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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. 

O

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

Mededeling betreft 
Griepvaccinatie:
praktijk RUTTEN

De praktijk heeft een extern bureau 
ingeschakeld voor het versturen 

van de griepprikoproepen.
Uw naam en adresgegevens 
worden na verzending van de 

oproepen vernietigd. 
Indien u hier bezwaar tegen heeft 

kunt u dit tot 15 september
doorgeven aan de assistente, 

telefoon 040-2837083
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Martien 
van der Dussen, 
50 jaar in dienst 
bij Smeulders 
Interieurgroep

Bevrijdings-
activiteiten 
Nuenen 
19 september

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

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

op afspraak ‘s avonds geopend.

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

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

Kwaliteitsstoffen tegen bodemprijzen

HOME
deco

Berg 36 • Nuenen • Tel.: 040 - 283 15 24 

VERF, BEHANG, GLAS, 

RAAMDECORATIE 

EN GORDIJNSTOFFEN

www.decohomemeulendijks.nu

Blue Planet 
Harp Ensemble 
overhandigt cheque 
aan Stg. Leergeld

ParisBij

S i e r a d e n  ●  Z e e p j e s  ●  M o d e

Vanaf vrijdag geopend

Parkstraat 20a ● Nuenen ● 040-7370253 ● www.bij-paris.nl
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Bomen over Berken(bomen)
Door Gerrit van Ginkel

ngeveer 100 belangstellenden waren op 27 augustus j.l. naar de 
raadszaal van Het Klooster gekomen voor de informatieavond 
over de berken in de Vallestap. Het voorliggende rapport van de 
groenjuristen Cobra was veelzeggend met de laatste zin uit dat 

rapport: ‘De berken hoeven niet op grond van onrechtmatige hinder te 
worden vervangen’.

De toelichting van Mevr. mr. Goud-
zwaard van Cobra legde uit dat over-
last pas onrechtmatige hinder is als 
die zeer ernstig en langdurig is en 
echte schade veroorzaakt die niet weg 
te nemen is met eenvoudige maatre-
gelen. Het juridisch kader van overlast 
door bomen is te vinden in het buren-
recht van het Burgerlijk Wetboek. Een 
artikel daarin verbiedt dat buren (in 
dit geval zijn de Gemeente en de Val-
lestapbewoners buren, red.) elkaar on-
rechtmatige hinder toebrengen. Hier 
is in dit geval geen sprake van volgens 
Mevr. Goudzwaard. Ook de Rijdende 
Rechter maakt vaak gebruik van dit 
artikel uit het B.W. Een vaker gehoor-
de opmerking uit de zaal was wel dat 
het rapport leunde op een juridische 
inslag terwijl het hier ging om de over-
last van de bewoners van die wijk.

De kosten van het onderzoek en het 
rapport komen op 7000.00 Euro. Een 
berk vervangen kost minimaal 445,00 
Euro. Er staan op de Vallestap 135 ber-
ken. Alles daar vervangen gaat 60.132,00 
Euro kosten. In de hele gemeente staan 
3150 berken. Het vervangen hiervan zal 
1.4 miljoen Euro gaan kosten.

Actiecomité
De heer Fré de Munnik van het actie-
comité vond dat het rapport vlug in el-
kaar was gezet en dat de bewoners niet 
gehoord zijn. Ook de zelfwerkzaam-
heid die Cobra veronderstelde door te 
stofzuigen en te vegen vond de Munnik 
maar een dooddoener gelet op de ge-
middelde leeftijd in de wijk. Ook staat 
de berk ver bovenaan op het lijstje van 
overlast gevende bomen. Mevrouw 
Thouars van het actiecomité gaf een 

uiteenzetting over pollen en allergie. 
Tegen veel soorten allergie kun je je 
huis inrichten. Maar met berken voor 
de deur wordt het anders, vond zij. 
Naarmate men meer en langer bloot-

Ezeltjesdag op het Eeneind
De eerste zondag van september is het weer Ezeltjesdag op het Eeneind in Nue-
nen. Natuurlijk zijn de ezels weer het stralende middelpunt van deze dag. Naast 
het bekijken, aaien en rijden op de ezels, kunnen de kinderen hun energie kwijt 
op het springkussen en kunnen ze meedoen aan de verschillende spelen. 

Voor een klein bedrag is bij de ingang 
van het terrein een spelletjeskaart te 
koop. Hiervoor krijgen de kinderen 
ranja, een pannenkoek en mogen ze 
meedoen aan de spelletjes. Kinderen 
die het leuk vinden, kunnen zich laten 
schminken. Dit jaar is ballonnen-en-
tertainer Tijn Mandarijn ook weer van 
de partij en is het weer mogelijk om 
onder deskundige begeleiding te 
schieten op de vlakschietbaan van de 
Sint Antoniusschut. In voorgaande ja-
ren was dit een groot succes.
De opbrengst van het ezelrijden gaat 
dit jaar weer naar de Ezelhoeve. De 
Ezelhoeve wordt gebeld, wanneer er-
gens verwaarloosde ezels zijn gesigna-
leerd. Medewerkers van de Ezelhoeve 
halen de ezels in heel Nederland en 
België op en proberen ze met veel lief-
de en toewijding weer op een accepta-
bel gezondheidsniveau te krijgen. 
Graag draagt de organisatie van Ezel-
tjesdag hier een steentje aan bij. 

Programma zondag 7 september
12.00 uur Vertrek ezelhouders met 

ezels en showkorps O&V van de ir. 
Dirk Noordhofplaatse voor het Eno-
degebouw naar het Jo Arts evenemen-
tenterrein aan de Mulakkers.
12.15 uur Aankomst op het evene-
mententerrein, officiële opening van 
Ezeltjesdag door de koning van de Sint 
Antoniusschut.
12.30 uur Start kinderspelen en ezel-
rijden.
16.15 uur Einde kinderspelen 
16.30 uur Ezeldiner en officiële slui-
ting Ezeltjesdag 2014.

Fokkema Marks Wachters notarissen

gesteld wordt aan allergenen wordt de 
kans op allergie steeds groter. Dat kan 
uitmonden in allerlei vormen van ast-
ma. Hetzelfde geldt voor iemand die 
wordt blootgesteld aan een groot aan-
tal pollen. Een gemeente die het op-
neemt voor de gezondheid van zijn/
haar burgers zou daarop zijn/haar be-
leid moeten afstemmen. Veel leed zou 
daardoor kunnen worden bespaard en 
de kosten in de gezondheidszorg voor 
deze potentiële patiëntengroep wor-
den beperkt.

Andere belangstellenden uit de zaal 
vonden het wel normaal dat de bewo-
ners ook best wat onderhoud konden 

plegen aan hun regenwaterafvoeren 
zoals iedereen doet. Zij waren juist in 
de Vallestap komen wonen om het 
groene karakter van de wijk
Vooral het overleg met de gemeente zal 
gebruikt moeten worden om tot een 
oplossing te komen. Een inspreker gaf 
al aan dat het een goed idee zal zijn om 
te kappen waar bijvoorbeeld 4 of meer 
berken op een vierkante meter staan.
Wethouder Pernot zegde toe dat hij 
zich zal bezinnen op alles wat hij ge-
hoord heeft, maar hij wil wel tot be-
sluitvorming komen. Hij onderstreepte 
dat wel degelijk met de bewoners was 
gesproken en verwees naar de prece-
dentwerking.

Mr. T.F. (Tsjeard) Fokkema, sinds fe-
bruari 1999 notaris in Nuenen, wordt 
in november 65 jaar. Tijd voor hem 
om met pensioen te gaan? “Nee, zeker 
niet! Ik fiets er nog niet tussenuit”, laat 
notaris Fokkema met een lach weten. 
”Mijn fijne nieuwe collega’s zeggen dat 
het niet goed voor mij is om ineens 
met pensioen te gaan. Zij suggereren 
een zwart gat en dat het beter is dat ik 
parttime blijf werken als notaris.” 

Notaris Fokkema heeft gezocht naar 
een goede toekomst voor zijn notaris-
kantoor, waarbij hij de continuïteit kan 
waarborgen in het belang van zijn cli-
enten en zeer vakkundige medewerk-
sters. Hij is zeer tevreden dit te hebben 
gevonden in de samenwerking met 
Marks Wachters Notarissen te Eind-
hoven. Notaris Fokkema blijft de ko-
mende jaren actief als notaris 
verbonden op het vertrouwde adres 
Kloosterstraat 3 te Nuenen. Geleidelijk 

zal hij zijn werk overdragen aan colle-
ga’s en in 2019 geheel terugtreden. 

Door de samenwerking met Marks 
Wachters Notarissen te Eindhoven 
kan men in Nuenen dezelfde kwali-
teit, service en snelheid blijven bieden 
en elkaar bovendien versterken en 
aanvullen. Beide kantoren staan be-
kend om volwaardige kwalitatieve 
dienstverlening op basis van een goe-
de klantrelatie. Een groot en enthou-
siast team met juristen en notariële 
specialisten staat nu ter beschikking 
aan de cliënten. Zowel in Nuenen als 
in Eindhoven kunnen complexe juri-
dische en notariële vraagstukken ade-
quaat worden behandeld. 

Daarnaast is er natuurlijk de reguliere 
notariële praktijk: woningen overdra-
gen, hypotheken vestigen, testamen-
ten maken, al dan niet met ‘estate 
planning’, en nalatenschappen afwik-

kelen. Met name op het terrein van 
het behandelen van nalatenschappen 
is op het kantoor in Nuenen veel erva-
ring en vakkennis aanwezig.
Veel ondernemers hebben de weg al 
gevonden naar beide kantoren. Met 
name in Eindhoven beschikt men 
over specialisten op het gebied van 
ondernemingsrecht. Van deze kennis 
kan het kantoor in Nuenen nu ook ge-
bruik maken.

U ziet: Fokkema Marks Wachters nota-
rissen verleent alle diensten voor zowel 
particulieren als ondernemers. Daar-
naast ontwikkelt het kantoor nieuwe 
marktinitiatieven zoals een internet-
kluis voor het opslaan van vertrouwe-
lijke documenten. Binnenkort wordt 
hiervoor de website: mijn.fokkema-
markswachters.nl geïntroduceerd.
 
Beide kantoren zullen onder gemeen-
schappelijke naam samenwerken op 
de vertrouwde locaties: Kloosterstraat 
3, 5671 BG Nuenen, 040 - 2831303, 
www.fokkemamarkswachtersnota-
rissen.nl en Ten Hagestraat 9, 5611 
EG Eindhoven, 040 - 2448855. 
www.markswachtersnotarissen.nl

notarissennotarissen

Met ingang van 1 september gaat notariskantoor Fokkema te 
Nuenen samenwerken met Marks Wachters Notarissen te Eindhoven. 
Het kantoor in Nuenen gaat heten: Fokkema Marks Wachters notarissen.



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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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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COLLECTE
In de week van 7 september t/m 13 september 2014 wordt gecollec-
teerd door Stg. Prinses Beatrix Spierfonds.

JaaRPROGRaMMa   
OPSPORINGSaMBTENaREN
Thema: Honden
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor onze opsporingsambtenaren (BOA’s) zijn 
benoemd. Wij zien gedurende week 37 en 38 extra toe op het thema 
honden. Op de naleving van andere regels wordt uiteraard ook toe-
gezien. 

Binnen onze gemeente gelden verschillende regels voor honden. Deze 
regels zorgen ervoor dat de verkeersveiligheid wordt gewaarborgd en 
moeten voorkomen dat onze gemeente verontreinigd wordt zodat u 
hier geen hinder van ondervindt. De regels over honden zijn:
- U moet uw hond overal aanlijnen. Dit geldt natuurlijk niet voor de 

hondenlosloopwegen. 
- Op speelplaatsen, zandbakken, speelweiden en sportvelden zijn 

geen honden toegestaan. U moet ervoor zorgen dat uw hond niet 
op deze plaatsen komt, tenzij er sprake is van een geleidehond of 
sociale hulphond.

- U moet uw hond voorzien van een halsband, tatoeage of chip 
waaruit blijkt wie de eigenaar of houder is.

- U moet ervoor zorgen dat uw hond zich niet van uitwerpselen 
ontdoet op een openbare plaats. Als een hond zich op een open-
bare plaats ontdoet van uitwerpselen dan moet u deze opruimen. 
U moet hiervoor altijd een opruimmiddel bij u hebben. Dit moet 
u kunnen aantonen. Voor sommige hondenlosloopwegen geldt de 
opruimplicht niet. De opruimplicht bij een hondenlosloopweg of 
–terrein geldt alleen als dit staat aangegeven. 

Als u uw hond uitlaat, houd dan rekening met deze regelgeving. Over-
tredingen die door onze BOA’s worden geconstateerd, kunnen leiden 
tot een boete. De regels komen uit artikel 2:57 en 2:58 van de Alge-
mene Plaatselijke Verordening (APV). U kunt deze vinden via www.
nuenen.nl.

Voor klachten en meldingen over honden of vragen over dit artikel 
kunt u bellen naar het algemene nummer: 040 – 2 631 631. U kunt uw 
melding ook doen via www.nuenen.nl.

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 onder-
staande link. Deze link is ook te vinden op de website van de gemeen-
te Nuenen www.nuenen.nl. 
http://www.qualityoptions.eu/evaluatiewelstandsvrijnuenenzuid 
Alvast bedankt voor het invullen!

aaNGEVRaaGDE     
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	27	augustus	2014	 Gulberg	18,	5674	TE		–	plaatsen	van	een	tijde-

lijke	Portakabin	Titan	modules	(BOUWEN);

•	31	augustus	2014	 Beekstraat	5,	5671	CS	–	realiseren	van	een	on-
dergronds bouwwerk onder een bijgebouw 
(BOUWEN);

•	28	augustus	2014	 Kremersbos	 6,	 5673	 TA	 –	 plaatsen	 van	 een	
woonverblijf (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.

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:	 Gerwens	 Muziekkorps	 voor	 het	 organiseren	 van	 de	

jaarlijkse	fietstocht	“Fietsen	voor	Muziek”	op	zondag	21	septem-
ber 2014, waarbij de start en finish plaatsvinden ter hoogte van 
garage	Jansen	aan	het	Laar	in	Gerwen;

•	 Aanvrager:	Hotel	Restaurant	De	Collse	Hoeve	voor	het	organiseren	
van	een	Gala	Dinnershow	met	live	muziek	op	11	oktober	2014	in	
een tent aan de achterzijde van voornoemd restaurant aan Collse 
Hoefdijk	24;

•	 Aanvrager:	Hotel	Restaurant	De	Collse	Hoeve	voor	het	organiseren	
van een diner in een tent aan de achterzijde van voornoemd res-
taurant ter gelegenheid van het wildseizoen op 26 oktober 2014.

