Lieshoutse dubbels 
heersten en wonnen beide in twee 
sets, waardoor de eindstand van 8-0 
werd bepaald.

Programma
Zondag 29 september 10.00 uur
Veertje 3 - BCL-1/BC Swinkels  

Waar krijg je nog 
energie voor 1 Euro?
Mensen die regelmatig zingen 
weten het al lang: zingen geeft ener-
gie. En zingen bij de De liederenta-
fel Schafrath geeft ook nog eens 
gezelligheid.

Iedere laatste zondagavond van de 
maand wordt er vanaf 20.30 uur gezon-
gen in café Schafrath. Na het inzingen 
van het lied Nuenen gaan we los en zin-
gen we ballads, songs, smartlappen, in 
het Nederlands of een andere taal, onder 
begeleiding van accordeon en leiding 
van een voorzanger. We zingen uit een 
eigen bundel met daarin meer dan 100 
teksten, die mag u de hele avond lenen 
voor €1,-.
En dan aan het eind van de avond heb je 
weer energie om de hele week aan te 
kunnen.
Kun je zingen of kun je niet zingen, maar 
vooral houd je van zingen, kom dan aan-
staande zondag 29 september naar café 
Schafrath aan het Park in Nuenen.

Dag van de dialoog
Ook dit jaar gaat Zuid-Oost Brabant weer in dialoog tijdens De Week van 
de Dialoog van maandag 4 tot en met vrijdag 8 november. 

 

Rosedale Bluesband speelt   
in Van Goghbar
De Rosedale Bluesband geeft op zon-
dag 29 september een optreden in de 
Van Goghbar in Nuenen. De band 
heeft behalve nummers van onder an-
dere The Rolling Stones, Eric Clapto-
nen, John Mayall ook traditionals op 
het rythm & blues repertoire.
De Rosedale Blues band bestaat uit 
Pim de Ruigh (Stiphout) op drums; 
Pieter van Baardwijk (Mierlo) op bas; 
Henk van IJzendoorn (Eindhoven) op 
keyboard, op gitaar Cor Schepens uit 

Middelbeers; zang en bluesharp door 
Rob Rosendaal uit Nuenen.
Rosedale Bluesband, zondag 29 septem-
ber in de Van Goghbar, Park 63a in Nu-
enen. Aanvang 16.00 uur, gratis entree.

het Nuenens cultureel erfgoed, waarvan 
dit boekje een sprekend voorbeeld is. 
Daarom wordt het document eerst nog 
tentoongesteld in het Vincentre, zodat 
iedereen er kennis van kan nemen. ‘En 
misschien dat (oudere) bezoekers nog 
belangrijke aanvullende informatie 
kunnen verstrekken, die wat meer over 
de inhoud en achtergrond prijsgeeft.’

Het Vincentre en de heemkundekring 
zijn van mening dat dit dagboekje in 

De eerste bladzijde 
van het dagboekje.

De envelop waar het 
dagboekje in zat.

spannende sfeer van die da-
gen weergeeft, maar ook veel 
vragen oproept. Misschien 
dat nader onderzoek de ant-
woorden kan geven over deze 
kleine geschiedenis’, aldus 
de heemkundekring. 

Nuenen moet blijven. Er is afgesproken 
dat het dagboekje en de bijbehorende 
foto’s tot en met woensdag 2 oktober in 
de ontvangstruimte van het Vincen-
tre te zien zal zijn. Gezien de kwetsbaar-
heid van het dagboekje wordt het in een 
vitrine geëxposeerd. Aan de balie ligt 
een kopie document met de inhoud van 
het boekje ter inzage. Het Vincentre en 
de Nuenense Heemkundekring houden 
zich graag aanbevolen voor reacties.

Op woensdag 6 november a.s. vindt de-
ze dag plaats in Nuenen, Gerwen en Ne-
derwetten. Op diverse locaties in de ge-
meente kan iedereen samen met 
anderen en een gespreksleider aan tafel 
zijn of haar ervaringen, ideeën en dro-
men uitwisselen. Daardoor ontstaan 
nieuwe verbindingen tussen mensen, 
nieuwe inzichten en impulsen voor 
nieuwe acties.
Dit jaar is het thema: moed. Wat bete-
kent dat voor jou? Wanneer heb jij moed 
getoond of heeft iemand anders iets 
moedigs gedaan voor jou?
Evenals vorig jaar zal burgemeester 
Maarten Houben de dag openen. Cathy 
Grootenboer is opnieuw de organisator: 
nuenenindialoog@gmail.com
Informatie over de locaties en hoe je 
kunt deelnemen volgt in oktober. Hou 
de berichtgeving in dit weekblad in de 

gaten. Je kunt ook naar de website: 
www.zobrabantindialoog.nl
De planning van de Week van de Dia-
loog is als volgt:
Eindhoven 4 nov. Veldhoven 5 nov. Nue-
nen 6 nov. Helmond 7 nov. Best 8 nov. 

Sense-jongerenspreekuur
Het hele jaar door kunnen jongeren 
t/m 24 jaar met vragen over liefde en 
relaties, veilig vrijen of soa terecht bij 
de GGD Brabant -Zuidoost. Dat kan 
door het maken van een afspraak voor 
het Sense-jongerenspreekuur via 0900-
369 69 69 (€0,10 per minuut). Informa-
tie over liefde, relaties, anticonceptie 
en veilig vrijen is ook te vinden op 
www.sense.info, hier kunnen jongeren 
ook chatten of telefonisch advies in-
winnen.
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Door Nannie van den Eijnden

aatst stonden de wieken van de molen in de stand van rouw. Mensen 
dachten dat Hennie was overleden, maar iemand in de familie van 
molenaar Mario Collombon was gestorven. “Ik houd de molen 
samen met de molenaars maalvaardig. Ik kan ‘em draaien. Dat heb 

ik van mijn vader geleerd, maar die gaf geen diploma’s“ vertelt Hennie.

Nuenenaren nader 
belicht...  Hennie Merks, eigenaar 

van molen ‘De Roosdonck’

L
De vader van Hennie, Arnoldus Merks, 
was de laatste beroepsmolenaar. Hij 
heeft de molen de naam ‘De Roosdonck’ 
gegeven, naar het gelijknamige gebied 
waarin hij ligt. De molenaar ging fail-
liet, omdat er geen boeren meer wa-
ren. Nuenen werd een forensendorp. 
In 1971 werd de windkorenmolen ver-
kocht aan de gemeente. Hennie’s vader 
is blijven wonen in het huis, dat er in 
1958 bij werd gebouwd. 

In 1995 kocht Hennie alles terug van 
de gemeente: de grond, het huis en de 
molen. De molen wordt al 18 jaar zeer 
goed onderhouden met nul euro sub-
sidie en steun van Stichting Vrienden 
van de Roosdonck. Hij is maalvaardig, 
staat goed in de verf en is technisch in 
orde. De omgeving ziet er netjes uit en 
is kleurrijk door de vrolijke, gele gan-
zenbloemen. Hennie vindt dat belang-
rijk. Er komt veel bezoek en de molen 
haalt regelmatig de publiciteit. Er 
wordt meel verkocht, er worden 
trouwfoto’s gemaakt, de processie van 
Handel naar Valkenswaard komt er 
langs, het is het startpunt van de Van 
Gogh-rit en de communicantjes van 
Nederwetten komen er. De molen is 
een levend monument. Er gebeurt 
iets. “Ik vind het het mooiste monu-
ment van Nuenen. Het eenvoudige 
vind ik het mooiste” zegt Hennie. 

De molenaars
Mario Collombon is de molenaar, die 
in zijn vrije tijd de molen en winkel 
draaiende houdt. Van kleinsafaan 
heeft hij al een passie voor molens. Op 
16-jarige leeftijd begon hij met de op-
leiding tot vrijwillig molenaar. Hij is 

bouwkundig tekenaar van beroep en 
lid van het gilde vrijwillige molenaars. 
Het gilde verzorgt de opleiding.

Naast Mario zijn Jeroen van Boxmeer 
en Casper Renting actief op ‘ De Roos-
donck’. Casper rondt zijn molenaars-
opleiding waarschijnlijk dit jaar af. Je-
roen is al geslaagd en wisselt zijn 
bezigheden in Nuenen af met de mo-
len in Gemert. 

De molenaar, die De Roosdonck mee 
op de rit heeft gezet, is Piet Berkers. 
Piet is in 2003 op 60-jarige leeftijd 
overleden. Hij was directeur bij wasse-
rij Wilhelmina, heel technisch en han-
dig en zo betrokken bij het reilen en 
zeilen van de molen, dat hij zelfs nog 
opbelde vanuit zijn ziekbed. Mario 
was zijn hulp en heeft hem opgevolgd. 

De familie Merks
De opa van Hennie, de Boxtelnaar 
Hendrikus (Henri) Merks, kocht de 
molen in 1903 voor 7000 gulden. De 
vader van Hennie nam hem over. Va-
der en zoon Merks zijn beiden in Nue-
nen geboren en hebben op de Berg ge-
woond. “Ik ging met ons vader d’n 
boer op, op de fiets, naar de Beekstraat 
en naar Gerwen, het Rullen en Stad 
van Gerwen. Dan gingen we vragen 
wat ze nodig hadden en verkochten 
we meel. De knecht bracht het; die 
had zijn rijbewijs”. 

Hennie’s moeder is nu 50 jaar dood. 
Ze was vanaf zijn geboorte 10 jaar ziek 
en is overleden aan kanker. Dat was 
geen fijne tijd. Als kind ging Hennie 
naar de Aloysiusschool, speelde hij ze-

ven jaar bij drumfanfare Jong Leven 
Gerwen en voetbalde hij bij de Nue-
nense voetbalclub. Hij heeft 16 jaar in 
het betaald voetbal geacteerd als 
scheidsrechter en assistent scheids-
rechter. Hennie was altijd al sportief 
en liep veel hard. Door twee hersenin-
farcten in korte tijd heeft hij aan be-
wegingsvrijheid moeten inleveren en 
maken zenuwpijnen hem het leven 
ongemakkelijk. 

Als trotse Nuenense eigenaar van het 
familiebezit, dat op menig foto en op de 
schilderijen en tekeningen van Vincent 
van Gogh is vastgelegd, heeft hij het 
beste met de molen voor. En dat doet 
hij samen met de molenaars Mario, Je-
roen en Casper, die elke zaterdag wor-
den ontvangen met koffie en gebak.

De geschiedenis van de molen is te vin-
den op de website: www.roosdonck.nl. 
Wie meer wil weten over de betekenis 
van de wiekstanden als ‘in de rouw, in 
de vreugd, overeind, op de bil’, is wel-
kom op de molen; de molenaars geven 
graag uitleg.

Hennie Merks.

De fysiotherapeut
Medische Fitness 
Verantwoord en gezond bewegen
Onder “Medische Fitness” wordt verstaan het verantwoord trainen in een 
fitnesscentrum onder begeleiding van een (para)medicus, zoals een arts of 
fysiotherapeut. 

De redenen dat u wilt trainen onder deskundige begeleiding kunnen zeer divers 
zijn. Medische Fitness is voor u ideaal als u:
Een beperking heeft door een blessure, blessures wilt voorkomen of recidiveren-
de klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat heeft. 
U kunt bijvoorbeeld denken aan steeds terugkerende lage rugklachten of aan 
chronische nek-schouderklachten. Of als u de herwonnen functies na een fysio-
therapeutische behandeling of revalidatie wilt behouden. Maar ook zonder reeds 
bestaande fysieke klachten aan het bewegingsapparaat zijn er voldoende situa-
ties denkbaar waarbij de specifieke kennis van een fysiotherapeut wenselijk is, 
zoals bij mensen die weinig tot geen sportervaring hebben, begeleid en verant-
woord willen afvallen, specifieke trainingsdoelen hebben zoals conditietraining 
en\of krachttraining of specifiek willen trainen voor andere sporten zodat bij-
voorbeeld de sprongkracht, reactiesnelheid of tennisservice verbetert.

Medische Fitness kunt u individueel of in een groep doen. Altijd staat het indivi-
duele trainingsprogramma voorop. Een plan van aanpak wordt altijd voor u per-
soonlijk samengesteld aan de hand van een uitgebreide fitheidtest vooraf gegaan 
door een intake-gesprek bij een fysiotherapeut. Tijdens het intake-gesprek wor-
den uw fysieke situatie en trainingsdoelen besproken. Bij de fitheidtest wordt ge-
keken naar uw lichaamsbouw, hart- en longfunctie, conditie en kracht. Aan de 
hand van alle uitkomsten wordt een trainingsprogramma op maat voor u ge-
maakt. Zo kan een ieder het optimale uit zijn lichaam halen.

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

Steun ons in de 
strijd tegen littekens!

geef op 20.21.22

www.brandwondenstichting.nl

Tijdens de jaarlijkse collecte, dit jaar 
van 6 t/m 12 oktober, trekken meer 
dan 65.000 vrijwilligers de Nederland-
se straten in met een verzoek om een 
kleine bijdrage. Dat verzoek is niet te-
gen dovemansoren gericht. De mees-
ten kennen en waarderen de stichting 
en geven gul.
 
