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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. 
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Districtsgildedag 
bij jubilerend 
Sint Annagilde
Nederwetten

Vier
80-jarigen 
en 
een gouden 
bruidspaar

Nuenen start 
bekercampagne 
met zege

Het W.I.N. zoekt vrijwilligers 
op de Verenigingenmarkt
Wooninitiatief Nuenen (W.I.N.) is zondag 31 augustus één van de vele deel-
nemers aan de Verenigingenmarkt,  die in en rond het Park zal plaatsvinden. 

In het W.I.N. wonen 18 bewoners met 
een verstandelijke en/of meervoudige 
beperking elk in hun eigen appartement. 
Daarnaast beschikken zij over een aan-
tal gezamenlijke ruimtes. Met behulp 
van zorgaanbieder Prisma wonen de 
mensen zo zelfstandig mogelijk. 

De bewoners van het W.I.N. vinden het 
erg leuk om met allerlei activiteiten be-
zig te zijn. Tijdens de Verenigingen-

‘Waar een dwèrse gemeente 
groots in is!’
Stichting DwersVerband organiseert op zondag 31 augustus in en om Het 
Park en Het Klooster in Nuenen een groots opgezette Verenigingenmarkt. 
En eigenlijk is het veel meer dan dat. Niet alleen verenigingen, maar ook 
andere organisaties op het gebied van sport, muziek, natuur, kunst, cul-
tuur, zorg en welzijn zullen zich die middag presenteren. Wat zij gemeen-
schappelijk hebben is dat ze actief zijn in de gemeente Nuenen c.a. en gro-
tendeels werken met vrijwilligers.

kunnen worden over alles wat in de 
gemeente voor en met elkaar mogelijk 
wordt gemaakt!”

Pendelbussen
Er worden rolstoelvriendelijke pen-
delbussen ingezet. De opstapplaatsen 
en -tijden zijn te bekijken op de site. 
De bussen rijden die middag meer-
dere malen op twee verschillende 
routes. De eerste route loopt van Ger-
wen, Nederwetten naar het Park in 
Nuenen. De tweede route loopt van 
Eeneind, Nuenen-Oost naar het Park. 
De haltes voor de pendelbus zullen 
herkenbaar zijn aan het logo van de 
Verenigingenmarkt. Dankzij de Ar-
chipel Zorggroep is het voor deze 
markt kostenverantwoord geregeld.
Voor meer info over de pendelbussen
zie de website.

Het projectteam. Vlnr: Desiree Straathof, Francis Aerts, Marian Vissers, Richar-
da Silvis, Priscilla Meijer.      (foto: John Geven)

________________________________

Het wordt een middag 
waar men met een goed 
gevoel aan terugdenkt

________________________________

Free-WiFi Nuenen in testfase, test u mee?
Samen met OnsBrabantNet, IT-Pro en NEM Nuenen heeft  de Coöperatie 
OnsNet Nuenen u.a. het initiatief genomen om een gratis WiFi netwerk 
voor Nuenen centrum aan te leggen. Tijdens de vakantieperiode is er door 
de monteurs en IT-ers hard doorgewerkt. Het netwerk is nu klaar en wordt 
de komende weken getest, hopelijk ook door u! 

De Coöperatie OnsNet is erg be-
nieuwd naar uw ervaringen en/of tips. 
Met uw input wil de coöperatie het 
netwerk verder inregelen en afstem-
men op de vraag. Op dit moment zijn 
er 5 WiFi zenders operationeel. Er 
hangen zenders bij: Chinees restau-
rant Tong-Ah, Voorkant van Het 
Klooster, Fiets speciaalzaak De Con-
current , Lampenzaak Billekens en bij 
IT-Pro. 
Hiermee is het Park in Nuenen en een 
deel van de Berg gedekt. 

Kies op uw smartphone, iPad of note-
book voor ‘FREE-WIFI-Nuenen’ en 
vervolgens accepteert u via uw brow-
ser de algemene voorwaarden. Daarna 

kunt u internetten, mailen, filmpjes 
uploaden, wat u maar wilt. Uw erva-
ringen kunt u mailen via het reactie-
formulier op www.connuenen.nl

Met de realisatie van het WIFI-net-
werk  heeft het bestuur van de Coöpe-
ratie één van haar maatschappelijke 
doelstellingen verwezenlijkt. Het be-
stuur van de Coöperatie verwacht dat 
veel Nuenenaren, toeristen en bezoe-
kers van Nuenen blij zullen zijn met 
een goed en betrouwbaar WiFi net-
werk in het centrum. Zeker tijdens de 
vele evenementen in en om het park in 
Nuenen. Na de zomer zal het systeem 
officieel in gebruik worden genomen 
met een officiële opening.

Reünie 
Kerssemakers  
Beek en Donk
 
Op 9 november vanaf 14.30 uur zal er 
een reünie van de fabriek Kerssema-
kers uit Beek en Donk gehouden wor-
den in Cafe/zaal De Tapperij (adres: 
Kerkstraat 22 te Beek en Donk). 

Wie mag er komen? Alle mensen die 
ook maar ooit bij Kerssemakers ge-
werkt hebben. Breierij, spoelerij, nop 
en stopperij, laboratorium, kantine, 
ververij, smederij, stalen kamer, ma-
gazijn, kantoor schoonmakers.
Heeft u interesse, meldt u zich dan zo 
snel mogelijk aan bij de volgende 
mensen (na 18.00 uur)
Lies Kluijtmans / 0492-463245; Anne-
mie Kandelaars / 0492-361088; Han-
nie Van Gend / 0492-464900; Nettie 
Barten / 0624879750.
Ook kun je mailen naar Reuniekersse-
makers@gmail.com. We hebben voor 
geïnteresseerden ook een Facebook-
pagina geopend met foto`s en vrien-
den van Kerssemakers

Mariahout swingt met Gerard
Door Nannie van den Eijnden

In een sfeervol verlicht openluchttheater bracht Gerard van Maasakkers, na 
twee jaar daar te zijn weggeweest, zijn liedjes weer eens ten gehore in Maria-
hout. Samen met slagwerker Arthur Lijten, gitarist Harry Hendriks en toet-
senist Mike Roelofs speelde hij zaterdag 23 augustus het programma ‘Allez’, 
naar het gelijknamige liedje. Een muzikale levensles over gewoon doorgaan, 
doen wat je wilt en jezelf een schop onder je kont geven. Stoppen jezelf op te 
vreten of te vervelen. “Lang genoeg getreuzeld, lang genoeg geneuzeld”.

“Bijna 100 organisaties gaan deelne-
men aan de Verenigingenmarkt”, 
glundert Marian Vissers, voorzitter 
van Stichting DwersVerband. “We 
hadden onszelf een ondergrens van 35 
deelnemers opgelegd, maar het aantal 
inschrijvingen overtreft onze stoutste 
verwachtingen.” Stichting DwersVer-
band organiseert de markt zonder 
winstoogmerk en geheel met vrijwil-
ligers. De markt start om 12.00 uur 
maar om 13.00 uur vindt de officiële 
opening plaats. 

Doel van de Verenigingenmarkt
Vissers vertelt: “Het doel van de markt 
is alle inwoners van de gemeente op 
laagdrempelige en informele wijze te 
laten kennismaken met hetgeen ver-
enigingen en instellingen bieden. Of 
het nu gaat om een culturele of spor-
tieve vorm van vrijetijdsbesteding of 
vrijwilligerswerk op het gebied van 
zorg en welzijn. Deelnemers kunnen 
zich op eigen wijze presenteren en des-
gewenst nieuwe leden en vrijwilligers 
werven. Het is de bedoeling dat het 
een actieve markt wordt: voor jong en 
oud(er), met of zonder beperking. 
Denk bijvoorbeeld aan een demon-
stratie rolstoelbasketbal, ‘Park’schaak 
en ‘open lucht’ bridge, penaltyschie-
ten, broodbakken op een houtvuur, 
een mini-vogeltentoonstelling, een 
slagtunnel van de honk- en softbal-
club. Er komt ook een podium waarop 
muziekverenigingen en koren optre-
dens verzorgen. Eén van de deelne-
mers, het CAN, houdt die middag ook 
haar jaarlijkse open dag in Het Kloos-
ter. De markt wordt een mooie familie-
happening waar bezoekers enthousiast 

Renders: “Het verenigingsleven be-
paalt voor een belangrijk deel het so-
ciale klimaat van een gemeente. 
Daarom is het zo belangrijk dat inwo-
ners zicht krijgen op wat je eigenlijk 
allemaal in de eigen gemeente kunt 
beleven. Hopelijk wordt de gezamen-
lijke markt voor velen de opstap om 
eens iets nieuws te proberen en maakt 
het de stap om ergens aan te gaan 
deelnemen een stuk makkelijker”. 
Ook Fien van Grootel draagt de Ver-
enigingenmarkt een warm hart toe: 
“...omdat deze markt bijdraagt aan in-
zicht en respect en recht doet aan de 
verenigingen naar elkaar toe. Vereni-
gingen motiveren en inspireren el-
kaar, en dat heeft positieve invloed op 
de saamhorigheid in de Nuenense ge-
meenschap. Juist in deze tijd waarin 
veel verenigingen en organisaties het 
moeilijk hebben om zich staande te 
houden, kan deze markt voor hen een 
‘oppepper’ zijn om door te gaan!”
Naast bovengenoemde personen zijn 
ook Sjors Driessen, Kees Rovers, 
Maarten Segers en Vera Habraken lid 
van het Comité van Aanbeveling.

Marian Vissers is de initiator maar 
Stichting DwersVerband is opgericht 
om de Verenigingenmarkt werkelijk 
mogelijk te maken. “Ik ben letterlijk 
gestart met niets: geen geld, geen 
middelen. Alleen een duidelijk beeld 
voor ogen hoe het er zou moeten gaan 
uitzien. We zijn gestart met het wer-
ven van deelnemers en parallel daar-
aan met fondsenwerving. Dat is 

gelukkig goed gegaan” knikt Vissers 
tevreden. “En nu hopen we op veel be-
zoekers en goed weer!”

