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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. 

Scouting Panta Rhei 
vlooienmarkt
Op de achterpagina van deze Rond de 
Linde vindt u de advertentie van Scou-
ting Panta Rhei. Hierin staat bv. het 
ophaalschema op de zaterdagen 30 au-
gustus en 6 september. Voor alweer de 
47ste keer wordt Nuenens grootste 
vlooienmarkt georganiseerd door de 
scouting op 13 en 14 september. 
www.scoutingpantarhei.nl

Daar stonden ze dan in de haven van 
Duinkerken, vier kleinkinderen van 
Johan Slegers (in Nuenen bekend als 
voormalig zaakvoerder van de Boe-
renbond): Ambro Slegers, Kees van de 
Groenendaal en zijn broers Thomas 
en Peter. Het is de plaats waar Johan 
op 20 mei 1940 aan boord ging voor 
een dramatische tocht naar Cher-
bourg. Die zou slecht aflopen. 

Hun opa Johan was gemobiliseerd en 
moest zijn vrouw met vier kleine kin-
deren achterlaten op de boerderij. Op 
10 mei 1940 werd zijn compagnie aan 
de Maas in de buurt van Cuyk gecon-
fronteerd met de overmacht van het 
Duitse leger. Ze moest zich terugtrek-
ken en het werd een barre voettocht 
door Brabant en Zeeland om bij Bres-
kens overgezet te worden. Onderweg 
werden de terugtrekkende onderdelen 
aangevallen door Duitse jagers en er 
vielen diverse slachtoffers. Ook had-
den ze aan alles gebrek: onderdak, 
eten en drinken. Uiteindelijk eindigde 
de tocht daar waar de jongens nu 
staan. De groep bestond inmiddels uit 
wel 1300 manschappen. 

Ze werden ingescheept om later met 
de Franse troepen opnieuw tegen de 
Duitsers te worden ingezet. Ook de 
Pavon, het vrachtschip waarop zij za-
ten, werd door Duitse Stukas diverse 
keren aangevallen, tot midscheeps, 
waar veel soldaten zaten, een voltref-
fer binnen kwam. Een groot aantal 
overleefde dat niet. Vanwege het feit 
dat de boot geladen was met kapok 
werden de bommen gesmoord en 
bleef hij drijven tot hij voor de kust bij 
Calais op een zandbank liep. Intussen 
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Toon de Brouwer de nieuwe koning 
St. Anna Gilde Nederwetten
Het traditionele Koningschieten op maandag 18 augustus, van St. Anna 
Gilde van Nederwetten heeft weer een nieuwe koning opgeleverd. Geert 
Beuving die de afgelopen 2 jaar de scepter zwaaide, heeft zijn waardighe-
den overgedragen aan Toon de Brouwer.

Op maandag 18 augustus is in Neder-
wetten bij het gildenhuis traditiege-
trouw met de jaarlijkse kermis het 
onderlinge koningschieten gehouden. 
Deze gilde dag begon met een Heilige 
mis ter ere van de patroonheilige St. 
Anna en voor de overleden Gildebroe-
ders in de Lambertuskerk.
Toon de Brouwer is de nieuwe koning 
van de St.Anna Gilde voor de komen-
de twee jaar. De concurrentie was 
groot maar de uit hout gesneden vogel 
is voor hem gevallen. Hij woont al ja-
ren in Nederwetten en de autobran-
che is zijn ding. Hij onttroonde 

hiermee Geert Beuving die afgelopen 
2 jaar het koningschap voortreffelijk 
heeft uitgeoefend.

Toon is 38 jaar lid van de vereniging en 
is 67 jaar oud en hij geniet met volle 
teugen van het leven. Toontje is dan 
regelmatig in een gulle bui. Met de 
oude kermis formule vond hij dat de 
kosten voor de kaartjes van de draai-
molen voor het Gilde waren op maan-
dag (gildendag). Onder grote 
belangstelling werd Toontje in het zil-
ver gehesen om daarna gebruikelijk 
het met een borrel te bezegelen.

WO II: Opa eindelijk thuis
Vier mannen hebben de route gefietst die hun opa in WO II heeft afgelegd. 
Op zondag 17 augustus arriveerden ze op Station Eeneind. Een bijzondere 
prestatie achter een bijzonder verhaal.

Ontvangst fietsers op ‘station Eeneind’ door familie Slegers.

was er paniek uitgebroken, mensen 
sprongen van het hoge dek en veron-
gelukten. In totaal zijn ongeveer 50 
opvarenden omgekomen.

Aan land werden de militairen krijgs-
gevangen genomen door de Duitsers 
en verbleven in kerken, scholen en 
kloosters in Noord-Frankrijk. De hele 
groep beleefde erbarmelijke dagen. 
Het was warm, hun uniformen waren 
nat en er was geen water en voedsel. 
Al bedelend konden ze hier en daar 
wat eten verzamelen. Na enige tijd 
kwamen de autoriteiten overeen dat 
de Nederlandse militairen op eigen 
gelegenheid naar huis mochten. Intus-
sen was men in Nuenen op de boerde-
rij zeer bezorgd. Men had al weken 
niets meer gehoord van Johan. De 
meeste soldaten waren na de capitula-
tie direct huiswaarts gekeerd. Men 
hield er al rekening mee dat hij niet 
meer terug zou komen. Over de terug-
tocht bestaat veel onduidelijkheid. Jo-
han had het in zijn summiere verhalen 
over aalmoezenier Lam. Hij was het 
die de leiding nam bij de terugkeer. 
We mogen aannemen dat de opa van 
de jongens daar ook bij was. Zij gingen 
grotendeels per trein en die is, na al-
lerlei stops , wachttijden en overstap-
pen via Noord-Frankrijk in Trier 
terechtgekomen en via omwegen weer 
naar Nederland. Zo kwam Johan half 
juni, na een barre tocht van ruim 1000 
km dwars door het oorlogsgebied, op 
het stationnetje Nuenen-Eeneind aan. 
Niemand verwachtte hem en hij liep 
direct naar de boerderij op 300 meter 
daar vandaan. Alleen zijn vrouw en de 
kinderen waren thuis en men kan zich 
alleen maar voorstellen wat daar toen 
gebeurde. Intussen was het dorp snel 
op de hoogte en de burgemeester 
kwam naar Eeneind om hem te ver-
welkomen en vertelde ook dat de ko-
ningin en de hele regering in Londen 

zat en toen is opa erg kwaad gewor-
den. Nadat wat hij had meegemaakt 
was dit teveel voor hem en hij heeft 
daar zijn hele verdere leven geen be-
grip voor op kunnen brengen. Nu we-
ten zijn eigen kinderen ook dat hij 
geestelijk niet ongeschonden uit de 
oorlog gekomen is. Sporadisch trad 
deze zorgzame en trotse vader buiten 
zichzelf van woede. Dat werd niet be-
grepen, toen nog niet.

Ambro, Kees, Thomas en Peter von-
den dit verhaal, dat ze nog niet zo lang 
geleden gehoord hebben en op inter-
net geverifieerd hebben, zo aangrij-
pend dat ze besloten uit respect voor 
hem en ter herinnering in eerste in-

stantie het deel van de thuisreis door 
Noord-Frankrijk per fiets te gaan rij-
den. Tijdens de tocht van 500 km de-
den ze veel plaatsen aan waar opa 
zeker geweest is, zoals Monreuil, Irles, 
Doulens, Charleville Mezieres, Arlon 
en Trier. Ook de laatste 25 km naar 
Nuenen-Eeneind, waar opa op het sta-
tion arriveerde, hebben ze per fiets 
gedaan. Het Stationnetje is er jammer 
genoeg niet meer, maar de omgeving 
is prachtig. Ooms, tantes, neven, nich-
ten en achterneven- en nichten heb-
ben hen daar op zondag 17 augustus 
met applaus ontvangen. 
Dit was ook een fietstocht met een 
goed doel: postuum respect en eerbe-
toon voor opa.

Johan Slegers 1906-1984

Toon de Brouwer 
koning van het 
St. Anna Gilde 
Nederwetten.

Miljoenen mensen delen een 
droom. Een wereld waarin 
niemand meer doodgaat aan 
kanker.
Wil jij helpen??
Het bestuur van KWF-Kankerbestrij-
ding afdeling Nuenen c.a. wil vermel-
de wens mede mogelijk maken. Dit 
doet zij door onder andere weten-
schappelijk onderzoek mogelijk te 
maken. De bestuursleden kunnen hun 
inspanningen echter alleen voortzet-
ten met jouw steun. Wil jij KWF-Kan-
kerbestrijding hierbij helpen? Dat kan 
door collectant te worden. Collecteer 
met ons mee in de eerste week van 
september. Collecteren kost maar een 
paar uurtjes per jaar. Dit is een drin-
gende oproep.

Aarzel niet en meld je vandaag nog 
aan: tel.nrs. 2831348 (C. de Thouars); 
2839047 (E. van de Ven) en 2832330 
(F. van Roij).

150 jaar 
Dierenbescherming 
in Nederland
Maandag 25 augustus bestaat de Dierenbe-
scherming precies 150 jaar. In 1864 begon-
nen als de 's Gravenhaagsche Vereeniging 
tot Bescherming van Dieren, inmiddels 
uitgegroeid tot de grootste dierenbescher-
mingsorganisatie van Nederland. Tijd voor 
een feestje? Eigenlijk niet. Dat zou het ge-
val zijn als we onszelf overbodig hadden 
gemaakt. Pas dan zijn we immers 'klaar'. 
Zijn we dan helemaal niets opgeschoten in 
die 150 jaar? Natuurlijk wel.
Dankzij de Dierenbescherming is er een 
'beschavingsbeweging' ontstaan en zijn er 
wetten gekomen om dieren te beschermen. 
Of dieren anderhalve eeuw geleden slech-
ter af waren dan nu, blijft een intrigerende 
vraag. Vlees was duur en voor de elite. Nu 
hebben we de 'kiloknaller' voor iedereen en 
miljoenen dieren in de vee-industrie. Daar-
om geen toeters en bellen, maar wie wil 
terugkijken op de indrukwekkende ge-
schiedenis van de Dierenbescherming 
wordt uiteraard bediend met boeiende 
achtergrondverhalen en prachtig illustra-
tiemateriaal uit de oude doos. 

www.dierenbescherming.nl

Fysiotherapie, 
Oedeem & 
Oncologie 
Myerle Hendrix 
opent haar deuren



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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Als u een dossier zelfstandig wilt inzien, vragen wij u hiervoor een af-
spraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcentrum 
dat bereikbaar is via telefoonnummer (040) 2631 631. Heeft u bij het 
inzien een van onze medewerkers nodig, dan kunt u een afspraak voor 
‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nuenen.nl of eventueel 
telefonisch contact opnemen met ons klantcontactcentrum via tele-
foonnummer (040) 2631 631.

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

BESLUIT OP GROND VAN DE APV EN 
BIJZONDERE WETTEN:
•	 aan	de	bewoners	 van	de	Tomakker	 is	 vergunning	en	ontheffing	

verleend voor het organiseren van een straatbarbecuefeest op 
zaterdag 23 augustus 2014 in de Tomakker ter hoogte van huis-
nummer 113 tot en met 147 (verzenddatum 14 augustus 2014);

•	 aan	de	bewoners	van	Keizershof	is	vergunning	en	ontheffing	ver-
leend voor het organiseren van een straatbarbecue op zaterdag 
13	september	2014	in	de	Keizershof	ter	hoogte	van	huisnummer	
120 tot en met 146 (verzenddatum 14 augustus 2014;

•	 aan	de	bewoners	van	de		Van	de	Waarsenburglaan	is	vergunning	
verleend voor het organiseren van een buurtdag op zaterdag 27 
september	2014	in	de	Van	de	Waarsenburglaan	(verzenddatum	14	
augustus 2014);

•	 aan	de	buurtbewoners	van	de	Frederikstraat	is	vergunning	verleend	
voor het organiseren van een buurtbarbecue op zaterdag 31 au-
gustus	2014	in	de	Frederikstraat	(verzenddatum	20	augustus	2014).

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.

PUBLICATIE
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. maken bekend dat er 
een melding in het kader van het Besluit algemene regels voor inrich-
tingen milieubeheer is ontvangen van:

•	 De	heer	F.	J.	Sanders,	Soeterbeekseweg	37	te	Nuenen.

De melding betreft uitsluitend een kennisgeving. Er is geen mogelijk-
heid om tegen een melding bezwaar te maken. 
De	melding	is	in	te	zien	op	afspraak	bij	de	gemeente	Nuenen,	Jan	van	
Schijnveltlaan	2	te	Nuenen.	De	openingstijden	zijn:	elke	werkdag	van	
8.30 uur tot 12.30 uur en op woensdagmiddag van 14.30 tot 18.00 
uur.
Wilt	u	een	mondelinge	toelichting	op	de	stukken,	dan	kunt	u	hiervoor	
een	telefonische	afspraak	maken	met	de	heer	G.	Koops	van	de	ge-
meente Nuenen, tel. (040) 26 31 631.

PUBLICATIE
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor 
het onderstaande plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:
•	 18	augustus	2014	Soeterbeekseweg	37,	5674	NJ	–	veranderen	van	

een rundvee- en schapenhouderij (Omgevingsvergunning beperk-
te milieutoets).

De vergunning ligt vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	Tegen	desbetref-
fende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag 
van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het Col-
lege van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 10000, 
5670 GA  Nuenen.