Helpt U ook mee?
De collecte is de grootste inkomsten-
bron van de Brandwonden Stichting. 
Om ons werk voort te kunnen zetten 
en uit te breiden, is het dus van belang 
dat onze collecte gesteund blijft door 
vele vrijwilligers. En ook u kunt hel-
pen! Meld u nu aan als collectant en 
'doneer' de Brandwonden Stichting 
een uurtje van uw tijd. Deze inzet 
wordt niet alleen erg gewaardeerd, 
maar helpt ook indirect de brandwon-
denslachtoffers. 

Aanmelden en info: WCH Baselmans, 
Collecteorganisator Nuenen, w.basel-
mans@onsnet.nu, telefoonnummer: 
040-284 07 80. 

Collecte voor de Nederlandse 
Brandwonden Stichting
De Brandwonden Stichting ontvangt geen subsidie en is dus volledig afhan-
kelijk van giften. Gelukkig kunnen ze elk jaar rekenen op de inzet van veel 
vrijwillligers voor de landelijke collecte. Vooral dankzij hen kan de stich-
ting haar werk doen. 

Kienen Lieshout
Op 27 september is het kienen met de 
Katholieke Vrouwenvereniging in het 
Dorpshuis aan de Grotenhof in Lies-
hout. De avond begint om 20.00 uur 
en de zaal is vanaf 19.00 open. Ieder-
een is van harte welkom. Tot ziens in 
Het Dorpshuis Lieshout.

Gespreksgroep Rouwbegeleiding 
In oktober start in Nuenen weer een gespreksgroep waar mensen die een 
partner verloren hebben elkaar kunnen ontmoeten. Het is een initiatief van 
de gezamenlijke kerken in Nuenen, Gerwen en Nederwetten, en wordt 
georganiseerd door de Oecumenische Werkgroep Rouwbegeleiding.

Deze gespreksgroep biedt u de ruimte 
uw ervaringen met anderen te delen. 
Luisteren naar elkaar, het delen van 
verdriet en het zoeken van een perspec-
tief, zijn de onderwerpen die de deelne-
mers verbinden.

Bijeenkomsten
Gedurende een 5-tal bijeenkomsten zal 
de uitwisseling van ervaringen voorop-
staan. De bijeenkomsten worden ge-
houden in de periode oktober tot en 
met januari, op vrijdagochtend, en wor-
den begeleid door een pastoraal werker 
en een lid van de werkgroep.

Informatieochtend
Een -vrijblijvende- informatieve och-
tend is op vrijdag 4 oktober om 09.30 
uur in het kerkelijk centrum De Regen-
boog, Sportlaan 5. Tijdens deze bijeen-
komst wordt de opzet van de vervolg-
bijeenkomsten uiteengezet. Daarna 
kunt u in alle rust besluiten of u wilt 
deelnemen aan de gespreksgroep. Aan 
deelname zijn geen kosten verbonden.

Hoewel deze bijeenkomsten een initia-
tief van de kerken zijn, heten wij ook 
niet-kerkelijke deelnemers van harte 
welkom. 
Het kan zijn dat u liever niet deelneemt 
aan groepsgesprekken. Dan willen we u 
wijzen op de mogelijkheid dat een lid 
van de bezoekgroep bij u thuis komt 
voor één of meerdere gesprekken. 

Voor verdere vragen kunt u contact op-
nemen met: Jos Deckers, pastoraal wer-
ker. Telefoon: 040-283 1210 (tussen 9 
en 12 uur) of: 040 284 5855, Janni 
Groot-Baart, lid werkgroep. Telefoon: 
040-283 3234.

Annette Stevens zag deze zwam op een boom nabij de visvijver in Nuenen-Zuid.

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.

Tijdens de bevrijdingsherdenking afgelopen vrijdag was de bijeenkomst in de Cle-
menskerk Inhoudelijk zeer de moeite waard en goed georganiseerd.
De herdenking bij het monument daarentegen was een rommeltje; een ceremonie-
meester, die stuntelend heen en weer rende, geen overzicht had, liep te zoeken naar 
sprekers en kransen enz. Door de slechte organisatie werd de aandacht steeds afge-
leid van de inhoud. Jammer!
Je moet zoiets natuurlijk wel voorbereiden.

Jan Janssen, Beekstraat 31A, Nuenen

Uitzendingen LON
LON-TV gaat in haar uitzending van 
29 september terug naar september 
1944, de dagen rondom de bevrijding 
van Nuenen, Gerwen en Nederwet-
ten. Dorpsgenoot Edwin Popken leidt 
de kijkers langs locaties waar de be-
langrijkste gevechten plaatsvonden. 

Verder in de uitzending
De Soeterbeek wordt weer openge-
steld voor autoverkeer. Wethouder 
Annegien Wijnands geeft een toelich-
ting. 
En biografie van een dorp, Beekstraat, 
huisnummer 2 t/m 12.
De raadsvergadering van donderdag 
26 september in Het Klooster wordt 
rechtstreeks uitgezonden. Aanvang 
19.30 uur. 
De uitzending van LON-TV is dage-
lijks te zien om 11.00, 14.00, 17.00, 
19.00, 21.00 en 23.00 uur. Ook is de 
uitzending te volgen via de livestream 
op www.omroepnuenen.nl.

Open dag 
Biologische tuin 
Nuenen
Op zondag 29 september van 13.00 
tot 16.00 uur opent de Biologische 
tuin Nuenen haar poort voor men-
sen die geïnteresseerd zijn in deze 
specifieke manier van tuinieren. 

Omdat het grootste deel van de teel-
ten al voorbij is zal de nadruk vooral 
liggen op de oogst en de manier waar-
op die verwerkt kan worden. Daarom 
zullen er diverse zaken zijn om te 
proeven, kan de rijke variëteit aan 
pompoenen bewonderd worden en 
wat daarmee te doen is en worden 
ook tips gegeven hoe een eigen biolo-
gische tuin bewerkt kan worden. Het 
afgelopen jaar is veel tijd gestoken in 
gewasbescherming, ook daarvan zijn 
voorbeelden aanwezig. De compost-
hoop is winterklaar gemaakt, kortom 
er is (toch) veel te vertellen en te zien. 
Voor nadere informatie over de biolo-
gische tuin kijk op www.biologische-
tuin-nuenen.nl. 

Vlooienmarkt 
Manege   
D’n Perdenbak
Zondag 20 oktober organiseert het Be-
stuur van Manege D'n Perdenbak een 
grote vlooienmarkt in de binnen ma-
nege in Lieshout, aan de Provinciale 
weg 26. Wilt u een kraam huren, max. 
60 kramen en vol=vol. 

Kijk op de site voor meer informatie 
www.stichtingderaam.nl De vlooien-
markt is open voor publiek van 10.00 
tot 15.00 uur.
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Nieuws met zaken
Alles op het gebied van 
woninginrichting bij   
Van Lieshout Interieur
Door Gerrit van Ginkel

Wie bij Van Lieshout Interieur aan de Opwettenseweg 76 in Nuenen bin-
nenloopt krijgt meteen het warme gevoel van thuiskomen. De geuren en 
kleuren van allerlei soorten woningtextiel dringen zich aan je op en vragen 
om aandacht. Van Lieshout, dat al 40 jaar bestaat in Nuenen, laat direct zien 
waar het groot in is. Een hele grote keuze in alle facetten die met woningin-
richting te maken heeft.
In de ruim 500m² showroom wordt 
per artikelengroep overzichtelijk ge-
presenteerd wat men te bieden heeft. 
De ruime keuze en de diepte in het as-
sortiment zijn steeds weer elementen 
die naar voren komen. Met de deskun-
digheid die aanwezig is door de jaren-
lange ervaring van het familiebedrijf is 
het mogelijk om na het ingewonnen 
advies een verantwoorde keuze te ma-
ken. Natuurlijk heeft van Lieshout 
dealerschappen met o.a. de van ouds-
her bekende Nederlandse merken 
maar ook de laatste trends op het ge-
bied van de woninginrichting zijn hier 
aanwezig.

Voor de vloer heeft men bekende mer-
ken vloerbedekking. Er is een uitge-
breide sortering tapijten en vloerkle-
den in allerlei diktes en dessins. Tevens 
heef men een ruim assortiment in har-
de vloeren zoals vinyl, linoleum en pvc 
vloeren.
Voor de wand is er het vertrouwde be-
hang in velen varianten. Maar ook al-
lerlei soorten raamdecoratie van mer-
ken zoals Luxaflex, Cedeko en Jab. 
Minder bekend is het merk Wood en 

Washi. Zij maken producten zoals la-
mellen, rol- en paneelgordijnen van 
gelamineerd Japans papier. 
Ook is Van Lieshout exclusief dealer 
van het merk Verosol, dat zich t.o.v. 
andere merken onderscheidt door het 
optimaal weren van de zon aan de bin-
nenzijde van het raam. Een aantal 
shutters completeert het assortiment 
raamdecoratie.

De persoonlijke aandacht die van Lies-
hout in de 40 jaar dat zij bestaan steeds 
als sterk wapen inbrengt, komt na-
tuurlijk van pas bij het zelf vakkundig 
leggen en meten van de woningstoffe-
ring bij de mensen aan huis. Voor een 
advies op maat staat men voor u klaar. 
Overdag of ’s avonds werkt van Lies-
hout op afspraak om u van een vrijblij-
vend advies te voorzien.

Meer info: 
Van Lieshout Interieur, Opwettense-
weg 76, 5672 AJ Nuenen. Tel. 040 283 
22 41. Op maandag gesloten. 

www.vanlieshout-interieur.nl 
of info@vl-interieur.nl

Restaurant De 3 Gebroeders 
bestaat 5 jaar
Door Gerrit van Ginkel

Op de Heuvel 1 in Gerwen viert men deze maanden het 5 jarig bestaan van 
het restaurant De 3 Gebroeders. Het restaurant en vooral het terras geniet 
grote bekendheid als aanlegplaats bij fietsers, fietstochten, wandeltochten 
en solextochten.
Eigenaar John Sanders vertelt dat het 
dit jaar een uitzonderlijk goed jaar ge-
weest is voor het terras. “Een lang ge-
spreide zomer met vele mooie weken 
goed weer voor onze terrasbezoekers. 
Het is lang geleden dat het mooie weer 
zo lang verdeeld was over de zomer”, 
vertelt hij tevreden. Ondanks de vele 
bezoekers van buiten het dorp wil hij 
graag het dorpsgevoel uitstralen en in 
stand houden. ”We proberen een zaak 
te zijn voor alle doelgroepen”, vervolgt 
John. “Zo starten we met kermis-
maandag een nieuwe activiteit op, 
speciaal voor de dames. De heren heb-
ben hun draai al gevonden op die dag 
maar voor de Gerwense dames gaan 
we een HighWine organiseren vanaf 
14.00 uur. Het zal een compleet inge-
vulde middag worden. Als slotstuk 
gaan we met z’n allen om 20.00 uur de 
kermis op. Wellicht treffen we daar 
rond die tijd ook de partners”.

Een zaak zijn voor alle doelgroepen 
vertaalt zich ook in de prijzen van de 
menu’s. Bij de 3 Gebroeders zijn er 
menu’s tussen 15,- tot 50,- Euro. Een 
speciaal plaatsje bij het runnen van 
zijn restaurant is er altijd voor de kin-
deren. ”Kinderen zijn belangrijk”, zegt 
John. ”Het is de leukste en eerlijkste 
doelgroep. Voor hen is er altijd een 
kinderijsje en speciaal voor hen is on-
langs een veilige afgesloten speeltuin 
gecreëerd. Daarbij kunnen de ouders 
dan ongestoord van ons terras of res-
taurant gebruik maken”.

Het eten en drinken in een gezellige 
ambiance zijn ook voor zijn bedrijfs-
leider, het andere personeel en de am-
bulante hulpen geen loze kreten. Allen 
hebben een lange staat van dienst en 
vormen met elkaar een sterk team. 
Het de klanten naar de zin maken met 
eerlijke dagverse producten waarbij 
het Heerlijk is Eerlijk varkensvlees van 

de Heydehoeve een onmisbare scha-
kel is, is een sterk element gebleken 
tijdens het 5 jarig bestaan van het res-
taurant.

Social Media is in deze tijd ook erg be-
langrijk om gasten op de hoogte te 
kunnen houden. Voor acties, leuke 
weetjes, veranderingen en ontwikke-
lingen kun je ze ook volgen via Face-
book. “Actief bezig zijn en steeds nieu-
we dingen ontwikkelingen voor alle 
doelgroepen zorgen er voor dat ook 
een restaurant in een heel klein dorp 
toch goede kansen heeft”, besluit John.
Hij is al weer druk in de weer om een 
spannende menukaart met wildge-
rechten samen te stellen voor de wis-
seling van het seizoen. Ook de nieuwe 
arrangementen voor de feestdagen 
zijn vanaf begin oktober bekend. Niet 
zonder trots vermeldt hij nog dat er 
voor zijn cateringactiviteiten voor ie-
der budget ook steeds meer vraag 
komt en nieuwe kansen biedt om het 
bedrijf uit te breiden. 