Jaarlijks terugkerende markt?
“Belangrijk is of de verenigingen en 
vrijwilligersorganisaties hieraan be-
hoefte hebben. Vanuit Stichting 
DwersVerband sluiten we het zeker 
niet uit, maar het gaat om wat zij wil-
len! We willen met de stichting de 
vrijwilligersorganisaties dienen en sa-
menwerking bevorderen. In onze 
ogen helpt het om dwarsverbanden te 
zien en elkaars kracht, kennis en kun-
de te gebruiken. Het zou mooi zijn als 
inwoners en vrijwilligersorganisaties 
in de gemeente elkaar (nog) beter we-
ten te vinden, elkaar durven te (be)
vragen en diensten aan elkaar aanbie-
den en eventueel gaan samenwerken. 
Als de stichting daar een klein steen-
tje aan kan bijdragen, zou dat heel 
mooi zijn.”
www.verenigingenmarktnuenen.nl

markt laten ze hier graag wat van zien. 
Het W.I.N. wil in contact komen met 
vrijwilligers die graag een helpende 
hand toesteken om activiteiten op uit-
eenlopende gebieden met of voor de 
bewoners te ondernemen. Ouders van 
bewoners staan belangstellenden die 
middag graag te woord. De bewoners 
vinden het heel gezellig als u met ze 
komt kennismaken. Het W.I.N. staat te-
genover de ingang van de Kloostertuin.

De eerste liedjes gingen over zijn mo-
eder en vader. Hij bedankte zijn vader 
ervoor, dat die er vanuit de hemel voor 
had gezorgd dat het droog bleef die 
avond. Al snel volgde het lied ‘Mijn 
kind’, waarvoor Mike de muziek heeft 
geschreven en Peer Wittenbols de 
tekst. Ze kregen er de Annie M.G. 
Schmidt prijs voor. 
De levenslustige Gerard deed aan 
‘publieksparticipatie’: hij nodigde zijn 
luisteraars uit om te kiezen tussen 
twee liedjes. Nadat hij de spelregels 
had uitgelegd, vroeg hij: “Is da wa?” 
Het publiek kon kiezen tussen ‘Cis 
Verdonk’ en ‘Achter de schuur’ en 
kwam er niet uit. Gerard gaf het woord 
aan Annelies en zij koos voor het laat-
stgenoemde liedje. De tweede keer 
ging beter. De fans kozen tussen ‘Gij 

en ik’ of ‘Ik wil bij jou zijn’ en Gerard 
zong ‘Gij en ik’. 
Ook nodigde hij het publiek uit om 
mee te swingen en mee te zingen. “Dat 
klinkt toch een bietje als met klumpen 
an” was zijn reactie. Dus het moest 
opnieuw. “Gullie leert snel” conclu-
deerde hij tevreden. Met humor kon-
digt hij altijd zijn laatste liedje aan, 
“Officieel”, waarna er nog enkele num-
mers volgen, zoals ‘Hier heur ik thuis’ 
en ‘Hee, gaode mee?’. Officieel bestaat 
‘Hee, gaode mee’ nu 38 jaar.  
Hoewel het buiten fris was en het pub-
liek in dekens, sjaals en warme jassen 
was gehuld, was het een warme en gezel-
lige avond. Op zondag 31 augustus a.s. is 
Gerard te vinden op de Brabantsedag in 
Heeze. Hij hoopt dat zijn vader ook dan 
voor mooi weer zal zorgen. 

Comité van Aanbeveling 
Diverse prominente inwoners uit de 
gemeente, die samen het Comité van 
Aanbeveling vormen, onderschrijven 
het belang van de Verenigingenmarkt. 
Willem Ligtvoet ziet de markt als “..dé 
kans om je als vereniging te presente-
ren en nieuwe leden en vrijwilligers te 
werven”. Pieter van Wijk beaamt dit: 
“De al te ver doorgeschoten individu-
alisering heeft zijn tijd gehad. Onze 
samenleving vraagt om wederzijdse 
betrokkenheid.” Dit beeld wordt ge-
deeld door Cor Molenaar en Wendy 
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt vanaf 1 
juni 2013 volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
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•	 aan	Stichting	Ezeltjesdag	zijn	vergunningen	en	ontheffingen	ver-
leend voor het organiseren van een buurtbarbecuefeest en het 
evenement “Ezeltjesdag” op 6 resp. 7 september 2014 op het “Jo 
Arts” terrein aan Mulakkers 23 (verzenddatum 22 augustus 2014);

•	 aan	de	bewoners	van	de	Willem	van	de	Laarhof	is	vergunning	en	
ontheffing	verleend	voor	het	organiseren	van	een	straatbarbecue	
op	zaterdag	30	augustus	2014	in	de	Willem	van	de	Laarhof	(ver-
zenddatum 26 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:
Tripod Mobility, Collseweg 10; te Nuenen.

De melding is gedaan in verband met het plaatsen van:
•	 een	lasersnijder;
•	 2	gasflessenbatterijen	voor	stikstof	en	zuurstof	op	het	buitenter-

rein van de inrichting;
•	 een	gashok	voor	het	aansluiten	van	de	gasflessen	op	de	technische	

installatie.

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 A. Vodegel van de Om-
gevingsdienst	Zuidoost-Brabant,	tel.	(088)	3690328.

VACATURE

De gemeente Nuenen zoekt een

AVONDPORTIER M/V
oproepbasis, 15 uur per maand

Algemeen
Als avondportier ben je verantwoordelijk voor het houden van toezicht 
en het bewaken van de toegang van het gemeentehuis tijdens de 
avondvergaderingen en hoorzittingen van de diverse commissies. Je 
taken bestaan voornamelijk uit het ontvangen en verwijzen van de 
commissieleden naar hun vergaderruimte. 

Profiel
Je dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn. Je bent accuraat, klantgericht 
en	flexibel	 ingesteld	en	beschikt	over	goede	sociale	en	communica-
tieve vaardigheden.

Solliciteren?
Kijk voor de volledige vacaturetekst en sollicitatieprocedure op www.
nuenen.nl.

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 22	augustus	2014		 Langlaar	8,	5674	SK	–	vernieuwen	van	een	
    garage (RO, afwijken van de bestemming).

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.

Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij	het	college	van	burgemeester	en	wethouders	is	de	volgende	aan-
vraag om vergunning op grond van de A.P.V. en bijzondere wetten 
ingekomen:
•	 Aanvrager:	Toerclub	Nuenen	voor	het	organiseren	van	een	veld-

toertocht	“Dak	van	Brabant”	op	zondag	12	oktober	2014	in	het	
bosgebied omgeving Nuenen, waarbij wordt gestart vanaf het NKV 
terrein	aan	Wettenseind.

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

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

Nuenen, 28 augustus 2014.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester	en	wethouders	hebben	omgevingsvergunning	verleend	
voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn ver-
zonden op:
•	 19	augustus	2014		 Kerkstraat	10,	5671	GP	–	legaliseren	van	
	 	 	 	 een	blokhut	en	reclamebord	(BOUWEN);
•	 20	augustus	2014		 Beekstraat	7,	5671	CS	–	oprichten	van	een	
	 	 	 	 woonhuis	(BOUWEN	en	RO,	afwijken	van	
    de bestemming).
  
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. 
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	mevrouw	H.	v.d.	Wetering	is	een	vergunning	verleend	voor	het	

innemen van een standplaats voor de verkoop van biologische 
producten op het Vincent van Goghplein op elke zaterdag m.i.v. 6 
september 2014 (verzenddatum 20 augustus 2014); 

•	 aan	bewonersvereniging	Het	Puyven	is	vergunning	en	ontheffing	
verleend voor het organiseren van een buurtfeest op zaterdag 20 
september 2014 op het speelveld aan de oostzijde van de wijk, 
langs het Kikkerpad (verzenddatum 20 september 2014);

•	 aan	Natuurmonumenten	is	een	vergunning	verleend	voor	het	jaar-
lijks houden van een collecte in de periode zoals staat aangegeven 
op	het	landelijk	collecterooster	van	het	Centraal	Bureau	Fondsen-
werving m.i.v. 2015 (verzenddatum 20 augustus 2014);

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
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VERKEER
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.

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

OPENBARE VERGADERING
Commissievergaderingen:
•	 De	vergadering	van	de	commissie	Ruimte	op	2	september	gaat	niet	

door.
•	 De	commissievergaderingen	van	Samenleving	op	3	september	en	

ABZFin	op	4	september	zijn	openbaar,	19.30	uur	commissiekamer	
in het gemeentehuis.

Agenda en bijbehorende stukken staan op www.nuenen.nl . 
Burgers	kunnen	in	deze	openbare	vergaderingen	gebruikmaken	van	
het meespreekrecht.
Neem	daarvoor	contact	op	met	de	griffie:	
tel: 2631679 of email griffie@nuenen.nl

AFVALINZAMELING
Meer	textiel	voor	Humana	gedoneerd	in	Nuenen,	inwoners	bedankt!
In	de	eerste	helft	van	2014	is	meer	textiel	in	de	textielcontainers	van	
Humana gedoneerd door de inwoners van Nuenen. Humana bedankt 
de	inwoners	hartelijk	voor	hun	textieldonaties!	In	vergelijking	met	de-
zelfde periode vorig jaar is duidelijk een stijgende lijn te zien. Er is maar 
liefst	70056	kilogram	textiel	gedoneerd.	Humana	zamelt	het	textiel	in	
de	gemeente	Nuenen	in	opdracht	van	reinigingsbedrijf	BLINK	in.

ENQUETE 
Evaluatie welstandsvrij (ver)bouwen in Nuenen Zuid
In 2010 is het grootste gedeelte van Nuenen Zuid bij wijze van proef 
aangemerkt als welstandsvrij gebied. Dit betekent dat de aanvragen 
om	omgevingsvergunning	met	de	activiteit	'Bouwen'	binnen	dit	gebied	
niet beoordeeld hoeven te worden door de welstandscommissie.  
We	hebben	sinds	de	start	van	de	proef	ongeveer	50	aanvragen	verleend	
met	de	activiteit	'Bouw'	die	dus	niet	meer	zijn	beoordeeld	door	de	
welstandscommissie.	 We	 zijn	 erg	 benieuwd	 naar	 uw	 mening	 over	
deze proef als inwoner van Nuenen Zuid of als aanvrager/gemach-
tigde van een omgevingsvergunning binnen het plangebied Nuenen 
Zuid. 
Wij	 hebben	 daarom	 een	 enquête	 opgesteld	 van	 vijf	 korte	 vragen.	
Hoofdvraag bij deze evaluatie is of Nuenen Zuid welstandsvrij moet 
blijven.
U	kunt	de	enquête	tot	15	september	2014	invullen	via	onderstaande	
link. Deze link is ook te vinden op de website van de gemeente Nuenen 
www.nuenen.nl. 
http://www.qualityoptions.eu/evaluatiewelstandsvrijnuenenzuid 

Alvast	bedankt	voor	het	invullen!