Als u een dossier zelfstandig wilt inzien, vragen wij u hiervoor een af-
spraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcentrum 
dat bereikbaar is via telefoonnummer (040) 2631 631. Heeft u bij het 
inzien een van onze medewerkers nodig, dan kunt u een afspraak voor 
‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nuenen.nl of eventueel 
telefonisch contact opnemen met ons klantcontactcentrum via tele-
foonnummer (040) 2631 631.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan contact worden 
opgenomen met mevrouw H. van Breugel. (Omgevingsdienst Zuidoost-
Brabant, telefoonnummer: 088- 36 90 378)
Tevens kan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank te ‘s-Herto-
genbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90.125, 5200 MA ‘s-Herto-
genbosch, een verzoek worden gedaan een voorlopige voorziening te 
treffen.   

UITNODIGING
26 aug. Openbare vergadering Wijkraad Eeneind
Dinsdag 26 augustus komt de wijkraad Eeneind in openbare vergade-
ring bijeen in ’t Enodegebouw, Eeuw Driessestraat. De vergadering 
begint om 20.30 uur en belangstellenden zijn van harte welkom.
Op	de	agenda	staan	onder	meer	de	volgende	onderwerpen:	Stand	van	
zaken	Fietspad	Helmond-Eindhoven,	Ontwikkelingen	industrieterrein	
Eeneind-West,	Maatschappelijk	cadeau	Rabobank	Dommelstreek.

27 aug. Informatieavond berkenbomen Vallestap
In de Vallestap staan berkenbomen die volgens sommige aanwonen-
den veel overlast veroorzaken. Een actiecomité heeft de gemeente 
daarom gevraagd de bomen te kappen. Er zijn echter ook bewoners 
die de bomen juist graag willen houden. Dus moet de gemeente een 
keuze maken.
Er komen in Nuenen meer locaties met berkenbomen voor. De keuze 
die de gemeente in Vallestap maakt, kan dan ook gevolgen hebben 
voor andere locaties in de gemeente. Daarom moet hij zorgvuldig 
afgewogen worden. De gemeente heeft Cobra Boomadviseurs ge-
vraagd om een onderzoek te verrichten. Cobra heeft de feitelijke om-
standigheden en de vermeende overlast onderzocht. Vervolgens is ook 
gekeken naar de (eventuele) juridische consequenties.  Er is een rapport 
van de bevindingen uitgebracht, dat we nu graag aan u willen presen-
teren tijdens een informatieavond.

Waar:		 	 Het	Klooster,	Park	1	in	Nuenen	–		Raadszaal
Wanneer:		 woensdag	27	augustus	2014
Tijd:		 	 19.00	–	20.30	uur	(zaal	open	vanaf	18.45	uur)
Voor wie:  Omwonenden Vallestap en overige belangstellenden

Tijdens de informatieavond is er gelegenheid om de onderzoeksrap-
porten in te zien, vragen te stellen of uw mening te geven. Voor infor-
matie	over	de	avond	zelf	kunt	u	contact	opnemen	met	Esther	Rutten-
Maas van Cobra adviseurs: 088-2627200.
We	zien	u	graag	de	27e!

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving	ingediende	aanvraag	omgevingsvergunning	op:
•	11	augustus	2014	 Dwerspad	 10,	 5671	 GT	 	 –	 plaatsen	 van	 een	

overkapping	(BOUWEN).

Deze aanvragen liggen vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het	gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	U	kunt	hierte-
gen nog geen bezwaarschrift indienen. Dit kan pas nadat de omge-
vingsvergunning is verleend. Als u een aanvraag wilt inzien, vragen wij 
u hiervoor een afspraak te maken voor ‘inzien ontvangen aanvraag’. 
Dat kan via de website www.nuenen.nl en eventueel telefonisch bij 
ons klantcontactcentrum via telefoonnummer (040) 2631 631.

RECTIFICATIE
In	Rond	de	Linde	van	14 augustus 2014 staat onder Verleende omge-
vingsvergunningen:
•	7	augustus	2014	 Langlaar	8,	5674	SK	–	wijzigen	van	het	gebruik	

van een deel van de woning ten behoeve van 
een	 Bed	 en	 Breakfast	 (RO,	 afwijken	 van	 de	
bestemming).

Dit moet zijn:
•	7	augustus	2014	 Langlaar	15,	5674	SK	–	wijzigen	van	het	gebruik	

van een deel van de woning ten behoeve van 
een	 Bed	 en	 Breakfast	 (RO,	 afwijken	 van	 de	
bestemming).

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend 
voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:
•	13	augustus	2014	 Opwettenseweg	88,	5674	AD	–	oprichten	van	

een aanbouw aan de achterzijde van de woning 
ten behoeve van een liftopgang en portaal 
(BOUWEN	 en	 RO,	 afwijken	 van	 de	 bestem-
ming).

  
De vergunningen liggen vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het	gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	Tegen	desbe-
treffende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de 
dag van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het 
College van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 
10000, 5670 GA  Nuenen. 

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

VERVOLG OP PAGINA 5

VERKEER
Wielerronde van Nuenen zondag 24 augustus 2014 
Op zondag 24 augustus a.s. wordt de wielerronde van Nuenen ver-
reden. In verband met dit evenement worden de volgende straten voor 
alle verkeer afgesloten van 07.00 uur tot 19.00 uur:
•	 gehele	Park	rondom	de	vijver
•	 Vincent	van	Goghstraat	gedeelte	tussen	Park	en	Pastoor	Alden-

huijsenstraat
•	 Margot	Begemannstraat
•	 Beekstraat	vanaf	Margot	Begemannstraat	tot	aan	Berg
•	 Berg	tussen	Park	en	Papenvoort
Het is in deze straten ook niet toegestaan om auto’s te parkeren tus-
sen 07:00 en 19:00 uur.

Aanwonende van het parcours worden aangeraden hun voertuig elders 
te parkeren indien zij tijdens het evenement nog weg willen. Voor aan-
wonenden van de Pastoor Aldenhuijsenstraat wordt het eenrichting-
verkeer opgeheven gedurende het evenement.
Gedurende de wielerronde rijden de busdiensten niet via het centrum 
van	Nuenen	maar	via	de	Smits	van	Oyenlaan.

Onderhoud Broekdijk, Eikelkampen en Hooidonk
Vanaf maandag 25 augustus 2014 wordt aan de rijbaan van de Broek-
dijk, Eikelkampen en Hooidonk onderhoud uitgevoerd. Dit is de ge-
hele	weg	tussen	Nuenen	en	Son	en	Breugel.	Op	verschillende	locaties	
worden de klinkers van deze weg hersteld. Hoofdzakelijk wordt hiervoor 
per locatie de helft van de rijbaan afgezet. Doorgang voor verkeer blijft 
dan mogelijk. Echter is het ook noodzakelijk om in het midden van de 
rijbaan werkzaamheden uit te voeren. Dan wordt de totale weg afgezet 
en is doorgang voor verkeer niet meer mogelijk. Dit vindt plaats in week 
40. Het verkeer wordt dan omgeleid. Dit wordt met borden aangegeven. 
De werkzaamheden gaan naar verwachting 8 weken duren.
Het	fietspad	blijft	normaal	toegankelijk.

Asfaltonderhoud Gerwenseweg en Smits van Oyenlaan
In het kader van het jaarlijks asfaltonderhoud gaat de gemeente Nu-
enen vanaf woensdag 27 t/m vrijdag 29 augustus werkzaamheden 
uitvoeren aan een aantal wegen. Het betreft de wegen Gerwenseweg 
(nabij	kruising	Laan	van	Gherwin	en	de	kruising	met	Broekdijk/Berg),	
Smits	van	Oyenlaan	(kruising	Laan	van	Gherwin)	en	Laan	van	Nuen-
hem	(nabij	kruising	Smits	van	Oyenlaan).	Hierdoor	zijn	bovenstaande	
wegen enige tijd afgesloten voor verkeer. De werkzaamheden aan de 
Laan	van	Nuenhem	vinden	alleen	plaats	op	vrijdag	29	augustus.	Het	
verkeer wordt omgeleid. De omleiding wordt met borden aangegeven.
Op deze wegen rijden ook lijnbussen. Deze rijden tijdens de werk-
zaamheden andere routes.

Als u vragen heeft over deze werken, kunt u contact opnemen met het 
klantcontactcentrum van de gemeente Nuenen via telefoonnummer 
(040) 2631 631.
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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

DE OPENINGSTIJDEN VAN KERSVERS
Maandag t/m Donderdag   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .30 - 18 .00
Vrijdag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .30 - 20 .00 
Zaterdag   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .00 - 17 .00KERSVERSDE 

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

WEEKENDRECLAME: 22 & 23 AUGUSTUS: 

Champignons ................per bakje 0,69
Holl. boontjes .................. 1/2 kilo 0,69
Frieslanders  ......................  2,5 kilo1,49
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Maandag 25 augustus:

Spitskool panklaar .................. 1/2 kilo 0,89
Dinsdag 26 augustus:

Geschrapte worteltjes........ 1/2 kilo 0,89
Woensdag 27 augustus:

Zomer rodekool panklaar .. 1/2 kilo 0,79
Donderdag 28 augustus:

Savooiekool panklaar ....... 1/2 kilo 0,89
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gehele week van 22 t/m 28  augustus:

Delbart Appels Holl. nw. oogst .... kilo 1,49 
Bamigroenten .................. 1/2 kilo 0,99
Bietensalade ................ 250 gram 1,59
Perssinaasappels  nw. oogst 10 stuks 1,99

Voor de beste 
Service en Kwaliteit

 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

Parkstraat 12a, tel (040) 283 13 93 Nuenen

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Italiaanse
 weken

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

Broodjes bestellen? 
Gebruik onze App!

 

Pizzasnack
   nu € 1,25
_____________________________________________________

Italiaansbrood Pachino
met tomaten

nu € 2,75
_____________________________________________________

Iedere donderdag
Alle gebakjes

 voor € 1,45
_____________________________________________________

Iedere zaterdag 
Zachte broodjes 

10+2 GRATIS  
_____________________________________________________  

Onze bezorger Jan van Tien bezorgt weer aan huis bij u! 

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

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl
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Spegelt 35 - 5674 CE - NUENEN
Tel. 040-283 21 73 / Fax 040-283 70 09

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

Voor al uw werkzaamheden op het gebied van
CV - gas - water - sanitair - zink

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

Boord 14
Nuenen

Dagelijks verse 
aardbeien

van de 
volle grond

4 Gehakt 
Cordon Bleus .....................5,95
150 gr. Vlees Salade +
100 gr. Peper Cervelaat 3,95
Carpaccio Rosso
100 gram .......................................2,45
Katenhaasje
3 stuks .............................................6,00
Caprese al Forno
100 gram .......................................2,45
Varkensoester
“Met GRATIS saus”
4 stuks .............................................5,95

KOOPJE

SPECIAL

KOOPJE

KOOPJE

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

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

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

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDACOLOFON
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 omstandighe-
den foutief of niet geplaatst zijn, geven geen recht 
op schadevergoeding. Kopij en beeldmateriaal die-
nen 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.

© 2014 - “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:

Maand augustus
WSV-wandeling

Woensdag 19.00 uur. Zondag 09.00 uur
EMK terrein aan het Wettenseind.

Elke Woensdag
09.00 uur IVN wandeling

Verzamelen met fiets 
bij de Clemenskerk in Nuenen

18 tot en met 22 augustus
Kindervakantieweek Stichting 

Kindervakantie Activiteiten Nuenen 
Honk- en softbalclub Nuenen 

aan de Lissevoort

Zaterdag 23 augustus
13.30 uur Brandweerfestijn

Speeltuin de Kievit 

Zaterdag 23 en zondag 24 augustus
10.00-17.00 uur Goeden doelen weekend
Weverkeshof. 400 jarig bestaan Sint Anna 

Gilde, DistrictsGildedag Kring Noord 
terrein van Koutergat in Nederwetten

Zondag 24 augustus
Wielerronde van Nuenen Tmldommelstreek

centrum van Nuenen.

Zondag 24 augustus
13.00-17.00 uur een open dag 

kunstwerken van Riki Rooijakkers, Anita 
Couwenbergh en Ernst Cats. 

Instituut Zilverschoon aan Berg 51

Zondag 24 augustus
13.15 uur Nuenens Mannenkoor

Helmondse park de Warande

25 augustus - 5 september 
inloopdagen 

Volleybalvereniging Nuvo’68 
Hongerman

Dinsdag 26 augustus
19.45 uur Bridge
Zaal Berkenbosch

Dinsdag 26 augustus
20.00-22.00 uur 
Informatie avond

RKSV Nuenen Kantine (Oude Landen)

Zaterdag 30 augustus
54e bedevaart naar het Duitse Maria-oord 
Kevelaer tussen 09.15 uur en 09.45 uur 

op verschillende opstappunten

Zaterdag 30 augustus
Openluchtbioscoop 

tuin van kasteel Croy 
in Aarle-Rixtel

Zaterdag 30 en zondag 31 augustus
12.00 en 17.00 uur tentoonstelling 

cursisten Atelier Berloz, Bernadettestraat 
58 in Mariahout

Zondag 31 augustus
Verenigingenmarkt Stichting 

DwersVerband in en om het Park
met o.a. optredens 

van het Nuenens Mannenkoor

Zondag 31 augustus
12.00 uur 

Open dag CAN / Het Klooster
Het Klooster

Zondag 31 augustus
10.00 uur Vlooienmarkt Drumfanfare 

“Jong Leven” Gerwen
Heuvelplein in Gerwen

Zondag 31 augustus
14.00 uur 

Doris B z.z.z.
Weverkeshof

1 t/m 7 september
Collecte KWF-Kankerbestrijding

Zondag 1 september
Openbare repetitie 
zangkoor Midòre 
kiosk in het Park

Dinsdag 2 september
10.00 uur 

Feestelijke opening bibliotheek
Jo van Dijkhof

Vrijdag 5 t/m zondag 7 september
Harleyweekend 

Harley Davidson Club Gerwin
strandbad Nuenen aan Enodedreef

Zaterdag 6 en zondag 7 september
10.00-17.00 uur 

Grote jaarlijkse boekenmarkt
Weverkeshof

Zondag 7 september 
12.00 uur Ezeltjesdag Eeneind

Jo Arts evenemententerrein 
aan de Mulakkers

Woensdag 10 september
20.00–22.00 uur 

PvdA over ouderenzorg
Jo van Dijkhof.