Restaurant De 3 Gebroeders, Heuvel 
1, Gerwen. Tel. 040-290 66 44.
info@de3gebroeders.nl
www.de3gebroeders.nl 
www.thuisbezorgd.nl
Maandag is de wekelijkse rustdag.

Verstuurd vanaf mijn iPad

Hapjes 
Elwien Bibbe

Meteen in beide handen wat lekkers. Ik scoor een stukje pizza en kebab aan een 
stokje bij de Vlinder. En maak een foto. Op de achtergrond de stem van Jaap 
Matser. Voor de derde keer is het Wereldmarkt in het Park. 

Dan maak ik een rondje langs de kramen. En laat me bij de eerste de beste kraam 
uitgebreid informeren door Piet Bakker een golfmaatje over projecten in Burki-
na Faso. Hij is voorzitter van de Stichting Samenwerking Geldrop-Burkina Faso, 
een stichting die dit jaar precies 40 jaar actief is in dit land. Binnenkort gaat hij op 
werkbezoek. (ff goochele, als je er meer van wil weten)
....En dan kies ik even voor de relatieve rust ven een bankje en loopt Nuenen 
langs me heen. Of komt gewoon even gezellig naast me zitten voor een chat..... 
En zo praat ik een beetje bij....Het optreden van Jocanto zit erop, net zoals dat 
van de Nuenense Indonesische dansers en de Djembe groep. Keskedee neemt 
het stokje over. 

"En of ik internet heb, " vraagt de mevrouw die met een andere lekkernij naast 
me is komen zitten. Ik heb mijn iPad op schoot. En alsof het de gewoonste zaak 
van de wereld is, vertel ik over de open Wifi verbindingen van Schafrath, Het 
Klooster en de Auberge. Ja, ik heb dus bijna overal bereik! Eigenlijk kunnen we 
allemaal gamen in het Park, met mooi weer, als we dat zouden willen. Misschien 
een idee voor een nieuw event: Gamen in het Park.

Ik ga nog voor koffie en een wafel en loop nog even bij de creatievelingen van de 
Dorpswerkplaats kijken en loop nog even door de speeltuin. Een plek waar ik al 
jaren niet meer kom. Want mijn kids zijn er al een decennium te groot voor. Mijn 
rondje Nuenen eindigt uiteindelijk in ' t Oog. Daar vieren ze voor de eerste keer 
Burendag met bbq! En ook hier eet ik een hapje mee.

De Echte Bakker wegens 
verbouwing tijdelijk gesloten
Godfried de Vocht, De Echte Bakker in Nuenen gaat tijdelijk dicht. Maar 
niet voor lang. De winkel wordt grondig verbouwd en daarom is deze geslo-
ten van zaterdag 28 september 14.00 uur tot en met woensdag 2 oktober 
2013. 

Godfried de Vocht heeft de winkel aan 
de Parkstraat in Nuenen enkele maan-
den geleden overgenomen. De naam is 
al veranderd en nu is de winkel aan de 
beurt. De winkels van De Vocht in 
Aalst/Waalre en Eindhoven zijn al 
meerder keren in de prijzen gevallen 
bij de landelijke winkelkeuring van het 
Echte Bakkersgilde, vorig jaar waren 
ze zelfs nummer 1 en 2 van Nederland. 
Volgens de juryrapporten zijn deze 
winkels heel verzorgd en eigentijds in-
gericht. De ambachtelijke producten 
worden mooi gepresenteerd en wat 
opvalt is de snelle hulp en grote klant-
vriendelijkheid. De verwachtingen 
voor de winkel in Nuenen mogen dus 
hoog gespannen zijn.

Op donderdag 3 oktober verwelko-
men Godfried, Ellis & Dirk en het hele 
team u graag in een compleet nieuwe 
winkel met meer gemak en een groter 
assortiment. 
De opening zal niet ongemerkt voorbij 
gaan. Houd de informatie in deze 
krant in de gaten over de spetterende 
openingsaanbiedingen vanaf donder-
dag 3 oktober.

Hans de Brouwer 
50 jaar bij 
Tuintechnisch 
Bureau Smeulders
1 oktober is Hans de Brouwer offici-
eel 50 jaar in dienst bij Tuintech-
nisch Bureau Smeulders. Hans 
begon als 14-jarige zijn loopbaan 
als hovenier bij Ad Smeulders. Ad 
heeft hem het vak geleerd. 

Hans is een echte praktijkman. Hij kan 
alle werkzaamheden die in de tuin 
voorkomen uitvoeren ook kan hij alle 
machines bedienen. 
Na 23 jaar, toen Ad Smeulders plotse-
ling overleed, heeft hij samen met 
Frank Smeulders en de rest van het 
personeel de zaak voortgezet. 
Zeker ook in die tijd is Hans van grote 
betekenis geweest voor het bedrijf. Hij 
heeft zich al die jaren volledig ingezet.
In februari 2014 wordt Hans 65 jaar. 
Hij heeft aangegeven dat hij dan nog 
door wil gaan met werken.

Frank, Saskia Smeulders en medewer-
kers zijn trots op deze jubilaris.

De zojuist aangelegde veilige speeltuin voor de kinderen.

Van Lieshout Interieur, al 40 jaar in Nuenen.

Godfried de Vocht 

Eén oktober 
kienen

Mededeling van de Vrouwen
Vereniging Nuenen-Gerwen:

Dinsdag 1 oktober: 
Kienen op het Pleincollege.

Aanvang: 20.00 uur.
Ook niet leden zijn van

 harte welkom.

Atelier de 
Bloemenmand
 
Het nieuwe programma van Atelier 
“de Bloemenmand” ligt voor u klaar. 
Het is weer een aantrekkelijk pro-
gramma met voor iedereen wat wils. 
De cursussen en workshops worden 
zowel overdag als ’s avonds gegeven. 
Voor het najaar staan o.a. “cupcakes”, 
herfstkrans en keukenkruiden-schik-
king op het programma. Richting 
Kerstmis adventskransen en kerst-
workshops. De cursussen bloemschik-
ken bestaan uit 4 lessen, 2 in het najaar 
en 2 in januari/februari.
Verder staan er “vogels” op het pro-
gramma in januari. Een fraaie versie-
ring voor tuin of balkon. Voor vrien-
dinnengroepjes kunnen ook apart 
afspraken gemaakt worden, minimaal 
4 en maximaal 6 personen. Verdere in-
formatie betreffende data en prijzen 
kunt u verkrijgen via Hennie Hooger-
brug , tel. 040-2834192 of via de mail: 
de.bloemenmand@gmail.com Atelier 
“de Bloemenmand” is gevestigd op 
Oosterklamp 10, 5673 KN Nuenen.

De Herfstdag van 
De Walburg
Om de intrede van het kleurrijkste 
seizoen te vieren worden er rondlei-
dingen gehouden in de monumenta-
le bezoekerstuinen van de Walburg 
in Nuenen.

Een tijdelijke expositie van vrolijke vo-
gelbeelden (Francien Haaksman) en 
sierlijke glassculpturen (Dorothé 
Thielen) maken de rondgang door de 
oude en nieuwe tuindelen nog avon-
tuurlijker. Op het terras doet de thee-
tuin het seizoen alle eer aan: kook- en 
voedselspecialiste Rianne Burgmans 
tovert de moestuin vindingrijk om in 
heerlijke lekkernijen! In de winterkas 
wordt een kleine markt gehouden met 
een zinnenstrelend aanbod van huis-
gemaakte jams, ecologische wijnen en 
azijnen, noten, herfstboeketten en an-
dere seizoensverrassingen. 
De herfst is het ideale seizoen om een 
aanzet te maken voor nieuwe tuinplan-
nen: daarom staan in de plantenwinkel 
op deze inloopzondag vakmensen 
klaar met goed advies en wonderscho-
ne planten voor bijvoorbeeld het vol-
gend tuinjaar! De Herfstdag van de 
Walburg biedt inspiratie en houvast 
voor liefhebbers van tuinen en tuinie-
ren. De Herfstdag van de Walburg 
vindt plaats op 6 oktober en duurt van 
11.00 uur tot 17.00 uur. 
Info via de website www.dewalburg.nl 
en tel. 040-24 49 682. Vrij entree.

Kunst met ’n grote T geeft zich bloot

In het comité zijn enkele van de leden 
zelf ook actief in de amateurkunst. De 
oktober-expo zal dan ook ingericht 
worden met werk van 4 van de 6 leden. 
De hele maand oktober zal het schil-
derwerk van deze amateurkunste-

naars de wanden van het Rabobank-
plein in Het Klooster sieren.

Vernieuwing
Het afgelopen jaar heeft het comité 
enkele belangrijke stappen gezet in de 

aanpak van de tweejaarlijkse expo. Zo 
heeft het comité rechtspersoonlijk-
heid verkregen via een stichtingsakte. 
Er is een nieuwe ploeg medewerkers 
actief die, met nieuwe ideeën voor in-
houd en vorm, zoekt naar bestendig-
heid door het goede van vorige expo-
sities te koesteren en de uitdaging te 
zoeken in veranderingen.

Oktober is traditiegetrouw de expo-maand van Kunst met ’n grote T. Om de 
twee jaar organiseert het comité de grote expositie in markante woningen door 
het centrum van Nuenen. Het tussenliggende (oneven) jaar wordt gebruikt 
voor een tentoonstelling van voorgaande deelnemers in Het Klooster.
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“Boekstart” nu ook     
in de kinderopvang
In de vier vestigingen van Bibliotheek Dommeldal staat voor ouders van 
baby’s een gratis koffertje klaar waarin 2 boekjes, een gratis bibliotheek-
abonnement voor de baby èn ook nog héél veel voorleestips. Dat is het 
Boekstartkoffertje van het programma BoekStart voor baby’s. 
 Maar nu is er ook Boekstart in de Kin-
deropvang. Een programma waarbij 
het vroeg beginnen met voorlezen 
centraal staat. Want voorlezen is zo 
belangrijk dat je er niet vroeg genoeg 
mee kunt beginnen. Het prikkelt de 
fantasie, het is een rustpunt in de dag, 
het stimuleert de taalontwikkeling en 
het vergoot de woordenschat.

BoekStart in de kinderopvang
Boeken en voorlezen horen als van-
zelfsprekend ook thuis in de kinderop-
vang. Daarom is het programma 
BoekStart nu uitgebreid naar kinder-
dagverblijven en peuterspeelzalen. 
Met als doel: kinderen in de leeftijd 
van nul tot vier jaar via de kinderop-
vang met boeken en voorlezen in aan-
raking te brengen. En daarmee is dan 
spelenderwijs de leesloopbaan van 
kinderen begonnen. 

BoekStart bij Kids Society
Met subsidie van de stichting Kunst 
van Lezen, startten Bibliotheek Dom-
meldal en Kids Society uit Nuenen een 
samenwerkingsproject op. Daarvoor 
werd begin dit jaar een samenwer-
kingsovereenkomst getekend. Vervol-
gens verzorgde Bibliotheek Dommel-

dal een voorleestraining voor de 
pedagogisch medewerkers. Waarna 
Kids Society op iedere locatie een me-
dewerker als voorleescoördinator 
aanstelde. Samen maakten bibliotheek 
en KidsSociety een leesplan en richt-
ten ze op locatie een aantrekkelijke 
leeshoek in. Met een mooie startcol-
lectie van baby- en peuter boekjes. 
Ook ouders werden erbij betrokken. 

Want plezier in lezen moet natuurlijk 
ook thuis doorgaan.
Boekstart en de bieb
De bibliotheek is de inspirator achter 
het Boekstart-programma. Zij onder-
steunt graag de kinderdagverblijven 
en onderwijsinstellingen met haar ex-
pertise en met haar grote collectie. En 
de bibliotheek inspireert niet alleen 
kinderen en hun ouders, maar juist 
ook de medewerkers van kinderop-
vang organisaties. Binnenkort gaan de 
medewerkers van Bibliotheek Dom-
meldal op pad om ook de andere kin-
deropvanglocaties in Dommeldal met 
BoekStart te inspireren.  
Want het staat vast: 
de Boekstart kinderen in Dommeldal 
hebben een streepje voor!

Gedichtenweds trijd

Dichters in Dommeldal 
verwonderen zich
Verwondering, dat is het thema van de Landelijke Gedichtendag 2014. En 
dat is ook het thema van de Dommeldal gedichtenwedstrijd, de aanloop 
naar de Dommeldal Gedichtendag op 26 januari. ‘Alles begint met verwon-
dering: de eerste woordjes, grote liefde, de ontdekking van het nog onge-
kende. Wie zich openstelt en onbevangen naar de wereld kijkt, verbaast 
zich: er is veel wonderlijks te zien, er is veel verrassends te beleven.’

Met deze gedichtenwedstrijd loopt Bi-
bliotheek Dommeldal een beetje vooruit 
op de landelijke poëzieweek in januari 
en februari 2014. Zowel Gedichtendag 
als de poëzieweek focussen dit jaar op 
het wonderlijke onvoorspelbare van de 
taal. Bibliotheek Dommeldal hoopt dat 
de dichters verrassend uit de hoek zullen 
komen, ‘dat hun woorden wonderen ba-
ren, en dat hun gedichten, alleen al door 
hun vorm, verbazen’.