Tennisvereniging De Goudhoek 
viert 40-jarig jubileum
Op zaterdag 30 augustus viert Tennisvereniging De Goudhoek uit Gerwen 
haar 40-jarig jubileum. De Goudhoek is opgericht in 1974 door een groep 
enthousiaste Gerwenaren, die meenden dat ook in Gerwen voldoende ten-
nissers waren, die behoefte hadden aan een eigen vereniging. Het 40-jarig 
bestaan is nu een feit. De leden komen inmiddels niet meer alleen uit Ger-
wen, maar ook uit Nuenen en Eindhoven.
Naast het terrein van voetbalvereniging 
RKGSV aan de Polder zijn toen in eer-
ste instantie 2 betonbanen aangelegd. 
Die zijn later vervangen door 4 gravel-
banen met verlichting. Sinds 2008 
wordt er gespeeld op Smash Court, een 
baansoort met de eigenschappen van 
gravel, maar die ook in de winter be-

speelbaar is. Leden en bezoekers zijn 
hier heel positief over. De keetwagen 
van de beginjaren is in 1985 vervangen 
door een gezellig paviljoen en ook zijn 
er kleedruimtes gebouwd. Kortom: TV 
De Goudhoek heeft een geweldige ac-
commodatie.  TV De Goudhoek is een 
vereniging, die sportiviteit, plezier, 

vriendschap en gezelligheid hoog in het 
vaandel heeft staan. De vereniging wil 
ook dat nieuwe leden zich snel thuis 
voelen. Ter gelegenheid van het 40-ja-
rig jubileum biedt de vereniging een 
snuffellidmaatschap aan voor € 40,-. 
Hiervoor kan men 3 maanden vrij spe-
len en meedoen met tossen, krijgt men 
4 tennislessen en kan men een racket 
lenen. T/m 14 jaar zijn de kosten € 20,-. 
Men mag geen lid zijn van een andere 
tennisvereniging. Aanmelden bij Loes 
Witvoet, tel. 040-2835610 of per e-mail 
2014.rondomdebal@goudhoek.nl;  
Zaterdag 30 augustus vindt het jubile-
umprogramma plaats. Het programma 
start om 13.00 met een tennisclinic 
voor 55+ers, om 14.40 uur gevolgd 
door een tennisclinic voor de jeugd 

o.b.v. Marell Sports. Jeugdleden mogen 
een introducee meenemen. Vanaf 16.00 
uur begint het officiële gedeelte met 
aansluitend BBQ en feest. De gehele 
dag is er een springkussen voor de 
jeugd. www.goudhoek.nl

Sleutelbos gevonden
Er is een sleutelbos gevonden in de 
berm op de hoek Gerwenseweg - Mgr. 
Frenkenstraat. Aan de bos zitten drie 
sleutels, een AH-bonuskaartje, een 
Age Coin (16+ only) en een bruin 
leertje met opschrift. Wie heeft deze 
bos verloren? Neem dan contact op 
via telefoonnummer 283 3458. 

Activiteitenagenda 
Jongerenwerk
De scholen zijn deze week weer be-
gonnen en dat betekent ook dat het 
Jongerenwerk weer van start gaat. De 
toegang tot de activiteiten is gratis. 
Agenda;
Woensdag 15.30-17.00 uur. Meiden-
middag voor meisjes tot 15 jaar in de 
Jongerenhuiskamer aan de Sportlaan.
Woensdag 16.00-17.00 uur. Zaalvoet-
bal (tot 15 jaar) in de Hongerman. 
Woensdag 19.00-21.00 uur. Vrije in-
loop jongeren vanaf 15 jaar in de Jon-
gerenhuiskamer aan de Sportlaan.
Donderdag: 20.00-21.00 uur. Zaalvoet-
bal vanaf 15 jaar in de Jacobushoek.
  



  

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: 29 & 30 AUGUSTUS: 

IJsbergsla ........................... per krop 0,89
Aubergine .............................per stuk 0,99
Reine victoria ................ hele kilo 1,89
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Maandag 1 september:

NW.oogst wittekool panklaar 1/2 kilo 0,69
Dinsdag 2 september:

Prei ................................... panklaar 1/2 kilo 0,89
Woensdag 3 september:

NW.oogst rodekool panklaar .. 1/2 kilo 0,79
Donderdag 4 september:

Gekookte bietjes ........ 1/2 kilo 0,89
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gehele week van 29 aug. t/m 4  sept:

NW.oogst elstar .......... hele kilo 0,99
NW.oogst conferance hele kilo 0,99
Waldorf salade ........... 250 gram 1,59
Perssinaasappels  nw. oogst 10 stuks 1,99

Voor de best
belegde broodjes!!

 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Italiaanse
 weken

Broodjes bestellen? 
Gebruik onze App!

 

Brood van de week
Landbrood deze week € 1,75
_____________________________________________________

Grote aardbeienvlaai 
deze week
(Schelp of hw 13,95)                     nu € 12,95

_____________________________________________________

Iedere maandag
4 Hele broden naar keuze
+ 12 broodjes

 voor € 8,95
_____________________________________________________

Iedere woensdag 
6 Rozijnenbollen € 1,50

  

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

4 Houthakker-
steaks ......................................6,50
Bij 150 gr. Gebr. Kipfilet
100 gr. Kipkerrie salade gratis
Carpaccio Rosso
100 gram .......................................2,45

Allemaal even roerbakken!!!
Varkenshaas in ‘t Groen
100 gram .......................................2,10
Spek en Bonen
100 gram .......................................1,25
Worstjes en Zo
100 gram .......................................1,50

KOOPJE

SNEL KLAAR!

SNEL KLAAR!

SNEL KLAAR!

SPECIAL

_____________________________________________________  

Onze bezorger Jan van Tien bezorgt niet op vrijdag 29 en zaterdag 30 augustus ! 

Bekijk ook onze webshop 
www.slijterijvanlieshout.nl 

Glen Talloch
Scotch whisky 1lt.€14,95

Mil Estrellas, rum
 Wit  of  Bruin 1lt.€13,50

Gorter
Jonge Jenever 1lt.€11,50

Campo de Cristobal
Spaanse Witte en

Rode wijn
Per stuk €5,50 en

  Zes halen vijf betalen
Acties geldig tot en met 18 september  

Workshop

voor info en data
check onze 

website of loop 
even binnen

Parkhof 8, 5671 EX, Nuenen
www.beeldwinkelverhallen.nl
040-2834147

Portretfotografie!

49,-

Sophiastraat 6
5671 XK Nuenen

06-19416234

www.fysiotherapiehendrix.nl

FYSIOTHERAPIE MET EEN NIEUWE VISIE

• Algemeen fysiotherapie
• Oedeemtherapie
• Training met kanker
• Bewegen met l ittekens
• Steunkousen
• Zwangerschapsmisselijkheid
• Medical Taping

Ook geopend buiten kantooruren. 
Huisbezoek mogelijk.

Auto Service Verbroekken

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

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

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

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

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

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

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

jubileum of opening bent u bij ons aan het juiste adres! 
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Cursus voor   
prikkelgevoelige kinderen
Hoog gevoelige kinderen hebben een zeer gevoelig zenuwstelsel waardoor 
prikkels, zoals lawaai, licht, veranderingen, sterker doorkomen dan bij 
andere kinderen. Door al de prikkels die ze binnenkrijgen zijn ze snel afge-
leid en kunnen zich moeilijk concentreren in de groep. 
Hoog gevoeligheid lijkt samen te han-
gen met een actieve rechter hersen-
helft. Via de rechterhersenhelft zijn 
we vooral ingesteld op de wereld bin-
nenin onszelf, ons innerlijk weten en 
voelen. Daardoor verwerken ze inko-
mende informatie in een andere volg-
orde. ‘Zien’ gaat voor ‘horen’, ‘beelden’ 
gaan voor ‘woorden’ en ze letten erg 
op de indeling van de ruimte om hen 
heen. 
Hoog gevoeligheid en hoge intuïtie is een 
gave als je zelf kunt bepalen welke prik-
kels binnenkomen en welke niet. Spelen-
derwijs leert uw kind hoe de binnengeko-
men prikkels weer af te voeren en zich af 
te sluiten op de manier die uw kind het 
prettigst vindt. Ook besteden we aan-
dacht aan dat wat u kind hoort, ziet, voelt 
of ruikt te erkennen. Ermee te spelen zo-
dat hij/zij vertrouwen krijgt in wat er bin-
nenkomt en wat hij/zij ervaart ook juist 
is. Het kind leert daar mee om te gaan 
maar ook zich af te sluiten indien nodig. 

Wanneer
Vrijdagmiddag: Wekelijks vanaf 6 sep-
tember: 15.30-16.45 uur Sporthal de 
Hongerman Hoge Brake 3, Nuenen.
Woensdagmiddag: Wekelijks vanaf 3 
september: 13.30-14.45 uur en 15.15-
16.30 uur in Aquamarijn Stratumse-
dijk 57 Eindhoven.

Ook zijn er lezingen in Aquamarijn 
Stratumsedijk 57 te Eindhoven op zater-
dag 30 augustus om 13.00 uur en zondag 
31 augustus om 12.00 uur en in het Ho-
listisch centrum Bisschop Bekkerslaan 
10b te Eindhoven op 3 september om 
19.30 uur. www.praktijk-chenrezi.nl
 

Wensboom voor goede doelen 
op Verenigingenmarkt
De Lions Club Nuenen organiseert al ruim dertig jaar verschillende activi-
teiten om geld in te zamelen voor goede doelen. Ook steken leden regelma-
tig zelf de handen uit de mouwen om sociaal-maatschappelijke initiatieven 
een duurzaam steuntje in de rug te geven. 

De club wil nu graag van u weten welk 
Nuenens goede doel zij volgens u zou 
moeten steunen. Daarom staat er op 
31 augustus een wensboom op de Ver-
enigingenmarkt. 
Op een kaartje kan iedereen zijn of 
haar doel invullen en een motivatie ge-
ven. Voorwaarde is dat de steun die u 
vraagt een duurzame sociale of maat-

Rotaryclub Nuenen verkoopt 
bloembollen voor End Polio Now
Op 31 augustus staat de Rotaryclub Nuenen vanaf 12.00 uur tot 17.00 
uur met een stand op de groots opgezette Verenigingenmarkt in het Nue-
nense Park. De Rotary Nuenen zet zich in voor het wereldwijde project 
‘End Polio Now’. Om geld in te zamelen worden die middag bloembollen 
verkocht.