Kerkberichten
H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten 
Zaterdag 23 augustus 18.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor J. 
Vossenaar.
Zondag 24 augustus 09.30 uur: vie-
ring, vocaal ensemble Octocant, 
voorganger pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Zaterdag 23 augustus 18.30 uur: Ge-
rardus Kluijtmans; Mevr. Joke van 
Gerwen-Valks.
Zondag 24 augustus 09.30 uur: Giny 
Linders; Antoon Vereijken: Tiny van 
Grotel en Lies van Grotel-Verberne; 
Jan en Gusta Swinkels-Veldkamp en 
schoonzoon Hans Strijbosch; Nol 
Wentholt.

Mededelingen
In onze parochie is gedoopt Ize de 
Groof, van Hovengaarde 8. Wij wen-
sen de familie van harte proficiat en 
veel geluk.
Tijdens de vieringen in het komend 
weekend wordt weer de jaarlijkse 
MIVA collecte gehouden.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl
 
Zondag 24 augustus 11.00 uur: vie-
ring, voorganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Wilhelmus Hendriks en Antonia van 
Maasakkers, Lena Saris – Swinkels.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 24 augustus, De Regenboog 

10.00 uur. Voorganger ds. M. van den 
Beld. Vanaf deze zondag is er weer 
kindernevendienst. De collecte is 
voor de Stichting Leergeld Nuenen. 
Dinsdag 26 augustus wordt er Samen 
aan Tafel georganiseerd. Vanaf deze 
maand zal dat altijd op dinsdag zijn. 
Opgave via samenaantafel@pgn-nue-
nen.nl.
Op donderdag 28 augustus is er weer 
Open Huis van 10.00-12.00 uur. U 
bent van harte welkom voor ontmoe-
ting bij een kop koffie of thee! U vindt 
de Prot. Gemeente Nuenen ook op de 
Verenigingenmarkt in het Park op 31 
augustus a.s.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 24 augustus 09.30 uur: vie-
ring, Gildemis i.v.m. Districtsgilde-
dag, voorganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Pastoor Freek Groot, voor levende en 
overleden leden van het St. Annagilde.

Fysiotherapie, Oedeem & 
Oncologie Myerle Hendrix 
opent haar deuren
De deuren van de nieuwe fysiotherapiepraktijk; Fysiotherapie, Oedeem & 
Oncologie Myerle Hendrix worden op 30 augustus officieel geopend. Met 
haar nieuwe praktijk aan de Sophiastraat wil eigenaresse Myerle Hendrix 
Nuenen kennis laten maken met een nieuwe visie op de fysiotherapie.
De nieuwe visie op de fysiotherapie 
gaat uit van een vernieuwde blik op de 
anatomie. ‘Manuele therapie en be-
wegingstherapie worden hierbij ge-
combineerd’, legt Hendrix uit. ‘Ik werk 
met de zogenoemde 4xT-methode, 
waarbij testen, tapen, triggeren en 
trainen centraal staat.’
De resultaten van de nieuwe methode 
zijn positief. Volgens Fysiophysics, de 
organisatie die de visie in Nederland 
bracht, is 80 procent van de patiënten 
met orthopedische klachten na één à 
drie behandelingen klachtenvrij.
De 4xT-methode is niet de enige vorm 
van fysiotherapie die Hendrix aan-

biedt. Ook voor zwangerschapsmisse-
lijkheid en oncologie- en oedeemthe-
rapie kun je bij haar terecht. ‘Ik richt 
me met name op de vrouw. Ik vind het 
belangrijk dat vrouwen zich weer 
mooi voelen, wanneer ze door een 
moeilijke periode gaan of zijn gegaan. 
Maar mannen zijn natuurlijk ook 
meer dan welkom.’
Een bezoek brengen aan de praktijk? 
Op 30 augustus organiseert Fysiothe-
rapie, Oedeem & Oncologie Myerle 
Hendrix van 12.00 tot 16.00 uur een 
open dag. Voor meer informatie:

www.fysiotherapiehendrix.nl

Oude Sint-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.
Donderdag 21 aug. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Johanna Fran-
cisca Fremiot de Chantal, weduwe. 
Vrijdag 22 aug. 07.15 uur H. Mis, Feest 
van het Onbevlekte Hart van Maria; 
gedachtenis van H. Timotheus, Hip-
polytus en Symphorianus, martelaren. 
Zaterdag 23 aug. 08.30 uur H. Mis, H. 
Philippus Benitius, belijder. 
Zondag 24 aug. 10.30 uur Hoogmis, 
Kerkwijdingsfeest van de kathedraal 
van Den Bosch.
Maandag 25 aug. Kloosterstilte. H. 
Bartholomeus, apostel; gedachtenis 
van H. Lodewijk, koning en belijder.
Dinsdag 26 aug. 18.30 uur H. Mis, ge-
dachtenis van H. Zephyrinus, paus en 
martelaar. 
Woensdag 27 aug. 07.15 uur H. Mis, 
H. Jozef Calasanctius, belijder.

Goede Doelen Weekend    
op Weverkeshof 
In het weekend van 23 en 24 augustus wordt er op Weverkeshof al weer voor 
de derde keer het Goede Doelen Weekend georganiseerd. Op het unieke plek-
je aan de Hooydonkse Beek presenteren zich dan maar liefst drie stichtingen. 

Op 23 augustus is dat de Stichting 
Ambulancewens en van Kinderen 
voor Kinderen, terwijl op 24 augustus 
de Jumelage Nuenen en Tucurú van de 
Stichting Nuenen-Guatamala aanwe-
zig is. Jan van Geffen, wellicht ook be-
kend als de Hoofdpiet van de Sinter-
klaashof, en de Parochie Heilig Kruis 
tekenen voor de organisatie. Wever-
keshof faciliteert.
Stichting Ambulancewens Nederland 
(SAW) vervult laatste wensen voor 
mensen uit geheel Nederland, die ter-
minaal ziek en/of bedlegerig zijn. On-
der begeleiding van professioneel am-
bulancepersoneel worden zieken in 
een ambulance op een comfortabele 
manier naar een plaats naar wens ge-
bracht. Of naar het eigen vakantiehuis 
het ‘Jan Bos Huis’ in de bossen van 
Beekbergen. Op deze manier wil het 
ambulancepersoneel de zieken een 
fijne dag bezorgen.
Stichting van Kinderen voor Kinderen 
(vKvK) zorgt voor cadeaumomenten 

bij Sinterklaas of verjaardagen. De 
vKvK zorgt ervoor dat kinderen uit ge-
zinnen die het financieel minder breed 
hebben toch met een cadeautje naar 
een feestje kunnen, een kinderfeestje 
kunnen geven of een uitdeelcadeautje 
in de klad hebben. Hierbij wordt nauw 
samengewerkt met deelnemende ba-
sisscholen.
Met financiële steun zorgt de Stich-
ting Nuenen-Guatamala ervoor dat 
vrouwen in Tucurú in staat worden 
gesteld om een basisschoolopleiding 
te krijgen of het voortgezet onderwijs 
te kunnen volgen.
Weverkeshof is open van 10.00 tot 
17.00 uur en de toegang is gratis. Voor 
de kinderen valt er ook van alles te be-
leven. Zo kunnen ze een ambulance-
wagen van dichtbij bekijken, zich laten 
schminken, een kleurplaat van een vo-
gel, een Quetzal, inkleuren en laten 
vliegen en is er een springkussen. Voor 
diegenen die iets willen eten, zijn er 
heerlijke tortilla’s.

Tentoonstelling 
Atelier Berloz 
Mariahout
Atelier Berloz begint dit cursusjaar met 
een tentoonstelling van het werk van de 
cursisten die de afgelopen jaren lessen 
in tekenen en schilderen hebben ge-
volgd. De tentoonstelling omvat schil-
derijen en tekeningen in verschillende 
materialen en stijlen van zowel begin-
ners als gevorderden. Belangstellenden 
zijn welkom op zaterdag 30 en zondag 
31 augustus tussen 12.00 en 17.00 uur. 
Bernadettestraat 58 in Mariahout.
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Waterpret met de 
Nuenense brandweer 
in Speeltuin de Kievit! 
Op zaterdag 23 augustus is het weer 
zover! Dan vindt in Speeltuin de Kievit 
het, inmiddels een traditie geworden, 
Brandweerfestijn plaats. Dit jaarlijks 
terugkerende evenement is niet mo-
gelijk zonder de medewerking en het 
enorme enthousiasme van de brand-
weermannen in Nuenen. Kennisma-
ken met de brandweermannen, klim-
men in de brandweerauto en zelfs je 
vriendjes en vriendinnetjes natspuiten 
met een echte brandweerspuit. Het 
kan dit jaar weer allemaal in De Kievit. 
Nu maar hopen dat de weergoden het 
festijn goed gezind zijn. Speeltuin de 
Kievit is zaterdag 23 augustus open 
vanaf 13:30 uur en de toegang be-
draagt Euro 1,75 per persoon. Kinde-
ren en opa’s en oma’s met een abon-
nement, hebben gratis toegang.

Foto Cees van Keulen.

Woningmarkt in beweging
Makelaar Pieter van Santvoort beschouwt elke 
2 weken de situatie op de woningmarkt in de regio

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Verkopers: direct aan de slag!
Ik kan me helemaal voorstellen dat u – na een hopelijk geslaagde en fijne vakan-
tie – de slow-modus zo lang mogelijk probeert vast te houden. Rustig aan begin-
nen, dan breekt het lijntje niet. Maar als u uw huis te koop hebt staan of te koop 
wilt zetten, dan raad ik u aan: doe dat niet, maar schakel meteen door naar de 
volle snelheid. Augustus is bij uitstek de maand waarin u kunt zaaien. Denk niet 
dat de post-vakantiestemming ertoe leidt dat mensen geen zoekgedrag verto-
nen. Integendeel, juist na de vakantie gaan de kooplustigen extra scherp en op-
lettend op koperspad, zo blijkt elk jaar weer. Augustus is op de woningmarkt 
weliswaar geen oogstmaand, maar wel bij uitstek een maand waarin u moet zaai-
en.

Investeer dus extra in de on- en offline zichtbaarheid van uw woning, u kunt er in 
september en de daarop volgende maanden de vruchten van plukken. Zorg er-
voor dat uw huis en tuin stralen en blinken als nooit te voren, zodat de zoekende 
woningkoper er niet langer omheen kan. Niet voor niets houden wij op 13 sep-
tember ook weer de Van Santvoort Open Huis Route en stimuleren wij onze 
klanten om daar voluit en enthousiast aan mee te doen.

U profiteert dan niet alleen wellicht van de extra zoekimpuls die de vakantie aan 
velen heeft gegeven, maar ook van het aanhoudend positievere klimaat op de 
woningmarkt. Alle marktpartijen constateerden na afloop van het tweede kwar-
taal een verder herstel: meer transacties, meer hypotheekaanvragen en hypo-
theekverstrekkingen. ABN Amro zag in het tweede kwartaal zelfs een stijging 
van 23% in het verstrekte hypotheekbedrag: 1,82 miljard euro ten opzichte van 
1,56 miljard in het tweede kwartaal van 2013. Het aantal aanvragen en offertes 
steeg zelfs met 93%. Op grond hiervan wordt ook voor dit lopende, derde kwar-
taal een stijging in hypotheekverstrekking verwacht.

Ook de huizenprijzen vertonen een lichte stijging; ze kruipen 
langzamerhand weer naar het niveau van 2003. De gemid-

delde prijs van bestaande koopwoningen lag in juni van 
dit jaar 2,2% hoger dan in juni 2013. Met name in de 
grote steden en in de provincie Noord-Holland gaat 
het wat harder, zo blijkt uit de cijfers van het CBS. Het 
zijn met name de jongeren die bijdragen aan het op-
krabbelen van de markt. En ook juli was een goede 
maand: 13.883 verkochte woningen werden door het 

Kadaster geregistreerd, een stijging van zelfs 43% ten op-
zichte van juli 2013.

Zo ziet u maar: de kopers slapen niet, zelfs niet in de 
vakantie. Voor verkopers kan augustus dus geen slui-
mermaand zijn, maar actiemaand: direct aan de slag!