Aan de Dommeldal gedichtenwed-
strijd kunnen alle dichters, jong en ou-
der, uit Geldrop-Mierlo, Son en Breu-
gel en Nuenen c.a. meedoen. Er zijn 
prijzen te winnen in 4 categorieën:
Basisschoolleerlingen, leerlingen uit 

het voortgezet onderwijs klas 1, 2 en 3, 
leerlingen uit het voortgezet onderwijs 
klas 4, 5 of 6 en een open categorie.

De inzending dient voor zaterdag 30 
november in het bezit te zijn van de bi-
bliotheek: Het adres is Heuvel 94, 5664 
HN Geldrop. Of mail naar r.bemel-
mans@bibliotheekdommeldal.nl. De 
prijsuitreiking is op zondag 26 januari 
2014 in de Kasteelhoeve in Geldrop. De 
gedichtenwedstrijd wordt ieder jaar ge-
organiseerd door cultureel festival GE-
MI, Bibliotheek Dommeldal en Literair 
Café Dommeldal. 

Meer informatie op 
www.bibliotheekdommeldal.nl. 

Citaat van de Week

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

Hugo Claus – dichter, schrijver, 
schilder, filmmaker (1928-2008)

‘Mensen weten niet dat ik als een roofvogel tussen hen loop en 
stukken uit hen hap om daarmee boeken te schrijven.’

Sam’s kledingactie 
voor Cordaid
Sam’s kledingactie organiseert een 
kledinginzamelingsactie. Op zater-
dag 5 oktober kan iedereen van 
10.00 uur tot 12.30 uur kleding inle-
veren op het kerkplein van de Cle-
menskerk, Park 55 in Nuenen. De 
opbrengst gaat naar de ontwikke-
lingsprojecten van Cordaid Mensen 
in Nood.

Dit najaar wordt extra aandacht ge-
vraagd voor een project van Cordaid 
Mensen in Nood in Zuid India. Het 
zuiden van India wordt met grote re-
gelmaat getroffen door overstromin-
gen en cyclonen. De slechte huizen 
van met name de kastelozen (Dalit) 
worden volledig vernield. Om men-
senlevens te redden, bouwt Mensen in 
Nood samen met lokale organisatie 
Kalvi Kendra aan vijf nieuwe evacua-
tiecentra.

Zie voor meer informatie over Sam’s 
Kledingactie en de gesteunde projec-
ten www.samskledingactie.nl of bellen 
naar 073-687 10 60.

Laatste kans voor laatste kaartjes

Culinair wandelen 
in sfeervol Nuenen
De culinaire wandeling, onder de naam van WALKING DINNER, staat voor 
een proeverij gecombineerd met een frisse wandeling op zondagmiddag 6 
oktober tussen 12.00 en 17.00 uur. Al wandelend maakt u kennis met ver-
rassende horecalocaties en geniet u van de sfeer van de Nuenense dorps-
kern. Een gezellig dagje uit voor u en de andere deelnemers.

WALKING DINNER is een activiteit 
waarbij men middels een kleine wan-
deling een zevental aansprekende res-
taurants bezoekt. 
Bij elk restaurant genieten de gasten 
van een signature- gerecht, in feite het 
visitekaartje van het restaurant, met 
een bijpassend drankje. De totale 
groep zal naar verwachting bestaan 
uit 200 tot 250 gasten die de restau-
rants in verschillende shifts achter el-
kaar bezoeken. Dat aantal is bijna be-
reikt, dus haast u als u er bij wilt zijn. 
Elke groep start op een andere locatie, 
maar legt uiteraard dezelfde route af. 
WALKING DINNER is geschikt voor 
alle leeftijden en gezelschappen. Maar 
bovenal is het een leuk dagje uit met 
het gezin, familie, een groep vrienden 
of collega’s. 
Laat u verwennen door de ondernemers 
van De Lindehof, Roxis, Olijf, Francisco, 

Zinn, Auberge Vincent en Puff Inn. En-
treekaarten voor WALKING DINNER 
in Nuenen kosten € 54,50 en zijn enkel in 
de voorverkoop verkrijgbaar via de web-
site en via de deelnemende restaurants. 
De kaart geeft recht op een bezoek aan 
bovengenoemde locaties waar u een ge-
recht met bijpassend drankje krijgt ge-
serveerd en geniet van de verschillende 
sferen en stijlen. U bepaalt zelf met hoe-
veel personen u wenst deel te nemen. 

Voor meer info en bestellingen 
www.walking-dinner.nu

Ons Tejater: Ierse avond in 
ontmoetingscentrum
Ons Tejater opent op zaterdag 28 september het nieuwe theaterseizoen met 
een Ierse avond in het Ontmoetingscentrum te Beek en Donk. Op deze 
avond treedt de band Molly Malone op.

Molly Malone is een pittige folky vijf-
mansformatie, met een verrassend re-
pertoire. Het eigen geluid van de band 
heeft een hoog Iers gehalte, spreekt 
een breed publiek aan en nodigt uit tot 
meezingen en "voetjes van de vloer". 
De "backbone" wordt gevormd door 
nummers van recente folkbands als: 
Flogging Molly, The Levellers en The 
Pogues, aangevuld met Traditional 
Sing-along songs als: Whiskey in the 
Jar, Wild Rover, Drunken Sailor en ve-
le andere. Maar Molly Malone maakt 
ook - op soms onverwachte momen-
ten - uitstapjes naar het betere Neder-

landstalige kroeglied of de opzwepen-
de klanken van de Zydeco.

Laat u verrassen op 28 september! Lo-
catie: Ontmoetingscentrum, Otter-
weg 29, Beek en Donk, aanvang 20.30 
uur. Kaarten zijn verkrijgbaar in het 
Ontmoetingscentrum Beek en Donk 
of in het Dorpshuis Lieshout. Reserve-
ren kan via www.vierbinden.nl/onste-
jater of telefonisch op tel.nr. 0499-
422878 (maandag t/m donderdag na 
13.00 uur). Op www.vierbinden.nl/
onstejater vindt u ook het gehele pro-
gramma 2013-2014.

Kompas-
speurtocht   
met WLG
In de groepen 7 en 8 is bij wereldori-
entatie aandacht besteed aan de 
manier waarop al sinds eeuwen 
gereisd werd met hulpmiddelen 
zoals het kompas. Werkgroep Leef-
baarheid Gerwen organiseert daar-
om op woensdag 2 oktober van 
13.30 tot 16.00 uur een kompas-
speurtocht.

In groepen van vier met voor alle 
groepsleden wisselende taken worden 
de jongeren in het bos van Geeneind 
(vlak bij Gerwen) naar een plek ge-
stuurd die ze met behulp van het kom-
pas kunnen vinden. Kinderen van de 
groepen 7 en 8 van zijn welkom. Na-
dere info over plaats van samenkomst 
en gebruik van kompas krijg je na in-
schrijving.

WLG organiseert ook ‘speurtochten’ 
van geheel andere aard. Voor meer in-
formatie mail naar werkgroepleef-
baarheidgerwen@gmail.com of bel 
naar 06 4112625.

 

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

Weekend van de Wetenschap

Ook in Brabant kan jong en 
oud op ontdekkingstocht
Van publiekslezingen over de zon tot schone biomassa dat als brandstof 
wordt gebruikt. Het is allemaal te zien, te beleven en te horen op 5 en 6 
oktober tijdens Weekend van de Wetenschap. Het thema, ‘Schatkamers’, 
staat symbool voor wat er op zaterdag en zondag gebeurt; het publiek krijgt 
de kans om in aanraking te komen met de wereld achter wetenschap en 
technologie, die vaak verborgen blijft. 

In het Weekend van de Wetenschap 
ervaart het publiek welke rol de weten-
schap- en technologiesector in Neder-
land en in ons dagelijks leven inneemt.

Zeker honderdveertig bedrijven, in-
stellingen, wetenschappelijke institu-
ten, musea en universiteiten openen 
hun deuren tijdens en rondom dit 
weekend. Het complete overzicht is te 
vinden op www.hetweekendvandewe-
tenschap.nl. Voor sommige activitei-
ten is er beperkt plaats en is het nood-
zakelijk om je aan te melden, ook geldt 
er voor een aantal activiteiten een toe-
gangsprijs. De meeste activiteiten zijn 
gratis.

Schatkamers van Brabant
Hoe wordt energie uit plantaardig ma-
teriaal gehaald? Is het mogelijk om zo 
hard te fietsen, dat je met de opgewek-
te energie een bitterbal kunt bakken? 
Op 6 oktober opent energiebedrijf Es-
sent zijn bio-energiecentrale in Cuijk. 
Deze dag geeft de mogelijkheid boven 

en onder de grond een kijkje te nemen 
in de centrale en is te zien hoe schone 
biomassa als brandstof gebruikt 
wordt. Voor de bezoekers is het wel 
goed opletten want de rondleiding 
wordt afgesloten met een (Quest)
Quiz.
Bij Sterrenwacht Halley (Heesch/Vin-
kel) staat op zaterdagmiddag van 
14.00-17.00 uur de zon centraal. Bij 
helder weer kunnen bezoekers over-
dag met speciale zonnetelescopen met 
H-alfa-filter de zon bekijken. Met een 
radioantenne en -ontvanger luisteren 
de aanwezigen naar de zon. Daarnaast 
zijn er publiekslezingen en planetari-
umvoorstellingen en kunnen kinderen 
met bouwplaten onder meer zonne-
wijzers maken. En er is een workshop 
waar je een eenvoudige 'pinhole-ca-
mera' bouwt, waarmee je later thuis 
'solargraphs' kan maken. Dat zijn 
unieke foto's van de zon, met een be-
lichtingstijd van een half jaar. De en-
tree voor de sterrenwacht is voor alle 
leeftijden: € 3,00.
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Laatste 
lange 
fietstocht 
WLG
Vrijdag 27 september is de laatste vrij-
dag van de maand en dus staat weer 
een lange fietstocht op de activitei-
tenkalender van Werkgroep Leef-
baarheid Gerwen (WLG). De tocht is 
ongeveer 60 km lang en zet koers naar 
Coxe Hoeve bij Gemert. Onderweg 
zijn een paar aanlegplaatsen opgeno-
men voor rust, koffie of thee. 

Het verzamelpunt is den Heuvel in 
Gerwen, het vertrek om 09.30 uur. 
Het wordt de laatste keer dit seizoen 
dat de maandelijkse lange tocht gere-
den wordt. Ook deze rit staat onder 
leiding van Theo de Louw en is door 
hem uitgezet. 

Voor meer info en eventueel twijfel 
over weersomstandigheden kan men 
bellen met 06 - 41 10 26 25.

Dagboek aantekeningen   
van de bevrijding
Door Mariët Jonkhout

an september tot december 1944 hield de toenmalig pastoor van 
de Nuenense Clemens Parochie Herman Aldenhuijsen een dag-
boek bij, waarin hij nauwkeurig de diverse gebeurtenissen rondom 
de laatste dagen voor en de dagen na de bevrijding van Nuenen 

beschreef. Delen uit dit dagboek zijn gepubliceerd in een weergave van Jan 
Smits door de heemkundekring de Drijehornick en door Jan van Bakel 
(2009) die zijn interpretatie aan het internet schonk.

Burendag        
in ’t Oog van Nuenen
Door Elwien Bibbe

Voor de eerste keer, drie jaar na de oplevering van de eerste woningen, trof-
fen alle bewoners van het Oog van Nuenen elkaar op het plein. Nou ja, bijna 
allemaal. De vakantiegangers daargelaten. Het initiatief kwam van kersver-
se bewoonster Monique Gevers. Samen met Chantal van Bezouw en Rini de 
Louw organiseerden zij de eerste bbq voor de veelal wat oudere bewoners. 

Op de Dorpswerkplaats reden twee treintjes, echte stoomlocomotiefjes op echte 
kolen. Voor de jonge bezoekers aan Speeltuin de Kievit een leuke attractie om 
even het sprongetje naar de Dorpswerkplaats te maken. De Kievit en de Dorps-
werkplaats willen op Burendag een plaats zijn waar heel Nuenen elkaar kan ont-
moeten. Het treintje, de gratis openstelling van de Kievit en Dorpswerkplaats 
creatief zorgden afgelopen zondag dan ook voor veel aanloop. De schildersgroep 
mag zich verheugen op 7 nieuwe deelnemers. En dat had vast te maken met de 
leuke tentoonstelling.

21 september was het 69 jaar geleden 
dat Herman Aldenhuijsen deze aante-
keningen in zijn dagboek maakte. Tijd 
om nog eens een keertje stil te staan 
bij zijn beschrijving van de laatste hef-
tige oorlogsdagen in de gemeente Nu-
enen. Voor deze weergave is dankbaar 
gebruik gemaakt van de interpretatie 
van Jan van Bakel.