Rotary International heeft zich sinds 
1985 ingespannen om met allerlei ac-
ties, in Nederland onder de naam ‘Po-
lio de wereld uit’, geld in te zamelen 
om een einde te kunnen maken aan de 
ziekte polio (kinderverlamming). 
Deze acties die in alle delen van de we-
reld Rotaryclubs in beweging hebben 
gebracht, zijn succesvol geweest. In 
1985 kwam polio nog voor in 125 lan-
den en waren er 1000 slachtoffers per 
dag. Door de massale vaccinatieacties 
in samenwerking met de WHO en 

UNICEF werden er 2 miljard kinderen 
in 122 landen gevaccineerd. In 2010 
zijn er nog maar 1349 poliogevallen 
gemeld bij de WHO. Helaas zijn er nu 
weer nieuwe uitbraken van polio in 
landen in Azië en Afrika. Rotary In-
ternational is daarom een nieuwe actie 
gestart onder de naam “End Polio 
Now”. Ook Rotary Nuenen doet weer 
mee. Op de verenigingenmarkt kunt u 
ook kennismaken met deze service-
club. De leden laten u graag zien wat 
ze zoal doen.

schappelijke bijdrage levert aan onze 
samenleving. Kent u een goed doel dat 
wel wat financiële of fysieke steun kan 
gebruiken? Aarzel dan niet om een 
kaartje in te vullen bij de kraam van de 
Lions Club Nuenen. Wie weet wordt 
uw idee geadopteerd door de Lions 
Club voor een van de service- of fund-
raisingprojecten van het komende jaar!

Seniorenvereniging KBO Lieshout 

Sportief, culinair en cultureel
In een vereniging als KBO Lieshout, met 815 leden, zijn veel vrijwilligers 
actief. In het bestuur, in werkgroepen en voor allerlei werkzaamheden, 
zoals het bezorgen van het ledenblad PriKBOrd. Zonder deze vrijwilligers 
zou de vereniging niet kunnen bestaan. Daarom is er ieder jaar een vrijwil-
ligersdag. Dit jaar is er voor hen een kegelmiddag met een excursie op een 
waterbuffelboerderij. De middag wordt afgesloten met een buffet in de tuin 
van de familie Van den Biggelaar. 

Programma
Fietsers zijn op woensdag 3 september 
welkom om mee te fietsen naar de 
Strabrechtse Heide. Een flinke tocht 
van zo’n 45 kilometer. Het vertrek is 
om 09.30 uur vanaf het Dorpshuis en 
men verwacht daar om 14.00 uur weer 
terug te zijn. Aanmelden is niet nodig, 
wel zelf je lunch meenemen. Bij regen-
weer gaat de tocht niet door. 
Samen Uit Eten is een vaste activiteit 
van KBO Lieshout, die elke keer weer 
een groot aantal deelnemers telt. Deze 
keer serveert restaurant De Reiger in 
Zijtaart. een driegangenmenu. Op 
woensdag 3 september worden de 
gasten om 18.00 uur verwacht. Heeft 
u geen vervoer? Laat het even weten 
bij de Inloop. 
De filmcyclus van de vier Laarbeekse 
KBO afdelingen start dit jaar alweer 

voor de zevende keer. Het thema is 
Vormen van menselijke betrokken-
heid en solidariteit. De vier films wor-
den steeds ingeleid door de filosoof 
Philip Verdult. Ook geeft hij leiding 
aan een nabespreking.
Op dinsdag 16 september, 13.30 uur, is 
de eerste film in het Ontmoetingscen-
trum in Beek en Donk.
De serie lezingen over kunstgeschie-
denis start op maandagavond 6 okto-
ber. Dit jaar is de Hofkamer van het 
Franciscushof de locatie. De onder-
werpen zijn de Renaissance en de Ba-
rok in de Westerse Kunstgeschiedenis. 
Spreekster is Ine Pels.
Vanaf dinsdag 26 augustus start de In-
loop weer in het Dorpshuis. Van 10.00 
tot 11.00 uur bent u welkom voor in-
formatie en kunt u zich aanmelden 
voor een activiteit.

Wie haalt het op?

Iedereen in Nuenen geeft graag
Geld geven voor het goede doel, veel Nederlanders doen het graag is uit 
onderzoek gebleken. En gelukkig maar, elke euro wordt bij het Prinses 
Beatrix Spierfonds met dank ontvangen en met zorg besteed. Aan onder-
zoek naar de genezing van spierziekten én aan een beter leven voor patiën-
ten nu. De vraag is alleen, wie haalt de gulle gift in de week van 7 t/m 13 
september op?

Collectanten gezocht
Collecteren kost maximaal twee uur 
tijd en wie collecteert, maakt echt ver-
schil. Er zijn zo’n 600 verschillende 
spierziekten en allemaal hebben ze 
een verlammend effect op de spieren 
en dus op het hele lichaam. Spieren ra-
ken verzwakt of vallen helemaal uit. 
De meeste spierziekten zijn progres-
sief en een groot deel van de mensen 
komt in een rolstoel terecht. Zelfs al 
op zeer jonge leeftijd. In totaal hebben 
meer dan 200.000 mensen in Neder-
land een spierziekte. Eén onderzoek 
kost gemiddeld € 250.000,-. De afgelo-
pen tien jaar heeft het Prinses Beatrix 
Spierfonds bijna € 25 miljoen beschik-

baar gesteld voor wetenschappelijk 
onderzoek, mede dankzij de hulp van 
enthousiaste collectanten. En niet 
zonder resultaat. Dankzij de financie-
ring van het Prinses Beatrix Spier-
fonds is er onder andere een levens-
reddend medicijn voor de ziekte van 
Pompe ontwikkeld en zijn weten-
schappers op de goede weg naar een 
therapie voor de ziekte van Duchenne.
Samen krachtig tegen spierziekten, 
word collectant! Help mee! 

Aanmelden voor de collecte in Nue-
nen kan bij Ria van de Leur (2838283, 
riavandeleur@gmail.com) of Bauke 
Sijtsma (2834822, bauke@onsnet.nu).

Café Ons Dorp 
is het  
Gezelligste Terras 
Bij de Verkiezing van het Gezellig-
ste Terras is Café Ons Dorp uitge-
roepen tot winnaar van de gemeen-
te Nuenen, Gerwen, Nederwetten. 

Café Ons Dorp vertegenwoordigd nu 
de gemeente Nuenen, Gerwen, Ne-
derwetten in de finale van de verkie-
zing die plaats vindt tot en met 10 sep-
tember. Café Ons Dorp strijdt nu 
samen met andere gemeentewinnaars, 
om de provincie overwinning en de 
felbegeerde landelijke titel van het 
‘Gezelligste Terras van Nederland.’ 

Stemmen voor Pink Ribbon 
Alle stemmers maken kans op mooie 
prijzen waaronder een tablet en een 
luxe hotelovernachting voor 2 perso-
nen. Daarnaast doneren de partners 
van de verkiezing voor iedere stem 
waarbij toestemming wordt gegeven 
om nieuwsbrieven van partners te 
ontvangen € 0,05 aan Pink Ribbon. 
Pink Ribbon zet zich in voor de strijd 
tegen borstkanker. De cheque met de 
totale opbrengst van de verkiezing 
wordt tijdens de feestelijke Award Uit-
reiking op 27 oktober aan Pink Ribbon 
overhandigd. 
www.gezelligsteterras.nl

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

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.

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

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.

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.

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

JAN VAN ‘T HOF 
Schilder- en spuitwer-
ken. Voor vakkundig bin-
nen- of buitenschilderwerk. 
Vakmanschap met garan-
tie. Tel: 06 - 21 23 48 96.

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

ZONDAG 7 SEPT. GRO-
TE SPIRITUELE BEURS. 
11-17 uur 4 GRATIS lezin-
gen. 1e 11.30 uur No-Nos-
land. Irislaan 7, Leende. En-
tree € 5,-. Kortingsbon op de 
site www. stichting-deva.nl.

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

TE HUUR
AANHANG
WAGENS

VERKOOP - ONDERHOUD

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040 - 283 20 29

PIANOLESSEN IN 
NUENEN gegeven door 
gediplomeerd en ervaren do-
cente. Voor beginners en ge-
vorderden. Voor info: Noortje 
Sluyter, tel. 040-2843533 
/06-23094787 of kijk op 
www.pianolesnuenen.nl

TE HUUR (FULL- OF 
PARTTIME) IN NUE-
NEN ZUID praktijk- of 
kantoorruimte 2.75 x 6.00 
mtr. M.G.V. keuken, toilet, 
internet, wachtruimte. Vloer 
speciaal geschikt voor fysio 
e.d. Tel. 040-2836365.

TE KOOP GARAGEBOX 
Afmeting ca. 5,7 x 2,9 meter. 
Ligging Bevernelstraat, Nue-
nen. Garagebox is in prima 
staat. € 17.000 kk. Tel. 040-
283 69 24 / 06-198 35 474.

31 AUGUSTUS VLOOI-
ENMARKT Speeltuin Phi-
lipsdorp, a.v. Leeuwen-
hoeklaan 30, Eindhoven. 
9-16 uur. Gratis entree 
bomvol! 06-20299824.

M E G A V L O O I E N -
MARKT  7 september 
Gemert. Sporthal Fitland, 
V. v.d.  Asdonckstraat 55. 
Kraam € 25  06-20299824

Bijlessen
aan kinderen in
het basisonderwijs

Individueel en op maat

Marie-José Knegtel
Vallestap 90 • 5672 BJ Nuenen • Tel. 040-283 81 38
mj.knegtel@onsnet.nu • www.bijlessennuenen.nl

DE MEEST EFFECTIE-
VE EENVOUDIGE  OP-
LOSSING VOOR KALK 
OF SCHIMMELNAGELS!! 
Behandeling met de FOX III 
Laser. Zeer mooie resulta-
ten. Geen  schadelijke medi-
cijnen  meer nodig! INSTI-
TUUT ZILVERSCHOON 
Berg 51, 5671 CB Nuenen, 
telefoon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl.

PERMANENT MAKE-
UP! Altijd een verzorgd 
uiterlijk. Voor perfecte 
wenkbrauwen ook hair-
stroke methode, eyeliners. 
lipliners. Al 15 jaar  erva-
ring GGD- gecertificeerd. 
INSTITUUT ZILVER-
SCHOON Berg 51, 5671 
CB Nuenen, telefoon 040-
2300025. www.instituutzil-
verschoon.nl. 