Column van Cees 

Kiezersbedrog en nieuwe 
éénmansfracties
Door Cees van Keulen.
Terug van vakantie? Tijd om even bij te praten over de gemeentepolitiek in 
het algemeen en over het GEHEIME Kafi-onderzoek in het bijzonder. Nue-
nen raakt al aardig uit balans dankzij het Kafi-rapport met als titel ‘Uit 
Balans’. Nu stapt het eerste raadslid op. Hij maakt deel uit van de nieuw 
gekozen raad van 19 wijzen, is al 77 jaar en verdedigt de Nuenense belan-
gen. In maart gekozen voor een zittingsperiode van vier jaar, zit er een paar 
maanden en roept dan: ik maak plaats voor een jongere partijgenoot. 

U als betrokken lezer raadt het met-
een: het is raadsnestor Jacques Lee-
mans die er de brui aan geeft. Een 
staaltje van Kiezersbedrog vind ik. Op 
donderdag 18 september staat hij zijn 
zetel af aan Joost Vereijken (een ras-
echte Nuenenaar en ondernemer, was 
jarenlang trainer-coach van dameself-
tal 1 van RKSV Nuenen).

Leemans is nummer drie, eerder al 
stapten twee topambtenaren op. Het 
gemeentebestuur heeft een topambte-
naar op staande voet ontslagen die ver-
dacht wordt van fraude met taxatie-
rapporten. En eerder dit jaar stapte de 
allerhoogste ambtenaar ten gemeente-
huize, gemeentesecretaris Anouschka 
van Laarhoven-Rovers, op. Wie zal de 
volgende zijn?
Jacques Leemans dus van Nuenens 
Belang, die dankzij een opvallende 
verkiezingscampagne één zetel scoor-
de. Ik las in het regionale dagblad dat 
Leemans niet gaat zitten wachten op 

de openbare behandeling van het GE-
HEIME Kafi-rapport. De kop boven 
het interview luidt: Aangifte leidde 
niet tot onderzoek. Die kop slaat niet 
op het Kafi-onderzoek, maar op een 
familietwist op het tuinpad bij Lee-
mans. En juist die bijna opgestapte 
Leemans stelde vorige week opnieuw 
schriftelijke vragen aan het college van 
burgemeester en wethouders over de 
Kafi-zaak. Leemans deed dat in op-
dracht van Ton Vereijken (Lijst Pijs). 
“Beste Jacques, Als je met de inhoud 
akkoord gaat kun je hem uitprinten en 
bij de griffie inleveren. Heb je nog wij-
zigingen dan even overleg alvorens 
weg te doen.” zo mailde Ton Vereijken 
vanaf zijn iPAD aan Leemans. Lee-
mans printte niet alleen de vragen uit, 
maar de complete mailwisseling met 
Ton Vereijken. De vragen zijn gesteld 
door twee fracties: Lijst Pijs en Nue-
nens Belang. Twee fracties, twee ze-
tels. En de Nuenense gemeenteraad 
telt al een aantal éénmansfracties. Ik 

raak de tel bijna kwijt, want er waren 
vijf van die fracties en nu al zeven……

Zeven éénmansfracties, hoe kan dat? 
Tijdens de zomermaanden zijn er 
weer twee bijgekomen: CDA-Nuenen 
1 en CDA-Nuenen 2 en de clubkleu-
ren blijven groen-wit! Het bestuur 
van CDA-Nuenen c.a. heeft het ver-
trouwen opgezegd in Tom van den 
Boomen, prominent CDA-lijsttrekker 
(links op de foto: “Wij zijn er voor u”) 
en in maart gekozen tot raadslid. Het 
CDA scoorde twee raadszetels: Tom 
van den Boomen en Erik Groothoff, 
geheel rechts op de foto. Die twee gin-
gen op vakantie in een 2-persoons-
tentje op zoek naar het ultieme vakan-
tiegevoel. Het draaide uit op ruzie: ze 
vechten elkaar de CDA-tent uit….. 
Wat moet burgemeester Maarten 
Houben (CDA) wel van zijn partijge-
noten denken? “Geen haar op mijn 
hoofd dat eraan denkt”, aldus zijn 
woordvoerder. Na een welverdiende 
vakantie is Nuenens burgemeester af-
gelopen maandag weer aan de slag ge-
gaan op het gemeentehuis. 

Vragen, geen vragen meer. Wel nuttige 
tips, en nog gratis ook. Een mogelijke 
oplossing om de gemeentekas te spek-
ken kan gevonden worden bij het be-
stuur van onze provincie. Daar zit de 
geldkluis nog vol met Essent-gelden. 
Laat provinciebestuurder Ruit van 
Heugten enkele tientallen miljoenen 
storten in de kas van onze gemeente. 
Daar maakt hij alle inwoners van Nue-
nen, Gerwen , Nederwetten blij mee. 
Van Heugten is de gedeputeerde van 
onze provincie die koste wat kost De 
Ruit wil aanleggen. De verkiezingen 
voor de Provinciale Staten staan voor 
deur, laat dus uw stem gelden….. En 
wat de Ruit betreft: Vincent van Gogh 
zou tegenstander van de Ruit zijn.

Nuenenaar presenteert boek 
over Bevrijdingsherdenking 
Eindhoven
 
De Nuenense auteur Jan van Schagen presenteert op maandag 25 augustus 
in het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven het boek ‘Remember 18 
September – Eindhoven zeventig jaar bevrijd’. Het eerste exemplaar zal wor-
den overhandigd aan Ken Woolley, een 92-jarige Britse veteraan, die bij de 
bevrijding van Eindhoven betrokken was. Woolley trouwde na de oorlog een 
Sons meisje en bleef er tot op de dag van vandaag wonen. De op initiatief van 
de Stichting 18 September tot stand gekomen uitgave beschrijft de geschie-
denis van de wijze waarop Eindhoven sinds zeventig jaar zijn bevrijding her-
denkt en viert. Die is uniek in Europa, zowel in stijl als in omvang. 
 
De zeventigste herdenking van de be-
vrijding van Eindhoven op 18 septem-
ber 1944 is menselijkerwijs de laatste 
lustrumviering die door Amerikaanse 
en Britse bevrijders kan worden bijge-
woond. Dat was voor de stichting aan-
leiding niet te wachten tot de veel logi-
scher 75ste ceremonie. Nu konden 
nog een vijftal interviews met vetera-
nen in het boek worden opgenomen. 
Verder is er aandacht voor allerlei as-
pecten van de herdenking en met 
name voor mensen die zich op eniger-
lei wijze daarbij betrokken voelen. 
Verspreid door het boek treft men 
verhalen over en herinneringen aan de 
bevrijding en de periode daarna aan. 
En veel foto’s en ander illustratiemate-
riaal over de afgelopen zeventig jaar.
 
Er wordt in het boek veel aandacht be-
steed aan de betrokkenheid van jonge-

ren. Zij zijn het immers die de gedach-
te aan het belang van vrijheid door 
moeten geven. Middelbare scholieren 
beschrijven hun ervaringen met be-
trekking tot bezoeken aan Bayeux en 
de Normandische stranden en aan het 
concentratiekamp Auschwitz.
 
Jan van Schagen kreeg bij zijn naspeu-
ringen veel medewerking van het 
RHCe. De auteur legt zich toe op het 
schrijven van boeken met als thema 
‘Mensen, Geschiedenis, Eindhoven’. 
Van zijn hand verscheen onder meer 
‘Arm, arm Eindhoven’. Volgende 
maand komt het boek ‘Eindhoven in 
de jaren ‘60’ van de pers met foto’s van 
de bekende Eindhovense fotograaf 
Frans van Mierlo.
‘Remember 18 September’ is na 25 
september in de boekhandel verkrijg-
baar voor € 19,90.
 

Aankomst van de fakkel in de jaren zestig op het 18 Septemberplein in Eindhoven.

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leonie van Hoof en Hans Raaijmakers

Barisakker 72, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Open dag  
‘Kunst aan de Berg’
Op zondag 24 augustus van 13.00-
17.00 uur zal bij Instituut Zilver-
schoon aan Berg 51 een open dag 
gehouden worden met kunstwerken 
van Riki Rooijakkers, Anita Cou-
wenbergh en Ernst Cats.

Het werk van Riki Rooijakkers is 
vooral abstract-figuratief en pasteus 
opgezet. Voornamelijk acryl-of olie-
verf op linnen. Haar inspiratie vindt 
ze in mooie kleuren of geuren uit de 
natuur. Dit is niet vreemd voor een 
geboren en getogen Nuenense uit het 
buitengebied. 
www.rikirooijakkers.tumblr.com.

Het werk van Anita Couwenbergh is 
voornamelijk abstract met een lyri-
sche inslag. Anita’s schilderijen ken-
merken zich door een eindeloze ver-
scheidenheid van kleuren. Anita uit 
zich meestal door het schilderen met 
olieverf en soms door andere materia-
len zoals klei, hout of glas. 
www.paintinganita.com

Ernst Cats werkt met beelden, sculp-
turen van keramiek. Flowforms van 
keramiek, beton, terrazzo. De beeld-
houwwerken van Ernst Cats zijn 
zichtbaar geworden belevenissen uit 
zijn leven. Ernst Cats geeft Flowform-
cursussen. 
www.flowformproductions.com

Atelier Nuenen pakt 
GROOOTS uit ! 
Wat in 2009 klein en zonder pretenties begon, 
staat na 5 jaar stevig in de steigers. Atelier Nue-
nen viert daarom met trots haar 1e lustrum. Bij 
een feestje hoort een cadeau. Daarom hebben de 
ruim veertig schilders zichzelf dit jaar een cadeau 
gegeven. In gratis schilderworkshops werden 
nieuwe technieken eigen gemaakt. Deze work-
shops zijn de voorlopers geweest op de resulta-
ten die op de weekend-expositie GROOOTS in 
september in Gerwen te zien zijn. 

‘Grooots’ werd de drager van dit eve-
nement. Zowel in letterlijke zin als fi-
guurlijk. De ruim 40 grote schilder-
stukken zijn qua afmeting en techniek 
de verbindende factor van deze expo-
sitie. Minimaal zijn de werkstukken 
100 x 100 cm en maximaal zijn er wer-
ken van 100 x 250 cm gemaakt. In fi-
guurlijke zin zijn de kunstenaars ook 
buiten hun comfortzone getreden. Zo 
zijn er op blinde wijze grote portretten 
geschilderd en getekend. Andere 
schilders hebben hun kwasten aan 
lange bezemstelen gebonden en zijn 
met grootse gebaren aan de slag ge-
gaan. Ook werd er met ruitenwissers 
aan bezemstelen op het linnen ge-
stoeid. Een ander groepje kunstenaars 
heeft zich gebogen over de techniek 
van het realistisch fijnschilderen. Laag 
over laag en met veel geduld zijn fijne 
kneepjes van het fijnschilderen op 
grootse wijze maar dan op mini-for-
maat eigen gemaakt. Dat was geen si-
necure.

Van zaterdag 6 september tot en met 
zondag 5 oktober worden deze schil-
derijen geëxposeerd in een riante gla-
zen kas van Het Rullen Hoveniers in 
Gerwen, Rullen 11-A. De openingstij-
den zijn elke zaterdag en zondag van 
11.00 tot 17.00 uur, entree gratis. 

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl 
Ook voor uw folders
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Kinderkoor Nuenen    
zoekt nieuwe leden
De zomervakantie is bijna voorbij en de kinderen van het Kinderkoor Nuenen 
beginnen straks weer aan de repetities met nieuwe en oude liedjes. Op 31 augus-
tus geeft het koor om 14.45 uur een miniconcert op de Verenigingsmarkt in en 
om het Park.
Het koor bestaat uit kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar. Maar ben je iets jon-
ger of ouder, dan ben je ook welkom. De repetities zijn op maandagavond van 
18.30 uur tot 19.15 uur in de H. Clemenskerk in Nuenen. Kinderen die willen 
zingen, kunnen gewoon binnenlopen en een keer meedoen. De eerste repetitie is 
op maandag 25 augustus. Het koor zingt in de kerk in Nuenen, Gerwen en Ne-
derwetten, in de kapel op Eckartdal en treedt ook op in het Catharina Zieken-
huis.
Meer informatie bij C. de Brouwer tel. 040-2840441, musical.ster@hotmail.com

Aanmelden Caféquiz Ons Dorp
 
Ook deze winter organiseert Café Ons Dorp weer maandelijks de Ons Dorp 
Caféquiz.
 