Dinsdagmorgen 19 september. Toen ik 
onder de H. Mis van 8 uur op 't kerk-
plein kwam, stapten een viertal parti-
sanen met 'n marechaussee op 't kerk-
plein en verzochten mij een man uit de 
kerk te roepen die zij moesten arres-
teeren. Daarmee begon de dag. Telkens 
kwam er weer een voorbij die opgeslo-
ten werd, NSB'ers en anderen. Meisjes 
die met Duitschers "geloopen" hadden 
werden op het Gemeentehuis kaal ge-
schoren en weer op vrije voeten ge-
steld. Vlaggen kropen uit de dakluiken 
- Oranje wimpels, Oranje strikken, 
Oranje insignes, Oranje blousjes. Dan-
send en zingend trokken slierten jon-
gens en meisjes door de straten. Ook te 
vlaggen. Ik droeg 't rood wit blauw in-
signe, maar meende met menig ander 
dat 't toch nog te vroeg was. In Geldrop 
en Helmond minstens werd nog hevig 
gevochten. 't Was alles te zamen nog 'n 
dubieuze situatie en de ontluikende 
vreugde werd nogal getemperd door 
groote verslagenheid bij sommigen 
over 't ophalen wie wel en wie niet. 
Vooral: wie wel, dat bekommerde ons 
zeer sterk. Enfin, de toestand was zoo 
in Nuenen, dat ik als Pastoor dien mid-
dag niet weg durfde te gaan om naar 
Son te gaan kijken. Er waren te ernstige 
dingen aan de hand. Kort na den mid-
dag begon de vreugde te slinken toen er 
telkens gezegd werd: er zijn Duitschers 
hier, er zijn Duitschers daar. Toen ik in 
den namiddag de Beekstraat in ging 
begon de situatie al leelijk verdacht er 

uit te zien. Daar kwamen vanuit Hel-
mond Mierlohout door de Beekstraat 
Duitsche tanks 10, 20, 40, 80 en meer. 
Zullen ze doortrekken? Toen 't avond 
werd stond Nuenen, vooral Boord-
scheweg en Park vol Duitsche tanks. 
Geen vlag of wimpel meer, geen oranje 
strik, noch insigne. Even in den avond 
werd ik opgebeld: 't was een der gear-
resteerden met 't bericht: ik ben vrij: de 
Duitschers hebben ons verlost! Wat 
een situatie! Eerst de verdachten opge-
sloten, sommigen zich bewust dat er 
zoo met hen gehandeld zou worden - 
anderen zich zeer onrechtmatig be-
handeld voelende - en nu allen vrij. 
Zullen genen in wraak tewerk gaan? en 
zullen dezen in ieder geval in de toe-
komst hun recht zoeken? Zoo was onze 
stemming op Dinsdagavond al heel an-
ders dan Maandag. We waren al ervan 
overtuigd dat Nuenensch vredefeest 
heel wat van z'n verwachte glans zal in-
boeten. Het was nog dezen zelfden 
Dinsdagavond, dat we werden opge-
schrikt door zware vliegtuigen. 't Was 
bijna donker. Nog nooit hadden de uit-
geworpen lichtkogels zoo'n effect - we 
meenden ze vlak boven ons hoofd! 
Eerst geschuild in de pergola - al spoe-
dig in den kelder der pastorie. 'n Hevig 
bombardement volgde. Meenden we 
eerst nog dat 't geallieerde vliegtuigen 
waren - 't is gebleken dat Duitsche ma-
chines een bommenlast kwamen af-
werpen op feestvierend Eindhoven! 
Eindhoven was in een onbeschrijflijk 
vrolijke roes van vrijheidsjubel ... en 
daar donderden de bomen op de hui-
zen als een straf van de Duitschers over 
't meevechten der partisanen met de 
geallieerde legerafdeelingen. Hevige en 
groote branden gloeiden den gansen 
avond tegen de lucht.
Woensdag 20 september. Tot 'n eind in 
den namiddag was 't nog tamelijk kalm. 
Wij konden slecht onderscheiden wat 

er eigenlijk gaande was. Vliegtuigen 
waarop geschoten werd, veel afweer 
schoten van de hier gestationeerde 
pantserwagens, maar waarop? op Son? 
op Tongelre? Wij zaten binnen en kon-
den alleen waarnemen dat de wagens 
telkens een eindje weg hun positie ver-
anderden - steeds natuurlijk onder de 
boomen. Tusschen de zware schoten 
der pantserkanonnen, was 't nu voort-
durend geknetter van mitrailleurs en 
geweerschoten. We wisten niet hoe al-
les verliep en waar 't om ging. Maar om 
een uur of 6 brak er een geschutvuur los 
dat hooren en zien verging, en van dat 
geschutvuur kwamen de granaten naar 
ons toe. 't Was vreselijk. Wat dat Ame-
rikaansche of Engelsche geschut over 
Nuenen uitbraakte was gruwelijk. Het 
eerste schot kwam dus zoo onverwacht. 
Bertha bracht mij juist een boterham in 
de gang bij de huiskamer toen de pasto-
rie door een voltreffer geraakt werd en 
het projectiel ontplofte in mijn zitka-
mer. Stof, planken, scherven glas en 
gruis woeien voor ons heen den gang 
in, den geweldigen zucht door een vol-
treffer veroorzaakt. God zij dank waren 
wij niemand gedeerd en konden voor 
het tweede schot den kelder bereiken. 
Daar hebben we een geweldig bang uur 
doorgebracht. De pastorie kreeg ontel-
baar veel granaatscherven, het bleef 
suizen en bijna van elk schot kregen we 
een deel en toen al gauw het bericht van 
gevaarlijke verwondingen van parochi-
anen. Het eerst werd ons gemeld over 
Martine Merkx, maar we mochten niet 
buiten en konden er niet naar toe. Een 
uur later is zij overleden. Toen bericht-
te men ons dat Thea v.d. Laar zoo ge-
troffen was dat ze bijna oogenblikkelijk 
overleed. Reeds had een jongen 17, 
naar de pastorie gevlucht vanuit den 
akker, ons verteld dat er drie Nuenen-
sche jongens onder de boomen van 't 
oud - kerkhof lagen dood te bloeden. 
We mochten er niet heen. Ik wist voor 
den avond dat ze naar Refeling waren 
gebracht met een Kar en dat een 
Duitsch militaire dokter hen behan-
deld had. De eenen Henri van Lieshout 
heb ik van morgen bediend, ik ben toen 
het licht begon te worden met Pater 
Wijnands op pad gegaan, hoewel de 
Duitschers nog niet allen vertrokken 
waren. - Den tweeden, Toon Saelmans 
die is nu Donderdag voormiddag, ge-
storven. De derde, Martien van Kessel, 
ligt nog met een kogelschot in de borst. 
Wat is dat een vreselijke avond ge-
weest. 

Uit d’n hoek…

Naar aanleiding van het kort na elkaar overlijden van 
Harrie en Gerarda Sanders nogmaals deze column van mei 2011:

Sloekes

Klingelingeling. De bel rammelt als ik de deur er tegenaan duw. Ik moet wel buk-
ken als ik het lage pandje op de hoek Berg/Weverstraat binnen stap. Overal ligt, 
staat en hangt speelgoed. Aan het plafond, tegen de muren en op de grond. Ach-
ter de kassa is een trapje naar de opkamer. Ook vol met speelgoed. In de vakjes van 
de houten toonbank ligt het snoep, onder een glazen deksel die omhoog kan. 
Zoethout, kauwgums per stuk, nougat, Fireballs. En Jodenvet. Bestaat dat nog?
 Ze hadden het gelijk. Kwam je voor een voetbal dan ging je met een 
springtouw naar huis. Als je iets niet kon vinden, dan verdween Harrie even door 
een deurtje. Na wat gerommel kwam ie vijf minuten later terug, mét het betref-
fende item. Of van die piepschuimen vliegtuigjes die je zelf in elkaar moest zetten. 
Na twee keer vliegen kapot. Ging je ermee terug dan was de reactie: ‘Dan hedde 
toch plezier gehad’.
 Harrie en Grarda Sanders, beter bekent als Sloekes. Hij was een bietje een 
mopperpot. Zij was het tegenovergestelde. Super vriendelijk en zeer ruim in de 
adviezen. ‘Denk aan uw hoofd’, zei ze als je de winkel verliet.
 Nee, zoals Sloekes bestaan ze niet meer.

Edwin Coolen

Wereldkoor Keskedee was een van de optredende groepen tijdens de Wereld-
markt in het druk bezochte Nuenense Park afgelopen zondag. Zo’n 30 ver-
schillende organisaties uit Nuenen en omgeving presenteerden diverse ont-
wikkelingsprojecten in Africa, India, Nepal, Rusland, Guatemala, Honduras 
en in Oost Europa.

V

Workshop voor vrijwilligers

In de Week tegen 
Eenzaamheid
Met het thema ‘Kom erbij’, organiseert Coalitie Erbij voor het vierde achter-
eenvolgende jaar de Week tegen Eenzaamheid van 26 september t/m 5 okto-
ber. In deze week vinden tal van activiteiten plaats in het land waaronder 
workshops en informatiebijeenkomsten voor vrijwilligers. In Nuenen orga-
niseert de LEVgroep op maandag 30 september van 19.30 – 22.00 uur een 
workshop op de Luistruik (Sportlaan 12). Voor meer informatie of aanmel-
den, kunt u contact opnemen met Ismene Borger van de LEVgroep, tel. 
06-43119415 of e-mail: ismene.borger@levgroep.nl

In de workshop ‘Eenzaamheid, hoe 
maak ik het bespreekbaar?’ ervaren 
de vrijwilligers wat helpend kan zijn 
of juist niet. Ze ontdekken wat werkt 
bij het bespreekbaar maken van ge-
voelens van eenzaamheid. En ze on-
derzoeken welke van kwaliteiten en 
vaardigheden zij hierbij kunnen in-
zetten. Het is een inspirerende en in-
teractieve workshop waarin de vrij-
willigers ervaringen uitwisselen met 
collega vrijwilligers en in een paar 
praktische oefeningen handvatten 
krijgen aangereikt. 

Eenzaamheid is een groot en complex 
probleem. Tien procent van de Neder-
landers voelt zich sterk eenzaam. Dat 
zijn meer dan anderhalf miljoen men-
sen. Eenzaamheid is niet alleen een 
probleem voor het individu zelf maar 
ook voor de samenleving: mensen die 
zich eenzaam voelen lopen een ver-
hoogd risico op gezondheidsproble-
men. Strijd voeren tegen eenzaamheid 
is dus hard nodig. 

Zie voor meer informatie 
www.samentegeneenzaamheid.nl

In ’t Oog wonen ook nieuwkomers uit Eindhoven, Oss en Almere. En ook die we-
ten inmiddels allemaal hun weg in Nuenen te vinden. Ook burgemeester Houben 
bevond zich tussen de bezoekers. Nee, een appartement in het Oog had hij niet. 
En ook geen appartement op het oog. Hij woont nog steeds in Eindhoven. Maar 
hij kwam wel even kijken bij de eerste buurtbbq en was zichtbaar enthousiast. 
Monique en Chantal hebben alle bewoners persoonlijk uitgenodigd. Dus overal 
aangebeld. Ook hebben ze geprobeerd om de activiteit zo laagdrempelig mogelijk 
te houden. En dat is gelukt. Cafetaria De Aardappeleters verraste de bewoners 
met een ijsje als dessert. Het bleef die avond nog lang levendig op het plein. 

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

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

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
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in lakafwerking van nieuwe en bestaande mdf-, hout-, metalen-, 
kunststof- en glazen meubels, keukens, badmeubels, piano’s, etc. 
Vrijwel in elke kleur en elk gewenst effect in zijdeglans en 
hoogglans. Meer weten?

Bel voor een bezoek aan onze vestiging in Nuenen,
of bezoek onze website. www.spuiterij-jansen.nl
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KBO-enquête
Nuenense senioren 
ondervraagd
Meer dan 500 Nuenenaren, KBO-le-
den en niet-leden, hebben de uitge-
breide vragenlijst ingevuld die de KBO 
zowel digitaal als in een papieren ver-
sie deze zomer grootschalig uitzette. 
De Nuenense KBO-afdeling wilde we-
ten wat er bij ouderen aan verwachtin-
gen, verlangens en behoeften leeft.

De duizenden antwoorden worden op 
dit moment verwerkt tot conclusies en 
aanbevelingen, waarop de Nuenense 
organisatie het beleid voor de toe-
komst kan uitstippelen op het gebied 
van ontspanning en ontmoeting en 
belangenbehartiging rond wonen wel-
zijn en zorg van ouderen.



  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIENSTEN EN INFORMATIE 11-03-2013

LINDEBLAADJES

HoE gAAt DAt?
’’Lindeblaadje’’ opgeven?

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

Drukkerij Messerschmidt, Berkenbos 6, Nuenen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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(XL)PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

NIEUWE
Full Colour Prijzen Printen

A4 € 1,00
A4 CANVAS € 15,00

(210 x 297 mm)

A3 € 2,00
A3 CANVAS € 30,00

(297 x 420 mm)

A2 90 grams papier € 8,50
A2 120 grams papier € 9,00
A2 CANVAS € 40,00

(420 x 594 mm)

A1 90 grams papier € 12,50
A1 120 grams papier € 14,00
A1 CANVAS € 60,00

(594 x 840 mm)

Als kado een canvas 
print opgespannen 

op een lijst? 