TE HUUR PRAKTIJK-
RUIMTE bij Instituut Zil-
verschoon voor een aantal 
dagen/dagdelen. Graag re-
ageren via mail naar info@
instituutzilverschoon.nl

TE HUUR (NIEUW) Ap-
partement, omgeving Be-
nidorm/Altea. Met tv, wifi, 
zwembad e.d. Zie www.
casamama.jouwweb.nl  Tel. 
06-51 28 27 15. 

JENL
administratie.nl 

administraties | belastingen | advies
www.jenladministratie.nl 
+31 (0)6 - 53 54 45 94 

“Altijd en overal up-to-date, zonder 
veel extra kosten, tijd en rompslomp”

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.

GARANTIEBEDRIJF

v.d. Wildenberg b.v.
EUROPALAAN 2, 5674 CA NUENEN

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen
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zich had want er is niemand 
droog gebleven, zelfs de 
leiding niet, hihi!
Wooooooooooow wat was 
het daar gezellig zeg!
Neef Michael heeft weer 
heel veel foto’s gemaakt 
dus kom maar eens snel 
op onze site kijken of jullie 
er misschien ook op staan.

Misschien vind je het wel leuk om volgend jaar ook mee te doen 
met de kindervakantieweek? Meld je dan vroeg genoeg aan. 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 19.2

“Luuk en Saar bezoeken de kindervakantieweek in Nuenen”. 
Deel 19.1 

Hallo Lindekids, zijn jullie alweer begonnen op school en hebben jul-
lie een leuke vakantie gehad? Nou wij hebben het heel leuk gehad.
En mocht je iets gemist hebben op onze site kun je alle leuke verha-
len nog even rustig terug lezen.
Maar we zullen eerst vertellen wat we deze week weer hebben mee 
gemaakt.

We zijn namelijk naar de kin-
dervakantieweek in Nuenen 
geweest.
Die werd alweer voor de 
32ste keer gehouden.
Vorige week donderdag had-
den ze daar een echt water-
feest. Het was maar goed dat 
iedereen droge kleren bij 

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

Hoi Britt,

nee wij zijn samen, 
maar hebben al wel 
heel veel vriendjes!

Britt Koelewijn 8 jaar
Crijnsschool Nuenen.

Hoi Luuk enSaar, 
hebben jullie ook broertjes of zusjes?

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.

Willeke van Ammelrooy speelt in 
Agnes van God bij Het Klooster 

Op vrijdag 5 september om 20.15 uur zal het theaterseizoen van Het Kloos-
ter geopend worden middels de try-out van Agnes van God. Een prachtig 
toneelstuk met bekende actrices.

Gelooft u nog in wonderen?
Agnes van God vertelt het verhaal van 
de jonge kloosterling Agnes die bin-
nen de muren van Het Klooster bevalt 
van een kind zonder ooit een man te 
hebben aangeraakt. Dokter Martha 
Livingstone start daarop een onder-

zoek. Martha stuit in het onderzoek 
echter op Moeder Overste die Agnes 
ernstig in bescherming neemt. Maar 
waarom? Als u dit verhaal bekend 
voorkomt dan kan dat kloppen, want 
het toneelstuk werd eerder succesvol 
verfilmd met o.a. Jane Fonda in één 
van de rollen.

De voorstelling is op vrijdag 5 septem-
ber te zien in Het Klooster. De voor-
stelling begint om 20.15 uur en toe-
gangskaarten voor de voorstelling 
kosten € 25,-. Kaarten kunt u bestellen 
via onze website of u kunt van maan-
dag tot en met vrijdag tussen 13.30 
uur en 17.30 uur telefonisch reserve-
ren via het telefoonnummer 040 -284 
33 99. www.hetklooster.org

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leonie van Hoof en Hans Raaijmakers

Barisakker 72, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

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

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

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

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

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

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
COLLSE HEIDE 4 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL

Bevrijdingsevent Brassband Vooruitgang en de Lindespelers:

‘Nuenen zal het zich lang heugen…’
Op zaterdag 18 oktober geven Brassband De Vooruitgang en toneelvereni-
ging De Lindespelers uit Nuenen gezamenlijk een bevrijdingsevent in Het 
Klooster, getiteld: Nuenen zal het zich lang heugen… 

Aan de hand van ooggetuigenversla-
gen, muziek en beelden wordt het pu-
bliek meegenomen naar het Nuenen 
van de oorlogsjaren 1940-1944. In de 
voorstelling proberen De Vooruitgang 
en De Lindespelers deze periode mu-

Oproep deelnemers 
hobby en creativiteits-
markt Gerwen
Werkgroep Leefbaarheid Gerwen or-
ganiseert voor het eerst een ‘markt’ 
voor creatieve mensen uit Gerwen en 
omgeving. Iedereen, ongeacht de leef-
tijd, die een interessante hobby heeft 
en dat wil laten zien aan bezoekers, 
wordt uitgenodigd om deel te nemen 
aan deze markt. De mogelijkheden 
zijn even groot als het aantal hobby’s 
waarmee beoefenaren zich bezighou-
den en kan variëren van beeldhouwen, 
schilderen, glas-in-lood, Tiffany, kaar-
ten maken, modelbouw, jam, honing 
of chutneys maken tot kantklossen, 
breien, gipsfiguren maken of een lied 
of gedicht ten gehore brengen dan wel 
een verhaal vertellen. Hoe groter de 
diversiteit des te groter de kans op 
verwondering. Alles in het teken van 
elkaar ontmoeten. Plaats van hande-
ling: Huijsven, de Huikert 35, Gerwen.
Om de kosten voor faciliteiten en ma-
terialen te dekken, wordt voor in-
schrijven € 5,- per deelnemer bere-
kend. Informatie en aanmelding via 
inschrijfformulier:
werkgroepleefbaarheidgerwen@gmail.
com of de website: 
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl 
onder WLG of telefonisch 06-41102625. 
U kunt aanmelden tot 12 september. 
Ook voor informatie over andere activi-
teiten en diensten kan men terecht bij 
bovenstaande adressen.

Terug van vakantie...
 
Ken je dat gevoel. Net terug van vakantie met die herinneringen aan dat warme 
klimaat, de verfrissende zeewind, prachtig landschap, monumentale gebou-
wen, dat heerlijke etentje met 'n glas verkwikkende wijn; je gezond voelen!

Maar er is deze zomer ook zoveel 
naars gebeurd, dat de alledaagse wer-
kelijkheid niet meer intact lijkt te zijn. 
We zijn met z'n allen bijna gedesoriën-
teerd geraakt! KWF Kankerbestrijding 
afdeling Nuenen c.a. herinnert je er 
daarom aan dat de komende week - 
van 1 tot en met 6 september - de 
grootste collecte van Nederland weer 
van start gaat. In deze week staan in 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten 180 
vrijwilligers op tegen kanker om zo-
veel mogelijk geld op te halen. Een 
enorme organisatie die van levensbe-
lang is, want binnen de kankerbestrij-
ding gaat het om grote thema's. Leven, 
dood, genezen, niet genezen. En om 
geld, heel veel geld. Wordt dat geld wel 

goed besteed? Wordt er niet te veel 
uitgegeven aan preventie? Waarom 
gaan er nog steeds mensen dood aan 
kanker terwijl we elk jaar veel geld op-
halen? Ook in Nuenen? Ja, ook in 
Nuenen, ook in Gerwen, ook in Ne-
derwetten en op het Eeneind.
De plaatselijke afdeling weet op al die 
vragen, in wisselende berichten, ant-
woord te geven. Nu zegt de afdeling te 
weten, dat alle beetjes helpen. Open je 
hart en help mee in de strijd tegen 
kanker. De collectant komt in ge-
noemde week weer bij je aan de deur 
om het geld op te halen.

Namens de afdeling Nuenen c.a.: 
héél hartelijk bedankt.

zikaal en op toneel te verbeelden. De 
nadruk zal hierbij liggen op de gebeur-
tenissen rond de bevrijding van Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten in sep-
tember 1944, nu 70 jaar geleden. De 
voorstelling zal ruim een uur duren.

Binnenkort in Rond de Linde meer 
aandacht voor dit bijzondere project.

Bevrijdingsconcert ‘Nuenen zal het 
zich lang heugen…’, door Brassband 
De Vooruitgang en Toneelvereniging 
De Lindespelers. Zaterdag 18 oktober 
in de theaterzaal van Het Klooster aan 
het Park in Nuenen. Aanvang 20.00 
uur. Kaarten te bestellen via:

www.brassbanddevooruitgang.nl

Tweede open dag Showkorps 
O&V | Nuenen
Op zondag 28 september organiseert Showkorps O&V | Nuenen voor de tweede 
keer in haar geschiedenis een open dag. Dit jaar is het thema: Muziek moet je 
beleven. U bent van harte welkom vanaf 10.30 uur op Wettenseind 28 te Nuenen.

Naar aanleiding van het thema is er 
voor jong en oud een gevarieerd pro-
gramma samengesteld met doorlo-
pende workshops, waar u alles te we-
ten komt over de instrumenten en 
attributen die het korps gebruikt. Of u 
nu een beginner bent of een gevorder-
de muzikant, tijdens deze open dag is 
er voor iedereen iets te beleven.

Op 28 september begint ook het nieu-
we seizoen van Music Kids. Music 
Kids is muziek beleven en is bedoeld 
voor kinderen uit groep 4, 5 en 6. Aan-
melden kan via: musickids@show-
korpsov.nl. Voor Music Kids is geen 
contributie verschuldigd. Aansluitend 
is er een speciale kinderworkshop die 
voor alle kinderen toegankelijk is.
Op 31 augustus is Showkorps O&V | 

Nuenen ook aanwezig op de Vereni-
gingenmarkt. Kom langs voor een 
praatje, voor een strippenkaart met 
vier gratis muzieklessen of voor een 
lootje voor Kies je Kluis! De prijsuit-
reiking van Kies je Kluis! zal plaatsvin-
den op de open dag op 28 september. 
Er zijn mooie prijzen te winnen waar-
onder een dvd-speler en half jaar gra-
tis muziekles. www.showkorpsov.nl.