Na drie eerdere succesvolle edities kunnen teams zich ook voor komend seizoen 
weer aanmelden. Een team mag uit maximaal vijf personen bestaan en je kunt je 
aanmelden door een teamnaam, contactpersoon met mailadres door te geven 
aan de bar bij Ons Dorp. De definitieve data (dit zijn altijd donderdagavonden) 
en eventuele overige informatie volgen na inschrijving spoedig per mail. 
Op deze donderdagavonden begint de quiz om 20.30 uur en worden er door de 
quizmaster 8 rondes van elk 10 vragen gesteld. In maart is de grote finale en zal 
bekend worden welk team zich ‘Het slimste van Ons Dorp’ mag noemen.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Café Ons Dorp of via 040-8428879.

helpen, dat noem je vrijwil-
ligers. Nou, Gerwen mag 
trots zijn op zoveel vrijwil-
ligers, want dat waren er 
echt heel veel! Op de vrij-
dagavond mochten we 
samen met neef Michael, 
Iris en Judy mee naar de 
afsluiting. Het was eerst 
even slecht weer maar daarna kon-
den we alle mooie spullen gaan bekijken. Wat hadden die kinderen 
hun best gedaan, zeg. Er was zoveel te zien dat dit verhaal te kort is 
om hier neer te zetten. Wil je dus meer lezen of meer zien,, kijk dan 
op onze site. Kijk je mee? Kom, dan vertellen we jullie de rest van 
het verhaal op internet. Dus snel kijken maar: 

“Dag Luuk, Dag Saar, kushandje en zwaaien maar!”
Lees verder op www.luukensaar.nu | Deel 18.2

 ‘Luuk en Saar bezoeken de kindervakantieweek in Gerwen’.
Deel 18.1 

Hallo Lindekids, leuk dat jullie ons verhaal van deze week weer willen 
lezen.
Nou wat was het slecht weer hè de afgelopen dagen? Maar dat 
maakt ons niet uit want we hebben weer hele leuke dingen gedaan.
Vorige week zijn we naar de kindervakantieweek geweest in Ger-
wen. Nou dat was echt heel leuk! En wat waren er veel kinderen. Drie 

dagen lang zijn de kinderen 
van Gerwen bezig geweest 
met allemaal leuke dingen. 
En het heette “Kunst met een 
grote G”. Ze maakten allemaal 
mooie dingen die je kunt 
vinden in een museum.
Er waren ook heel veel men-
sen die de kleine kinderen 

Stel je vraag aan Luuk en Saar! En misschien kom jij 
volgende week wel in de krant te staan.

Deze week:
met Luuk & Saar

met Luuk & Saar

Nou Guusje, 

Wij slapen niet, maar gaan wel 
om 19.30 uur naar bed

Guusje Braam, 6 jaar
Crijnsschool Nuenen

Hoi Luuk enSaar, 
ik ga om 19.30 uur naar bed en jullie?

Lees verder op www.luukensaar.nu
Scan de QR-code in met je tablet of smartphone.
Hier vind je foto’s, tekeningen en alle andere 
weetjes over dit artikel en natuurlijk Luuk en Saar.

Nederlandse 
taalles in het 
Vrouwencentrum 
'De Vlinder'
Donderdag 28 augustus begint Vrou-
wencentrum ‘De vlinder’ weer met de 
taalles. Het is voor vrouwen uit het 
buitenland, die Nederlands willen le-
ren of verbeteren. Doel is elkaar te 
ontmoeten en te leren hoe het hier in 
de maatschappij gaat. Lezen, luiste-
ren, schrijven, maar vooral spreken, is 
erg belangrijk. Er worden samen aller-
lei interessante onderwerpen gekozen. 
U bent welkom, welk niveau van de 
taal u ook hebt. Er zijn drie docenten 
en er kunnen dus groepjes gemaakt 
worden op niveau. U bent van harte 
welkom van 09.30 uur tot 11.30 uur in 
‘De Vlinder’ Sportlaan 12 Nuenen.

Poolse kinderen voor de laatste 
keer op vakantie in Nuenen
Van 13 tot en met 27 juli hebben een vijftiental Poolse kinderen twee weken 
lang in gastgezinnen gelogeerd. De kinderen hebben genoten van een 
prachtig vakantieprogramma. Het was voor de vijfentwintigste en tevens 
laatste keer dat er Poolse kinderen naar Nuenen kwamen.

Ruim anderhalf jaar geleden heeft de 
Stichting Poolse kinderen in Nuenen 
het besluit genomen haar werkzaam-
heden te beëindigen. De belangrijkste 
reden hiervoor was: het in afnemende 
mate kunnen vinden van voldoende 
gastgezinnen, die bereid zijn 2 weken 
lang tijdens de zomervakantie 2 Pool-
se kinderen te laten logeren.

In de afgelopen 25 jaar hebben onge-
veer 400 Poolse kinderen in Nuenen 
van een onbezorgde vakantie kunnen 
genieten en hebben heel veel Nuenen-
se mensen zich als vrijwilliger ingezet. 
Niet alleen als gastgezin of bestuurs-
lid, maar ook als tolk, videomaker, fo-
tograaf enzovoort.
Ook heeft de Stichting al die jaren 
hulp gehad van heel veel sponsors. 

Leerlingen van Pleincollege Nuenen 
en Basisschool De Nieuwe Linde heb-
ben bijvoorbeeld jarenlang de lootjes 

Foto: Anneriet Driessen

Kimberly maakt dit schooljaar 
een dubbele nieuwe start
 
Kimberley start het nieuwe schooljaar in de brugklas. Het is spannend hoe 
het op haar nieuwe school zal gaan. Het is extra spannend omdat Kimberley 
afgelopen zomer bij pleegouders is gaan wonen. Zij kan door omstandighe-
den niet bij haar ouders opgroeien. Na een verblijf van een aantal maanden 
bij crisisopvangouders, heeft ze nu weer een eigen plek waar ze tot haar 
achttiende kan blijven. Met de steun van haar nieuwe pleegouders hoopt 
Kimberley op een goede start in de brugklas zodat ze haar havoadvies waar 
kan maken.

Open Huis bij pleegouders 
Kimberley heeft gelukkig onderdak 
gevonden, maar voor tientallen ande-
re kinderen zoeken we nog steeds 
pleegouders. In het bijzonder voor 
kinderen van 10 jaar en ouder is het 
lastig om pleegouders te vinden. Daar-
om organiseert Pleegzorg Nederland 
onder het motto ‘Ontdek de pleegou-
der in je buurt’ op zaterdag 4 oktober 
een ontmoeting bij pleegouders thuis. 
Met deze landelijke ‘open-huizen-dag’ 
willen de pleegzorgorganisaties de 
aandacht vestigen op het belang van 
pleegzorg en het schrijnende tekort 
aan pleegouders in ons land. Honderd 
pleeggezinnen openen die dag hun 
deuren voor het grote publiek. 
Meer informatie over de actie ‘Ontdek de 

pleegouder in je buurt’, de deelnemende 
pleeggezinnen en pleegzorg in het alge-
meen staat op www.pleegzorg.nl

Deze actie is onderdeel van de cam-
pagne ‘Ontdek de pleegouder in jezelf ’, 
die in 2011 is gestart. Afgelopen jaar 
zijn 3.325 nieuwe pleegouders geac-
cepteerd. Dat is 9% meer dan in 2012. 
Met deze ‘Open-huizen’-actie hoopt 
Pleegzorg Nederland de stijgende lijn 
verder voort te zetten. 
Een pleeggezin is het beste alternatief 
voor kinderen die niet bij hun eigen 
ouders kunnen opgroeien. Vorig jaar 
hebben 21.606 kinderen voor korte of 
langere tijd gebruik gemaakt van 
pleegzorg dankzij de inzet van 16.065 
pleeggezinnen. www.pleegzorg.nl

van de loterij verkocht. Het bestuur 
wil al die mensen hartelijk danken. 
Ook het gemeentebestuur, dat ieder 
jaar de Poolse kinderen op een leuke 
en gezellige manier ontving in het ge-
meentehuis en de Poolse kinderen 
daar een leuk presentje aanbood. 

Reünie
Ter afsluiting staat er in september 
een reünie voor betrokkenen op het 
programma en is er in mei 2015 een 
slotbijeenkomst in Pilchowice. 

Eerste openlucht-
bioscoop kasteel Croy
 
Op zaterdagavond 30 augustus wordt 
voor de eerste keer een openlucht-
bioscoop georganiseerd in de tuin 
van kasteel Croy in Aarle-Rixtel. On-
der het genot van een hapje en drankje 
uit de streek kunnen bezoekers kijken 
naar de kaskraker American Hustle. 
Na het succes van de culinaire wande-
ling ‘de smaak van Croy’, biedt streek-
ontwikkeling Croy hiermee een nieuw 
evenement voor inwoners uit de regio. 
De toegang is gratis. Er zijn beperkt 
plaatsen beschikbaar, dus van te voren 
reserveren via de website is noodzake-
lijk. www.zomeravondbijcroy.nl. 

De openluchtbioscoop is een initia-
tief van Stichting Streekontwikkeling 
Croy en het Interreg IVb project 
PURE Hubs. Samen willen zij inwo-
ners en recreanten laten genieten van 
het landschap en de streekproducten 
die Landgoed Croy te bieden heeft. 
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Boeiend programma 
Seniorenkoor “Vogelenzang”
Seniorenkoor “Vogelenzang”, een van de subverenigingen van KBO Lies-
hout, is op maandag 18 augustus jl. gestart met de repetities voor het zang-
seizoen 2014 / 2015.

Historie
Op 14 mei 1975 is gemengd koor “Vo-
gelenzang” officieel van start gegaan, 
onder de paraplu van seniorenvereni-
ging KBO Lieshout. In de loop der ja-
ren is de naam gewijzigd van Oude-
renkoor “Vogelenzang” in de huidige 
naam Seniorenkoor “Vogelenzang”. 
Het koor staat al ruim 7 jaren onder 
leiding van dirigent Arie Ketelaars. Pi-
anist Wim Ederveen verzorgt al meer 
dan 9 jaren de muzikale begeleiding. 
Het 4-stemmig koor telt nu 42 leden, 
waarvan 27 dames en 15 heren, in de 
leeftijden van 59 tot 88 jaar. In mei 
2015 viert het koor haar 40-jarig be-
staan.

Op dinsdag 7 oktober 2014 treedt het 
koor op, tijdens de Kempische Zan-
gersdagen, voor ouderenkoren, in Ge-
meenschapshuis “Den Tref” in Ha-
pert.

Het jaarlijks hoogtepunt van Senio-
renkoor “Vogelenzang” is het organi-
seren van de eigen korenmiddag, op 
de derde woensdag in november in 
het Dorpshuis in Lieshout, waar di-
verse regionale seniorenkoren optre-
den, met in totaal meer dan 250 koor-
leden. 
In december 2014 zijn voor het koor 

reeds een aantal uitvoeringen vastge-
legd, tijdens Kerstvieringen, in o.a. 
Lieshout, Sint Oedenrode, en Hel-
mond.

Ook voor 2015 zijn al afspraken ge-
maakt. Op zondag 29 maart 2015 
neemt het koor deel aan het Lentecon-
cert in Aarle-Rixtel, georganiseerd 
door Gemengd Koor “Euphonia”,maar 
het belangrijkste programmaonder-
deel in 2015 is natuurlijk het 40-jarig 
koorjubileum, wat gevierd wordt op 
zondag 31 mei 2015, met een uiterst 
gevarieerd programma.

Ledenwerving
Het koor wil graag verder groeien en is 
op zoek naar zangers en zangeressen, 
met name naar heren, zowel tenoren 
als bassen, maar ook dames zijn van 
harte welkom. Het seniorenkoor repe-
teert elke maandagmiddag, van 13.15 
uur tot 15.15 uur, in Lieshout, in de 
Sint Servatiuskerk. U bent van harte 
welkom om eens een repetitie bij te 
wonen. Voor vragen kunt u contact 
opnemen met voorzitter Wim Ver-
hoeven (0499-423425), secretaris 
Jeanne van de Ven (0499-422674), of 
penningmeester Henk Vogels (0499-
421220) en dirigent Arie Ketelaars 
(0499-425071).

Kortingsbon voor     
De Tuinen van Appeltern   
bij Tuincentrum Soontiëns
In De Tuinen van Appeltern wordt momenteel gewerkt aan een duurzame, 
natuurlijke en milieuvriendelijke tuin: de Wilde Weelde Wereld. Deze 5.000 
m² grote tuin is een gezamenlijk project van Wilde Weelde, de vakvereni-
ging van duurzame ondernemers in het groen. De tuin biedt inspiratie voor 
iedereen die zijn tuin mensvriendelijk, diervriendelijk en natuurlijk in wil 
richten. 

Eén van de initiatiefnemers van het 
project is Tuincentrum Soontiëns uit 
Eindhoven. Bij het tuincentrum is een 
kortingsbon verkrijgbaar. Met deze 
kortingsbon krijgt iedere bezoeker tot 
en met 15 november € 5,= korting op 
de entreeprijs van De Tuinen van Ap-
peltern. Uiteraard is deze bon ook op 
30 augustus geldig. 

Al deze tuinen liggen in een grotere 
tuin met waterpartijen, een zwemvij-
ver, bloemrijke stadsborders en impo-
sante gestapelde muren die een door-
kijk geven naar het buitengebied. De 

Voorbeeld van een tuin met waterpartij.
Foto: Joost Duppen

Syngry
Een nieuw product in het Laco sport-
centrum Nuenen is de Syngry. Een ap-
paraat waar je in groepsverband oefe-
ningen gaat doen. Ultra modern met 
vele mogelijkheden. Alle spieren in je 
lichaam kunnen gebruikt en getest 
worden. Er worden diverse groepstrai-
ningen gepland maar ook individueel 
kan men dit apparaat gebruiken. 