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, 4 september 2014.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend 
voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn  ver-
zonden op:
•	26	augustus	2014	 Weverstraat	 51,	 5671	 GP	 –	 wijzigen	 van	 het	

gebruik van de garage ten behoeve van bewo-
ning	 voor	 mantelzorg	 (RO,	 afwijken	 van	 de	
bestemming);

•	26	augustus	2014	 Dilis	Ariens	Camp	22,	5674	VH	–	uitbreiden	van	
de	woning	(BOUWEN	en	RO,	afwijken	van	de	
bestemming);

•	26	augustus	2014	 Beekstraat	7,	5671	CS	–	plaatsen	van	een	tijde-
lijke	woonunit	 (RO,	afwijken	 van	de	 bestem-
ming);

•	28	augustus	2014	 Hopveld	4,	5671	DE	–	uitbreiden	van	de	woning	
(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.	

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	Stichting	Scouting	Panta	Rhei	zijn	vergunningen	en	onthef-

fingen verleend voor het organiseren van de jaarlijkse vlooienmarkt 
op 13 en 14 september 2014 op het terrein bij het scoutinggebouw 
aan Pastoorsmast 12 (verzenddatum 29 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 (HERHaLING)
Ontwerp uitwerkingsplan ‘Bedrijventerrein Eeneind-west’ en ont-
werp bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Eeneind, herziening 2014-1’

Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. maken bekend dat 
plannen ter inzage worden gelegd voor de realisering van een bedrij-
venterrein ten westen van de Collse Hoefdijk, ten noorden van het 
Eindhovensch Kanaal en ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein 
‘Eeneind’.

Het gaat daarbij om twee plannen:
1. Op de eerste plaats om een uitwerkingsplan door burgemeester 

en wethouders: ‘uitwerkingsplan bedrijventerrein ‘Eeneind-West’. 
Het bestemmingsplan ‘Uitbreiding bedrijventerrein Eeneind’ 
maakte reeds een uitbreiding van het bedrijventerrein op die loca-
tie mogelijk. De bestemming ‘Uit te werken bedrijfsdoeleinden’ 
moest nog worden uitgewerkt.

2. In overleg met provincie en Waterschap is het plan om de water-
bergingsopgave in verband met dit bedrijventerrein te realiseren 
tussen de locatie van het uitwerkingsplan en het Eindhovensch 
Kanaal. Hierin voorziet het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein 
Eeneind, herziening 2014-1’. In dit plan wordt tevens de wettelijk 
om de 10 jaar verplichte actualisering van de planologische rege-
ling voor het bestaande bedrijventerrein ‘Eeneind II Zuid’ meege-
nomen.

Ontwerp uitwerkingsplan ’Bedrijventerrein Eeneind-west’
Het ontwerp voor het uitwerkingsplan ‘Bedrijventerrein Eeneind-West’ 
ligt met ingang van 15 augustus 2014 gedurende zes weken op het 
gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen ter inzage.
Het plan is ook raadpleegbaar via de landelijke site www.ruimtelijke-
plannen.nl

Het ontwerp uitwerkingsplan ‘Bedrijventerrein Eeneind-West’ kan 
rechtstreeks worden geraadpleegd via de volgende link:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0820.
BPUEeneindWestUP-C001
Binnen de termijn van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk een 
gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerp uitwerkings-
plan kenbaar maken aan burgemeester en wethouders van Nuenen 
c.a.,	postbus	10.000,	5670	GA	Nuenen.	
Een zienswijze kan gedurende voornoemde termijn ook mondeling 
worden ingediend bij de heer D. Senders (telefoonnummer 040-
2631641).

Ontwerp bestemmingsplan ’Bedrijventerrein Eeneind, herziening 
2014-1’
Het ontwerp bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Eeneind, herziening 
2014-1’ ligt met ingang van 15 augustus 2014 gedurende zes weken 
op het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen ter inzage.
Het plan is ook raadpleegbaar via de landelijke site www.ruimtelijke-
plannen.nl

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Eeneind, herziening 
2014-1’ kan rechtstreeks worden geraadpleegd via de volgende link:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0820.
BPEeneindHerz20131-C001
Binnen de termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk een 
gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerp bestemmings-
plan kenbaar maken aan de gemeenteraad van Nuenen, Postbus 
10.000,	5670	GA	Nuenen.	
Een zienswijze kan ook mondeling kenbaar worden gemaakt bij de 
heer D. Senders (telefoonnummer 040-2631641).

Nuenen, 14 augustus 2014.
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.                  



  

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: 5 & 6 SEPTEMBER: 

Tastytom tomaten .... 1/2 kilo 0,99
Ruccola ........................... per schaaltje 0,99
Verse vijgen ....................... 2 stuks 0,99
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Maandag 8 september:

Verse zuurkool panklaar 1/2 kilo 0,79
Dinsdag 9 september:

Savooiekool panklaar......... 1/2 kilo 0,79
Woensdag 10 september:

Zomer rodekool panklaar 1/2 kilo 0,79
Donderdag 11 september:

Worteltjes panklaar ............... 1/2 kilo 0,79
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gehele week van 5 t/m 11 september:

Redglobe druiven ....... 1/2 kilo 0,99
NW.oogst Elstar .............. 2 kilo 1,89
Zomerfris salade ...  250 gram 1,59
Perssinaasappels ................. 10 stuks 1,99

Voor de beste Kwaliteit, 
Service en Gezelligheid!

 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Italiaanse
 weken

Broodjes bestellen? 
Gebruik onze App!

Gehakt Ballen
..................  iedere 4e GRATIS
Carpaccio Rosso
100 gram .......................................2,45
Bij 150 gr. Achterham
100 gr. Eier salade ............ gratis
Gevulde Paprika
100 gram .......................................1,15
Vanaf vrijdag weet Evert waar 

Abraham de mosterd haalt
en krijgt iedere klant

een GRATIS potje mosterd!

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

Rond de Linde 
iedere donderdag digitaal op

www.ronddelinde.nl 

ANDO
verhuisservice

Anton Doorakkers
Brugstraat 29
5731 HE  Mierlo

E   info@ando-verhuisservice.nl
W  www.ando-verhuisservice.nl
T   06-28832682

ANDO
verhuisservice

ANDO
Ontzorgt!

Flexibel
Zorgvuldig

Snelle service
Vertrouwde handen

Aandacht voor u en uw familie

ANDO
verhuisservice

Anton Doorakkers
Brugstraat 29
5731 HE  Mierlo

E   info@ando-verhuisservice.nl
W  www.ando-verhuisservice.nl
T   06-28832682

ANDOverhuisservice
Anton Doorakkers
Brugstraat 29
5731 HE  Mierlo

E   info@ando-verhuisservice.nl
W  www.ando-verhuisservice.nl
T   06-28832682

ANDOverhuisservice
Anton Doorakkers
Brugstraat 29
5731 HE  Mierlo

E   info@ando-verhuisservice.nl
W  www.ando-verhuisservice.nl
T   06-28832682

E   info@ando-verhuisservice.nl
W  www.ando-verhuisservice.nl
T   06 - 28 83 26 82

 
 
 

Voor kinderen 

KINDER- EN JEUGDCOACHING 

ROTS EN WATER 
Weerbaarheidstraining 

AANDACHT WERKT 
Mindfulness voor kinderen 

 
STERk 

En volwassenen 

COACHING/COUNSELLING 

MINDFULNESS

PILATES EN QI GONG 

WORKSHOPS
Ademhaling en ontspanning 

Informatie: Erica Meuwese 06-46316210
erica@movealong.nl     www.movealong.nl 

 

Voor kinderen

KINDER- EN JEUGDCOACHING 

ROTS EN WATER 
Weerbaarheidstraining 

AANDACHT WERKT 
Mindfulness voor kinderen 

STERk 

En volwassenen 

COACHING/COUNSELLING 

MINDFULNESS 

PILATES EN QI GONG 

WORKSHOPS 
Ademhaling en ontspanning 

Informatie: Erica Meuwese  06-46316210 
erica@movealong.nl   www.movealong.nl

Sophiastraat 6
5671 XK Nuenen

06-19416234

www.fysiotherapiehendrix.nl

FYSIOTHERAPIE MET EEN NIEUWE VISIE
Ook geopend buiten kantooruren. Huisbezoek mogelijk.

makelaarsThuis in uw regio

Berg 2 - 4  Nuenen - 040-2833708 - info@nuenen.santvoort.nl

www.vansantvoort.nl

  Nuenen, Oranjestraat 20

Op uitstekende locatie in het oude centrum van Nuenen 
gelegen vrijstaande woning met sfeervolle woonkamer, 
dichte eetkeuken, 4 slaapkamers op de 1e verdieping en 
vrijstaande garage (circa 18 meter lang). Gelegen op een 
perceel van 507 m².  Huidige WOZ-waarde € 335.000,--.

Vraagprijs: € 294.500,-- k.k.

Up dressen
Wil je weten wat Up dressen inhoudt 
kom dan naar een van onze shows.

Donderdag 4 september 2014
Deze donderdag organiseren wij ieder uur een show. 
’s Middags 13.30 en 15.00 uur.
’s Avonds 19.00 en 20.30 uur
De show duurt ruim een half uur.

Laat even weten of je komt.

Parkstaat 7 - 5671 GD  Nuenen T 040 283 64 41
mode@josecuypers.nl     www.josecuypers.nl

Acties geldig van 1 t/m 6 september 2014

Brood van de week
 Vikorn
    € 1,75
_____________________________________________________

Suikerbrood 
Brabants of Fries (met kaneel)
   € 2,00
_____________________________________________________

Boerencake
klein
   € 3,00
_____________________________________________________

3 tompoucen 
 
    voor slechts € 4,00
_____________________________________________________
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN



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

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

Heistraat 18 - 5691 CA Son - Tel. 0499-477702
info@coolenvankuik.nl • www.coolenvankuik.nl

 GAS - WATER - SANITAIR - VERWARMING - DAKGOTEN

• Badkamer/toilet renovaties.
• Water en gasleiding.
• Dakgoten.
• Radiatoren.
• CV-ketels en onderhoud.
Vraag vrijblijvend een offerte op.

Alex Installatiebedrijf 
Willem Sengershof 12
5674 MR Nuenen
06-22740657
a.gerichhausen@onsnet.nu
www.alexinstallatiebedrijf.nl

* Vraag naar de voorwaarden.

Alex Installatiebedrijf helpt u de winter 
door, met te gekke stuntprijzen voor 
een nieuwe CV-ketel:

Nefit Proline HRC 30 CW5
•	 Nieuwe	rookgasafvoer
•	 Nieuwe	Kamerthermostaat	Moduline	100
•	 Nieuw	expansievat,	gaskraan	en	inlaatcombinatie
•	 Aansluiten	van	de	cv-ketel	en	afvoeren	van	de	oude.

Totaal € 1700,- incl. btw*

Nefit Trendline HRC 30 CW5
•	 Nieuwe	rookgasafvoer
•	 Nieuwe	Kamerthermostaat	Moduline	100
•	 Nieuw	expansievat,	gaskraan	en	inlaatcombinatie
•	 Aansluiten	van	de	cv-ketel	en	afvoeren	van	de	oude.

Totaal € 1960,- incl. btw*

Remeha Tzerra 28C CW4
•	 Nieuwe	rookgasafvoer
•	 Nieuwe	Kamerthermostaat	Q	Sense
•	 Nieuw	expansievat,	gaskraan	en	inlaatcombinatie
•	 Aansluiten	van	de	cv-ketel	en	afvoeren	van	de	oude.

Totaal € 1450,- incl. btw*

Remeha Tzerra 39C CW5
•	 Nieuwe	rookgasafvoer
•	 Nieuwe	Kamerthermostaat	Q	Sense
•	 Nieuw	expansievat,	gaskraan	en	inlaatcombinatie
•	 Aansluiten	van	de	cv-ketel	en	afvoeren	van	de	oude.

Totaal € 1590,- incl. btw*

W W W. A L E X I N S TA L L AT I E B E D R I J F. N L

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

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 

Winkelhart
 van Nuenen

Voirt     Parkstraat     Parkhof     Park     Boordseweg     Smidse

www.WinkelhartvanNuenen.nl

Winkelhart
 van Nuenen

Voirt     Parkstraat     Parkhof     Park     Boordseweg     Smidse

www.WinkelhartvanNuenen.nl

De bruisende zaterdag:
iedere 1e zaterdag van de maand

Demonstraties, proeverijen, fashionshows enz.
Voor de kinderen zijn er 

leuke attracties en entertainment.

Winkelhart
 van Nuenen

Voirt     Parkstraat     Parkhof     Park     Boordseweg     Smidse

www.WinkelhartvanNuenen.nl

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

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

PSYCHOLOGIE EN MINDFULNESS Nuenen 
 
 
  
 
 
 

Heb je vragen of wil je graag kennismaken? Kijk dan eens op de 
website voor informatie over het maken van een kosteloze en 
vrijblijvende afspraak.   

Annemarie Vaarkamp | www.MeerMindful.nl | 06-82000876 
 

 

 

 

 

 



4 september 2014Rond de Linde  Nr.  36

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leonie van Hoof en Hans Raaijmakers

Barisakker 72, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Projectkoor X 
Projectkoor X begint een project met 
popmuziek uit de jaren ’50 en ’60. Voor 
dit project is het koor op zoek naar 
zangers en zangeressen. De wekelijkse 
repetities starten binnenkort op maan-
dagavond van 19.30-22.00 uur.

Nieuwsgierig?
Kom dan naar onze informatieavond 
op maandag 13 oktober. Deze avond 
begint om 20.00 uur. 
Deze informatieavond en alle repeti-
ties vinden plaats in gebouw De 
Speelvloer, Geldropsedijk 50a, 5672 
AC Nuenen. Voor inlichtingen telnr. 
040 - 204 20 43. 
www.projectkoorX.dse.nl 

Bijeenkomst PvdA 
over Ouderenzorg 
2020 in Nuenen
De PvdA Nuenen organiseert op 
woensdag 10 september van 20.00 uur 
tot 21.30 uur in de Jo van Dijkhof een 
themabijeenkomst over de ouderen-
zorg in Nuenen in 2020.

Per 1 januari worden veel taken op het 
gebied van zorg en welzijn, waaronder 
de ouderenzorg, overgeheveld naar de 
gemeente. In dit kader komen vragen 
aan de orde als: wat verstaan wij onder 
goede zorg? Wie kan en gaat die leve-
ren, wat gaat het mij kosten, waar moet 
ik heen als ik hulp of zorg nodig heb?

Aanwezigen zijn Hans Spekman, 
voorzitter van de PvdA, Paul Weij-
mans, wethouder in Nuenen c.a. met 
ouderenzorg in zijn portefeuille, Ans 
van der Velden, betrokken bij de tran-
sities in onze regio, Ben Klasens, re-
giomanager ZuidZorg en Ad Pijnen-
borg, voorzitter van de zorgcoöperatie 
Anders Zorg in Hoogeloon. Het ge-
sprek zal onder leiding staan van Jan 
Wesenbeek.