Programma open dag
10.30 uur Ontvangst met koffie/thee. 
Start doorlopende workshops
13.00 uur Start kinderworkshop
14.00 uur Demonstratie: Show Euro-
pean Express
14.40 uur Demonstratie: Kinderwork-
shop
15.00 uur Afsluiting
 

Districtsgildedag bij jubilerend 
Sint Annagilde Nederwetten
Op zaterdag 23 augustus vierde het St Annagilde Nederwetten haar 400jarig 
jubileum. Er werd onder meer een zeer druk bezochte receptie gehouden in 
de Koppelaar. Veel afvaardigingen uit het Wettense verenigingsleven gaven 
acte de presence. Ook vertegenwoordigers van de verschillende gilden uit 
het District Noord waren ruim vertegenwoordigd.

De dag erna was er ’s morgens een 
plechtige gildemis waarna de erewijn 
werd geschonken.  Later vond bij het 
Koutergat, achter de Schutsherd van 
het St Anna Gilde de districtsgildedag 
plaats, waaraan naast de vijf Nuenense 
Gilden ook gilden uit Son en Breugel 
en Mierlo deelnamen. ’s Middags 
trokken de gilden in optocht door Ne-
derwetten. De optocht eindigde op 
het Koutergat met een grote opmars 
door alle gilden.

Burgemeester Houben hield een kleine 
toespraak. Na de gezamenlijke vendel-
hulde door de aanwezige gilden be-
gonnen de verschillende wedstrijden.

Uitslag Districtsgildedag Nederwetten:
Koning: Johann van den Berg, St. Ca-

tharina - St. Barbara, Mierlo
Geweer individueel: Willy Smits, St. 
Antonius, Eeneind
Geweer Korps: St Catharinagilde, Nu-
enen-Boord
Kruisboog individueel: Jorg Vennix, 
St. Sebastiaan, Mierlo
Kruisboog Korps: St Jan Baptist, Oerle
Luchtbuks jeugd: Rik van Gestel, St. 
Anna, Nuenen
Vendelen jeugd: Thijs Vennix, St, Se-
bastiaan, Mierlo
Vendelen senior: Robin van den Knip-
penberg, St. Sebastiaan, Mierlo
Trommen jeugd: Thijs Jacobs, St. 
Anna, Nuenen
Trommen senior: Rik van Gestel, St. 
Anna, Nuenen
Bazuinblazen: Petra Bunthof, Heilig 
Kruis, Gerwen
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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"

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

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

REDACTIE
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur, 
Elwien Bibbe, Edwin Coolen, Josine Janssen, 
Mariët Jonkhout. Telefoon 040 - 787 02 81
Aanleveren van digitale teksten vóór maan-
dag 17.00 uur: redactie@ronddelinde.nl
Berichten en/of advertenties die door 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:

Elke Woensdag
09.00 uur IVN wandeling
Verzamelen met fiets bij 

de Clemenskerk in Nuenen

25 augustus - 5 september 
Inloopdagen 

Volleybalvereniging Nuvo’68 
Hongerman

Zaterdag 30 augustus 
40-jarig Tennisvereniging De Goudhoek 

TV De Goudhoek Gerwen

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

Zaterdag 30 en zondag 31 augustus
10.00 uur 

Familiefietsdag Jumbo en 
FrieslandCampina. Jumbo Ton Grimberg

Zaterdag 30 en zondag 31 augustus
13.00 tot 18.00 uur Smeulders=open

Expositie met werken van Jan van de Ven
Beekstraat 23 Nuenen

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
20.00 uur 

Openbare repetitie zangkoor Midòre 
kiosk in het Park 

Dinsdag 2 september
10.00 uur 

Feestelijke opening bibliotheek
Jo van Dijkhof

Kerkberichten

Byzantijnse liturgie 
op Eikenburg, 
Eindhoven
Zondag 7 september is er weer de 
plechtige Byzantijnse Goddelijke Litur-
gie van de H. Johannes Chrysostomos 
om 11.30 uur in de kapel op Eikenburg, 
Aalsterweg 289. De ‘Gemeenschap van 
de Alheilige Moeder Gods Gruzinskaja’ 
draagt zorg voor de organisatie. Deze 
gemeenschap maakt deel uit van de 
Rooms-katholieke kerkprovincie van 
Nederland. Tijdens de Liturgie zullen in 
de Litanie van de Overledenen alle 
overleden Gemeenschaps- en Koorle-
den worden herdacht. Het vierstemmi-
ge Slavisch-Byzantijnse koor zingt a 
capella. 
Op zondag 5 oktober zingt het Byzan-
tijnse koor bij de Latijnse hoogmis om 
10.00 uur in de kapel van Eikenburg. 

www.pokrof.nl

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten 
Zaterdag 30 augustus 18.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor W. 
Kalb.
Zondag 31 augustus 09.30 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorganger pastor 
W. Kalb.

Misintenties 
Zaterdag 30 augustus 18.30 uur: geen 
intenties.
Zondag 31 augustus 09.30 uur: Jan 
Bernsen; Jorrit Meuwissen; Mariet de 
Haas-van Breugel; Marjo de Boer-
Sanders, Lau Leenders, Harry van 
Mierlo.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 31 augustus 09.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor  J. 
Vossenaar.

Misintenties 
De heer en mevrouw Hoeks; Vader en 
moeder Lie; Anna Schenkels-Vereij-
ken.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 31 augustus 11.00 uur:  vie-
ring, volkszang, voorganger pastor S. 
Kuijpers.

Misintenties
Bert Coolen (vanwege verjaardag); 
Overleden ouders Piet en Mien Ver-
meulen-Timmers; Overleden ouders en 
familie Piet van den Hurk-Hoeks; Piet 
van de Water (vanwege verjaardag).

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 28 aug. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Augustinus, bis-
schop, belijder en kerkleraar; gedach-
tenis H. Hermes, martelaar. 
Vrijdag 29 aug. 07.15 uur H. Mis, Ont-
hoofding van de H. Johannes de Doper; 
gedachtenis H. Sabina, martelares. 
Zaterdag 30 aug. 08.30 uur Klooster-
stilte. H. Rosa van Lima, maagd; ge-
dachtenis van H. Felix en Adauctus, 
martelaren. 
Zondag 31 aug. Let op: 08.30 uur 
Hoogmis, 12de zondag na Pinksteren. 
18.00 uur Gezongen Hoogmis te 
Brielle; votiefmis van de H. Martela-

ren van Gorcum; gedachtenis van de 
12de zondag na Pinksteren. 
Maandag 1 sept. Kloosterstilte; ge-
dachtenis van H. Egidius, abt en H. 
Twaalf Gebroeders, martelaren.
Dinsdag 2 sept. 18.30 uur H. Mis, H. 
Stefanus, koning en belijder. 
Woensdag 3 sept. 07.15 uur H. Mis, H. 
Pius X, patroon van de Priesterbroe-
derschap St. Pius X.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 31 augustus. Deze zondag 
houden we de startzondag van het 
nieuwe seizoen. Dat doen we in de 
tuin van de pastorie aan de Berg. 
Voorgangers zijn ds. C. Crouwel en 
kerkelijk werker P. Flach. Zoveel mo-
gelijk zelf voor een tuinstoel zorgen. 
Aanvang: 10.00 uur. De collecte is 
voor het ZWO-project in Zambia. 
Op donderdag 4 september 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!

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA

Vier 80-jarigen      
en een gouden bruidspaar
De feestelijke momenten liggen over heel 2014 verspreid, maar afgelopen zaterdag 
23 augustus werden ze allemaal te gelijk gevierd. In de Gasterij van de Jo van Dijk-
hof kwamen vier 80 jarigen en een gouden bruidspaar uit een en de zelfde straat 
hun feestje vieren. Ze waren uitgenodigd door hun straatgenoten uit de Tonger-
hof. ‘Een echt unicum in Nuenen’ vertelt Godfried Schijven, een van de organisa-
toren. “We zijn een kleine straat met 14 huizen en dan 4 mensen die 80 worden in 
een jaar tijd. Dat moeten we natuurlijk vieren, dit komt nooit voor”. Alle jarigen 
wisten van niets en waren met een smoesje naar hun feestje gelokt. Daar werden 
ze getrakteerd op een aantal pakkende voordrachten van buren en heerlijk eten 
met als klap op de vuurpijl een groots ijsbuffet . De jarigen; Gerry van Oorsouw, Jo 
Palm (samen met vrouw Jeannette ook nog het gouden bruidspaar) Miep van 
Kempen en Ronald Eichholtz hadden een middag om nooit te vergeten.

Alle feestelingen bijeen.

Nieuwe activiteit 
Winkelhart   
van Nuenen
Vanaf 6 september start de winkeliers-
vereniging Winkelhart van Nuenen 
met een maandelijks terugkerende 
happening: de bruisende zaterdag. 
Deze zal elke 1e zaterdag van de 
maand georganiseerd worden, de eer-
ste keer op 6 september.

Op die dag wordt een poffertjeskraam 
geplaatst waarvan iedereen gratis kan 
genieten en kunnen kinderen zich la-
ten omtoveren door de Tuttebellen. Dit 
zijn tweelingzussen met een passie 
voor het veranderen van kinderen door 
middel van schmink en vlechtwerk.
De winkeliers ontvangen de kinderen 
met hun ouders in speciaal hiervoor ge-
plaatste tenten en het centrum zal aan-
gekleed worden met Brabantse vlaggen 
en rode lopers. Iedereen van harte (gra-
tis) welkom, tot zaterdag 6 september.

Contrast in Nuenen
Fietsend door de straten en dreven van onze mooie gemeente springen soms 
contrasten in het oog. Zo ook bij vergelijking van twee vrijstaande villa’s in 
Nuenen-centrum. Eentje aan de Parkstraat en de ander aan de Berg.

Allereerst Parkstraat 38/40, gebouwd in 1948 en sinds een paar jaar leegstaand. 
Volgens het reclamebord is er op nummer 38 Bosnian Child Foundation geves-
tigd, maar een nader onderzoek levert geen verdere bijzonderheden op over de 
aanwezigheid van een dergelijke stichting. Leegstaand en een overwoekerde tuin 
bij de buren van Apotheek Nuenen. Geen pareltje daar aan de Parkstraat. 
Dan Berg 63, zeg maar gerust Villa 63. Ook hier leegstaand, maar aangeprezen als 
sfeervolle woonvilla voor ouderen. Een mooie voortuin met twee parkeerplaatsen op 
het trottoir. De Berg krijgt daar aanzien, met aan beide zijden panden als pareltjes.

Foto’s Cees van Keulen

Kom erbij

CAN is voor iedereen
Ben je ook nieuwsgierig naar wat het CAN (Cultureel Activiteitencentrum 
Nuenen) komend seizoen te bieden heeft ? Kom dan op zondag 31 augustus 
naar de open dag en vraag de docenten het hemd van het lijf en verbaas je 
over wat cursisten het afgelopen jaar gemaakt en geleerd hebben.
 