Vraag vrijblijvend 
een offerte aan!

(prijzen exclusief 21% B.T.W.)

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.

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: 75m2. Spegelt 
21, Nuenen. 040-2831679.

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

HoNDENuItLAAt-
SERvICE “de Snuffelende 
Snuit” Bij ons kan uw hond 
lekker uitdollen met soort-
genoten, maar rustig rond-
snuffelen mag natuurlijk 
ook! Op omheind terrein. 
Voor info: 040-2839549.

Nagelstudio ALtA gRACE 
pedicure-Manicure. Pe-
dicure behandeling € 19,50 
Voetmassage € 16,00 Ma-
nicure behandeling € 16,00. 
Lekker makkelijk, ik 
kom ook bij u thuis! 
Diabetes en reuma aan-
tekening. Marieke van der 
Hijden. 06 - 50 57 11 83.

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

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

pRAKtIJK vooR 
HEALINg. AurA HEA-
LING, MAGNETISErEN, 
rEIKI. www.ingridong.nl

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

WIJ vERHuREN 
BoxEN vooR 

tIJDELIJKE
opSLAg

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

Te HUUR
AAnHAng
wAgens

veRkoop - ondeRHoUd

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040 - 283 20 29

KINDERKLEDINgBEuRS 
Wo. 2 oktober Zaal Den 
Heuvel Mierlo. 9.30-11.30u. 
maat 74 t/m 116 en van 
14.00-16.00u. maat 122 t/m 
164. Toegang GRATIS!

NuENEN (gERWEN) 
tE HuuR: 225 m2 be-
dri j fs-opslagruimte op 
afgesloten terrein per 
1.10.13, tel 040-2836586 of 
0625492520 na 13.00 uur.

Digitaliseren van 8mm 
films, VHS, HI8, DV band-
jes op DVD. Tegen redelijke 
vergoeding. Info: Jacques, 
tel. 0492-539280.

Zondag  29 septem-
ber MEgAvLooIEN-
MARKt Tennishal Eind-
hoven Noord, Vijfkamplaan 
12. 220 kramen bom-
vol! 9.00-16.00. € 2 p.p. 
06-20299824.

GEZOCHT 
GASTOUDER 

• Voor 1 kind 
• Voor 3 dagen 

in Leende in huis 
• Ervaring in kinderopvang/

eigen kinderen 
• Onze voorkeur gaat uit naar 
iemand vanaf 35 t/m 60 jaar 
Voor meer informatie: 

06 - 30 34 50 43.

te koop: CoNIfEREN. 
Diverse soorten en 
maten. voor haag, 
tuin en terras. tel. 06 
- 51 99 83 11.

EINDELIJK DE opLoS-
SINg vooR KALK of 
SCHIMMELNAgELS!! 
Behandeling met de FOX 
3 Laser. Geweldige resul-
taten! Geen schadelijke 
medicijnen of smeersels 
meer nodig! 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 peeling 
met microdermabrasie of 
fruitzuren met softlaser, 
peeling en Lifting in één! 
Nu speciale actie  gratis 
huidanalyse en behan-
deladvies.  INStItuut 
ZILvERSCHooN Berg 
51, 5671 CB Nuenen, tele-
foon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl.

LASt vAN ovERBEHA-
RINg? Permanent ontharen 
mbv. DIoDE LASER; de 
beste methode voor ontha-
ren, ook elektrisch ont-
haren, nu beginnen volgen-
de zomer niet meer scheren! 
Vergoeding door ziektekos-
tenverzekeraar mogelijk. 
Ook voor mannen! INStI-
tuut ZILvERSCHooN 
Berg 51, 5671 CB Nuenen, 
telefoon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl.

AANgEBoDEN: Huis-
houdelijke hulp. Tel. 06 - 84 
43 01 53.

ZAtERDAgHuLp gE-
vRAAgD. Takenpakket: 
Auto’s wassen en allerlei 
voorkomende werkzaam-
heden. Jansen-Toyota, de 
Pinckart 10, Nuenen, Tel. 
040-2831284.

DRuMS- EN BASgItAAR-
LESSEN IN NuENEN. 
Door ervaren docent. Alle 
niveau’s! Kijk op www.bass-
endrumschoolnuenen.nl of 
bel 06 - 39 60 75 46.

KijK voor onze aanbiedingen op www.sandersparKet.com

Gespecialiseerd in 

tradionele parketvloeren

D a g o p v a n g  •  B S O

w w w. k i d s s o c i e t y. n l

Goed voor je kind!

www.twitter.com/deronddelinde

Laatste
Nieuws?
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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"

t/m 28 september 
Collecte Fonds verstandelijk 

gehandicapten

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

Zondag 29 september
Kleedjesdag (sluiting speeltuin)

Speeltuin De kievit
07.30 uur WSV Vincentwandeling
Vertrek vanaf D’n Heuvel Gerwen

Maand september 
Wandelen WSV elke zondag 09.00 uur 

+ elke woensdag 19.00 uur
Vanaf ingang Sportpark De Lissevoort 

Expositie Wil Hermes, bibliotheek Nuenen 

Elke donderdag
12.00-15.00 uur “De Vlinder”

2e hands kledingwinkel

Donderdag 26 september
20.15 uur Javier Guzman, Delirium II

Het Klooster

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA

Elke dinsdag
13.30-15.30 tekenen en schilderen +

14.30 uur-15.30 uur pianomuziek 
Jo van Dijkhof

Donderdag 26 september
20.00 uur Discussieavond 

Bovengemeentelijke samenwerking
Bibliotheek Nuenen

Zaterdag 28 september
Gulbergen 24

Landgoed Gulbergen 
Nationale fi etsmarathon,
Van Goghroute Nuenen

COLOFON
Rond de Linde verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout en 
Mariahout.

ADVERTENTIES/ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. Postbus 20, 
5670 AK Nuenen. Tel. 040-2831200 
Fax. 040-2836055. E-mail: drij.mes@iae.nl 
(Aanleveren advertentie tot uiterlijk
 dinsdag 12.00 uur.) 

REDACTIE
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur, 
Elwien Bibbe, Edwin Coolen, Josine Janssen, 
Mariët Jonkhout. Telefoon 040 - 787 02 81
Aanleveren van digitale teksten vóór maan-
dag 17.00 uur: redactie@ronddelinde.nl
Berichten en/of advertenties die door omstandig-
heden foutief of niet geplaatst zijn, geven geen 
recht op schadevergoeding. Kopij en beeldmateri-
aal dienen vrij van rechten te worden aangeleverd.

DRUK: 
Drukkerij Messerschmidt, Nuenen
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. Postbus 20, 
5670 AK Nuenen. Tel. 040-2831200 

BEZORGING 
Telefoon 06 - 48 69 89 19
E-mail: cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor verspreiding van folders.

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

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

Woensdag 25 september
19.00 uur Kinderboekenavond
Boekhandel Van de Moosdijk

Maand oktober
Expositie Kunst met een grote T 

op het plein in het Klooster 

Vrijdag 27 september
09.30 uur fi etstocht WLG 

Vertrek Den Heuvel in Gerwen
14.00 uur Lezing Het Rijksmuseum

Scarabee

Elke maandag 
14.00-16.00 uur handwerken 

14.00-1600 uur Sjoelen
Jo van Dijkhof 

Woensdag 25 september
19.00 uur Gedeelte 

Lichtjesroute wandelen
WSV Nuenen, vanaf Zaal Berkenbos

Vrijdag 27 september
16.30 en 20.00 uur Mountainwalk 

Landgoed Gulbergen
20.00 uur Kienen 

Dorpshuis Lieshout

Zaterdag 28 september
13.00-18.00 uur Smeulders = Open

Expositie Lies Kempers en 
Meindert Mosterman

Beekstraat 23

Zaterdag 28 september
11.00 uur Ad Scheepers Jeugdtoernooi

Velden HSCN
13.00 tot 16.00 uur Open Dag 

Biologische tuin Nuenen 

Zondag 29 september
Gulbergen 24

Nationale fi etsmarathon,
Van Goghroute Nuenen

Zaterdag 28 september
13.30-16.30 uur Open dag 
Scouting Rudyard Kipling 

20.30 uur Ierse avond met Molly Malone
Ontmoetingscentrum Beek en Donk

29 september t/m 5 oktober
Collecte Dierenbescherming

Woensdag 2 oktober
13.30 tot 16.00 uur WLG 

kompasspeurtocht 
voor groepen 7 en 8

Zondag 29 september
10.30-15.00 uur open dag showkorps 

O&V Wetteneind 28, Nuenen
13.00 tot 16.00 uur Open Dag 

Biologische tuin Nuenen 

Dinsdag 1 oktober 
14.00-16.00 uur Optreden Plezang

Jo van dijkhof
20.00 uur Kienen VrouwenVereniging

Pleincollege

Zondag 29 september
13.00-18.00 uur Smeulders = Open
Expositie Lies Kempers en Meindert 

Mosterman
Beekstraat 23

Zondag 29 september
16.00 uur Rosedale Bluesband

Van Goghbar 
20.30 uur Liederentafel

Café Schafrath

Kerkberichten
H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Zaterdag 28 september 18.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor F. 
Verhoeven.
Zondag 29 september 09.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor F. 
Verhoeven.
Zondag 29 september 11.00 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorganger pastor 
F. Verhoeven.

Misintenties
Zaterdag 28 september 18.30 uur: 
Geert en Marjan Engelen-Kappel; An-
toon van den Berg; Jan Habraken.
Zondag 29 september 09.30 uur: Ma-
rie van Rooij-van de Kam; Harrie Vin-
ke en Marco Hoeks; Frans Daams; 
overleden ouders van der Heijden en 
familie Daams; Pastor Claes; Harrie 
Schmits; Henk Deenen; Pastoor van 
Oosterhout.
Zondag 29 september 11.00 uur: Paul 
Perrée; Jan Bernsen; Willem Nagel; 
Gerard Willems; Marco Janssen (van-
wege sterfdag); Harrij van der Velden; 
overleden ouders van der Velden-Foe-
derer; René Havermans; Theo Saris; 
Piet, Theo en Dorie Keeris-Hiemstra; 
Jan van den Broek.

Mededelingen
In onze parochie zijn gedoopt Kiki 
Koppelmans uit Helmond en Roan 
van Lieshout, Nuenderbeekselaan 17. 
Wij wensen de families van harte pro-
ficiat en veel geluk.

In onze parochie zijn overleden Piet El-
zenga, De Stockbempt 66 en Grada San-
ders-van Roosmale, Berg 42. Wij wen-
sen familie en vrienden veel troost en 
sterkte bij het verwerken van dit verlies.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 29 september. De Regenboog, 
10.00 uur. In deze dienst is kerkelijk 
werker P. Flach de voorganger. U kunt 
de dienst beluisteren via onze website. 
Voor de kinderen van de basisschool  
is er nevendienst. Voor de oudere 
jeugd is er een jongerenviering in De 
Zaak. De collecte is voor het jeugd-
werk in de PGN. 
Maandag 30 september kunt u weer 
eten bij ‘Samen aan tafel’. Opgave bij 
Inge Huizing.
Donderdag 3 oktober is er een Open 
Deurbijeenkomst. Aanvang: 09.45 
uur. Op diezelfde ochtend bent u ook 
welkom voor ontmoeting bij een kop 

koffie of thee in het Open Huis van 
10.00-12.00 uur. Voor overige infor-
matie: zie de website. 

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 29 september 09.30 uur: vie-
ring, Gregoriaans koor, voorganger 
pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Harrie van der Putten en Bet van der 
Putten-van Duijnhoven; een bijzonde-
re intentie.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 29 september 11.00 uur: vie-
ring, tevens naviering E.H. Communi-
cantjes, voorganger pastor F. Groot.

Misintenties
Tiny Daniëls; Dorus Swinkels; Jos v.d. 
Rijt (namens Buurt Gerwenseweg/
Langlaar; Nelly de Greef-van Rave-
stein (namens Buurtvereniging D’n 
TIP).

Mededelingen
De extra collecte van vorige week zon-
dag voor IKV/Pax Christi heeft in on-
ze kerk € 122,15 opgeleverd. Met dank 
aan de gevers. 

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de “Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus”, volgens de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007. 

De geschiedenis van de kerk vanaf be-
gin 15de eeuw staat op www.kerkenin-
depeel.sre.nl.
Donderdag 26 sept.: 17.30 uur Lof; 
18.30 uur  H. Mis; gedachtenis H. Cy-
prianus en Justina, martelaren. 
Vrijdag 27 sept. 07.15 uur H. Mis. H. 
Cosmas en Damianus, martelaren. 
Zaterdag 28 sept. 11.00 uur H. Mis; H. 
Wenceslaus, hertog en martelaar. Bijeen-
komst van de Derde Orde van de FSSPX. 
Zondag 29 sept. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, wijding van de basiliek van 
de H. Aartsengel Michaël; gedachtenis 
19de zondag na Pinksteren.
Maandag 30 sept. Kloosterstilte. 
Dinsdag 1 okt. 17.30 uur H. Lof van de 
Rozenkransmaand. 18.30 H. Mis; ge-
dachtenis H. Remigius, bisschop en 
belijder. 
Woensdag 2 okt. 07.15 uur H. Mis. 
Feest van de H. Engelbewaarders.