Albert Heijn voegt Genius 
glutenvrij brood aan 
assortiment toe
Albert Heijn heeft vanaf 25 augustus vers gebakken Genius glutenvrije pro-
ducten toegevoegd aan het assortiment. Dat assortiment glutenvrije pro-
ducten van Genius bestaat uit broden, broodjes en muffins. 

Daarmee is Albert Heijn de enige su-
permarkt in Nederland die Genius-
producten verkoopt. Genius Gluten 
Free, de grootste bakkerij van ver-
schillende 'vrij-van'-producten en 
marktleider in het Verenigd Konink-
rijk, breidt daarmee uit naar Neder-
land als eerste bakkerijmerk dat verse, 
glutenvrije producten in de schappen 
van de bakkerijafdeling van een super-
markt heeft staan. De Genius-produc-
ten vertegenwoordigen een aanzien-
lijke aanvulling op het glutenvrij 
aanbod van Albert Heijn en zullen 
worden verkocht op de bakkerijafde-
ling, voorzien van een speciaal voor de 
Nederlandse markt ontworpen ver-
pakking. De categorie glutenvrij 
maakt in Nederland een sterke groei 
door en men verwacht een jaarlijks 
groeipercentage van meer dan 5% tot 
2018. 

Albert Heijn directeur merchandising 
en sourcing Vers, Marit van Egmond: 
"We zijn bij Albert Heijn erg blij met 
de producten van Genius in ons assor-
timent. Ze bieden onze klanten op het 
gebied van glutenvrij een smakelijke 
keus aan vers gebakken brood, brood-

jes en muffins. Wij zijn blij dat we hun 
uitstekende verse producten exclusief 
kunnen aanbieden aan de Nederland-
se consument."

Genius commercieel directeur Dave 
Shaw: "Nederland is een van de snelst-
groeiende glutenvrijmarkten in Euro-
pa en wij zien uitstekende kansen om 
een toenemend aantal consumenten 
te bereiken die overwegen over te 
stappen op een glutenvrij of gluten-
arm dieet. Albert Heijn is met deze 
lancering de eerste grote Nederlandse 
retailer die deze trend omarmt en zo 
veel investeert in de categorie gluten-
vrij. Als koploper in onze sector zijn 
we uiterst verheugd dat we met markt-
leider Albert Heijn kunnen samen-
werken en de Nederlandse consument 
te kunnen laten profiteren van onze 
innovaties.” www.ah.nl

Open week Kunstkwartier
Kunstkwartier gooit van 8 tot en met 12 september de deuren open. De hele 
week kunnen kinderen een kijkje nemen in de keuken van Kunstkwartier. Op 
maandag 8 en woensdag 10 september is er van 16.00 uur tot 17.00 uur een mu-
zikale speurneuzentocht voor de Doe-mee-kids in Het Klooster in Nuenen. 
Aanmelden is niet nodig. Zie ook www.kunst-kwartier.nl
 

Martien van der Dussen, 50 jaar in dienst bij Smeulders Interieurgroep

‘Er zijn nog steeds klanten die 
speciaal naar mij vragen’
Door Edwin Coolen

et is een zeldzaamheid in de huidige tijden van jaarcontracten en 
job hopping: 50 jaar in dienst bij dezelfde werkgever. Martien van 
der Dussen uit Nuenen heeft het gepresteerd. Hij is dit jaar 50 jaar 
werkzaam bij Smeulders Interieurgroep in Nuenen.

Jarenlang kon hij te voet naar zijn 
werk want ze wonen vlak bij waar het 
allemaal begon: de fabriek van Smeul-
ders in de Telefoonstraat, de huidige 
Mgr. Cuytenstraat in Nuenen. Ik zit 
aan tafel bij Martien en zijn vrouw An, 
gezellig aan de koffie. Met zichtbaar 
genoegen blikt hij terug op de afgelo-
pen 50 jaar bij Smeulders Interieur-
groep. ‘Ik was zestien jaar en had drie 
jaar ambachtsschool gedaan in de Ca-
tharinastraat in Eindhoven en deed 
daarna nog de avondschool. Samen 
met mijn moeder ging ik op gesprek 
bij Jac Smeulders. Ik kon meteen be-
ginnen.’ ‘Hij was toen de beste leer-
ling-meubelmaker van Brabant en 
mocht meedoen aan een wedstrijd in 
Utrecht’, vult zijn vrouw An aan.

Martien: ‘De fabriek van Smeulders 
stond achter hun woonhuis. In die be-
ginjaren waren we met twee collega’s 
en de baas natuurlijk. In de werkplaats 
stond een zelfgemaakte cirkelzaag en 
’s winters stookten we het afvalhout 
op in de potkachel tegen de kou. Als 
er een vrachtwagen kwam met hout-
platen, moesten we allemaal mee hel-

pen lossen. Alles werd met de hand 
naar binnen gedragen. Er bestonden 
toen zelfs nog geen kruiskopschroe-
ven en we gebruikten pompschroe-
vendraaiers. Nu is alles op accu’s.’
‘Er was een luikje tussen de fabriek en 
het woonhuis. Daar werd de koffie 
door geschoven. Mijn huidige werk-
gever Anton, de zoon van Jac, heb ik 
op zien groeien. Als hij dan om zeven 
uur naar bed moest, riep hij mij: ‘Tien, 
Tien’. Het bedrijf was kleiner en ge-
moedelijker. Tegenwoordig zit de 
jeugd constant met de telefoon in de 
hand’, vertelt Martien.

Hij vervolgt: ‘Jac, dus de vader van 
Anton, is ooit met het bedrijf begon-
nen. Aanvankelijk kwamen de klanten 
uit Nuenen en de regio. Het was toen 
anders, wij gingen toen allemaal mee 
naar de klanten toe. Een keer kwamen 
we van Tilburg af en kregen we auto-
pech in Nederwetten. We hebben 
toen de bestelbus met een paar man 
helemaal naar huis moeten duwen.’

Smeulders Interieurgroep blijft groei-
en. In 1986 verhuist het bedrijf naar 
een groter pand aan de Gulberg. In 
2008 betrekken ze weer een nieuw 
adres: het huidige pand aan de Collse 
Heide. Daar worden interieurs ge-
maakt voor de Rabobank, apotheken, 

de VIP-boxen in diverse stadions, 
kantoren voor ING Nederland en in-
terieurs voor particuliere klanten in 
Frankrijk en België. Inmiddels telt 
Smeulders zo’n 180 werknemers en 
een vestiging in Polen.

‘In de loop der jaren is het werk van 
handmatig, naar machinaal tot com-
putergestuurd gegaan. En iedere keer 
heb ik weer nieuwe machines en tech-
nieken moeten leren om met de tijd 
mee te gaan, zoals een CNC gestuur-
de machine. 
Ondanks dat ik officieel met pensioen 
ben, werk ik nu nog drie dagen. Het 
plan is om nog een tijdje door te gaan. 
Er zijn nog steeds klanten die speciaal 
naar mij vragen om iets te maken’, al-
dus Martien.

Smeulders Interieurgroep omschrijft 
Martien als geduldig, zeer netjes en 
secuur in het afwerken van produc-
ten. In de 50 jaar dat hij er werkt, is hij 
uitgegroeid tot een zeer bekwaam 
vakman. Binnen het bedrijf heeft hij 
zijn kennis en kunde doorgegeven aan 
andere werknemers. Morgen wordt 
Martien door Smeulders in het zon-
netje gezet.

H

Martien van der Dussen.

De oude fabriek van Smeulders in de 
toenmalige Telefoonstraat.

Martien (helemaal links) met collega’s in stofjas voor het pand van Smeulders op de 
Gulberg.

Wandelen met IVN 
Laarbeek in de 
Mosbulten
Zondagmorgen 7 september wandelt 
het IVN Laarbeek bij de Mosbulten. 
Hier lagen ruim 100 jaar geleden twee 
grote vennen, het Haverven en het Hei-
kantsven. Op ’n gegeven moment is al-
les ontgonnen, ook al was zelfs in die 
ontginningstijd het gebied onder voge-
laars bekend vanwege de grutto’s, wul-
pen en in de trektijd kleine steltlopers. 
Sinds een aantal jaren is een deel van de 
ontginning weer teruggegeven aan de 
natuur. Op de plek van de oude vennen 
zijn weer zeldzame planten te voor-
schijn gekomen. In andere poelen in de 
omgeving vindt men niet de zeldzame 
hogere planten en de kranswieren, die 
men bij de Mosbulten wel vindt.
De wandeling begint om 10.00 uur en 
zal tot ongeveer 12.00 uur duren. Het 
vertrek is vanaf de parkeerplaats bij de 
Mosbulten. Stevige schoenen of laar-
zen worden aanbevolen.

Wear if you care: jongeren 
raken door verhalen delen 
Op een indringende manier aandacht vragen voor de veiligheid van jonge-
ren in het verkeer. Dat is het doel van de jongerenactie Wear if you care. De 
provincie en haar verkeersveiligheidspartners zijn deze actie gestart. Ver-
halen vertellen én delen staan daarbij centraal. Wear if you care draait om 
echte verhalen van echte mensen. 

Young 4 Nul-jaar
Het actieprogramma Wear if you care! 
is onderdeel van de verkeersveilig-
heidscampagne ‘Help Brabant naar 
NUL verkeersdoden’. In 2013 kwamen 
in Noord-Brabant 81 mensen om in 
het verkeer. Dit is 23% minder dan in 
2012. Het aantal dodelijke ongelukken 
onder jongeren blijft echter stijgen. 
Dat cijfer verdubbelde het afgelopen 
jaar tot 21. De afgelopen tien jaar komt 
de teller uit op meer dan 300 jonge 
verkeersslachtoffers. Daarom richt de 
campagne ‘Nul verkeersdoden Bra-
bant’ zich in dit Young 4 Nul-jaar spe-
ciaal op jongeren op de scooter, de 
bromfiets en in de auto. 

De verhalen van de drie verkeers-
slachtoffers confronteren jongeren 
met de onomkeerbare gevolgen van 
een verkeersongeval. De boodschap is 
indringend. Het is een stimulans om 
na te denken en onderling te discussi-
eren over de risico’s van het verkeer en 
hun eigen rol daarin. 

Sharing = caring
De jongerenactie richt zich via evene-
menten en festivals, Young 4 nul-pro-
jecten, filmpjes, online advertenties en 
Facebook op jongeren. Zo gaat het Bra-
bant Veilig Voorlichtingsteam op festi-
vals in gesprek met jongeren over de 
risico’s van het verkeer. Zij geven toe-
lichting over de actie en laten een in-
dringende video zien met het verhaal 
van de moeders van de overleden jon-
geren. Na het gesprek krijgen jongeren 
die voor de Nul willen staan een pols-
bandje mee. Jongeren kunnen op www.
wearifyoucare.nl gratis een polsbandje 
bestellen. Door dat te dragen, staan ze 
voor de Nul. En ze dragen het verhaal 
uit van deze verkeersslachtoffers en 
hun nabestaanden. De vraag daarbij is 
om het verhaal te delen met hun vrien-
den: want sharing = caring. Inmiddels 
zijn er al 245 polsbandjes besteld.
NUL verkeersdoden is te volgen via 
twitter @nvdbr en facebook/nulver-
keersdodenbrabant en op: 
www.nulverkeersdodenbrabant.nl

€ 1.300,- voor stichting 
Dorpswerkplaats 
Secretaris van de afdeling Nuenen ca. de Heer R.L. Moviat met ondersteu-
ning van Mevrouw L. Deckers-van Campen, provinciaal ambassadeur van 
het Nationaal Ouderenfonds, hebben € 1.300,- overhandigd aan de voorzit-
ter van de Stichting Dorpswerkplaats Nuenen, de heer S. Nagelkerke, welke 
stichting faciliteiten aanbiedt aan (voornamelijk oudere) deelnemers, die 
gezamenlijk of individueel hun hobby's beoefenen. 
Het bedrag is beschikbaar gesteld 
door het Premieplan dat (kleine) acti-
viteiten en projecten, gericht op het 
welzijn van ouderen, meer slagkracht 
geeft door de opbrengst van geldinza-
melacties te verdubbelen met een be-
drag van maximaal € 2.000,-.
Bestuur en vrijwilligers van de Dorps-
werkplaats Nuenen hebben zich inge-
zet om geld in te zamelen door het or-
ganiseren van o.a. twee markten. Het 
ontvangen geld wordt gebruikt voor de 
aankoop van een grootbeeld Smart tv, 
audioset en laptop. Deze worden straks 
gebruikt bij o.a. presentaties voor 
groepsbijeenkomsten, vergaderingen; 

voor het duidelijk en scherp voor deel-
nemers kunnen projecteren van lesma-
teriaal. Het bestuur van de Dorpswerk-
plaats Nuenen is het Nationaal 
Ouderenfonds dan ook zeer erkentelijk 
voor deze belangrijke bijdrage. 

Over Premieplan 
Het principe achter het Premieplan is 
dat door het stimuleren van geldinza-
melacties met een zo groot mogelijk be-
reik ook het welzijn van ouderen breed 
onder de aandacht wordt gebracht. Alle 
vrijwilligersorganisaties kunnen mee-
doen aan het Premieplan zolang een 
KvK-nummer voorhanden is.
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dingen te zien en te doen. 
Nou wil je vast wel weten 
wat.
Kijk dan maar eens met 
ons mee op onze internet-
site want het was teveel 
om hier op te noemen. Maar je 
zult wel lachen als je de foto’s ziet.
Heb jij een leuke hobby en wil je ons die ook eens laten zien stuur 
dan een mail en we komen graag bij je thuis of ergens anders kij-
ken. Kom, dan vertellen we 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 20.2

“Luuk en Saar op verenigingsverkenning”. 
Deel 20.1 

Hallo Lindekids, wat gaat de tijd toch snel hè? Zo heb je nog lekker 
vakantie en zo zit je alweer op school.
En als een nieuw schooljaar begint, beginnen ook veel kinderen met 
een nieuwe sport of hobby.
Zit jij al op een leuke sport of heb jij al een leuke hobby? 
Nou je kunt heel veel leuke dingen doen hoor, want in Nuenen C.A. 

worden zoveel leuke dingen 
georganiseerd!
Wij wilden ook graag iets 
leuks gaan doen maar wisten 
nog niet wat.
Daarom zijn we afgelopen 
zondag naar de verenigings-
markt geweest in het Park in 
Nuenen. Er waren hele coole 

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

“Luuk en Saar op verenigingsverkenning”. 

Hoi Isabel,

tijdens de processie van Handel 
heb ik wel op een paard gezeten 
maar er nog nooit op gereden!

Isabel Beekmans, 6 jaar
Crijnsschool Nuenen.