In de vorm van korte presentaties, work-
shops, het tentoonstellen van werk van 
cursisten en doordocenten met bezoe-
kers in gesprek te laten gaan, wil het 
CAN een indruk geven van het cursus-
aanbod. In de ballet- en danszaal en in 
de cursuslokalen kun je de sfeer proeven 

en cursisten aan het werk zien. Het CAN 
biedt dans- en bewegingslessen voor 
kinderen, jeugdigen en volwassenen en 
beweegt zich ook op het kunstzinnige 
en creatieve vlak. Van de peuterdans tot 
popping & locking; van striptekening tot 
knutselwerk; van musical tot fotoshoot; 
van steengoed tot grafiek; van vilt tot 
hout; van kleierlei tot schilderij; je kunt 
zonder kennis of vooropleiding deelne-
men aan onze inspirerende cursussen. 
Heb je al enige ervaring en wil je meer 
leren? Ook dan begeleiden de docenten 
je daarbij heel vakkundig.
Voor meer info kun je contact opne-
men met Diana van Grootel, tel. 
0402845775. www.stichtingcan.nl 

Is scouting iets 
voor jou?
Lijkt het je leuk nieuwe vriendjes/vrien-
dinnetjes te ontmoeten en dat jullie 
(elke) zaterdag samen leuke dingen bui-
ten beleven, kom dan eens kijken bij de 
Scouting.  Zaterdag 6 september start 
het nieuwe seizoen. Voor meer infor-
matie en om een aantal keer mee te 
draaien kun je contact opnemen met: 
Dave Verheijen 040-7802813 of d.vrij-
willig@onsbrabantnet.nl www.rudyard-
kipling.nl / www.scouting.nl Of bezoek 
zondag 31 augustus de stand van Ru-
dyard Kipling op de verenigingenmarkt.
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Badminton

Paardensport

P R O G R A M M A
VOETBAL
RKGSV GERWEN
Zaterdag 30 augustus
Vet Nuenen 1 - Vet RKGSV .......... 16.00 
 Zondag 31 augustus
Tivoli 1 - RKGSV 1  ......................... 14.30
Hapert 2 - RKGSV 2  ...................... 10.30
SV BLC 1 - RKGSV dames 1  ........ 11.00

RKSV NUENEN
Zondag 31 augustus
Gestel 4 - Nuenen 4 ........................ 10.00
Nuenen 10 - UNA 12 ...................... 10.00
Viola VR1 - Nuenen VR2 ............... 10.00
Nederw.VR2 - Nuenen VR3 .......... 10.00
Geldrop 2 - Nuenen 3 ..................... 11.00
PSV 3 - Nuenen 7 ............................ 11.00
FC Ehoven AV 4 - Nuenen 8 ......... 11.00
Nuenen 5 -Nieuw Woensel 3 ........ 12.00
Bladella 3 - Nuenen 6 ..................... 12.00
Unitas ’59 6 - Nuenen 9.................. 12.00
Nuenen 2 - HMVV 1 ...................... 14.30 

NKV KORFBAL NUENEN 
Zondag 31 augustus
NKV 2 - DKB 2 ................................ 13.00 
NKV 1 - DKB 1 ................................ 14.30

Voetbal
Kom badminton spelen 
bij BC Nuenen!
Nu de vakanties afgelopen zijn, start bij Badmintonclub BC Nuenen het 
nieuwe speeljaar. Wie deze leuke en snelle sport wil spelen, kan direct mee-
doen als je langs komt op de speelavond op vrijdag in sporthal de Honger-
man. Om 18.30 uur voor de jeugd en om 20.00 uur voor spelers vanaf 16 jaar. 
Een racket kan je lenen van de club.

Iedereen heeft wel eens badminton ge-
speeld. Op de camping, op school of 
op straat. Maar je kunt badminton ook 
spelen als sport, op trainingen en wed-
strijden. Dan speel je de shuttle niet zo 
lang mogelijk heen en weer, maar pro-
beer je punten te scoren door je tegen-
stander te snel af te zijn. Je leert hier-
voor allerlei snelle en technische 
bewegingen. Meld je aan als je denkt 
dat je handig en snel genoeg bent voor 
deze sport. Nieuwe jeugdspelers (jon-
gens en meisjes) krijgen bij BC Nue-
nen training om de sport goed te leren. 
Je leert alle slagen om een wedstrijd te 
kunnen spelen, zowel enkelspel als 
dubbelspel. Als je dit kunt, dan kun je 
ook in een team in de competitie spe-
len. Met je team ga je dan tegen teams 
van andere verenigingen spelen. 

Bij BC Nuenen kunnen ook spelers 
vanaf 16 jaar terecht. Vanaf 20.00 
wordt er door deze groep gespeeld. De 
organisatie is informeel: er worden 
partijen gespeeld – meestal dubbelspel 
– waarbij na afloop van een partij vaak 
met en tegen andere spelers gespeeld 
wordt in de volgende partij. Regelma-
tig worden gezelligheidstoernooitjes 
georganiseerd. De nadruk ligt op ge-
zelligheid en sportiviteit wat echter 
niet betekent dat het er niet fanatiek 
aan toe gaat. Wil je (weer opnieuw) 
gaan sporten, kom dan vrijblijvend een 
keer langs op onze speelavond. 

Meer informatie over badminton in 
Nuenen vind je op www.bcnuenen.nl. 
Mailen (info@bcnuenen.nl) of bellen 
(2845588, na 19.00 uur) kan ook. 

Bekerwedstrijd zondag 24 augustus 2014

Hooge Mierde - EMK   2-8
HMVV 1 (Hooge Mierdse Voetbal Vereniging) streed onlangs voor promotie 
naar de 3e klasse. Tegen deze tegenstander had EMK het knap lastig in het eerste 
kwartier en kwam snel op achterstand (1-0). Geleidelijk kwam EMK beter in het 
spel. Na twee goede kansen, kon Rick van den Bogaard de gelijkmaker scoren 
met een schot over de keeper vanuit een scherpe hoek. Dat was het signaal voor 
een overrompeling van de tegenstander en stond er bij rust 1-4 op het scorebord. 
Na de thee ging EMK door met een gevarieerd aanvalsspel. Alle doelpunten wa-
ren het gevolg van goed opgezette acties. De doelman van HMVV voorkwam 
erger. Bij 1-8 was er iets minder scherpte in het spel van EMK, met een tegentref-
fer als gevolg. De productie van de EMK doelpunten kwam voorts voor rekening 
van Ruud Bijsterveld (3) en Tom van Elst (4). Het was een bijzonder sportieve 
wedstrijd met weinig overtredingen. Nu maar afwachten wat EMK ervan gaat 
maken de komende tijd. De gretigheid lijkt er in ieder geval te zijn. 

Martien Smits reservekampioen 
met aangespannen trekpaard
Voor de eerste keer deed Martien Smits van Stal Uit de Linde mee aan de 
nationale kampioenschappen voor trekpaarden in de categorie: aangespan-
nen voor de kar. Dit jaar in Den Bosch. 
Na de voorselectie op donderdag 
stond hij afgelopen zaterdag met zijn 
paard Anne Uit de Linde (6 jaar) met-
een in de finale met een tweede plaats 
als resultaat. Dat hij bij de eerste 5 zou 
eindigen, had hij wel verwacht, maar 
meteen reservekampioen worden, 
was toch wel een verrassing. 
Smits doet eigenlijk alleen maar mee 
aan de keuringen. Omdat dit voor de 
familie altijd het belangrijkste is ge-
weest. “Maar dit jaar had ik 3 paarden 
mee”, vertelt Smits. “Twee voor de 
keuring en een aangespannen. Want 

als  je paard meedoet aan de keuring, 
kan het niet deelnemen in een andere 
categorie.” Anne is ook een van de 6 
paarden voor de bierwagen van Smits 
en straks is ze ook te bewonderen als 
het paard van de standaardruiter van 
het Sint Antoniusschut van het Een-
eind. De primeur is tijdens de teerdag 
van het schut in januari.
Eens in de twee jaar zijn de nationale 
wedstrijden voor trekpaarden. De 
paarden kunnen deelnemen in drie 
categorieën: de keuringen, ‘onder de 
man’ en ‘aangespannen onder de kar’.

Paralympisch kampioene 
zoekt voorrijdster voor 
op de baan
Hallo, ik ben
Kathrin Goeken,
slechtziend, 
34 jaar en 
Paralympisch 
Kampioene op 
de tandem. 
Na de Spelen 
van 2012 ben ik er even tussenuit 
geweest. Nu wil ik weer beginnen, 
dit keer op de baan. 

Via deze weg wil ik een oproep doen 
voor een voorrijdster/pilote boven de 
20 jaar. Ik vind naast veel baanerva-
ring het erg belangrijk dat zij sociaal, 
communicatief vaardig en behulp-
zaam is, samen reizen niet erg vindt en 
open staat voor compromissen. Dat 
wij niet alleen naar de buitenwereld 
een team vormen maar dat wij dit ook 
echt zijn. 

Een losse, ongedwongen omgang op 
de tandem stimuleert de motivatie en 
het plezier in het trainen en het samen 
sterk staan tegenover anderen. Hope-
lijk spreekt jou deze oproep aan! 

Mocht je meer willen weten hierover, 
dan ben ik op 06-38912183 te berei-
ken. Je kunt mij ook een mail sturen: 
kgtandemcyclingteam@gmail.com.

Nuenen start    
bekercampagne met zege
Zaterdagavond speelde RKSV Nuenen de eerste offi  ciële wedstrijd van sei-
zoen 2014/2015 tegen SV Meerssen. Het was ook de eerste wedstrijd die 
RKSV Nuenen deze voetbal jaargang speelde op sportpark ‘Oude Landen’.
Het team van trainer Eric Clijnk start-
te behoudend zodat de eerste vijf mi-
nuten een aanvallend SV Meerssen te 
zien was. De Limburgers bestookten 
het doel van Stijn van der Donk met 
schoten maar de Nuenen keeper wist 
niet van wijken. Hierna nam RKSV 
Nuenen het heft in handen, met goed 
verzorgd spel creëerde de thuisclub 
een handvol prima kansen. De mooi-
ste werd gemist door Mart van de Ge-
vel. Hij had de keeper al omspeeld 
toen hij plots ruzie kreeg met de bal.  
In de 17e minuut werd Nuenen doel-
treffend. Mark Werts zette vanuit het 
middenveld een sprint in richting spits 
positie. 
De uitblinkende Mart van de Gevel 
schatte de situatie op waarde in en 
verstuurde een schitterende dieptebal 
die door Mark met een prachtige lob 
in het doel werd geschoten 1-0. Nue-
nen bleef tot aan de rust volharden in 

het missen van kansen zodat Meers-
sen uitzicht kreeg op de gelijkmaker. 
Stijn van der Donk wist die tot twee-
maal toe te voorkomen.