Naviering Eerste 
Communie Gerwen
Al weer eventjes geleden, op zondag 
26 mei vierden we het feest van de 
Eerste Communie van Iris, Yenthe, 
Fleur, Laura, Niels, Amy, Koen, Jelle, 
Femke en Stef. 
In juni zijn we nog een keer bij elkaar 
gekomen om samen even na te praten 
en natuurlijk de gemaakte foto’s te be-
kijken. We waren het er over eens dat 
het een mooie dag was geweest en 
voor herhaling vatbaar. We gaan dan 
ook op zondag 29 september weer sa-
men naar de kerk voor onze naviering. 
Jullie zijn van harte welkom om 11.00 
uur in de St. Clemenskerk in Gerwen!

Het verlies was er al voor het einde.
De rouw voordat het afscheid kwam.
Toen die onzekere verwarring
bezit van je gedachten nam.

We hebben er samen naartoe geleefd. Desondanks is het afscheid nemen 
voor ieder van ons moeilijk. In ons bijzijn is tot ons grote verdriet ingeslapen 

onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder

Thera van Gent-van de Rijt
Woutrina Johanna Francina Josephina

weduwe van

Frans van Gent
 27 februari 1931                                                           † 23 september 2013

Mieke en Hans
 Linda en Sjoerd
 Walter en Yvonne
 Iris en Glenn, Kane
 Lisan en Owen

Walter en Elma
 Tim en Manouk
 Twan
 Willem
 Erik

Hetty en Theo
 Renée
 Frank en Melissa

Correspondentieadres:
Kerkstraat 18
5671 GP Nuenen

De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 28 september om 10.30 uur 
in de H. Clemenskerk aan het Park te Nuenen. Aansluitend begeleiden wij 
ons mam naar haar laatste rustplaats. 

Ons mam is thuis bij Hetty, Weverstraat 50 te Nuenen, waar u persoonlijk 
afscheid van haar kunt nemen, dagelijks van 12.00 tot 20.00 uur.

CJG Nuenen
Opvoeden een dagelijkse uitdaging
Het Centrum Jeugd en Gezin Nuenen organiseert op dinsdagavond 1 okto-
ber de workshop: Leren Luisteren.  We kennen allemaal het moment dat 
onze kinderen niet naar ons luisteren. In de workshop worden enkele posi-
tieve suggesties besproken om ouders te helpen hun kinderen grenzen te 
leren accepteren en te begrijpen wat ‘nee’ betekent.

Centraal staat hoe u als ouder omgaat met lastig gedrag zoals ongehoorzaam-
heid? Wat zijn redenen waarom kinderen niet doen wat hen gezegd wordt en 
hoe kunnen ouders grenzen aan het gedrag van hun kinderen stellen? Gewerkt 
wordt aan het formuleren van doelen voor verandering voor u als ouder en voor 
uw kind. De groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers en wordt begeleid door 2 
Triple P (Positief Pedagogisch Programma) trainers.
De workshop is voor ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd (de kinderen 
kunnen niet aanwezig zijn) en is kosteloos. Aanmelding en informatie via tel: 
040-2831675 en e-mail liesbeth.schobers@levgroep.nl. De workshop vind plaats 
op het Servicepunt in Nuenen, Berg 22, het kantoor van de LEV Groep Nuenen.

Opa- en Oma-maand in Dierenrijk  
Oktober is Opa- en Oma-maand in Dierenrijk. Dé Kinderdierentuin, in 

Nuenen. Omdat de Kinderdierentuin zeer geschikt is voor heel jonge 
beentjes, maar óók voor de wat oudere benen, geeft Dierenrijk deze 

maand extra aandacht aan grootouders met kleinkinderen. Tijdens de 
olifantenshow wordt er bijvoorbeeld vertelt dat de oma de leider is van 

de familiegroep. Zij heeft namelijk de meeste kennis en ervaring om 
samen met de groep te kunnen overleven. De kinderen en kleinkinderen 

luisteren dus allemaal naar oma. In de middag mogen kinderen altijd 
hun kennis laten testen tijdens de WieWeetWatQuiz. Opa's en Oma's 

worden in oktober ook uitgedaagd. Website: www.dierenrijk.nl
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Mountainbiken

Korfbal

      

Mountainbiken
P R O G R A M M A

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

Voetbal
RKSV NUENEN
Zaterdag 28 september 
Nederwetten-Veteranen A   .......... 16.30
Veteranen B-Brabantia  .................. 16.15
Zondag 29 september 
Nuenen 1-Dongen 1  ...................... 14.30
Nuenen 2-Dongen 2  ...................... 12.00
Nuenen 3-Pusphaira 2  .................. 12.00
Spoord. Boys 2-Nuenen 4  ............. 12.00
Bergeijk 3-Nuenen 5  ...................... 12.00
Marvilde 5-Nuenen 6  .................... 12.00
Nuenen 8-Wodan 6  ....................... 12.00
Nuenen 9-Best Vooruit 7  .............. 12.00
Nuenen 10-SBC 13  ........................ 10.00
SBC 7-Nuenen 11 ........................... 12.00
Nuenen VR1-Woezik VR1  ........... 12.00
Nuenen VR2- Eindhoven AV VR2 10.00

 EMK
Zaterdag 28 september 
EMK Classics - UNA   .................... 15.30
Zondag 29 september  
EMK 1 - St. Mich. Gestel 1   .......... 14.30
EMK 2 - Rood Wit V 3   ................. 11.30
Marvilde 4 - EMK 3   ...................... 09.45
Geldrop 6 - EMK 4   ........................ 12.30
EMK 5 - Beerse Boys 6   ................. 11.30
RKGSV 3 - EMK 6   ......................... 13.30
EMK 7 - RPC 7  ............................... 11.30

RKGSV GERWEN
Zaterdag 28 september
Vet de Valk - Vet RKGSV ....................... ?  
Zondag 29 september
Woenselse Boys 1 - RKGSV 1  ...... 14.30
Tongelre 3 - RKGSV 2  ................... 12.00 
RKGSV 4 - SBC 11  ......................... 11.00
WODAN 17 - RKGSV 5  ............... 13.30
RKGSV VR1 - Pusphaira VR2  ..... 10.30

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 28 september
Vet. Nederwetten - Nuenen  ......... 16.30
Zondag 29 september
Essche Boys 1 - Nederwetten 1  ... 14.00
Nederwetten 2 - N. Woensel 11  .. 10.00
Nederwetten 3 -  ETS 2  ................. 10.00
Waalre 5 - Nederwetten 4  ............ 10.00
Nederwetten Da1 - DEES Da1  .... 13.00
Nederw.Da2 - Braakhuizen Da1 .. 13.00

KORFBAL 
NKV NUENEN
Zondag 29 september 
NKV 1 -  Keizer Karel ..................... 14.30

NKV - BMC         13-13
Afgelopen zondag  stond de lastige uitwedstrijd tegen BMC uit Berlicum op 
het programma. Zowel NKV als BMC waren beide nog ongeslagen. Vorig 
jaar heeft NKV ook al tegen de ploeg uit Berlicum gespeeld, waardoor NKV 
wist wat het te wachten stond. 
Ook deze wedstrijd kende weer een 
prima start voor NKV en al snel stond 
de 0-1 op het scorebord. Maar door 
onnodige overtredingen en verdedi-
gende fouten keek NKV daarna tegen 
een 4-1 achterstand aan. 

NKV had gelukkig een passend ant-
woord en wist terug te komen tot 4-4. 
NKV kreeg ruimte genoeg om aan te 
vallen maar had moeite om de juiste 
kansen uit te spelen. Bij rust keek de 
ploeg uit Nuenen tegen een 7-6 ach-
terstand aan, beide ploegen waren erg 
aan elkaar gewaagd.

De tweede helft wist NKV de lichte 
achterstand om te buigen in een 8-10 
voorsprong. NKV was niet in staat de-
ze voorsprong verder uit te bouwen en 
na 4 doelpunten van BMC achter el-
kaar keek het nu tegen een 12-10 ach-
terstand aan. Door hard te blijven 
werken en door het toepassen van en-
kele wissels wist NKV de stand uitein-
delijk gelijk te trekken tot 13-13. BMC 
en NKV hebben nog steeds evenveel 
punten maar door een beter doelsaldo 
gaat BMC nog steeds aan de leiding. 
Aanstaande zondag speelt NKV 1 
thuis om 14.30 uur tegen Keizer Karel. 

De wedstrijd gezien door een Gerwense bril

RKGSV-EMK      3-1
Afgelopen zondag stond de eerste derby op het programma. EMK was favo-
riet. Alle ingrediënten waren aanwezig voor een heerlijke voetbalmiddag. 
Het was Gerwen die na ruim 90 minuten aan het langste eind trok. EMK had 
het betere van het veldspel maar RKGSV creëerde meer kansen en maakte 
meer goals. Een paar spelmomenten hadden wel de meeste invloed op de 
wedstrijd. Een gemiste penalty van EMK en een ongelukkig passe van een 
verdediger van EMK. In een korte tijd betekende dat wel de 2-0 voor Ger-
wen in plaats van de 1-1, waardoor de wedstrijd een andere wending kreeg.

In de eerste helft gebeurde er heel wei-
nig. Beide ploegen creëerden geen 
kansen. Het spel speelde zich voorna-
melijk op het middenveld af. Toch wist 
RKGSV met een 1-0 voorsprong te 
gaan rusten. 
Mike van de Berk wist bij een vrije 
trap en met een geplaatste trap  de bal 
langs de muur in de goal van EMK  te 
werken. In de tweede helft was veel 
meer te beleven. Nadat Joost Heijnen 
van RKGSV de bal direct na rust tegen 
de kruising schoot, was het EMK die 
druk zette  op de goal van RKGSV.  
Gerwen wist hier niet goed onderuit 
te komen. Ondanks de druk kwamen 
er weinig goede kansen om gelijk te 
maken. 

Na ongeveer 20 minuten ging een spe-
ler van EMK op het doel van Bram van 
de Sande af , achtervolgd door Willem 
Wijffelaars. Willem beging een over-
treding, maar het bleef bij een gele 
kaart. De vrije trap werd heel snel ge-
nomen. Gerwen stond niet goed in 
positie. Bij een doelpoging werd de 
aanvaller van EMK in het strafschop-
gebied gevloerd. De uitstekend leiden-
de scheidsrechter wees naar de stip. 
De kans dus op de gelijkmaker. De 
strafschop werd zodanig slecht inge-
schoten dat de keeper het schot kon 
stoppen. 

Na 28 minuten volgde de gelijkmaker. 
Een verdediger wilde de bal toespelen 
naar een medespeler, maar deed dit 
zodanig dat Tim van Gent de bal kon 
onderscheppen en daarbij  vrij voor 
goal stond. Hij wist de bal achter de 
keeper te werken, dus 2-0. EMK ging 
meer druk zetten en na ongeveer 38 
minuten leverde dit ook resultaat op. 
Via een strak schot ging de bal via de 
binnenkant van de paal in de netten 
achter keeper Bram van de Sande.
Na een ongelukkig moment vrij snel 
daarna, moest de keeper van EMK 
worden vervangen door een veldspe-
ler.  Met een wond boven zijn wenk-
brauw is de keeper naar het ziekenhuis 
gegaan.  De reservekeeper is nauwe-
lijks in de problemen gekomen, maar 
had toch geen antwoord op een strak 
ingeschoten vrije trap rechts van zijn 
goal. Rick van Dael wist zijn billen van 
dichtbij tegen deze bal te zetten, waar-
door de bal in de goal verdween. De 
wedstrijd was toen gespeeld. Mike van 
de Berk wist na een vrije trap de bal 

nog wel tegen de lat te schieten, maar 
gevaarlijk voor beide doelen werd het 
niet meer. 

De wedstrijd door 
een Eeneindse bril
EMK begon ook in deze derby tegen 
RKGSV weer eens veel te afwachtend 
aan dit duel. Tot aan de 24e minuut 
waren er aan beide zijde geen echte 
kansen.   In de 40e minuut kreeg 
RKGSV een discutabele vrije trap die 
uitstekend werd ingeschoten, 1-0. 
Verder was de eerste helft  een matige 
wedstrijd van beide teams.
RKGSV kwam ook in de 2e helft beter 
uit de startblokken. Een schot in de 
kruising was het eerste wapenfeit van 
RKGSV. Na deze fase was het EMK 
dat het betere van de wedstrijd in han-
den kreeg, maar de kansen en het 
ogenschijnlijke  veldoverwicht werden 
niet benut. Dat is iets waar RKGSV 
geen moeite mee heeft. Vanuit haar 
defensieve instelling weet het toch wel 
kansen te creëeren.   Na een misver-
stand in de EMK verdediging  was het 
voor de RKGSV speler  simpel om de 
bal binnen te plaatsen 2-0. EMK kreeg 
daarna de kans om de aansluitings-
treffer te scoren, uit een penalty, maar 
de RKGSV doelman was deze inzet de 
baas. In de 78e minuut wist EMK spe-
ler Ufuk Demir de achterstand met 
een bekeken schot  terug te brengen, 
2-1. RKGSV profiteerde daarna nog   
van het uitvallen van doelman Cup-
pen, en wist de 3-1 eindstand te sco-
ren. Een verdiende overwinning van 
RKGSV en wederom laat EMK zich 
afbluffen in Gerwen.