Hoi Saar, 
ik rij graag paard. Heb jij wel eens paard gereden?

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.

Hoi Isabel,

tijdens de processie van Handel 
heb ik wel op een paard gezeten 
maar er nog nooit op gereden!

Scan de QR-code in met je tablet of smartphone.

weetjes over dit artikel en natuurlijk Luuk en Saar.

Nou je kunt heel veel leuke dingen doen hoor, want in Nuenen C.A. 
worden zoveel leuke dingen 
georganiseerd!
Wij wilden ook graag iets 
leuks gaan doen maar wisten 
nog niet wat.
Daarom zijn we afgelopen 
zondag naar de verenigings-
markt geweest in het Park in 

volgende week wel in de krant te staan.

dingen te zien en te doen. 
Nou wil je vast wel weten 

om hier op te noemen. Maar je 

Bevrijdingsactiviteiten  
Nuenen 19 september
In het kader van 70 jaar bevrijding zijn er op vrijdag 19 september uitge-
breide activiteiten. Het programma is als volgt:

Bezinningsdienst
Om 18.00 uur is er een bezinnings-
dienst georganiseerd door de Raad 
van Kerken in de Clemenskerk te Nue-
nen met zang en gedichten. In de kerk 
is er muzikale verzorging door Brass-
band de Vooruitgang. Daarna vertrekt 
men onder begeleiding van Oefening 
&Volharding en onder een erehaag 
van de scouting naar het bevrijdings-
monument. Legervoertuigenvereni-
ging Wheels vervoert de aanwezige 
veteranen.

Herdenking
Om 19.00 uur is de bijeenkomst en 
herdenkingsplechtigheid bij het be-
vrijdingsmonument Opstanding is 
Bevrijding op de hoek Parkstraat/Val-
lestap. Die wordt afgesloten met één 
minuut stilte, de ‘last post’ en het Wil-
helmus.

Bevrijdingsvuur
Om 20.00 uur begint in aanwezigheid 

Bezoek Amerikanen aan Nuenen

‘In het spoor van kapitein Winters’
Op 18 september brengen 44 Amerikanen een bezoek aan Nuenen, een onder-
deel van de reis die zij maken door West-Europa ‘in het spoor van Kapitein Dick 
Winters’. Richard Winters (1918-2011) was tijdens de Tweede Wereldoorlog of-
ficier bij Easy Company van het 506de regiment van de 101ste Airborne Divisie, 
zoals ook beschreven in het boek Band of Brothers.
De reis begon in Normandië in Frankrijk en gaat via België naar Eindhoven en 
Nuenen. Om 08.00 uur komt het gezelschap aan bij Collse Hoefdijk 22. Hier 
stortte in januari 1944 het vliegtuig neer waarbij Luitenant Delorn L. Steiner om 
het leven kwam. Daarna wordt een  bezoek gebracht aan het oorlogsmonument 
op de kruising Parkstraat/Vallestap. De reis gaat verder op 19 september naar 
Margraten, Bastogne en Duitsland.
Onder de 44 deelnemers zijn onder andere de neef uit Kansas City van Delorn L. 
Steiner en een 93-jarige paratrooper van de 101st Airborne Division (Screaming 
Eagles), begeleid door zijn dochter.

‘Grote Boekenmarkt’ 
Weverkeshof viert 3e lustrum
Al vijftien jaar wordt er tijdens het eerste weekend van september op Weverkeshof 
de ‘Grote Boekenmarkt’ georganiseerd. Dit jaar op 6 en 7 september, het 3e lustrum. 

Deze ‘Grote Boekenmarkt’, kleinscha-
lig begonnen, is in de loop der tijd uit-
gegroeid tot een van de bekendste 
‘kwaliteits’ boekenmarkten in de regio 
Zuidoost Brabant. Hier heeft de lief-
hebber een keuze uit ruim 10.000 boe-
ken, allen overzichtelijk in diverse ca-
tegorieën onderverdeeld. 
Voor een klein bedrag treft de verza-
melaar er, keurig gerangschikt per ru-
briek, kratten vol met pockets en kwa-
liteitsromans aan. Maar ook worden 
er thrillers, wereld- en streekliteratuur 
en boeken op het gebied van poëzie, 
cultuur, kunst, muziek, geschiedenis, 
natuur, reizen en hobby voor uiterst 
aantrekkelijke prijzen aangeboden. 
Deze boeken kosten slechts € 2,- per 
stuk en voor 3 boeken betaalt men 
maar € 5,-. Kinderboeken, CD’s en 
DVD’s hebben ieder weer hun eigen 
plek op deze markt, in de tent. Op 6 en 
7 september gaan tussen 10.00-17.00 
uur de deuren weer open om boeken-
liefhebbers de kans te geven lekker op 
hun gemak rond te snuffelen. Voor de 
iets duurdere, vrijwel nieuwe romans 
en de speciale, zeldzame boeken is er 
als van ouds in de bestuurskamer weer 
een speciale plaats ingeruimd. 
Op Weverkeshof worden alle werk-
zaamheden door alleen vrijwilligers 

verricht en al vijftien jaar is het enthou-
siaste boekenteam gedurende het ge-
hele jaar bezig om alle ingeleverde boe-
ken te sorteren en op kwaliteit te 
beoordelen om deze vervolgens twee-
maal per jaar, in de vorm van een kwali-
teits boekenmarkt, met groot succes 
aan de boekenliefhebbers uit de regio 
aan te bieden. De opbrengst hiervan 
komt geheel Weverkeshof ten goede en 
is daarmee een van de belangrijkste 
peilers van het voortbestaan van de 
boerderij. De toegang is zoals altijd gra-
tis. Het is ook goed te weten dat u gedu-
rende het hele jaar elke dag, met uit-
zondering van de Sinterklaasperiode, 
uw gebruikte boeken op Weverkeshof 
bij de gastvrouwen en/of gastheren 
kunt afgeven. Of loop gewoon even 
binnen, langs de mooie vitrine met 
tweedehands boeken in de ‘huiskamer’, 
voor een spotprijs treft u er de mooiste 
boeken aan. De gastvrouw/gastheer 
helpt u graag daarbij. Een klein deel van 
de boeken wordt ook via het internet 
verkocht. Het aanbod vindt u op www.
boekwinkeltjes.nl bij ‘Weverkeshof ’.

Tot 6 of 7 september, tussen 10.00-
17.00 uur op Weverkeshof bij de 15e 
‘Grote Boekenmarkt’. 
Meer info: www.weverkeshof.nl 

van veteranen voor Het Klooster de 
ceremonie rond het bevrijdingsvuur. 
Het vuur is opgehaald in Eindhoven 
door de militaire voertuigen van 
Wheels en Toerclub Nuenen. Het is 
afkomstig uit Bayeux (Frankrijk) en 
naar Eindhoven gebracht. Na het ont-
steken van het vuur, zullen burge-
meester en jeugdburgemeester en toe-
spraak houden. Daarna kunnen 
aanwezige kinderen met de voertui-
gen van Wheels mee rijden. Van 20.15 
uur tot 21.30 uur is er nog een muziek-
programma door 3 Nuenense muziek-
verenigingen rondom de vijver in het 
Park.

Bevrijdingsfeest
Om 21.30 uur begint het bevrijdings-
feest in het Park, georganiseerd door 
de Stichting Parkevenementen Nue-
nen, met als thema ‘Nuenen viert 70 
jaar bevrijding’. Hoofdact is coverband 
De Heeren Van. Zie ook www.face-
book.com/parkevenementen.

Vrijdagavond 
kienen in Lieshout
Vrijdag 5 september organiseert KBO 
Lieshout weer een kienavond in het 
Dorpshuis Grotenhof 2 te Lieshout. De 
jackpot is verhoogd.  De zaal is open om 
19.00 uur, aanvang 20.00 uur. Er zijn 
parkeerplaatsen naast de school.

Nuenense auteur   
en Britse bevrijder 
signeren boek
De Britse veteraan en bevrijder van 
Eindhoven Ken Woolley (92) signeert 
op zaterdag 6 september tussen 14.00 
uur en 15.00 uur bij boekhandel Van 
Piere aan de Nieuwe Emmasingel 44 
in Eindhoven het boek ‘Remember 18 
September’, samen met de Nuenense 
auteur van het boek Jan van Schagen. 
Het boek bevat een collage van verha-
len over de wijze waarop Eindhoven al 
zeventig jaar bevrijding viert.

Ontdek dat leuk en slim ook 
sportief is tijdens Funtastica
Zit jij in groep 7 of 8 en wil je straks naar havo of vwo? Elk jaar organiseert 
het Lorentz Casimir een sport- en speldag voor leerlingen uit groep 7 en 8. 
Een sportieve en gezellige middag waar je samen met andere kinderen kunt 
kennismaken met deze school voor havo en vwo. 

Dansles? Stijldansen en salsa in Nuenen
Dansschool Hellendoorn start a.s. dinsdag weer bij Café zaal René te Nue-
nen met Stijldansen en Salsa voor jong en oud.

De gezelligste dansschool van Brabant 
is 70 jaar jong, en heeft weer een uitge-
breid dansaanbod voor jong en oud van 
5 (jongste) tot 87 jaar (oudste leerling).
3 generaties van dansleraren staan ga-
rant voor de nieuwste trends, maar 
natuurlijk ook voor de traditionele 
dansen, waarbij een gezellig avondje 
uit centraal staat.
Of het nu gaat om Stijldansen, Salsa, 
Rock and Roll, Hustle, Swingsolution, 
Breakdance, Hip hop, Streetdance, of 

Zumba, er is voor ieder wat wils. Met 
wekelijks gezellige dansavonden om 
het geleerde in praktijk te brengen of 
gewoon lekker dansen. Ook niet leden 
kunnen het dansboekje aanvragen.
Wil je dansen als sport beoefenen, dat 
kan ook. Dansschool Hellendoorn is 
aangesloten bij alle grote wedstrijdbon-
den, zowel voor ballroom en latin als 
streetdance en hip hop. Gelet op de vele 
behaalde 1ste plaatsen, een goede keus.
De open lessen starten vanaf zaterdag 
6 september. Ben je verhinderd, je 
kunt de hele maand september nog in-
stromen. Nieuw is Swingsolution, en 
Hustle: dansen op een vierkante meter 
bijvoorbeeld kroegswing en disco- 
fox, dansen op de hedendaagse mu-
ziek, ideaal voor elk feestje.
Er wordt een geschikte club gevormd 
van beginners tot en met topklasse. 
Diverse niveaus, ook gezelligheids-
clubs. Dansen wanneer het u uitkomt. 
Er zijn danslessen op alle dagen van de 
week, waardoor u geen dansles hoeft 
te missen. Geen partner? Dansschool 
Hellendoorn heeft inmiddels een re-
putatie op het gebied van alleengaan-
den dansclubs.

Voor buurtfeesten, verenigingen, Be-
drijven, scholen, vrijgezellenfeesten of 
andere groepen zijn er leuke work-
shops. Ook privé les of een trouwcur-
sus behoort tot de mogelijkheden. 
Voor aanmeldingen en info (lestijden) 
kunt u bellen naar 06-55140501. 
www.dansschoolhellendoorn.nl

Een van de wedstrijddansers 
Ashley en Maarten 

Een heel actieve kennismaking die je 
alvast laat beleven hoe de sfeer op het 
Lorentz Casimir Lyceum is. Want op 
het Lorentz Casimir Lyceum zit je echt 
niet alleen met je neus in de boeken. Er 
is ook veel aandacht voor creativiteit, 
spel en sport. Funtastica is daarvan 
een voorproefje. Je bent, samen met je 
ouders, broertjes of zusjes, van harte 
welkom op zondag 14 september van 
11.00-14.00 uur op het Lorentz Casi-
mir Lyceum aan de Celebeslaan 20 in 
Eindhoven. Op het programma staan 
onder andere golf, klimmen aan de 
klimwand, boogschieten, levend ro-
deo, tafeltennis en badminton. Tussen 
de activiteiten door kun je op het ter-
ras genieten van een drankje en een 
ijsje om vervolgens aan de volgende 
uitdaging te beginnen. Tijdens Funtas-
tica ontdek je dat 'leuk en slim', dus 
ook heel sportief kan zijn. Wil je alvast 

meer weten over het Lorentz Casimir 
Lyceum en het unieke, inspirerende 
onderwijsprogramma Quest? Kijk dan 
op www.lcl.nl 

Doorkomst WOII 
voertuigen in kader 
70 jaar Operatie 
Market Garden
 Op dinsdagmiddag 16 september 
zullen er in het kader van de herden-
king van 70 jaar Operatie Market 
Garden zo’n 50 oude Tweede Wereld-
oorlogvoertuigen van � e Liberati-
on Task Force door Nuenen komen. 
Tussen 13.30 uur en 15.30 uur maakt 
de stoet een stop rondom Het Park in 
het centrum van Nuenen.

De LTF werkt hierbij samen met de 
Koninklijke Landmacht, die dit jaar 
hun 200-jarig bestaan viert. Dit histo-
risch konvooi van 200 WO II voertui-
gen maakt een bevrijdingstocht van 
Valkenswaard naar Son en zal in groe-
pen van 50 voertuigen de regioge-
meenten bezoeken, waaronder dus 
Nuenen. Drie van de vier routes ko-
men door, of raken de stadsgrenzen 
van Eindhoven. Het grootste peloton 
rijdt dwars door Eindhoven heen en 
stopt voor een korte pauze bij Woen-
selXL.
In datzelfde kader organiseert de 
stichting Operation Marker Garden 
een tocht met circa 600 WOII voertui-
gen die de bevrijdingsroute OMG 
gaan rijden op 14 september vanuit 
Leopoldsburg, België, naar Veghel. 
Zie ook www.OMG2014.nl

breide activiteiten. Het programma is als volgt:

van Kerken in de Clemenskerk te Nue-

band de Vooruitgang. Daarna vertrekt 
Doorkomst WOII 
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Bijeenkomsten voor 
mantelzorgers
Steunpunt Mantelzorg Verlicht Eindhoven, een project van de GGD Bra-
bant-Zuidoost, organiseert een lotgenotenbijeenkomst voor mantelzor-
gers. De gratis bijeenkomst wordt georganiseerd in het gebouw van het 
Summa College Zorg en Welzijn. Mantelzorgers van alle leeftijden en situ-
aties zijn welkom om hun verhaal te vertellen en naar het verhaal van ande-
ren te luisteren.
Summa College Zorg en Welzijn, Wil-
lem de Rijkelaan 3, Eindhoven op 
woensdag 10 september van 10.00 tot 
12.00 uur. Mantelzorgers die aan acti-
viteiten van het Steunpunt Mantel-
zorg Verlicht Eindhoven willen mee-
doen, kunnen zich aanmelden bij het 
steunpunt en ontvangen het mantel-
zorgcadeau. Voor meer informatie 
kunt u bellen naar 088-0031 288 of 
mailen info@mantelzorgverlicht.nl 

Het project ‘Samen uit de zorg’ geeft 
mantelzorgers samen met degene die 
zij zorg geven de gelegenheid even te 
ontspannen in een andere omgeving. 
Mantelzorgers zijn vrij om hun eigen 

invulling te geven aan deze middagen. 
Er is voldoende begeleiding aanwezig 
om alleen een stukje te gaan wandelen 
of om met andere mantelzorgers wat 
te drinken. Maar natuurlijk kunnen 
mantelzorgers ook gezellig samen 
met hun naaste mee doen aan bij-
voorbeeld een wandeling, een bezoek 
aan de boerderij of een creatieve acti-
viteit. 
Donderdag 25 september, 16 oktober, 
13 november en 11 december 14.00-
16.00 uur in Milieu Educatief Cen-
trum (MEC) in de Genneper Parken. 
Dinsdag 30 september, 21 oktober, 18 
november en 9 december 14.00-16.00 
uur in het Theehuis in Peppelrode.