Na de pauze wereldgoal
In de tweede helft stond Nuenen er di-
rect en zette het doel van de tegen-
stander onder druk. Al in de 54ste mi-
nuut leidde een goede pass van Jurik 
Zimmerman ertoe dat Mart van de 
Gevel de score opvoerde naar 2-0. SV 
Meerssen kon niet onder de druk uit-
komen zodat het wachten was op een 
volgend doelpunt. In de 77ste minuut 
liet Mart van de Gevel zien over uit-
zonderlijke kwaliteiten te beschikken. 
Het werd allemaal verenigd in die ene 
fantastische actie, spelinzicht, trap-
techniek en maatgevoel en resulteerde 
in een wereldgoal. Bijna vanaf de mid-
denlijn bepaalde Mart de eindstand op 
3-0. 
 

Mountainbike-clinic voor jeugd met WLG
Is mountainbiken iets voor jou? Dat kun je binnenkort gaan uitvinden. 
Want dan staat er voor de derde keer weer een clinic op de agenda. Een cli-
nic is een soort trainingsbijeenkomst onder leiding van ervaren mountain-
bikers. Je fi etst een lekker stuk en oefent allerlei vaardigheden die bij het 
mountainbiken van belang zijn. 
Onder auspiciën van Werkgroep Leef-
baarheid Gerwen richt Martijn van 
Moorsel samen met clubleden deze 
clinic in. Deelname staat open voor 
jongens en meisjes van 9 tot 15 jaar en 
vindt plaats op woensdag 17 septem-
ber van ongeveer 15.30 tot 18.00 uur. 
Dat alles gaat gebeuren in de Stip-
houtse bossen! 
Wat je nodig hebt is een mountainbike 
met helm. Misschien heb je die zelf, 
maar er is een beperkt aantal fietsen 
met helm ter beschikking dank zij on-
dersteuning van Stichting Jongerenac-
tiviteiten Gerwen. Daardoor kan een 
aantal fietsen en helmen gehuurd wor-
den. Afhankelijk van het aantal deel-

nemers bestaat de kans dat een kleine 
bijdrage voor deelname nodig is. Als je 
interesse hebt, kun je inschrijven door 
het inschrijfformulier (dat je kunt vin-
den op de website: www.digitaal-dorps-
plein-gerwen.nl/wlg-berichten/wlg-
mountainbike-clinic-2014) te sturen 
aan werkgroepleefbaarheidgerwen@
gmail.com.
Doe dat wel VOOR 8 september! Ou-
ders of familie zijn zeer welkom om de 
kinderen aan te moedigen tijdens de 
trip en het trainen. Na inschrijving 
volgt nader bericht over exacte plaats 
van samenkomst en handeling. Voor 
informatie (ook over andere activitei-
ten en diensten van WLG), kun je te-

recht op de genoemde site of bellen 
naar 06 41102625. 

Dus:
Ben je tussen 9 en 15 jaar….Heb je een 
mountainbike, of wil je er een lenen…..
Heb je zin om mee te doen? Geef je 
dan snel op! Inschrijven is echt nodig!

Gratis 
inloopavonden bij 
Badminton Club 
Lieshout 
Zin in Badminton? Kom dan naar een 
van de twee inloopavonden van Bad-
minton Club Lieshout. Op woensdag 
10 september houdt deze vereniging 
een eerste inloopavond. Op 17 sep-
tember is de tweede. In sporthal De 
Klumper zijn alle geïnteresseerden 
welkom: aspiranten vanaf 6/7 jaar om 
18.30 uur, junioren vanaf ca. 15/16 
jaar vanaf 20.00 uur en senioren (vanaf 
ca. 18 jaar) ook vanaf 20.00 uur. Dank-
zij de ondersteuning van de Rabobank 
kunnen alle geïnteresseerden gratis 
meespelen op deze inloopavonden en 
daaropvolgend tot aan de herfstva-
kantie lid worden voor een introduc-
ti etarief van slechts € 2,50. 

Mindfulness 
training in Nuenen 
Heb je al vaak over Mindfulness 
gehoord en wil je er zelf mee aan de 
slag? Op woensdag 17 september 
om 09.15 uur start weer een Mind-
fulness training in Nuenen. Op een 
prettige locatie begeleidt Annema-
rie Vaarkamp gedurende acht och-
tenden deze cursus. 
Annemarie is gecertificeerd Mindful-
ness trainer met zeer ruime ervaring. 
Ze heeft tevens haar eigen psycholo-
genpraktijk in Nuenen. Mindfulness is 
geschikt voor iedereen die (nog) meer 
zou willen genieten van het leven. Het 
is, kort gezegd, een levenshouding 
waarbij je opener en bewuster in het 
leven staat. Je richt je aandacht op je 
ervaring van dit moment, zonder hier-
over te oordelen. En dat scheelt een 
hoop energie, want je hoeft niet te 
knokken om dingen anders te maken 
dan ze zijn en leert om vriendelijker te 
zijn voor jezelf. Je hoeft geen serieuze 
klachten te ervaren om baat te hebben 
bij een ‘meer mindful’ leven. Het is 
daarnaast wetenschappelijk bewezen 
dat Mindfulness o.a. helpt tegen 
stress, angsten en depressies. Voor 
meer informatie over Mindfulness en 
over de training: bel: 06-82000876 of 
kijk op www.MeerMindful.nl.

Gymclub Nuenen
Gymclub Nuenen is op zoek naar 
nieuwe leden. Na een ledenstop is er 
weer plaats voor enkele dames, die op 
woensdagavond sportief bezig willen 
zijn. De les is van 20.30 uur tot 21.30 
uur in de gymzaal aan de Mgr. Cuy-
tenlaan. Een professionele gymlerares 
begeleidt de groep. Heeft U interesse, 
kom gerust eens langs of neem con-
tact op met Jetty v Brussel tel: 2834957 
of Riekie Martens tel: 2836401.
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Goed voor je kind!
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XL PRINTEN

MULTI
PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

Werken in de op- en afbouw 
van evenementen?

Wij zoeken enthousiaste en gemotiveerde collega’s voor 
op- en afbouw werkzaamheden van licht, geluid, video, decor, 

podia en site bij evenementen zoals Pinkpop, Dancevalley, 
Toppers in Concert en Guus Meeuwis!

Ga dan snel naar www.profmevents.com 
en vul het inschrijfformulier in!

Voor eventuele vragen kun je tijdens kantooruren bellen 
naar 06-15599000 of mail naar personeel@profmevents.com

Stayerhofweg 25A, 5861 EJ  Wanssum

Ben jij:
- 18 jaar of ouder?

- Fulltime/parttime beschikbaar 
(op oproepbasis)

- Altijd bereikbaar?
- Bereid om in het weekend of 

‘s nachts te werken?
- Een doorzetter en hou jij van aanpakken?

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

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

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

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

uw wensen juist vertaald worden.

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

vend gesprek komen wij dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

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

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

www.stichtingcan.nl

t e n t o o n s t e l l i n g
w o r k s h o p s
k e n n i s m a k e n
i n f o r m a t i e
voor alle leeftijden

Het Klooster
12.00-17.00 uur

Welkom in 

kijkt naar je uit

augustus31
OPEN DAG 

alle cursussen op 

Gespecialiseerd in 

tradionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

• parket
• laminaat
• renoveren
• onderhoud
• PVC-vloeren

Laar 1
5674 RC Nuenen

Tel./Fax. (040) 254 94 20
www.sandersparket.com
Showroom (op afspraak)

Stijl
dansen-Salsa-Rock ‘n Roll

BEL NU 06 - 55 14 05 01
Vraag naar onze folder voor andere dagen en plaatsen

www.dansschoolhellendoorn.nl

OPEN DAG
ZONDAG

31 AUGUSTUS
19.00 UUR
SOMEREN

• STREETDANCE • WORKSHOPS • PRIVÉLESSEN • O
UD

E 
D

AN
SE

N 
• 

G
RA

TI
S 

IN
HA

AL
LE

SS
EN

 •
 P

ER
SO

O
NL

IJ
K

E 
BE

G
EL

EI
D

IN
G  

BALLROOM
 • LATIN • SALSA • ROCK & ROLL • TROUW

CURSUS • SENIORENDANS 

• KINDERDANS 6-11 • JEUGD • PAREN • ALLEENSTAANDEN •

Elke zaterdagavond 
vanaf 20.30 uur 

DANSAVOND
(ook voor niet-leden)

DANSLES

START
NIEUWE LESSEN

Al meer dan 
70 jaar uw adres voor 

dansen en gezelligheid!
Boerenkamplaan 43, Someren

Mierlo-Hout, Zaal Adelaars
Aanvang Maandag 1 sept.
19.30 uur: Paren Beginners
20.30 uur: Salsa Beginners
21.30 uur: Paren Gevorderden

Valkenswaard, Zaal Maenen
Aanvang Woensdag 10 sept.
18.30 uur: Jeugd Beginners
19.30 uur: Paren Vergevorderden
20.30 uur: Paren / Alleengaanden  
 Beginners
21.30 uur: Paren Gevorderden
20.00 uur: Salsa Beginners (Zaal 2)

Nuenen, Café/Zaal René
Aanvang Dinsdag 2 sept.
19.00 uur: Jeugd Beginners
20.00 uur: Paren Beginners
21.00 uur: Salsa Beginners

Mierlo,  Zaal ’t Tapperijke
Aanvang Zondag 7 sept.
19.00 uur: Paren Gezelligheid
20.00 uur: Paren Beginners
21.00 uur: Salsa Beginners
22.00 uur: Paren Gevorderden

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

Het nieuwe seizoen start
vanaf 1 september.

De lessen bestaan uit
een combinatie van 

aerobics • bodygym • pilates
leeftijd vanaf 25 jaar en ouder

en gym 50+ op muziek
De lessen worden gegeven in ”Het Klooster” 

te Nuenen en het Buurthuis in Mariahout

Voor info: Lies Tempelaars
Tel. 06-46 32 08 66
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