Nederwetten - Wodan 1-3
In de 3e minuut kreeg Lex Vinken de bal in de voeten gespeeld door een 
Nederwetten verdediger. Hij haalde schitterend uit; 0-1. 
Nederwetten liet de moed niet zakken 
na deze snelle treffer en ging op zoek 
naar de gelijkmaker. Toon van Rooij 
speelde de bal over de keeper maar trof 
de lat. In de 16e minuut wist hij de ge-
lijkmaker re scoren na een voorzet van 
Niek Evers. Helaas was dat van korte 
duur want na een vrije trap van Wodan 
die in de muur werd geschoten wees de 
scheidsrechter, tot verbijstering van 
een ieder, naar de penaltystip. Naar 
zijn mening was er hands gemaakt.
De penalty werd ingeschoten door 
Martijn Sanders: 1-2.  In de 25e mi-
nuut werd Michael Renders van Wo-
dan van het veld gezonden wegens een 
zware overtreding. Kort voor rust trof 
ook Giel van Korven voor Nederwet-
ten de lat. Ruststand 1-2.
In de tweede helft nam Nederwetten 
weer het initiatief om de gelijkmaker 

te scoren. Diverse kansen werden niet 
doeltreffend afgerond. Nederwetten 
was niet bij machte om het overtal te 
benutten. Diep in blessuretijd kwam 
Twan Ruth alleen voor keeper Thoo-
nen en tilde de eindstand op 1-3.
Volgende week speelt Nederwetten 
een uitwedstrijd tegen Essche Boys.

Gulbergen24

Contrasten op de Gulberg
Mountainbikeliefhebbers hebben er een jaar naar uitgekeken: de derde edi-
tie van Gulbergen24. Zaterdag 28 september om 13.00 uur is het zover. Ook 
dit jaar vindt het evenement plaats op en rond Landgoed Gulbergen. Moun-
tainbikers van heinde en verre gaan in dat weekend weer enorme afstanden 
afl eggen. Ze doen dat gedurende 6 of 24 uur, alleen of in teamverband. De 
ronde van ongeveer 8 kilometer loopt door Nuenen en Geldrop-Mierlo, 
over Bospark ’t Wolfsven en via een tijdelijke brug over het kanaal naar het 
zogeheten ‘Dak van Brabant’, met 60 meter boven NAP het hoogste punt van 
Brabant. In een etmaal klimmen de deelnemers vaak meer dan drie keer de 
Alpe d’Huez. Dat maakt Gulbergen24 uniek in Nederland. Fantastisch om 
mee te maken, maar dit jaar ook extra leuk om te zien. Ook supporters en 
passanten kunnen er het komend weekend van alles beleven!

Toppers tussen de breedtesport 
Voorzitter Benni Schrurs: “Bij de in-
schrijvingen voor het evenement 
bleek weer dat Gulbergen24 er voor 
iedereen is. Oud en jong, topper of be-
ginneling, uit Nuenen of Engeland, 
man of vrouw, iedere mountainbiker 
gaat over hetzelfde parcours en ieder-
een zal moe en voldaan zijn na de race. 
Dat geldt zelfs voor de drie Olympi-
sche deelnemers. Met Bart Brentjes 
hebben we een Olympische winnaar 
in ons midden en met Bas Peters een 
deelnemer aan de Olympische Spelen 
van 2004 in Athene. Ambassadeur Ru-
di van Houts, deelnemer aan de laatste 
Spelen in Londen, geeft het startschot 
en kan snel daarna zelf aan de bak. Hij 
zal meedoen aan de 24-uurs mara-
thon. Die persoonlijke primeur beleeft 
hij op “zijn” Gulbergen24 met een 
team. Maar de overige honderden 
deelnemers zijn net zo belangrijk voor 
ons. Het is en blijft een breedtesporte-
venement. Sportiviteit en collegialiteit 
zijn voor alle mountainbikers vanzelf-
sprekend hoewel de ambitie en het ni-
veau van deelnemers sterk verschillen. 
Sommige deelnemers hebben nauwe-
lijks de Gulberg opgefietst, maar gaan 
als team toch hun eigen uitdaging 
aan.”

Teams en individuele deelnemers
Op zaterdag 28 september rijden de 
honderden mountainbikers hun Gul-
bergen24. Na de start om 13.00 uur 
volgen nog vele eenzame uren vooral 
voor de individuele deelnemers. Voor-
zitter Benni Schrurs: “Gelukkig is er 
altijd publiek op de been en vele vrij-
willigers zijn 24 uur in touw om de 
zaak in goede banen te leiden.
’s Nachts zijn delen van het parcours 
verlicht. Er is dit jaar door Philips ex-
tra veel aandacht besteed aan de LED-
verlichting bij het evenement, voor de 
veiligheid, maar ook voor de mooie ef-
fecten. De mountainbikers rijden in de 
donkere periode door de evenemen-
tentent”. Sommige mountainbikers rij-
den helemaal solo 6 of 24 uur. Ande-
ren rijden in teams. Zij geven steeds 
een registratiebidon als estafettestokje 
door. Die teams bestaan uit fietsvrien-
den, clubs, collega’s of families. On-
dertussen worden alle ronden geregi-
streerd zodat na 6 en 24 uur toch de 
klassementen opgemaakt worden.

Tweedaags feestje
Tijdens het weekend is er steeds wat te 
beleven op het terrein aan de Vam-
weg, aan het Eindhovens kanaal. Al 
vanaf vrijdag komen sportievelingen 
naar de berg; de wandelaars van OLAT 
zullen daar en in de verre omgeving 
rondwandelen. Secretaris Frans van 
Dommelen: “ook niet-mountainbikers 
zullen zich vermaken. We verwachten 
weer veel bezoekers die hun helden 
komen aanmoedigen of fietsend langs 
het Eindhovens kanaal verrast worden 
door de gezelligheid van ons evene-

ment. Kom maar eens luisteren, kij-
ken, proeven. Er is altijd bedrijvigheid 
bij de wisselstraat in de tent. Het hele 
weekend is er ook livemuziek. Sommi-
ge acts beloven ronduit spectaculair te 
worden. Jong en oud zullen verbaasd 
zijn van de circusacts met eenwielers 
in de middag en van de vuurspuwers 
in de avond. Ondertussen kan een as-
pirant deelnemer een vlugge blik wer-
pen op de muziek een goede koffie of 
lekker pilsje nuttigen”.
Direct na de start op zaterdag vindt 
een symbolische handeling plaats 
waarbij een nieuw deel van de regio-
nale verbindingsroutes  in gebruik ge-
nomen wordt. Mevrouw Anja Thijs-
Rademakers, zal namens het SRE het 
nieuwe mountainbikenetwerk in de 
regio Zuidoost-Brabant openen. Hier-
mee ontstaat een netwerk van honder-
den kilometers uitgepijlde routes dat 
het mogelijk maakt naar wens (meer-
daagse) tochten uit te zetten. Dit net-
werk sluit ook aan op het Belgische 
deel.

Wereldbekerparcours 
Ook voor de verdere toekomst zien de 
Stichting Mountainbike Promotie en 
Rudi van Houts kansen voor de moun-
tainbikesport Rudi van Houts: “Het 
Landgoed Gulbergen heeft veel over-
eenkomsten met het Olympische par-
cours in London- Hadleigh. Met enke-
le voorzieningen kan Gulbergen 
uitgroeien tot een centrum waar aller-
lei mountainbikeliefhebbers het hele 
jaar door hun vingers bij aflikken. Met 
kunstmatige rotsformaties hebben ze 
in Engeland ook een parcours aange-
legd dat alles in zich heeft voor trai-
ningen en wedstrijden. Die steile klim-
men en technische stukken kan je hier 
natuurlijk ook perfect maken. Gulber-
gen heeft dan ook zeker de potentie 
om uit te groeien tot een NOC*NSF 
faciliteit met een wedstrijd- en trai-
ningsparcours. Dat zou wel wat zijn ja, 
een wereldbekerwedstrijd rijden voor 
eigen publiek!” Alle partijen lijken het 
eens te zijn over de aanleg van een we-
reldbekerwaardig mountainbikepar-
cours. De aanleg zal naar verwachting 
volgend jaar starten.

Het programma 
Zaterdag 28 september
13.00 uur: start van de 6-uurs en 24-uurs 
marathon.
13.15 uur: opening van de vaste route 
door mevr. Anja Thijs-Rademakers, 
burgemeester van de gemeente Eersel
14.00 uur: bijeenkomst voor sponsoren 
en pers.
19.00 uur: finish van de 6-uurs mara-
thon.
20.15 uur: prijsuitreiking  van de 6-uurs 
marathon.
Zondag 29 september:
13.00 uur: finish van de 24-uurs mara-
thon.
14.00 uur: prijsuitreiking van de 24-uurs 
marathon.

Mountainwalk  
by Night
Op vrijdagavond 27 september orga-
niseert wandelsportvereniging OLAT 
voor de tweede keer een avondwande-
ling. Voor een deel zal daarbij het par-
cours worden gevolgd dat op zaterdag 
dienst doet voor de mountainbikers, 
de deelnemers aan Gulbergen24. Ook 
voor wandelaars is zodoende een 
sportief, recreatief gebeuren ontstaan: 
De Dak van Brabant Wandeltocht. 
Met deze samenwerking willen SMPN 
(Stichting Mountainbike Promotie 
Nuenen)  en OLAT ook graag aanto-
nen dat mountainbikers en wande-
laars op een harmonieuze manier hun 
sport bedrijven.

Er zijn  3 afstanden. 
• De 24 km kan starten tussen 16.30-

17.30 uur; 
• De 16 km tussen 18.00-19.00 uur en 
• De 8 km tussen 18.00-20.00 uur. 

Men moet wel vóór 22.30 uur weer te-
rug zijn op de startlocatie. Na afloop is 
in het promodorp nog volop gelegen-
heid voor een drankje bij live muziek. 
Er hangen pijlen en men krijgt een 
routebeschrijving mee, waardoor de 
routes eenvoudig zijn te wandelen. 
Kinderen krijgen 50% korting op het 
inschrijfgeld. Nadere informatie op 
www.olat.nl of winter@olat.nl. De 
wandelaars wordt geadviseerd een 
zaklamp mee te nemen..



Auto Service Verbroekken

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

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

Olympisch kampioen 
& Sportman van het jaar!

 Epke Zonderla
nd

Goede ventilatie

Uitstekende 
ondersteuning

www.mline.nl

*Vraag naar de voorwaarden

Voortreffelijke 
drukverdeling

Epke Zonderland
kiest voor M Line!

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

Opwettenseweg 81, Nuenen

Tel. 040 - 284 00 13

info@tijdvoorkwaliteit.nl

www.tijdvoorkwaliteit.nl

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

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

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

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

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

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

GARANTIEBEDRIJF

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

Tel. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

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

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

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

uw wensen juist vertaald worden.

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

vend gesprek komen wij dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

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

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

Kunststof-, aluminium- 
en houten kozijnen 
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels 
- Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

Bart van Moorsel
Gerwenseweg 19, Nuenen, telefoon 06-10100736
www.rolimontage.nl

 V n de Kerkhof
d kwerken

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

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

volop violen 
vele soorten en

in meer dan 50 kleuren
Heideplanten, BloemBollen,

potcHrysanten, enz.

groot assortiment tuinplanten

Piano-keyboard lessen
Zowel klassiek als pop.

gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

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

Ervaar de weldaad van een pedicurebehandeling.
NU: € 17,50 voor een kennismakingsbehandeling. 

PediNu 
Boordseweg 58 www.pedinu.nl 
06 - 38 91 29 16 info@pedinu.nl 

Verhuisd
Kantoor van den Heuvel

Administratie- en Belastingadviseurs
040-2839418    mail@hhadviseurs.nl

Nieuw adres:
Vincent van Goghstraat 80

5671 GZ  Nuenen

Bezoek onze open dag!
Woensdag 2 oktober van 10.00 tot 16.00 uur
De volgende experts zijn aanwezig
om uw vragen te beantwoorden:

  Diëtiste

  Diagnostiek

  Zuidzorg met gratis bloeddrukmeting/bloedsuikermeting

  Livit Orthopedie met gratis voeten- en vatenscan

Locatie:
Kloosterstraat 15, 5671 BG Nuenen 
www.zuidzorg.nl
www.livit.nl

Voor een nieuw te openen restaurant in Mierlo, 
zijn wij op zoek naar enthousiaste personen die 

full- of parttime onze keuken en 
bediening komen versterken.

 Ben jij werklustig, zelfstandig, representatief en 
wil je vanaf 1 november deel uitmaken 

van een prachtig nieuw restaurant?

Restaurant Liverdonk

Restaurant Liverdonk, Broekstraat 87, Mierlo

Mail dan naar info@liverdonk.nl voor de mogelijkheden. 
Ervaring in de Horeca is een pré.
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