David van Elswijk zwemt 350 km

Poëzieavond bij Van de Moosdijk

Gedichten met 
muziek over het 
thema reizen
Poëzie saai? Moeilijk? Helemaal niet. 
Daar waren de belangstellenden op de 
eerste Nuenense poëzieavond enkele 
maanden geleden het met elkaar over 
eens. Een vervolg kon dus niet uitblij-
ven. Het thema voor de komende 
avond is ‘Reizen in al haar verschijnin-
gen’. De avond vindt deze keer plaats 
in samenwerking met een enthousias-
te dichtersclub uit Nuenen. De ge-
dichten worden voorzien van een kor-
te toelichting en anekdotes. Rond 
hetzelfde thema zullen muzikale in-
termezzo’s worden gehouden. Ieder-
een die geïnteresseerd is in mooie po-
ezie, of gewoon denkt: ik wil er wel 
eens meer van horen, is welkom op 
vrijdag 12 september in Boekhandel 
Van de Moosdijk, Parkhof 5. Aanvang: 
19.30 uur. Entree: gratis. Meer infor-
matie? Bel of mail p.vankuyk@onsnet.
nu, tel. 06 38354822 of ga langs bij 
boekhandel Van de Moosdijk.

Lanzarote

Sta je het verleden weg te wuiven
op de veerboot die Arrecife nadert, 
schiet je hand los en ontvouwt zich 
je meeuw

ook je ogen worden vogel de schelpen
van je oren de golven van je mond:
dat een beeld je zo kan opslokken
je maakt je lijf tilbaar voor de wind
zelfs je hooggehakte voeten komen 
los

daar zweef je boven mij
in het vuile azuur.

Dichter: Henry Sepers. Uit: 
Spreekt de troubadour; 2012.

Jubileumviering Hooidonk
Op zondag 7 september vindt de jaarlijks Hooidonkviering plaats in Neder-
wetten. Vanwege het 60-jarig jubileum van de kapel is er dit jaar een bijzon-
dere viering mede door de deelname van het Heilig Kruisgilde en het paro-
chiekoor uit Gerwen.

Samen met het Sint Annagilde en de 
vertegenwoordigers van de Neder-
wettense verenigingen met hun vaan-
dels zullen zij zich tegen 10.00 uur 
verzamelen bij de parochiekerk in Ne-
derwetten om vandaaruit op te trek-
ken naar Hooidonk. Bezoekers van de 
viering worden uitgenodigd om zich 
hierbij aan te sluiten. De priester met 
de reliekhouder met daarin de stukjes 
van het Heilig Kruis zal bij de water-
molen in de processie aansluiten.
De kapel is gebouwd op initiatief van 
pastoor Woestenburg, op de funda-
menten van de vroegere kloosterka-
pel. Daar vond op 4 september 1244 
het ‘Wonder van Hooidonk’ plaats. 
Toen werd op wonderlijke wijze vast-
gesteld dat het stukje hout van het 
Heilig Kruis, dat men hier sinds de 
kruistochten bewaarde, een gedeelte 
was van het kruis waaraan Christus 
was gestorven. Het Heilig Kruispark 
met de kapel, de keramieke kruisweg-
staties en het Mariabeeld als patrones 

van Hooidonk is in de loop der jaren 
een plek geworden van stilte en bezin-
ning.

De eucharistieviering in de openlucht 
begint om 10.30 uur met als thema 
‘Verbinding tussen God en mensen’. 
Na de viering zal de wonderbare reli-
kwie ter verering worden uitgesteld in 
de kapel. Bij slecht weer wijkt men uit 
naar de kerk in Nederwetten.

David van Elswijk en zijn begeleids ter 
Erma de Bresser.

David van Elswijk heeft in Zwembad 
Laco de Drietip een bijzondere me-

daille ontvangen. Hij kreeg die me-
daille, omdat hij in 33 jaar tijdens de 
Revakuren 350 km heeft gezwommen. 
Als 7 jarig jongetje is David lid van de 
Revak (Revalidatie-Reaktivering) ge-
worden. En sindsdien trekt hij elke 
week zijn baantjes. Maar eerst moest 
hij nog wel even zijn diploma A halen. 
Minstens evenzo bijzonder is, dat de 
Nuenense Erma de Bresser, zelf ooit 
wedstrijdzwemster bij PSV, hem al die 
jaren heeft begeleid. 

David zit in een rolstoel, woont met 
veel vrienden en vriendinnen in de Jo 
van Dijk locatie en wat hij buiten het 
water niet kan, kan hij wel in het wa-
ter, dus baantjes zwemmen. David 
gaat rustig door, op naar de 400 km. 
En u mag uitrekenen hoeveel baantjes 
dat op en neer is in een bad van 25 me-
ter lang. David zwemt op woensdag-
avond tussen 18.45 en 19.30 uur.

De Tuttebellen
Wij, de Tuttebellen, zijn tweelingzus-
sen met een passie voor het omtove-
ren van kindjes. Het schminken van 
gezichtjes, het invlechten van haren & 
het toevoegen van een zelfgemaakte 
haaraccessoire, geeft de enige echte 
Tuttebellen-betovering. Wil je er uit 
zien als een echte prinses, vlinder of 
juist een stoere draak of panter? Laat 
je verrassen door ons. Kortom, zin in 
een betoverend feestje? Kom op 6 
september tussen 13.00 en 16.00 uur 
naar de Bruisende Zaterdag in het 
Winkelhart van Nuenen en laat je tut-
tebellen. Facebook: de tuttebellen. 
www.tuttebellen.nl

Blue Planet Harp Ensemble over-
handigt cheque aan Stg. Leergeld
Tijdens de verenigingsmarkt op 31 augustus overhandigden Inge Frimout, 
harpdocente en 3 harpisten van het Blue Planet Harp Ensemble een cheque 
van € 500,- aan Truus Houtepen, voorzitter van de Stichting Leergeld. Het 
Nuenense Blue Planet Harp Ensemble bestaat uit leerlingen van de harpdo-
cente Inge Frimout-Hei en zijn jonger dan 21 jaar. Nieuwe deelnemers zijn 
van harte welkom! Zie ook www.blueplanetharp.nl.

De gift aan de Stichting leergeld is een 
deel van de opbrengst van het concert 
Whispering Caves, uitgevoerd door 
het Blue Planet Harp Ensemble op 30 
maart in Het Klooster in Nuenen. Dit 
concert was een gezamenlijk project 
van de Stichting Vrienden van het Blue 
Planet Harp Ensemble en de Rotary 
Nuenen. De Stichting Leergeld zal dit 
bedrag aanwenden om muziekonder-
wijs voor kinderen, waarvan de ouders 
dit niet kunnen betalen, mogelijk te 
maken. Een ander deel van de op-
brengst van het concert is bestemd 
voor het Rotary project ‘Waterputten 
in Kenia’. Rotary maakt het mogelijk 
dat in totaal 500 waterputten gebouwd 

Nuenens Mannenkoor 
prominent op verenigingsmarkt
Zondagochtend 31 augustus 11.00 uur, en de lucht ziet er dreigend uit. In 
hun mooie smoking – het ‘uniform’ van het Nuenens Mannenkoor (NMK) 
– richten enkele enthousiaste leden hun kraam in op een prominente plek 
op de Nuenense Verenigingsmarkt: pal voor Het Klooster en aan de voet van 
de centrale kiosk waar het NMK later die dag zal optreden. 
Gelukkig blijven de smokings keurig 
in hun vorm want de regen houdt het 
voornamelijk bij dreigen. Een mooie 
nieuwe banner trekt de aandacht van 
de voorbijgangers. Voorbij komende 
mannen die zeggen dat ze “helemaal 
niet kunnen zingen” worden door 
NMK leden uit die onterechte droom 
geholpen met de wetenschappelijk 
onderbouwde bevinding dat negen 
van de tien mensen goed kunnen leren 
zingen met een goede koorschool. Ie-
dereen die wel eens een kloosterkoor 
heeft horen zingen, weet dat uit eigen 
ervaring. Mannen die het lidmaat-
schap overwegen, krijgen dan ook een 
gratis koorschool van het NMK aan-
geboden. Reden voldoende voor een 
aantal bezoekers om een paar mooie 
info-folders mee te nemen met het 

voornemen die thuis eens rustig na te 
lezen en daar later bij het NMK op te-
rug te komen. Even later op de middag 
kunnen de bezoekers van de markt het 
koor ook met eigen oren horen met 
een gevarieerd repertoire vanuit de 
centrale muziekkiosk in Het Park. 
Eerst zijn er een paar rijen luisteraars, 
maar allengs worden die aangevuld 
met nieuwe rijen. Zo stond niet alleen 
de kraam op een prominente plek 
maar het NMK bracht ook een mooie 
uitvoering voor een aandachtig pu-
bliek. Mooi zingen is zichtbaar plezier 
voor zowel luisteraars als zangers zelf. 
Dat hebben de mannen van het NMK 
maar weer eens met enthousiasme op 
deze Verenigingsmarkt laten zien en 
horen. Een succesvolle middag voor 
koor en gehoor. 

Foto Emmanuel Frimout.

naar nieuwe ontwikkelingen. Bijvoor-
beeld heeft de zwemles de afgelopen 
jaren een nieuwe aanpak gekregen zo-
dat bij elk Laco sportcentrum hetzelfde 
les wordt gegeven. Elk kind ontvangt 
bij aanvang een geweldig pakket van 
zwemvriendje Krokobilly inclusief een 
zwempakje met drijfmiddelen. Deze 
aanpak garandeert veel zwemplezier 
voor het kind. Heel veel senioren die 
een, twee of drie ochtenden per week 
komen zwemmen en meedoen met 
een van de aqua sport lessen. Een hele 
ochtend onder de pannen. 

Vernieuwde fi tness.
Laco sportcentrum Nuenen heeft ul-
tra modern cardio apparatuur, dege-
lijke krachtapparaten en is voorzien 
van de mooiste circuittrainingen. Laco 
sportcentrum Nuenen heeft zo’n 150 
werkplekken en 2000 m2 sportvloer, 
waar niemand op een apparaat hoeft 
te wachten, squashbanen om je uit te 
leven, een lounge voor de members 
met gratis koffi e. En na al dat sporten 
een zwembad om te ontspannen en 
een sauna en whirlpool om te relaxen. 
Voor informatie Laco Nuenen, Sport-
laan 4-6, Nuenen. Tel. 040-2832970. 
www.laco.eu

 

Gasten staan centraal
De klant is koning wordt vaak gezegd 
maar is dat ook altijd zo. Bij Laco Nue-
nen probeert men mee te denken met 
de gast ondanks dat men weet dat het 
niet mee valt om 3000 mensen per 
week allemaal tevreden te houden. 
Toch speelt men zoveel mogelijk in op 
de wensen van de gasten of het nou 
gaat om materialen of om service. Het 
personeel van Laco Nuenen is de afge-
lopen jaren getraind om het de gast naar 
zijn/haar zin te maken. Ze staan klaar 
voor de gast en zijn geïnteresseerd in 
zijn/haar verhaal. In zijn/haar beleving in 
het sportcentrum maar ook daarbuiten. 
Het maakt ook niet uit om welke me-
dewerker het gaat. De mensen achter 
de balie, de horeca, receptie, kantoor, 
fi tness, zwembad of onderhoud ze zijn 
er allemaal voor de gast. 

Vertrouwde zwembad
Het al meer dan 40 jaar oude zwem-
bad biedt nog steeds volop zwemple-
zier. Van Knuffelzwemmen (baby’s) en 
zwemles tot recreatief zwemmen en 
aqua sporten. Binnenkort komt men 
met een nieuw product, het aqua fi t-
ness. Laco Nuenen vindt ook dat men 
in beweging moet blijven. Niet alleen de 
gasten maar Laco zelf ook. In beweging 

Laco Nuenen meest compleet 
sportcentrum
De meeste Nuenenaren kennen Laco Nuenen nog van de naam Drietip 
Nuenen of nog langer geleden Sportfondsenbad Nuenen. Maar tijden 
veranderen en dus ook Laco Nuenen in de vertrouwde Sportlaan i n 
Nuenen. Laco Nuenen is in de afgelopen jaren erg gegroeid in diver-
siteit en gastgerichtheid. Men heeft enorm geïnvesteerd in materialen 
maar ook in dienstverlening en gastvrijheid.

Advertorial

kunnen worden waardoor meer dan 
5000 mensen voorzien kunnen wor-

den van schoon water. Lenny Berkers, 
voorzitter van de Stichting Vrienden 
van het Blue Planet Harp Ensemble en 
Rotary Nuenen dankt al diegenen, 
waaronder met name de sponsor Ra-
bobank Dommelstreek, alle bezoekers 
van het concert, harpisten en hun ou-
ders, die het allen mogelijk hebben ge-
maakt dit prachtige resultaat te reali-
seren. Op zaterdag 13 december om 
19.30 uur zal het Blue Planet Harp En-
semble opnieuw een sfeervol Kerst-
concert geven in de Regenboog, Sport-
laan 5 te Nuenen. Toegang is gratis.  



Met ruim 150 winkels het grootste semi-overdekte 
winkelcentrum van Nederland. Goedkoop parkeren 
op een van onze 1800 parkeerplaatsen. WWW.WOENSXL.NL

MODESHOW ZATERDAG 6 SEPTEMBER 

Koopzondag 
7 september

Modeshow 
6 september
Op zaterdag 6 sept tonen vele winkels 
van WoensXL hun najaarscollectie tijdens 
de gezellige modeshow in de midden 
passage. Tussen 13.00 en 16.00 worden 
3 shows gelopen en in de pauze verzorgt 
Bruce Dance Factory enkele optredens.

CLOWN PIPO CHRIS

Koopzondag
7 september 
Zondagmiddag 7 sept kinderattracties, 
gratis schminken en glitters tattoo’s, 
clown Pipo Chris en wat dacht u van 
echte pony’s waarop kosteloos kan 
worden gereden.