2000 m2 sportplezier
Laco sportcentrum Nuenen heeft 
zo’n 150 werkplekken en 2000 m2 
sportvloer, waar niemand op een ap-
paraat hoeft te wachten, squashba-
nen om je uit te leven, een lounge 
voor de members met gratis koffie, 
een zwembad om te ontspannen en 
een sauna en whirlpool om te relaxen. 
Voor informatie Laco Nuenen, Sport-
laan 4-6, Nuenen. Tel. 06-50203962. 
www.laco.eu

Ultra moderne Cardio
De nieuwe cardio apparaten die er 
gekomen zijn hebben alles wat een 
gast zich wenst. Er zijn fietsen, loop-
banden en crosstrainers met ieder 
een eigen scherm waarop men kan 
fietsen of wandelen door de Grand 
Canyon, de Alpen, door Parijs of wel-
ke stad en streek dan ook. Je hebt 
dan echt het idee dat je elders bezig 
bent. Maar op de schermen kan men 
ook internetten en je eigen program-
ma thuis bekijken. Je kunt zelf inlog-
gen op wat je in de praktijk gedaan 
hebt met alles er op en er aan. Hart-
slag, verbruikte calorieën, afstand en 
noem maar op. Je kunt ook TV kijken 
en je eigen favoriete programma op 
zetten en volgen. Met een koptele-
foon is alles te volgen. Je kunt ook 
een I-Phone aansluiten en je eigen 
muziek meebrengen of een USB 
stick gebruiken voor muziek. 

Nieuwe krachthoek.
Ook voor degene die meer houdt van 
de krachttrainingen kan terecht in een 
nieuwe afdeling. Alle gewichten, dum-
bells en bankjes zijn vernieuwd. Alle 
stangen zijn van zogenaamde Olym-
pische afmetingen en kwaliteit. Alles is 
op een nieuwe verende vloer die het 
vallen van een gewicht kan dragen. 

Advertorial

Fitness Laco Nuenen vernieuwd
Er is de laatste maanden hard gewerkt om de fitness in het Laco sportcen-
trum Nuenen up-to-date te krijgen. Er zijn diverse nieuwe apparaten geko-
men, er is gekozen voor een andere opstelling en de indeling is veranderd. 

Het Nuenens Mannenkoor   
in de Warande
 
Iedere zondagmiddag van mei tot en met begin oktober vinden er op het 
Carat-Paviljoen, in stadswandelpark de Warande, Carat-concerten plaats. 
Diverse muziekstijlen passeren de revue van jazz tot pop en van klassiek tot 
blaasmuziek. 
 
Programma zondag 24 augustus:
12.00 uur, La Vita
Zangvereniging La Vita bestaat uit ongeveer 50 leden verdeeld over 4 stemgroe-
pen. Ze worden begeleid door muzikaal leider Dan Loredan op piano, het com-
bo bestaat uit een basgitarist en een drummer. 
www.zangvereniginglavita.nl 

13.15 uur, Het Nuenens Mannenkoor
Het Nuenens Mannenkoor kenmerkt zich in het bijzonder door de koppeling 
van een degelijke muzikale ontwikkeling aan een plezierige onderlinge band. 
Het koor is één geheel van mannen die plezier hebben in zingen alsmede in de 
informele omgang met elkaar. Het repertoire is breed. Enerzijds zingen ze tij-
dens feestelijke optredens en concerten, anderzijds dragen ze ook bij aan bij-
zondere kerkelijke hoogtepunten, zoals bijvoorbeeld het jaarlijks opluisteren 
van de hoogmis in H. Clemenskerk in Nuenen op Eerste Kerstdag. 
www.nuenensmannenkoor.nl 

14.15 uur, Poco Loco Valkenswaard
Poco Loco is een swingend en gezellig orkest uit Valkenswaard dat hoofdzake-
lijk Spaanse en Zuid-Amerikaanse muziek, zeg maar Latin-muziek speelt. Poco 
Loco staat onder leiding van de bekende Veldhovense dirigent Stef Bazelmans. 
Het orkest telt 23 muzikanten (blazers, bas, percussiegroep). etc. 
www.vivapocoloco.nl 

leden van Wilde Weelde zijn trots op 
hun tuin en willen dat graag met het 
publiek delen. Daarom organiseren zij 
op zaterdag 30 augustus een bele-
vingsdag. Er is veel leuks te beleven: 
workshops, lezingen, rondleidingen 
en een groene markt. Ook wordt er 
ecologisch tuin- en ontwerpadvies ge-
geven door Wilde Weelde-hoveniers 
en -ontwerpers. 

Meer informatie over Wilde Weelde 
vindt u op de website: www.wilde-
weelde.org. En op www.facebook.
com/wildeweelde 

Inloopochtend 
Kiekeboe start weer!
Dinsdag 26 augustus begint weer de 
eerste inloopochtend van Kiekeboe na 
de grote vakantie. Vanaf 09.30 uur 
kunnen de kindjes weer fijn spelen 
met elkaar en staat er ranja en fruit 
voor ze klaar. Voor de ouders en/of 
verzorgers is er natuurlijk koffie!

Heb je ook kindje(s) van 0 tot 4 jaar? 
En zin in een gezellige ochtend waar 
de kindjes kunnen spelen met bijvoor-
beeld bouwblokken, kruipmatten, 
fietsjes, knutselmateriaal enz. en jij 
andere ouders kunt ontmoeten en 
eventueel vragen bespreken omtrent 
opvoeding/verzorging. Kom gerust 
ook eens binnenlopen! Inloopochtend 
Kiekeboe! wordt iedere dinsdagoch-
tend gehouden van 09.30-11.00 uur op 
de hoofdlocatie van basisschool ‘De 
Rietpluim’ naast de BSO ruimte. De 
ingang voor Kiekeboe is via de hoofd-
ingang van het gebouw. De ochtend 
wordt verzorgd door vrijwillige gast-
vrouwen die zelf ook kleine kinderen 
hebben. Voor meer informatie: 
www.kiekeboenuenen.blogspot.com 

Groeizaam Nuenen
In de tuin van de familie de Jonge aan 
de Laan ter Catten groeit een cour-
gette van inmiddels 115 centimeter. 
Met recht een reuzecourgette ge-
noemd. Op de foto dochter Nadine 
naast de enorme courgette.
Rond de Linde is benieuwd of er in 
Nuenen meer van dit soort uit de klui-
ten gewassen groente of fruit te vin-
den is en hoe groeizaam de grond in 
Nuenen kan zijn. Laat het ons weten.

Tweede 
wijkverpleegkundig 
spreekuur van start
Op verzoek van velen woonachtig in 
de Jo van Dijkhof en omgeving start 
Archipel Thuis met een tweede wijk-
verpleegkundig spreekuur op de vrij-
dag tussen 10.30 en 11.30 uur in de 
Gasterij Jo van Dijkhof in het kantoor 
van de teamleider facilitair. Het eerste 
spreekuur is op 22 augustus. Het an-
dere spreekuur in Medisch Centrum 
aan de Berg is op dinsdag tussen 11.00 
en 13.00 uur.
Door de bezuinigingen van de over-
heid staat de thuiszorg onder druk. 
Ouderen moeten langer zelfstandig 
thuis wonen. Archipel Thuis speelt op 
deze veranderingen in door onder an-
dere de inzet van wijkverpleegkundi-
gen. Met de inzet van wijkverpleeg-
kundigen beoogt Archipel Thuis dat 
er directer contact is met de huisarts, 
de fysiotherapeuten, het ziekenhuis of 
andere instanties, waardoor proble-
men vroegtijdig gesignaleerd en aan-
gepakt worden. De insteek is ouderen 
zolang mogelijk zelfstandig thuis te 
laten wonen. U bent van harte wel-
kom om kennis te maken en uw vra-
gen te stellen. Hier zijn geen kosten 
aan verbonden.
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Uitzendingen LON-TV
Vanaf zondag 24 augustus NIEUW op LON-TV:
•	 Voorbeschouwing	op	de	Verenigingsmarkt.	Deze	wordt	gehouden	op	zon-

dag	31	augustus	van	12.00	tot	17.00	uur	in	het	Park;
•	 Zomerfeest	van	de	Dorpswerkplaats;
•	 Concours	hippique	St	Clemens	Nuenen;
•	 Voortgang	proces	transitie.	Een	vervolg	op	een	eerdere	uitzending.	Status	

van	de	Nuenense	gemeente	in	deze	sociale	proces	omwenteling.

Dit	programma	wordt	dagelijks	uitgezonden	om	11.00,	14.00,	17.00,	19.00,	
21.00	en	23.00	uur.	
Heeft	u	een	idee	of	een	tip	voor	een	reportage?	
Wij	horen	graag	van	u!	Onze	studio	in	het	Klooster	is	dagelijks	geopend	van	
10.00	tot	12.00	uur.	Loopt	u	gerust	even	binnen.	Of	stuur	een	e-mail	naar:	
tv@omroepnuenen.nl

Open Les T'ai Chi Ch'uan en Qi Gong 

Bewegingsleren uit China voor een 
lang leven in goede gezondheid 
Al meer dan 20 jaar verzorgt T'ai Chi School Goudswaard lessen T'ai Chi 
Ch'uan en Qi Gong in Brabant. Op maandag 1 en donderdag 4 september, 
worden er in Nuenen door T'ai Chi School Goudswaard open lessen gegeven.

Iedereen	die	eens	kennis	wil	maken	met	
deze	Chinese	gezondheids-	en	zelfver-
dedigingskunst,	 kunnen	 vrijblijvend	
aan	de	open	les	deelnemen,	aansluitend	
zal	er	een	cursus	van	start	gaan.
Binnen	 de	 lessen	 zal	 de	 meeste	 aan-
dacht	uit	gaan	naar	'relatief '	eenvoudige	
oefeningen	die	vrij	snel	zelfstandig	thuis	
uitgevoerd	 kunnen	 worden.	 De	 oefe-
ningen	verbeteren	de	algehele	gezond-
heid,	 waardoor	 ziekten	 voorkomen	
kunnen	worden	en	tevens	genezen.
In	 China	 worden	 de	 oefeningen	 al	
eeuwen	 gezien	 als	 het	 belangrijkste	
onderdeel	 van	 de	 Traditionele	 Ge-
neeskunde	op	het	gebied	van	de	zelf-
genezing.	
Er	 zijn	 o.a.	 oefenseries	 tegen	 nek-,	
schouder-	 en	 rugklachten,	 slaappro-
blemen,	 spierblessures,	 stress,	 hart-,	

BC Lieshout   
terug van vakantie
Op	woensdag	27	augustus	2014	pak-
ken	de	badmintonners	van	Badminton	
Club	Lieshout	de	rackets	weer	op.	Dan	
beginnen	de	wekelijkse	speelavonden	
weer	van	deze	sportvereniging	en	zijn	
nieuwe	leden	van	harte	welkom.	
De	 jeugd	 van	 Badminton	 Club	 Lies-
hout	begint	om	18.30	uur.	Zij	 spelen	
tot	19.30	uur	en	sommigen	 tot	20:00	
uur.	Dat	doen	ze	onder	leiding	van	een	
trainer	 en	 met	 behulp	 van	 enkele	
jeugdbegeleiders
Ook	senioren	zijn	natuurlijk	van	harte	
welkom.	Zij	spelen,	op	dezelfde	woens-
dagavonden,	vanaf	20:00	uur.	Voor	se-
nioren	 is	 er	 geen	 verplichte	 training:	
iedereen	mág	deelnemen	aan	de	 trai-
ning,	die	wel	gefaciliteerd	wordt	en	om	
20.20	uur	begint.	Als	je	niet	traint,	kun	
je	vrij	spelen	op	de	resterende	banen.	
Dus:	 ook	 voor	 senioren	 zijn	 er	 geen	
drempels	 of	 andere	 belemmeringen	
om	eens	uit	te	komen	proberen	of	bad-
minton	een	sport	voor	jou	is.

St Anna Gilde anno 2014

De	 bewaarde	 attributen	 bestaande	 uit	
vaandelstok,	 vaandel	 uit	 het	 jaar	 1748	
en	 een	 aantal	 sjerpen,	 worden	 nog	
steeds	 gebruikt.	 Voor	 de	 oud	 Neder-
wettennaren	 liggen	 namen	 als	 Dorus	
Coolen,	 Sjefke	 Coolen,	 Janus	 Habra-
ken,	Hannes	de	Vries,	 Janus	Migchels,	
Sjef	 v.	 Kasteren	 en	Hannes	 Smits	 nog	
vers	in	het	geheugen,	al	zijn	ze	al	ruime	
tijd	niet	meer	onder	ons.	Op	het	ogen-
blik	 zijn	 er	 ook	 markante	 leden,	 Jack	
Kluijtmans,	(al	jaren	de	beschermheer)	
Sjef	Theunisse,	 Frans	 Sanders	 en	Bert	
de	 Vries	 (25	 jaar	 voorzitterschap)	 Jan	
van	 Rooij	 en	 Theo	 Coolen	 die	 helaas	
onlangs	 is	 overleden.	 Zij	 hebben	 de	

Verstuurd vanaf mijn iPad

Falafel
Door Elwien Bibbe
Ik	heb	altijd	al	eens	ergens	reclame	voor	willen	maken.	En	dat	doe	ik	dus	nu:	het	
allerlekkerste	pitabroodje	met	falafel	koop	je	in	het	tentje	tegenover	de	Muntto-
ren	in	Amsterdam...	
Ik	heb	ook	altijd	al	eens	goed	assertief	willen	zijn.	En	zo	liet	ik	mijn	lauwe	cap-
puccino	in	The	Eye,	het	filmmuseum,	ook	in	Amsterdam	vervangen	door	een	
nieuw.	En	dat	zou	ik	veel	vaker	moeten	doen...
Voor	het	lekkerste	broodje	falafel	is	wel	wat	eigen	expertise	vereist,	want	je	moet	
het	pitabroodje	met	de	sla	en	de	falafel	wel	zelf	verder	opmaken.	En	daarbij	dien	
je	de	sauzen	met	de	nodige	voorzichtigheid	te	doseren....	Even	een	paar	druppels	
op	de	rug	van	je	hand,	je	tong	eroverheen	en	je	weet	welke	groene	smurrie	je	doet	
blaffen	als	een	draak....	Ik	ben	op	dit	gebied	ervaringsdeskundige...	De	tomaatjes,	
komkommer,	het	rode	uitje,	de	gele	pepertjes	en	de	rest	van	de	toppings	zijn	de	
onschuld	zelve.	Cappuccino's	zou	ik	eigenlijk	nooit	meer	moeten	bestellen,	maar	
lekker	thuis	zelf	maken...
Ik	ben	weer	op	weg	naar	Nuenen	en	zit	in	de	trein.	De	verwachte	aankomsttijd	in	
Eindhoven	is	10.27	en	dat	gaat	lukken.

circulatie-	 en	 spijsverteringsstoornis-
sen.	Door	het	beoefenen	van	T'ai	Chi	
Ch'uan	en	Qi	Gong	verbetert	de	ener-
giebalans	 en	 wordt	 het	 immuunsys-
teem	versterkt.
De	lessen	worden	gegeven	door	Rem-
co	 Goudswaard.	 Docent	 T'ai	 Chi	
Ch'uan	 en	Qi	 Gong,	 BOCAM-thera-
peut	 (een	op	de	Traditionele	Chinese	
Geneeskunde	gebaseerde	therapie),	en	
gediplomeerd	docent	Dansexpressie.