Reageren kan tot 21 september. Voor de complete vacaturetekst, 
een uitgebreide profi elschets en informati e over de procedure
verwijzen wij u naar de website www.helpt-elkander.nl

Helpt Elkander is een kleine, ambiti euze, zelfstandige 
woningbouwvereniging met ruim 1.500 verhuureenheden in de gemeente 
Nuenen c.a. met een sterke lokale oriëntati e op de Nuenense samenleving. 

Helpt Elkander is voornemens de governancestructuur te wijzigen in een 
vereniging met een ledenvergadering, een RvC en een directeur-bestuurder. 
Daarom is Helpt Elkander op zoek naar:

drie leden van de 
Raad van Commissarissen (m/v)
met kennis van volkshuisvestelijke, 
fi nancieel-economische en bedrijfskundige 
vraagstukken.

Bonjour, 
ça va?

HET NIEUWE CURSUSJAAR START WEER IN SEPTEMBER
cursussen Franse taal op alle niveaus voor beginners en gevorderden

INSCHRIJVEN:
voor beginners-, conversatie- en literatuurcursussen via
www.alliance-francaise.nl/eindhoven
of Inschrijf-/Testavonden op dinsdag 9 en donderdag 11 september tussen 19 en 21 uur
SG Augustinianum, Van Wassenhovestraat 26, Eindhoven - vleugel E

inl. Mevr. Sophie Héry | Tel.: 06 83 21 47 77 eindhoven-cursus@alliance-francaise.nl
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Vloer Het Zelf eindHoVen
Willem v. Konijnenburglaan 1c, industrieterrein de Kade   tel. 040-2468180   

Gratis parkeren  www.vloerhetzelf.nl 
 kijk voor de voorwaarden op www.vloerhetzelf.nl   Aanbiedingen alleen geldig in filiaal eindhoven. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden

 oP=oP   GoedKooPste VAn nederlAnd!   uit VoorrAAd leVerbAAr

laminaat
mega lange delen
grand vintage  
240 cm lang, 24 cm breed, 10 mm dik,
met Fall Down kliksysteem, klasse 32,
in diverse kleuren leverbaar.

Nu deze week introductie prijs

19.95
normaal 32.95 

per m2  

pvc ambiant
collectie 2015  
4x v-groef, 9 mm dik,
met Fall Down kliksysteem,
in 6 nieuwe kleuren.

Nu deze week introductie prijs

25.95
normaal 37.95 

per m2  

lamel parket
extra brede rustiek 
eiken landhuisdelen  
naturel en wit geolied, c.a. 18 cm breed,

Nu deze week introductie prijs

29.95
normaal 49.95 

per m2  

traprenovatie
massief
Complete traptreden, diverse kleuren,
13 treden, incl. stootborden.

Nu deze week introductie prijs

715.00
excl. montage

nieuwe collectie
2014 - 2015

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.
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Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger
Nuenen c.a.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorger 
Nuenen c.a.

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

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

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

       

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

COLOFON
Rond de Linde verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout en 
Mariahout.
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Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. Postbus 20, 
5670 AK Nuenen. Tel. 040-2831200 
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Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur, 
Elwien Bibbe, Edwin Coolen, Josine Janssen, 
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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.
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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
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© 2014 - “Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze 
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men of op enige andere manier zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgevers.”

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

Zaterdag 6 en zondag 7 september
10.00-17.00 uur Grote jaarlijkse boeken-

markt
Weverkeshof 

Zondag 7 september 
09.30 uur Vijfde Vette Ketting Toertocht

Café Restaurant de Pelgrim, Mariastraat,  
Mariahout 10.00 uur Wandelen met IVN 

Laarbeek Parkeerplaats Mosbulten 

Zondag 7 september 
Jaarlijks Hooidonkviering 

10.00 uur verzamelen bij de parochiekerk 
in Nederwetten om vandaaruit op te trek-

ken naar Hooidonk 

Zondag 7 september 
Hallo cultuur! Collectieve open dag van 

cultureel Eindhoven en Nuenen
12.00 uur Wandeling door Nuenen,  

Startpunt bij Museum Vincentre. 

 Zondag 7 september 
12.00 uur Ezeltjesdag Eeneind

evenemententerrein aan de Mulakkers 23
14.30 uur Familievoorstelling Robin Hood 

Openluchttheater in Mariahout

Zondag 7 september 
14.30-16.00 uur Lieholter Blaaskapel 

terrasconcert 
Bavaria Brouwerijcafé, in Lieshout 

8 tot en met 12 september
Kunstkwartier gooit de deuren open 

Het Klooster 

Maandag 8 september
16.00 uur tot 17.00 uur Kunstkwartier 

muzikale speurneuzentocht voor de Doe-
mee-kids Het Klooster 

Woensdag 10 september
16.00 uur tot 17.00 uur Kunstkwartier 
een muzikale speurneuzentocht voor de 

Doe-mee-kids
Het Klooster 

 Woensdag 10 september
Vanaf 18.30 uur Inloopavonden Badminton 

Club Lieshout 
Sporthal De Klumper

Kerkberichten

    Eindhoven                                                † Geldrop
24 juli 1933                                                29 juni 2014 

Afscheid Jan van de Ven
Wat zal Jan vanuit zijn nieuwe wereld tevreden zijn met de enorme 

en warme belangstelling bij zijn begrafenis. Geweldig toch.

Lieve mensen, onze hartelijke dank daarvoor. Wij hebben het als een 
grote troost ervaren. Het gemis is groot, als samen er niet meer is.

Laat niet na om nog eens aan te komen.

Fransje van de Ven-van Tuijl, onze kinderen en kleinkinderen

Mgr. Cuytenlaan 42
5671 BK Nuenen

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten 
Zaterdag 6 september 18.30 uur: vie-
ring, muzikale omlijsting, voorganger 
pastor S. Kuijpers.

Zondag 7 september 09.30 uur: vie-
ring, volkszang met klein koor, voor-
ganger pastor S. Kuijpers.

Misintenties 
Zaterdag 6 september 18.30 uur: Piet 
Elzenga; Maria Prinsen; Aly Dören-
berg-Engbersen; Jeanne van der San-
den-van Schijndel; Toon de Wit. 

Zondag 7 september 09.30 uur: Diny 
van Zon-van de Ven; Harry Schmitz; 
Riet Slippens-van Gils; Zus Teunisse-
Rooijackers; Wil Crooymans; Leo van 
Hevelingen en Lotte van Rooij; Jo 
Cuijpers-Coppens; Narda Renders-de 
Koning; Marinus van Maasakkers; 
Martina Dekkers-Leenders (vanwege 
trouwdag); Frans Daamen; Kees en 
Constant van Dongen; Antoinetta 
Hendrikx-van Luyt; Wim en Anna van 
Boxtel; Jos Janssen.

nevendienst en jongerenviering in de 
jeugdruimte. De collecte is voor het 
Educatief Fonds Vluchtelingen. Op 
donderdag 11 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! Meer 
informatie op onze website.

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 4 sept. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, eerste donderdag 
van de maand, votiefmis van Onze 
Heer Jezus Christus, hogepriester. 
Vrijdag 5 sept. 17.30 uur H. Lof; 18.30 
uur H. Mis, eerste vrijdag van de 
maand, votiefmis van het H. Hart van 
Jezus; gedachtenis van H. Laurentius 
Justinianus, bisschop en belijder. 
Zaterdag 6 sept. 08.30 uur H. Mis, eer-
ste zaterdag van de maand, votiefmis 
van het Onbevlekte Hart van Maria. 
Na de H. Mis uitstelling tot 12.30 uur. 
Zondag 7 sept. 10.30 uur Hoogmis; 
plechtige viering van de H. Pius X, 
paus en patroon van de Priesterbroe-
derschap St. Pius X; gedachtenis van 
de 13de zondag na Pinksteren; na de 
hoogmis kinderzegen. 
Maandag 8 sept. 18.30 uur H. Mis, ge-
boorte van de H. Maagd Maria; ge-
dachtenis van H. Hadrianus, martelaar. 
Dinsdag 9 sept. 18.30 uur H. Mis, ge-
dachtenis H. Gorgonius, martelaar. 
Woensdag 10 sept. 07.15 uur H. Mis, 
H. Nicolaas van Tolentino, belijder. 

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag, 7 september 10.30 uur, 
Hooidonkviering in het Kapelpark 
Hooidonk, viering met de Parochieko-
ren van Gerwen en Nederwetten, 
voorganger: Pastor J. Vossenaar.

Misintenties: 
Tina van Hoof; Ouders Renders- Van 
Hoof; Familie Migchels-Vlietstra; An-
neke Mouwen; Pastor Claes; Annie 
Renders-Van der Heijden; Jan en Riek 
de Goey-Van Rooij.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl
Zondag 7 september 11.00 uur: 
Hooidonk viering in Nederwetten.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 7 september. Voorganger: 
kerkelijk werker P. Flach. Er is kinder-

Informerend huisbezoek  
voor 80plussers
Al enige tijd zijn er belangrijke ontwikkelingen in de zorg. Dit was aanlei-
ding voor de start van het project Informerend Huisbezoek in Nuenen. Dit 
project is tot stand gekomen door samenwerking tussen de gezamenlijke 
Nuenense ouderenbonden (PVGE, KBO en ANBO), de LEVgroep en de 
gemeente Nuenen.
Vrijwillige ouderenadviseurs van de ou-
derenbonden, ook bekend als VOA’s, 
komen op huisbezoek bij mensen, die 
het afgelopen jaar 80 jaar of ouder zijn 
geworden. Het doel is tweeledig. Ener-
zijds wil men de 80plussers informeren 
over allerlei regelingen en voorzienin-
gen, die voor ouderen van belang zijn en 
anderzijds informatie verzamelen over 
de leef- en woonomstandigheden van 
de senioren in Nuenen. Dit om nu en in 
de toekomst de ouderen zo adequaat 
mogelijk te kunnen ondersteunen.

Om een afspraak te maken met één 
van de vrijwillige ouderenadviseurs, 
kunt u contact opnemen met de coör-
dinator van het project, dhr. Gerrie 
Beks, tel. 040-2831927. U kunt ook 
even binnenlopen bij het Centrum 
Maatschappelijke Deelname/Service-
punt aan de Berg 22c en daar uw gege-
vens achterlaten. U beslist natuurlijk 
zelf of u deel wil nemen. Als u het 

prettig vindt, kunt u een vertrouwd 
persoon uitnodigen om bij het gesprek 
aanwezig te zijn.
Het CMD is dagelijks geopend tussen 
0 8.30-12.30 uur. Tel. 040-2831675.

Langs deze weg willen wij dank betuigen 
voor de vele blijk van medeleven die we 
hebben ontvangen na het overlijden van 
mijn lieve vrouw, ons moeder en oma

Gerda van Norel-Mulder
op 13 juni 2014.

De vele kaarten, bloemen, bezoeken, 
telefoontjes en het bijwonen van de 
uitvaartdienst waren voor ons een 
grote steun. Het is voor ons 
onmogelijk u allen persoonlijk te 
bedanken, daarom doen we het 
op deze manier. Maar onze dank 
is niet minder welgemeend.

Ger van Norel
Nuenen, 4 september 2014

 Woensdag 10 september
19.30 uur Poëzieavond 

Boekhandel Van de Moosdijk, Parkhof 5
20.00–22.00 uur PvdA over ouderenzorg

Jo van Dijkhof.

 Donderdag 11 september
20.00-22.00 uur Spiritualiteit in kleur
Ruud Bartlema vertelt over eigen werk

Regenboog Nuenen

Vrijdag 12 t/m zondag 14 september
American Car Meeting. 
Backstage Chevy Club

Strandbad Nuenen aan de Enodedreef 

Zaterdag 13 september
09.30 uur Het vierde lustrum 

Schaaktoernooi Pleincollege Nuenen 

Zaterdag 13 september
13.00 uur Bridgedrive KBO

 tbv Voedselbank
KBO ruimte in Het Klooster 

Zij heeft haar strijd gestreden. 
Haar wereld werd steeds kleiner om haar heen.
Hoe zij in stilte heeft geleden weet niemand: zij alleen.

Na een werkzaam en liefdevol leven is heden van ons heengegaan 
onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder

Dien van den Biggelaar-Bakermans
Lamberdiena Johanna Cornelia

weduwe van

Marinus Martinus van den Biggelaar

 11 augustus 1931                       Nuenen                       † 30 augustus 2014

Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Spotvogelstraat 40
5672 GC Nuenen

De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 5 september om 11.00 uur 
in de H. Clemenskerk, Park 53 te Nuenen. Aansluitend leggen we haar 
te ruste bij ons vader op de gemeentelijke begraafplaats Oude Landen, 
Beekstraat 48A te Nuenen.

Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.

Vrijdag 5 t/m zondag 7 september
Harleyweekend Harley Davidson 

Club Gerwin
strandbad Nuenen aan Enodedreef 

Vrijdag 5 september 
20.00 uur Kienavond KBO Lieshout 
Dorpshuis Grotenhof 2 te Lieshout 

Vrijdag 5 september
20.15 uur de try-out 
van Agnes van God

Het Klooster 

t/m 7 september
Collecte KWF-Kankerbestrijding

7 t/m 13 september
Collecte Prinses Beatrix Spierfonds 

 Maand september
WSV-wandeling

Woensdag 19.00 uur, Zondag 09.00 uur
Ingang tennispaviljoen 

sportpark de Lissevoort

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA
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KBO Nuenen 
Nieuw: Lezingenreeks kunstgeschiedenis
KBO Nuenen hield vorig jaar een uitgebreide enquête onder leden en niet-
leden. Dat onderzoek leverde onder meer op dat er behoefte is aan lezingen 
en excursies. Daarom heeft de Nuenense KBO afdeling mevrouw Ine Pels uit-
genodigd om dit najaar een lezingencyclus op te starten over kunstgeschiede-
nis. Ine Pels heeft deze lezingen al met veel succes voor meerdere KBO afde-
lingen gehouden. Zowel leden als niet leden van de KBO kunnen inschrijven.

Het totale programma beslaat de Wes-
terse kunstgeschiedenis van de Egyp-
tenaren tot heden en wordt chronolo-
gisch behandeld, verdeeld over de 
komende vier jaren. De eerste cyclus 
beslaat de Egyptische, de Griekse, de 
Romeinse en de vroeg-Christelijke 
kunst. De cursus beslaat één avond 
per maand, start op 7 oktober en ein-
digt op 14 april 2015. (overige data: 4 
nov. 2 dec. 6 jan. 3 feb. 3 mrt) Bij vol-
doende belangstelling volgt in oktober 
2015 de tweede cyclus. Ine Pels geeft 
bij haar lezingen ook veel aandacht 
aan afzonderlijke kunstwerken en 

kunstenaars. De cursus bestaat uit 6 
lezingen over de kunstgeschiedenis en 
één lezing over lopende tentoonstel-
lingen, die samen met een extra on-
derwerp uitgebreid aan de orde ko-
men. Het is moeilijk om uit te gaan 
van boeken en daarom wordt elke les 
het materiaal in de vorm van een uit-

Nuenens grootste vlooienboeken-
markt op 13 en 14 september
De vlooienmarkt zal plaatsvinden op zaterdag 13 en zondag 14 september van 
12.00 tot 16.00 uur in en rond de blokhut aan de Pastoorsmast 12 in Nuenen.
 

Er zijn 50 goed gesorteerde kramen 
van speelgoed tot boeken, van kleding 
tot computers en van fietsen tot glas-
werk en servies. En natuurlijk is er 
weer het onmisbare opbod, waar weer 

Berendekens haken voor het goede doel

De bedoeling is dat er granny's (kleine 
vierkantjes) gehaakt worden waarvan 
dekens gemaakt worden voor kinde-
ren die ziek of gehandicapt zijn of die 
het op dit moment op een andere ma-
nier moeilijk hebben. U hoeft dus niet 
in uw eentje een hele deken te haken, 
dat gebeurt met heel veel dames sa-
men. Dus of u nu één granny haakt in 
de maand of een hele doos vol, met 
alle granny's zijn we even blij. We zijn 
ook op zoek naar dames die het leuk 
vinden om beertjes te haken die we 
meesturen voor de broertjes en zusjes. 

De bollen acryl en de haaknaalden 
krijgt u van ons. De bollen mag u mee 
naar huis nemen om thuis verder te 
haken als u daar zin in heeft. Wij kun-
nen ook zorgen voor de patronen van 
de granny's of de beertjes indien u die 
zelf niet heeft.

En kunt u nog niet zo goed haken, 
maar zou u het wel graag willen leren? 
Ook daarvoor kunt u bij ons terecht. 
Wilt u wel komen haken, maar niet 
twee keer in de maand? Geen enkel 
probleem! U kunt komen wanneer u 

Rudyard Kipling heeft plaats 
voor nieuwe leden
Afgelopen weekend heeft de leiding van scouting Rudyard Kipling weer het 
opstartweekend gehad. Dit houdt in dat de nieuwe leidingteams definitief 
zijn vastgesteld, de jaarplanningen weer vol zitten met nieuwe ideeën en de 
blokhut startklaar is gemaakt. En dat allemaal in de mooie bossen op de 
Papenvoortseheide 5b. Kortom; de leiding is weer helemaal klaar voor een 
nieuw scoutingjaar!
 
De leidingteams zijn dit jaar flink uit-
gebreid. Er start namelijk dit jaar veel 
nieuwe leiding, van zowel onze eigen 
(ex-)Explorers als personen van bui-
ten de groep. Daar is de scouting na-
tuurlijk heel trots op en erg blij mee.

Gezien deze grote enthousiaste lei-
dinggroep hebben wij ook nog plaats 
voor nieuwe jeugdleden bij alle spel-
takken;
Bevers; 5-7 jaar, 
Welpen en Esta’s; 7-11 jaar, 
Verkenners en Padvindsters; 11-15 jaar.
De Explorers van 15-18 jaar zitten met 
bijna 30 leden helemaal vol en zijn 
daarom niet op zoek naar nieuwe le-
den.
Lijkt dit echt iets voor jou? 
Kom vooral een keertje meekijken!

op geboden kan worden. Ook kunt u 
terecht voor een hapje en een drankje 
in de gezellige tent, en op het terras 
genieten van de gezellige sfeer!!

Tijdens de vlooienmarkt vindt u op 
het scoutingterrein stafleden die u 
meer kunnen vertellen over de groep 
en u kunt hier uw kind opgeven om lid 
te worden bij scouting Panta Rhei. 
Loop eens langs en maak vrijblijvend 
kennis met scouting Panta Rhei.
Wilt u meer informatie over de vlooi-
enmarkt of wilt u meer informatie 
over de vereniging kijk dan op www.
scoutingpantarhei.nl of mail naar car-
lavanvroenhoven@hotmail.com.

Houdt u van handwerken en lijkt het u gezellig om dat samen met andere 
dames te doen onder het genot van een kopje koffie of thee? Dan bent u bij 
ons aan het juiste adres. Op woensdagochtend 10 september wordt hiermee 
gestart in het Parochiecentrum aan Park 55 in Nuenen (rechts naast de 
kerk). Van 09.30-11.30 uur is het vrije inloop en bent u van harte welkom 
om mee te komen haken voor het goede doel. Vanaf die datum elke 2e en 4e 
woensdagochtend van de maand.

wilt en tussen 09.30-11.30 uur op het 
tijdstip dat u het beste uitkomt. Ieder-
een is welkom, ongeacht leeftijd, af-
komst of geloofsovertuiging. Wist u 
trouwens dat ook steeds meer jonge 
mensen het haken weer "gevonden" 
hebben? Dus aarzel niet en loop ge-
woon eens binnen! 

Info: bellen met 06-18345736 of mai-
len naar miranda@pbrosens.nl. 

Heeft u een zoon of dochter die door 
omstandigheden een knuffeldeken heel 
goed zou kunnen gebruiken of kent u 
een kind tot 16 dat het om wat voor re-
den dan ook moeilijk heeft?
 
Ga dan naar http://berendekens.jimdo.
com/deken-aanvragen/ en vraag voor 
hem of haar een deken aan. Hier doen 
we het tenslotte allemaal voor! 

gebreide handout met plaatjes aange-
boden. De kosten voor dit drukwerk 
zijn € 2,- per keer. 
Ine Pels is docente Nederlands en Cul-
turele en Kunstzinnige Vorming (CVK) 
en heeft veel ervaring in het begeleiden 
van lees- en kunstgroepen.
De lezingen worden gehouden op dins-
dagavond van 20.00 tot 22.00 uur in 
Het Klooster.
Opgave bij Ine Pels: i.pels@onsnet.nu 
of per telefoon: 040-2442980. 
Kosten 50,- (voor KBO-leden) en € 60,- 
(niet-leden). Inschrijfkosten voldoen 
op IBAN rekeningnr. NL 34 RABO 
0137486758 t.n.v. KBO Nuenen. 
Aanmelding uiterlijk vòòr 14 september. 

Voor meer informatie mail naar leden-
administratie@rudyardkipling.nl of 
kijk op onze facebookpagina: http://
www.facebook.com/scoutingrudyard-
kipling of 

www.rudyardkipling.nl

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.

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

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

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.

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.

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.

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.

BIJLESSEN AAN 
KINDEREN IN HET 
BASISONDERWIJS 
Individueel en op maat. 
Marie-José Knegtel • Val-
lestap 90 • 5672 BJ Nue-
nen • Tel. 040-283 81 38 
mj.knegtel@onsnet.nu  
www.bijlessennuenen.nl.

TE KOOP: Kachel- en 
openhaardhout. Eiken € 65,- 
per m3. Wilgen € 35,- per m3. 
Eikenhout 2 jaar gedroogd. 
Tevens verse eieren, bijenho-
ning en aardappels bij Fam. 
van Baren, Boord 30. Tel: 
040-2836270.

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

TE KOOP: CONIFEREN 
Diverse soorten en maten. 
Voor haag, tuin en terras. 
Tel. 06 - 51 99 83 11.

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

CARAVAN STALLING 
in Gerwen.  Nog enkele 
plaatsen vrij.  Alleen kleine 
caravans: maximale lengte 
5,50 m inclusief dissel.  Tel. 
040-2834498.

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

VAKANTIEROLLE -
TJES ERAF? PLAAT-
SELIJK AFSLANKEN, 
met ultrageluid en ender-
mologie; het alternatief 
voor liposuctie, bel voor  
proefbehandeling met 
LIPO II. INSTITUUT 
ZILVERSCHOON Berg 
51, 5671 CB Nuenen, tele-
foon 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

M E G A V L O O I E N -
MARKT 7 september Ge-
mert. Sporthal Fitland, Vic. 
v.d. Asdonckstraat 55. 9-16 
uur. € 2 p.p. Kraam € 25. 
06-20299824.

JOS COOLEN
Voor al uw 

stucadoorwerk
Tel. 06 - 21 89 56 72

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg
Geldrop/Mierlo & Nuenen c.a.

De vrijwilligers bieden praktische hulp en ondersteuning aan 
de zieke en de naastbetrokkene(n).

De Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) is 
bereikbaar op telefoonnummer 06 - 12 45 89 61.

Aanvraag voor zorg aan mensen met dementie 
en/of een lichamelijke beperking: 

Geldrop/Mierlo: Loket Zorg, tel. 14040.
Nuenen: Servicepunt welzijn, wonen en zorg, 040-2831675

Zie ook www.vtzgeldropnuenen.nl

Heeft u interesse om als vrijwilliger bij ons te komen werken
neem dan contact op met een van onze coördinatoren.

Telefoonnummer 040-2862395 of 040-2844005

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
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Scheiden doe je samenGEVRAAGD: ENTHOU-
SIASTE PEUTERLEID-
S T E R S / V R I J W I L L I G -
STERS voor  onze speel-
zalen in  Gerwen en Nue-
nen 2x per week een dag-
deel, leeftijd 20 t/m 50+. 
Voor informatie Stichting 
Kinderspeelzalen Nuenen: 
tel. 040-2838414 (maan-
dag t/m woensdag).

Stichting Kinderspeelza-
len Nuenen is dringend op 
zoek naar nieuwe bestuurs-
leden. Lijkt het u wat om 
het bestuur van de peuter-
speelzaal te komen verster-
ken neem dan contact op 
met Anita Kuijten, tel. 06-
52854965.
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Hockey

Wielersport

p r o g r a m m a

 

Voetbal
Ja1 van HCN weer landelijk?
Vorig jaar schreef Nuenen Ja1 van Hockeyclub Nuenen geschiedenis door 
zich voor het eerst in de historie te plaatsen voor de allerhoogste, landelijke 
competitie.

Ook dit jaar hoopt het huidige JA1 nog een keer landelijk te gaan spelen. Met 
veel tweedejaars en versterking van buitenaf, zullen zij zich in een voorcompeti-
tie (tot de herfstvakantie) opnieuw hiervoor moeten kwalificeren. De eerste plek 
in de poule met Tilburg, Rosmalen en Etten Leur geeft rechtstreekse plaatsing. 
Bij een tweede plaats volgen playoffs om de allerlaatste plek.
Zaterdag speelt Nuenen JA1 om 14.30 uur thuis tegen Tilburg JA1. Ook Tilburg 
speelde vorig jaar landelijk. Kijk ook op www.facebook.com/HCNuenenJA1.

Het team van Nuenen JA1. Vlnr bovenste rij: Monique Zwaan (manager), David 
Bekkers, Freek van Dijk, Tim Kampers, Koen Modderman, Bart Lauwers, Luuk 
Bergman, Floris Verheyen en Thomas van Merode (coach). Onderste rij: Max 
Oosting, Ralph van Hilst, Daan Bergman, Rik Bongers, Pieter Sarton, Yannick 
Zwaan, Ewout Timmer, Joep Hoedemakers en Jorrit Steinweg. 

Bekerwedstrijd 

EmK - De Weebosch 7-0
Na een nipte nederlaag tegen rKSV Nuenen 2 had EmK iets recht te zetten 
voor de eigen supporters. EmK begon voortvarend aan de wedstrijd en 
toonde meteen de wil om het verschil in doelpunten uit te drukken. al vrij 
snel viel de 1-0 door Tom van Elst die de keeper kansloos liet met een schui-
ver langs de grond. Vervolgens was het ruud Bijsterveld die met een hat-
trick de score op 4-0 bracht voor de rust. 
Na de thee bleef De Weebosch vooral 
in de defensieve stellingen spelen, 
maar kon niet verhinderen dat EMK 
nog drie keer de bal tegen de doelnet-
ten kreeg. Ruud Bijsterveld toonde er 
zin in te hebben met nog eens twee 
goals en Geert Jan Kemperman maak-
te het doelpuntenfestijn compleet. 
Achterin zat het goed dicht bij EMK 
met het vertrouwde centrale duo Bart 
Heezemans en Léon Roijakkers. De 
goed leidende scheidsrechter de heer 
Nuwenhoud had een makkelijke mid-
dag met zeer sportief spelende partij-

en. Toeschouwer Ronny Everaerts 
oud-trainer van EMK, net terug als 
voetbaldocent uit Japan, zag dat EMK 
duidelijk sterker is dan vorig seizoen 
en voluit op de aanval speelt. Door de 
onderlinge uitslagen bekert EMK 
waarschijnlijk verder, tenzij HMVV in 
de uitgestelde wedstrijd met minstens 
achttien doelpunten verschil zou gaan 
winnen bij De Weebosch. Aanstaande 
zondag om 14.30 uur begint het seri-
euze werk voor de boys van Toon van 
der Loo met de thuiswedstrijd tegen 
de studenten van Pusphaira.   

Wijziging 
startplaats bij 
WandelSport   
Vereniging Nuenen
De startlocatie voor de zondagmor-
gen- en woensdagavondwandeling 
bij de Nuenense wandelsportveren-
ging WSV is in de maand september 
de ingang van de tennisvelden op 
Sportpark De Lissevoort.

Op zondagmorgen om 09.00 uur en 
op woensdagavond om 19.00 uur ver-
trekken 2 groepen, ieder in een eigen 
tempo, voor een sportieve wandeling 
van maximaal 2 uur door de mooie 
Nuenense omgeving. Iedereen is wel-
kom om ook eens vrijblijvend mee te 
wandelen. Vooraanmelden daarvoor 
is niet nodig, men kan zich melden op 
de startlocatie. Ook kunt u mailen 
naar het secretariaat, joke_wsv@hot-
mail.com. www.wsvnuenen.dse.nl.