Kom	gerust	naar	de	OPEN	LES	op:	
Maandag	 1	 september,	 ‘s	 avonds	 om	
18.00	uur.	
Donderdag	 4	 september,	 ‘s	 ochtends	
om	10.15	uur.	(voornamelijk	Qi	Gong)
Scarabee,	Mantelmeeuwlaan	10,	Nue-
nen.	
www.taichischoolgoudswaard.nl 

groei	 en	 bloei	 van	 het	 gilde	 meege-
maakt	en	het	gevormd	hoe	het	nu	is	ge-
worden.
De	meeste	 vragen	 zich	 af	 vanwaar	 de	
tijdelijke	 onderbreking?	 In	 de	 eeuw	
wisseling	was	 er	net	 als	 nu	 een	 zware	
economische	crisis,	die	invloed	had	op	
diverse	verenigingen	waaronder	Gilden	
en	 andere	 verenigingen.	 Zogenaamde	
slapende	verenigingen.
In	vergelijking	met	de	vorige	tijd	is	het	
niet	 slapende,	 de	 verenigingen	hebben	
te	kampen	met	een	terugloop	van	leden	
en	 een	 te	 kleine	 aanwas.	De	 vrije	 tijds	
bestedeling	 heeft	 een	 andere	 context	
gekregen.	 De	 media,	 de	 elektronica,	
heeft	 het	 sociale	 overgenomen.In	 Ne-
derwetten	kan	men	nog	steeds	met	trots	
terug	 kijken	 op	 onlangs	 het	 jubileum	
van	Doen	en	dat	doen	wij	in	het	week-
end	 van	 23-24	 augustus,	 zowel	 in	 het	
MFA	 en	 op	 het	 terrein	 van	 het	Gilde.	
Zaterdag	wordt	 het	 400	 jarige	 bestaan	
van	 het	Gilde	 gevierd	 en	 zondag	 is	 er	

een	districtsdag	waar	we	van	onze	kring	
de	Gilden	uitgenodigd	hebben	voor	 in	
competitie	 schiet-	 en	 kruisboogwed-
strijden	om	met	elkaar	te	kampen.	Ook	
wordt	net	als	vorig	jaar	acte	de	presence	
gegeven	 bij	 de	Nederwettense	 kermis.	
Er	 kon	met	 het	 luchtgeweer	 op	 orne-
menten	 geschoten	 worden	 waaraan	
voor	de	jeugd	een	prijsje	aan	verbonden	
was	en	voor	de	gevorderden	een	com-
petitie	is	die	de	inleg	als	prijs	heeft.
Vorig	jaar	was	het	een	groot	succes	en	
dit	 jaar	heeft	de	kermiscommissie	een	
andere	invulling	gepland.
Volgens	de	traditie	wordt	er	om	de	twee	
jaar	voor	een	nieuwe	koning	geschoten.	
Op	maandag	18	augustus	is	geschoten	
op	de	vogel,	wie	het	laatste	schot	heeft	
geschoten,	mag	 zich	 twee	 jaar	 koning	
van	 het	 St.	Anna	 noemen	 (Zie	 artikel	
voorpagina).	Er	worden	ook	twee	keer	
per	jaar,	schietwedstrijden	op	het	gilde	
terrein	georganiseerd	in	samenwerking	
met	andere	gilden	van	de	regio.	De	be-
langstelling	groeit	met	de	jaren.
De	 huidige	 generatie	 van	 het	 gilde	 is	
nog	springlevend.	Zie	het	Gildefeest	in	
Soerendonk.	Voor	Nederwetten	mag	er	
aanwas	bijkomen,	heb	je	belangstelling	
voor	het	Gilde	dan	kun	 je	 vrijblijvend	
contact	 opnemen	 met	 Geert	 Beuving	
tel.	040-2417105.

Het is 400 jaar geleden dat het St. Anna Gilde opgericht werd, met een onderbre-
king. Op 1 juli 1932 vond in café van Dorus Coolen een herinrichtingvergadering 
plaats. De oud burgemeester van Nuenen Mr. C.J.T. van Rijckevorsel, pastoor 
J.H.A. van Eyl en schoolhoofd H. Janssen namen het initiatief tot de herinrichting.

LINDEBLAADJES

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

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

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

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

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

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

TE HUUR VOOR OPSLAG: 
75m2. Spegelt 21, Nuenen. 
040-2831679.

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

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

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

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

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

Nagelstudio ALTA GRACE 
PEDICURE-MANICURE 
• Pedicure-Manicure be-
handeling • Voetmassage 
NIEUW! Kleine Pedicure 
behandeling € 15,- (Alleen 
in salon) Lekker mak-
kelijk, ik kom ook bij u 
thuis! Diabetes en reuma 
aantekening. Marieke: 06- 
50 57 11 83.

WARRINK COMPUTER 
SERVICE Voor storing 
of advies op maat. Wij ko-
men bij u thuis. Bel: 06-
40947823. Email: info@
warrinkcomputerservice.nl

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
30 JAAR
ERVARING

24 AUG. VLOOIEN-
MARKT Kastelenplein, 
Eindhoven. 9-16 uur. Gra-
tis entree. bomvol! 06-
20299824.

TE KOOP GEVRAAGD 
ROLLATOR. Lichtge-
wicht rolstoel, douchestoel 
met armleuningen. Tel: 06-
51058996.

SNEL EN BLIND LEREN 
TYPEN? Voor kinderen 
en volwassenen. Bij mij 
thuis, klassikaal of indivi-
dueel in kleine groepjes. 
www.mariannevantol.nl 
Tel. 040-2419274.

T’ai Chi School Goudswaard
Bent u op zoek naar geestelijke en lichamelijke rust?

Wilt u op een plezierige en actieve manier ontspannen?
Wilt u bewuster met uw lichaam omgaan,

bewegen en in beweging komen?
Misschien zijn T'ai Chi Ch'uan en Qi Gong 

dan iets voor u.
Door langzame vloeiende bewegingen uit te voeren leren 

we beter ontspannen en ervaren meer innerlijke rust.
Deze uit China afkomstige oefeningen verbeteren de algehele gezondheid, 

waardoor ziekten voorkomen kunnen worden en tevens genezen.

GRATIS proeflessen T’ai Chi Ch’uan en Qi Gong in NUENEN
 
 Maandag 1 September, ‘s Avonds om 18.00 uur
 Donderdag 4 September, ’s Ochtends om 10.15 uur

 Scarabee, Mantelmeeuwlaan 10, Nuenen

Wees stil als een berg, beweeg als een machtige rivier

www.taichischoolgoudswaard.nl                       tel: 013 5714949/06 41370232

Tilburg                     Nuenen                     Drunen                     Den Bosch

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.

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

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

OPENHUIS
Woensdag 27 

augustus
vanaf 19.00 uur 

Molenstraat 27 Geldrop
www.vu-geldrop.nl

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

Paardensport

Oefenwedstrijden zondag 17 augustus 2014 
Selectie EMK meet zich   
aan Borkel en Schaft
Tijdens deze voorbereidingscampagne kon de selectie van EMK zich meten 
aan de selectie van Borkel en Schaft (v.v. B.E.S.). Het eerste elftal van B.E.S. 
had een week tevoren het Groot Valkenswaard toernooi gewonnen van De 
Valk, Valkenswaard en Dommelen en won eerder van Marvilde. 

Ondanks het feit dat sprake was van 
oefenwedstrijden, was er veel publiek 
komen opdagen. Voor hoofdtrainer 
Toon van der Loo is het duidelijk dat 
de kracht van EMK 1 in de aanval ligt. 
De nieuwe spelopvatting is daarop ge-
baseerd. Ook is duidelijk dat de tegen-
standers (inclusief keeper) direct on-
der druk worden gezet. BES 1 wist 
zich geen raad met het naar voren spe-
lende EMK 1 en had moeite om zich te 
ontworstelen aan deze druk. Bij rust 
stond EMK 1 met 3-1 voor en de score 

liep hierna op naar 5-1. Er werden 
daarbij nog enkele goede kansen ge-
mist. BES 1 kon in de laatste minuten 
nog iets terug doen waardoor de eind-
score 5-3 werd. Het team van EMK 2 
met veel jeugdige talentvolle spelers 
had geen moeite met BES 2 en won de 
oefenpartij met 6-0. 

De supporters hadden het gevoel tij-
dens de derde helft dat de lat maar 
hoog gelegd moest worden voor de se-
lectiespelers van EMK. 

Brabantse titels     
voor Nuenense Ruiters
Afgelopen weekend werden de Brabantse Kampioenschappen Outdoor ver-
reden in St. Anthonis. Diverse ruiters van Ponyclub Prins Willem Alexander 
en Rijvereniging St. Clemens hadden zich geplaatst voor dit kampioenschap.

Onder wisselende weersomstandighe-
den werd er gestreden om de felbe-
geerde titels in het dressuur en sprin-
gen. Maar liefst 4 Brabantse titels 
wisten de Nuenense ruiters in de wacht 
te slepen. Goud was er voor Teddy van 
de Rijt in de hoogste klasse springen bij 
de paarden. Bij de pony’s was er goud 
in het dressuur voor Judith van Gennip 
(DEZ1), Laura van Gennip (CM1) en 
Nikki Nagtegaal (BB).
Mooie prestaties waren er ook voor 
andere Nuenense springruiters. Kir-
sten Kreemers behaalde een mooie 
bronzen medaille met haar pony Kyro 
in de klasse DL en eveneens was er een 
bronzen plak voor Maud de Waard in 
de klasse DB. Max van de Rijt reed met 
beide pony’s naar een hele mooie 4e 
plaats in de hoogste klasse en een 6e 
plaats was er voor Anne Raaijmakers 

met haar paard Happiness in de klasse 
B. Laila Smits won met Dietlof S de 
eerste dressuurproef in het L1. ’s Mid-
dags was het overkampen en dit werd 
beloond met 66% en een 4e plaats. 
Op de Brabantse Kampioenschappen 
zijn ook startplekken te verdienen 
voor de Hippiade in Ermelo. Dit zijn 
de Nederlandse Kampioenschappen 
voor pony’s en paarden in verschillen-
de disciplines. Voor een ruiter of ama-
zone het hoogtepunt in een seizoen. 
Dit jaar wordt het NK voor pony’s ver-
reden op 30 augustus; de paarden ko-
men op 5 en 6 september in de piste. 
Afgevaardigden voor dit kampioen-
schap: Kirsten Kreemers, Max van 
Rijt, Judith van Gennip, Laura van 
Gennip, Dennis Roijakkers, Lisa van 
de Heuvel en Teddy van de Rijt. 
www.p-v-n.nl

Volleybal investeert     
in sporthal
Dit seizoen gaat voor Volleybalvereniging Nuvo’68 een lang gekoesterde 
wens in vervulling. In Sporthal De Hongerman is deze zomer hard gewerkt 
aan de realisatie van een nieuwe veldindeling, waarmee de speelcapaciteit 
groeit van 3 naar 4 velden. Hiermee werden de grootste ruimteproblemen 
voor Nuvo’68 eindelijk opgelost, maar het blijft passen en meten!

Al jaren kampt de binnensport van 
Nuenen met een chronisch tekort aan 
zaalruimte. Voor Nuvo’68 betekent dit 
trainen op onmogelijke tijden in Nue-
nen en uitwijken naar Geldrop voor 
zowel trainingen als wedstrijden. Dat 
dit funest is voor het verenigingsge-
voel, als ook voor de groei en ontwik-
keling van de vereniging is duidelijk. 
“De Nuenense binnensport heeft het 
al jaren moeilijk”, aldus voorzitter Ivo 
Roes. “Om ons heen hebben de nodige 
verenigingen al het loodje gelegd. Ons 
ledenaantal is gelukkig stabiel, dankzij 
grote inspanningen van een gemoti-
veerd vrijwilligerskader. We zien zelfs 
groeikansen, maar gebrek aan zaal-
ruimte reed ons steeds in de wielen”.