VOETBAL 
RKVV NEdERwETTEN
Zaterdag 6 september
Vet. Nederwetten - RKVVO  ........ 16.30
Zondag 7 september
Nederwetten 1 - Casteren  ............ 14.30
SBC 13 - Nederwetten 2  ............... 12.00
Wilhelmina B. 6 - Nederwetten 3 11.00
Unitas Da2 - Nederwetten Da1 .... 10.00
Nederw.Da2 - Braakhuizen Da1  . 10.00

RKGSV GERwEN
Zaterdag 6 september
Vet RKGSV – Vet Wilhelmina B. 2 16.00 
RKGSV 2 - Rood Wit Vooruit 4 ... 11.00
RKGSV Da 1 - Vlijmense Boys  .... 11.00

EMK
Zondag 7 september
EMK  1 - Pusphaira 1  ................... 14.30
Nuenen 6 - EMK  2 -  .................... 12.00

NKV KORfBAL NuENEN 
Zondag 7 september
DOT 2 (Oss) - NKV 2 ..................... 11.30 
Raedy 1 (Roermond) - NKV 1 ...... 14.30

Nederwetten - Essche Boys 1-4 
In de tweede bekerwedstrijd moest Nederwetten afgelopen zondag aantreden 
tegen Essche Boys. Nederwetten had gedurende de gehele eerste helft een groot 
veldoverwicht en speelde goed positiespel. Dit overwicht werd, nadat er al en-
kele prima kansen waren gecreëerd, in de 28e minuut beloond. Een splijtende 
cross-pass van Giel van Korven naar Roy Sleegers werd door Roy ingeschoten. 
Ondanks het overheersende spel van Nederwetten kwam 10 minuten voor rust 
Essche Boys op gelijke hoogte door een goed uitgespeelde counter. Na rust dic-
teerde Essche Boys het spel. Enkele cruciale fouten werden in de 57e en 61e mi-
nuut door Essche Boys genadeloos afgestraft. En in 85e minuut werd de eind-
stand op 1-4 bepaald nadat een vrije trap in tweede instantie werd binnengetikt. 
Beide ploegen beschouwden deze wedstrijd meer als een goede voorbereiding 
op het nieuwe seizoen en weten aan welke verbeterpunten er nog gewerkt moet 
worden. Zondag aanstaande speelt Nederwetten haar eerste competitieduel van 
het seizoen thuis tegen Casteren.

rKSV Nuenen bekert verder!
rKSV Nuenen moest afgelopen zaterdag op bezoek bij Hoofdklasser UDI 
‘19/Beter Bed. afgelopen seizoen was UDI twee keer de meerdere van Nue-
nen, het openingsduel in Nuenen ging met 0-1 verloren. 

Op bezoek in Uden, met eveneens 1-0 
verlies, zat de huidige trainer Eric 
Clijnk voor het eerst als verantwoor-
delijke op de bank van RKSV Nuenen. 
Voor UDI ’19 dat haar eerste beker-
duel uit bij SV Meerssen afgelast zag, 
was dit het eerste officiële duel van het 
seizoen.

Nuenen kwam goed uit de startblokken 
mede door behoudend spel van de 
thuisclub. In de 18e minuut wist Nuenen 
de score te openen. Een verre inworp 
van Mart van de Gevel werd prima ge-
controleerd door Joep van Maasakkers 
waarna hij met een korte draai de twee 
centrumverdedigers uitschakelde.
Doelman Thijs van Hoeij had na een 
subtiele voetbeweging het nakijken 0-1. 
Niet veel later kreeg Jurik Zimmerman 
een kans de score op te voeren maar zijn 
inzet werd gestuit door de keeper van 
de thuisclub. UDI ’19 bleef volharden in 
het rondspelen van de bal en werd nau-

welijks gevaarlijk voor het doel van Stijn 
van der Donk. 
Na de pauze drong UDI ’19 aan maar 
controleerden de bezoekers de partij. 
De gelijkmaker in de 70ste minuut 
kwam dan ook quasi uit de lucht val-
len. Een bal over de hele breedte kwam 
bij aanvaller Tim Wolf die behendig 
Stijn omspeelde en de bal in het verla-
ten doel schoof 1-1. Het leek erop dat 
UDI ’19 meteen door wilde drukken 
maar de thuisclub kreeg hierbij de 
deksel op de neus. Een verre pass van 
Frank Kuppen werd nonchalant be-
handeld door verdediger Joep van 
Geelkerken waarbij Jurik Zimmerman 
hem de bal ontfutselde. Hij omspeelde 
ook doelman van Hoeij en bracht hij 
Nuenen weer op voorsprong 1-2. In de 
87e minuut scoorde UDI ’19 door een 
kopbal van Sam Wassenberg de gelijk-
maker. In de volgende minuten moest 
Stijn van der Donk nog driemaal red-
den om het gelijkspel vast te houden. 

gulbergen24 presenteert de 
“rudi van Houts Klimtijdrit”
gulbergen24, dé 24-uurs mountainbike-marathon in Brabant, heeft dit jaar 
een primeur. op zaterdagavond 27 september vindt de eerste mountain-
bike-klimtijdrit van Nederland plaats, de “rudi van Houts Klimtijdrit” op 
Landgoed gulbergen. 

Terwijl de teamgenoten hun rondjes 
rijden op het marathonparcours zal 
een selecte groep inschrijvers de kans 
krijgen de snelste tijd neer te zetten. 
Dat zal overigens niet meevallen, 
want Rudi van Houts laat op vrijdag 
zelf zijn tijd ‘klokken’. Ongetwijfeld 
gaat hij het bijna 50 meter hoogtever-
schil in sprint en ‘op de macht’ over-
bruggen.
Rudi van Houts is ambassadeur van 
Gulbergen24 en hij geeft de organise-
rende Stichting Mountainbike Pro-
motie Nuenen (SMPN) graag advies. 
“Via die weg kan ik me belangeloos 
voor een grote groep breedtesporters 
inzetten en de mountainbikesport 
promoten. Zo’n klimtijdrit was bij-
voorbeeld al langer een gekoesterde 
wens van mij persoonlijk. Maar Gul-
bergen is natuurlijk ook een unieke 
locatie voor zoiets. Ook vorig jaar 
toen we met het team de 24-uurs race 
reden, hebben we daarover gesproken 
tijdens de sponsorbijeenkomst. Die 
bijeenkomst woon ik ook altijd bij en 
is gelukkig dit jaar verplaatst naar de 
avond. Had ik tijdens de wedstrijd 
moeten aantreden, dan zou ik collega 
Brentjens een paar ronden voor-
sprong moeten gunnen in de 6-uurs 
marathon waar Bart en ik individueel 
aan meedoen. En zo’n voorsprong 
geeft hij niet meer af!”

Voorzitter Benni Schrurs van SMPN 
volgt het advies van Van Houts en 
verwacht dat daarmee de stapsgewij-
ze verbetering van de afgelopen jaren 
doorzet: “Wij vormen een degelijke 
groep die er alles aan doet om deelne-
mers, vrijwilligers en sponsoren aan 
zich te binden. Naast vaste elemen-
ten, zoals de tijdelijke bruggen en de 
bekende klim, proberen we het moun-
tainbiken en alles daar omheen steeds 
te veranderen en weer iets aantrekke-
lijker te maken. Gelukkig slaat dat 
enorm aan. Gulbergen24 kent voor 
vrijwel alle categorieën al langere tijd 
een wachtlijst. 
De inschrijving voor de klimtijdrit zal 
ook snel vol zijn, verwacht ik, vooral 
omdat er tegen een sterk gereduceer-
de vergoeding van € 2,50 gereden kan 
worden. Die bijdrage komt ten bate 
van de actie JoopJos4Cancer. De klim 
vindt voor een groot deel plaats bui-
ten het zicht van het publiek, buiten 
de route die de andere deelnemers rij-
den. 

Extraatje voor publiek en deelnemers 
is dat een camerateam de tijdrijders 
filmt, zodat iedereen de deelnemers 
vanuit het evenementplein kan volgen 
op een videoscherm. Weer een reden 
om te komen kijken op het landgoed 
Gulbergen!” www.gulbergen24.nl

Nieuwe Jeu de 
boule kampioen 
2014 bij De Elmde
Veel zon op woensdag 27 augustus 
2014 maakte de kampioenswed-
strijden van Jeu de Boulesclub "De 
Elmde" tot een feest. Bovendien was 
het uitgerekend op deze dag precies 
20 jaar geleden dat de club werd 
opgericht in het toenmalige gebouw 
van de St. antoniusschut op het 
Eeneind.

Om 11.00 uur werd er na de koffie ge-
start met de wedstijden. Na 15 indivi-
duele wedstrijden kwamen de sterk-
sten duidelijk naar voren.
Ine Smits en Harrie de Haas moesten 
het tegen elkaar opnemen om uit te 
maken wie zich kampioen mocht gaan 
noemen.
Het werd een strijd op het scherp van 
de snede en het ging gelijk op tot 12-
12. Harrie de Haas maakte het win-
nende dertiende punt en er was een 
terechte kampioen met een goede 
tweede Ine Smits. Uiteraard werd de 
nieuwe kampioen door alle leden ge-
feliciteerd en werd hem de wisseltro-
fee overhandigd.

 

Harrie de Haas met de behaalde kam-
pioens wisseltrofee. 
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Bezoek nu een van onze vijf 
inspirerende keukenshowrooms.

Elke zondag geopend

JOUW SMAAK 
VOOR ELK BUDGET

WWW.NUVAKEUKENS.NL

B E R G E I J K  D E U R N E  H E E R L E N  

DE WATERLAAT 8 STATIONSSTRAAT 67 IN DE CRAMER 148A 

T0497 552882 T0493 441111  T045 5506550

S O M E R E N - E I N D  T I L B U R G  

BOERENKAMPLAAN 143 APHRODITESTRAAT 2 

T0493 441111 T013 5784444 

ALTIJD EEN 
BETROUWBAAR 

ADVIES 
OP MAAT

makelaarsThuis in uw regio

Berg 2 - 4     -     Nuenen     -     040-2833708     -     info@nuenen.vansantvoort.nl

www.vansantvoort.nl

   Nuenen, Parkstraat 5   

Riant in het centrum van Nuenen gelegen, compleet gestoffeerde  kantoorvilla (netto vloeroppervlakte circa 
172 m²) met balie, meubilair en 4 eigen parkeerplaatsen. Een ideaal en representatief kantoorpand voor 
accountanct, advocatuur, notariaat of andere kantoorfuncties, eventueel gecombineerd met wonen.
Begane grond: Hal met toiletruimte. 4 kantoorruimtes. Keuken met pantry. Vanuit 2 kantoorruimtes toegang 
tot terras. 1e Verdieping: Overloop met toegang tot plat dak. 4 kantoorruimtes of slaapkamers. Voldoende 
vrije parkeergelegenheid in de directe omgeving.

Huurprijs € 2.500,-- per maand excl. b.t.w.        

Uitermate geschikt voor combinatie wonen - werken

Van Santvoort Makelaars is marktleider in de regio Zuidoost Brabant en behoort tot één van de grootste 
makelaarskantoren in Nederland.

Wij helpen u graag bij:
• aan- en verkoop van woningen;
• aan- en verkoop van bedrijfsonroerend goed;
• aan- en verkoop van agrarische objecten en maneges;
• taxaties van woningen en commercieel vastgoed.

Sinds 1976 gevestigd in de Nuenen.
Bel 040-2833708 voor een vrijblijvende afspraak!

PEZZAZ MENU
Terrine van diverse vissoorten Terrine van diverse vissoorten 

met couscoussalade, dragonsabayon en kerriekletskopmet couscoussalade, dragonsabayon en kerriekletskopmet couscoussalade, dragonsabayon en kerriekletskop
of

met couscoussalade, dragonsabayon en kerriekletskop
of

met couscoussalade, dragonsabayon en kerriekletskop
Huisgemarineerde rundercarpaccio Huisgemarineerde rundercarpaccio 

met truffelcrème, rucola en pijnboompitjes met truffelcrème, rucola en pijnboompitjes 
Huisgemarineerde rundercarpaccio 

met truffelcrème, rucola en pijnboompitjes 
Huisgemarineerde rundercarpaccio Huisgemarineerde rundercarpaccio 

met truffelcrème, rucola en pijnboompitjes 
Huisgemarineerde rundercarpaccio 

*****
Heldere runderbouillon

met champignons en peterselie  met champignons en peterselie  
of

met champignons en peterselie  
of

met champignons en peterselie  
Thaise pompoensoep 

*****
Gebakken heek filet met scampi’sGebakken heek filet met scampi’s
ratatouille, aioli en rozemarijnsausratatouille, aioli en rozemarijnsausratatouille, aioli en rozemarijnsaus
Gebakken heek filet met scampi’s
ratatouille, aioli en rozemarijnsaus
Gebakken heek filet met scampi’sGebakken heek filet met scampi’s
ratatouille, aioli en rozemarijnsaus
Gebakken heek filet met scampi’s

of
ratatouille, aioli en rozemarijnsaus

of
ratatouille, aioli en rozemarijnsaus

Livar varken  
quiche van spitskool met kerrie, quiche van spitskool met kerrie, quiche van spitskool met kerrie, 

aardappels uit de oven en rode wijnsaus  aardappels uit de oven en rode wijnsaus  aardappels uit de oven en rode wijnsaus  
quiche van spitskool met kerrie, 

aardappels uit de oven en rode wijnsaus  
quiche van spitskool met kerrie, quiche van spitskool met kerrie, 

aardappels uit de oven en rode wijnsaus  
quiche van spitskool met kerrie, quiche van spitskool met kerrie, 

aardappels uit de oven en rode wijnsaus  
quiche van spitskool met kerrie, 

 of
aardappels uit de oven en rode wijnsaus  

 of
aardappels uit de oven en rode wijnsaus  

Tagliatelli met bospaddenstoelenTagliatelli met bospaddenstoelen
spinazie, saus van eekhoorntjesbrood, walnoten pestospinazie, saus van eekhoorntjesbrood, walnoten pestospinazie, saus van eekhoorntjesbrood, walnoten pesto

Tagliatelli met bospaddenstoelen
spinazie, saus van eekhoorntjesbrood, walnoten pesto

Tagliatelli met bospaddenstoelenTagliatelli met bospaddenstoelen
spinazie, saus van eekhoorntjesbrood, walnoten pesto

Tagliatelli met bospaddenstoelen
 en aan tafel geschaafde Parmezaanse kaas   en aan tafel geschaafde Parmezaanse kaas  

spinazie, saus van eekhoorntjesbrood, walnoten pesto
 en aan tafel geschaafde Parmezaanse kaas  

spinazie, saus van eekhoorntjesbrood, walnoten pestospinazie, saus van eekhoorntjesbrood, walnoten pesto
 en aan tafel geschaafde Parmezaanse kaas  

spinazie, saus van eekhoorntjesbrood, walnoten pesto

*****
Huisgemaakt appeltaartje met abrikoos  Huisgemaakt appeltaartje met abrikoos  

 vanille-ijs
Huisgemaakt appeltaartje met abrikoos  

 vanille-ijs
Huisgemaakt appeltaartje met abrikoos  

of
 vanille-ijs

of
 vanille-ijs

Kwark bavarois met bramen Kwark bavarois met bramen 
 en witte chocoladesaus 

 3 gangen € 24,50  /  4 gangen € 29,00 3 gangen € 24,50  /  4 gangen € 29,00

Nazomer genieten bij Pezzaz!Nazomer genieten bij Pezzaz!
Eerlijk en sfeervol dineren!Eerlijk en sfeervol dineren!

www.restaurantpezzaz.nlwww.restaurantpezzaz.nl

Rond de Linde 
iedere donderdag digitaal op

www.ronddelinde.nl 
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