De gang van zaken in het afgelopen 
seizoen was voor Nuvo’68 de druppel 
die de emmer deed overlopen. Het 
aantal competitieteams dat voor trai-
ningen moest uitwijken naar Geldrop 
was namelijk bijna even groot als het 
aantal teams dat onderdak had in de 
Hongerman. De eerste stap die toen 
door het bestuur is gezet was het in-
zichtelijk maken van de benodigde in-
vesteringen voor een vierde veld en de 
daarmee samenhangende nieuwe 
veldverdeling. Naast een nieuwe belij-
ning waren immers ook nieuwe vloer-
potten (voor de netpalen) en een 
scheidingsnet over de volle breedte 
van de zaal nodig. De investering 
bleek een vijfcijferig bedrag te zijn. 
Nuvo’68 is een gezonde vereniging, 
maar een dergelijk bedrag kon niet zo-
maar worden vrijgemaakt. Navraag bij 
Gemeente Nuenen en Woningbouw-
vereniging Helpt Elkander (eigenaar 
van de zaal) leerde echter dat enige 
vorm van financiële ondersteuning 
vanuit die zijde niet bespreekbaar was. 
Een zorgvuldig opgesteld terugver-
dienmodel en de bittere noodzaak 
vanuit het oogpunt van continuïteit, 

deden het bestuur toch besluiten het 
plan door te zetten. Na goedkeuring 
vanuit de leden, tijdens een speciaal 
ingelaste algemene ledenvergadering, 
kon Janssen-Fritsen starten met de re-
alisatie. Voorzitter Ivo Roes spreekt 
nog wel een punt van zorg uit. “De fi-
nanciële haalbaarheid van deze inves-
tering staat of valt met het beschik-
baar blijven van de Hongerman voor 
de zaalsport de komende jaren. We 
hopen dan ook van harte dat de Ge-
meente Nuenen hier geen onverwach-
te besluiten in neemt”.

Inloopdagen
Van 25 augustus tot en met 5 septem-
ber worden 2 weken lang inloopdagen 
georganiseerd. De jongste jeugd van 6 
tot 12 jaar is van harte welkom op 
woensdag van 17.00 tot 18.30 uur. De 
competitie-teams (jeugd en senioren) 
trainen op verschillende dagen en tij-
den. Kijk hiervoor op www.nuvo68.nl, 
of stuur een mail naar info@nuvo68.
nl. De midweekcompetitie, recreatief 
volleybal, verwelkomt geïnteresseerde 
dames graag op maandag vanaf 20.00 
uur en de heren op woensdag vanaf 
21.30 uur.

Verrassende winnaars Touwtrekken over water 2014

P R O G R A M M A
VOETBAL
RKGSV GERWEN
Zondag 24 augustus (Bekerprogramma)
RKGSV 1 - Willem II 1 ................... 14.30
RKGSV 2 – Unitas’59 4 .................. 11.00
RKGSV Dames 1 – Maliskamp 2 . 11.00

EMK zoekt nieuwe 
leden voor de D-, 
E- en F-categorie 
EMK zoekt nieuwe leden voor de D-, E- 
en F-categorie. Met de kernwaarden 
Sportiviteit (op- en buiten het veld), Ge-
zelligheid (op- en buiten het veld) en Sa-
men willen deelnemen aan sportieve ac-
tiviteiten, vervult EMK een belangrijke 
maatschappelijk sociale rol binnen Nue-
nen, 't Eeneind en Eindhoven (Tongelre).
Wil je meer informatie of wil je meteen 
lid worden van EMK, neem dan contact 
op met John de Jong via 06-55178488 of 
jongboysnuenen@gmail.com.

Voetballen bij de 
RKSV Nuenen!
Ben jij geboren in 2008 of 2009 en wil 
jij voetballen bij Sport en Spel? Bij de 
RKSV Nuenen zijn nog plaatsen vrij 
bij de 1e en 2e jaars Sport en Spel.
Zie voor meer informatie rksvnuenen.
nl/192/sport-en-spel en meld je aan 
per mail sportenspel@rksvnuenen.nl. 
Tevens is er een informatie avond.
Datum: dinsdag 26 augustus.
Aanvang: 20.00 uur, einde: 22.00 uur.
Lokatie: kantine (Oude Landen).

Voorwaar een topwedstrijd, hoewel 
men bij de RKSV Nuenen wel wat ge-
wend is. Vorig seizoen promoveerde 
Vrouwen 1 naar de hoofdklasse en 
won bovendien de KNVB beker. Ook 
bij de voetballende meiden van Nue-
nen waren verschillende kampioen-
schappen te vieren.
Ook het feit dat er aan het begin van 
het seizoen weer veel meisjes willen 

inschrijven om te mogen voetballen 
bij Nuenen wijst er op dat Nuenen 
voor wat betreft het meiden- en da-
mesvoetbal op de goede weg zit.
Voor deze wedstrijd worden alle 
meisjes- en vrouwenteams uit de om-
geving uitgenodigd om een kijkje te 
komen nemen, maar ook alle andere 
liefhebbers van damesvoetbal zijn van 
harte welkom.

Een opname uit een eerdere wedstrijd uit het damesvoetbal.

Start hardlopen 
met Lonu
Op dinsdag 30 september start het 
programma ‘Loop nu met Lonu’. Het 
programma is voor zowel beginnende 
als ervaren lopers. Onder begeleiding 
van deskundige trainers train je samen 
met je loopmaatjes twaalf weken lang 
iedere dinsdagavond bij Lonu. Daar-
naast krijg je per week een huiswerk-
opdracht, die je een, liefst twee keer 
per week uitvoert. Ook krijg je veel ad-
viezen en informatie over bijvoorbeeld 
voeding, training en kleding. Het pro-
gramma kost € 25,-. Na het programma 
kun je doorstromen in een van de vier 
reguliere groepen bij Lonu. Misschien 
al na een eerste test bij zes weken, of 
anders na deelname aan de afsluitende 
testloop. De eerste training start dins-
dag 30 september om 19.15 uur bij het 
Lonu clubgebouw aan het Wet-
tenseind. Rond 20.30 uur sluiten we af. 
Aanmelden kan via trainers@lonu.nl. 
/ www.lonu.nl

DOEN! KPJ Nederwetten organiseerde op zondag 17 augustus het jaarlijkse 
touwtrekken over water. Dit jaar werd het evenement alweer voor de 35ste 
keer met veel enthousiasme georganiseerd. 

De weersvoorspellingen waren erg 
slecht maar gelukkig was het evene-
ment zeker niet in het water gevallen; 
het had nauwelijks geregend en het 
werd een hele gezellige dag. 
Er waren fotogenieke wedstrijden 
waarbij er veel selfies, foto’s en filmpjes 
gemaakt werden. Er waren erg grappi-
ge wedstrijden zoals een touwtrekker 
die tijdens de wedstrijd nog even kon 
zwaaien naar de tegenstander. Er wa-
ren spannende wedstrijden waarbij het 
zelfs na 2 minuten nog steeds lastig te 
zien was wie er had gewonnen. En er 
waren verrassende wedstrijden: niet 
alle winnaars van vorig jaar konden de 
eer dit jaar hooghouden! Na maar liefst 
20 keer mee te hebben gedaan, ging 
voor de allereerste keer de 1ste prijs 
van de heren naar de Elacinatidko’s. De 
aanhouder wint! 
Bij de dames had ‘De Schrik van Son’ 
drie jaar op rij gewonnen, maar dit jaar 
moest de wisselbeker overgedragen 
worden aan de dames van ‘Wa mak ut 
uit’. Bij de jeugd nam de nieuwkomer 
‘FC Op het Platte Gat’ de 1ste prijs in 
ontvangst. Jeugdteam ‘de Keien’ deed 
met erg veel enthousiasme en plezier 
mee, maar wist net geen punten te be-

halen. Uiteindelijk gingen zij toch met 
een prijs naar huis. Zij mochten de 
aanmoedigingsprijs meenemen. 
Het bestuur dankt iedereen die heeft 
bij gedragen aan deze erg leuke, gezel-
lige en verrassende dag! Bedankt alle-
maal! Tot 16 augustus 2015!

www.doennederwetten.nl

Uitslagen:
Heren:
1ste plaats: Elacinatidko’s
2de plaats: de Schrik van Son
3de plaats: ’t Lamme Handje
4de plaats: Loonbedrijf v. Gerwen

Dames:
1ste plaats: Wa mak ut uit
2de plaats: de Schrik van Son
3de plaats: de dames van Ons Dorp
4de plaats: Mission Impossible

Jeugd:
1ste plaats: FC Op het platte gat
2de plaats: FC de Trekkers
3de plaats: The blackboys
4de plaats: De Keien

Aanmoedigingsprijs 2014: De Keien

Voetbal Top damesvoetbal     
op Oude Landen
 
Zaterdag 23 augustus wordt op het complex van RKSV Nuenen het oefen-
duel PSV/FC Eindhoven - Borussia Mönchengladbach gespeeld. Er wordt 
om 14.30 uur afgetrapt. Deze laatste test voor PSV/FC Eindhoven voor de 
seizoenstart (BeNe League) is gratis toegankelijk voor publiek.
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Heeft u spullen? Hang deze advertentie dan aan uw voordeur! Voor meer info: www.scoutingpantarhei.nl

Scouting Panta Rhei organiseert de jaarlijkse vlooienmarkt ook dit jaar, met veel 

liefde en plezier, voor alweer het 47ste jaar. De uiterst belangrijke opbrengst 

gaat uiteraard naar het verzorgen van diverse speelactiviteiten voor de jeugd 

en het verder inrichten van de blokhut en het omliggende terrein. Inmiddels 

hebben we al een mooie en nieuwe blokhut, waar  onze scoutingleden weer 

met plezier kunnen knutselen, knopen, kampvuurtjes bouwen en spelen. 

Net als andere jaren rekenen wij op uw waardevolle spullen en uw aanwezig-

heid. De vlooienmarkt zal van 12.00 tot 16.00 uur op zaterdag 13 en zondag 
14 September 2014 plaatsvinden in en rond de blokhut aan de Pastoorsmast 

12, Oude Landen in Nuenen.  

Ruim 60 gesorteerde kramen zoals: opbod, kleding, huishoudelijke artikelen, 

boeken, elektrische apparaten, speelgoed en nog veel meer. Natuurlijk is er 

ook een mooi terras met veel lekker eten en drinken, waar je even rustig kan 

genieten van de gezellige sfeer!

Pastoorsmast 12, Oude Landen, Nuenen

Vlooienmarkt 13 en 14 september 2014
12.00 - 16.00 uur. GRATIS Toegang

Ophaalschema:
 Nuenen Zuid: 30 augustus 2014
 Nuenen Noord: 6 september 2014

Het ophalen van de spullen gebeurd dit jaar 
op zaterdag 30 Augustus en 6 September vanaf 
10.00 uur en geldt alleen voor de bewoners 
van Nuenen. Wij hebben Nuenen opgesplitst in 
Zuid en Noord. In Zuid komen wij 30 Augustus 
en in Noord komen wij 6 September langs. De 
scheidingslijn loopt over de Europalaan (links) 
naar de rotonde (Smits van Ooyenlaan) naar 
de kruising (Beekstraat) over de Beekstraat 
richting Helmond. Heeft u spullen die wij kunnen 
gebruiken, hang deze advertentie dan zichtbaar 
aan uw voordeur. Zo zien wij snel dat u spullen 
heeft en komen ze dan ook graag bij u ophalen. 

Wij halen de volgende spullen NIET OP: asbest, 
banken, bedden, computer beeldschermen, 
kasten, koel/vrieskasten, matrassen, plastic (tuin)
meubels, (tuin)tegels, tenten en vloerbedekking.
Zijn we langs geweest, maar u was niet thuis. Dan 
kunt u de spullen ook zelf afgeven op de zaterdagen 
30 augustus en 6 september tussen 10.00 en 16.00 
uur of op werkdagen vanaf 1 t/m 10 september 
tussen 19.00 en 21.00 uur, bij onze blokhut aan de 
Pastoorsmast 12 te Nuenen. Eventueel kunt u een 
afspraak maken om, als het mogelijk is, de spullen 
bij u op te halen. Bel dan 06 - 18 06 07 04 of mail 
vlooienmarktpantarhei@gmail.com

Nuenen Zuid:
Zaterdag 30 Augustus

OPHAALSCHEMA VLOOIENMARKT 2014

Nuenen Noord:
Zaterdag 6 September

Europalaan Sm
its
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Beekstraat

Blokhut van Scouting Panta Rhei
Pastoorsmast 12, Oude Landen, Nuenen

Vlooienmarkt 2014! 
Vlooienmarkt 2014 komt er weer aan. Voor mij als één van de organisatoren is 
het een afsluiting van drie drukke weken. Weken waarin we bezig zijn met een 
gezellige club mensen waarmee we deze ‘vlooien’ verzamelen en sorteren.
Ik heb er zin in, kom gezellig langs op 13 en 14 september!!
En wie weet, zin om ons te helpen???

Carla van Vroenhoven (mede-organisator)

47ste NUENENS GROOTSTE VLOOIENMARKT!
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XL PRINTEN

MULTI
PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

Piano-keyboard lessen
Zowel klassiek als pop.

gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper
Voor info: www.frankhelsper.nl

Tel. 040-2839698 / 06-15653151. Tomakker 40, 5673 LG Nuenen

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

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie
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