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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. 

Verklaring
De raad, het college van B&W en overigen die rechtsgeldig in het bezit zijn van 
het KAFI-rapport, nemen ruim afstand van het lekken en beschikbaar stellen van 
dit rapport aan de media. In een besloten bijeenkomst op zaterdag 6 september 
2014 met de op dat moment beschikbare leden van de raad, het college van B&W 
en overigen heeft het raadslid Hans Pijs bekend gemaakt dat hij het voornoemde 
rapport aan de media beschikbaar heeft gesteld. Ondergetekenden betreuren de 
handelwijze van de heer Pijs en keuren deze af. Ondergetekenden zijn van mening 
dat door het oneigenlijk beschikbaar stellen van genoemd rapport de beginselen 
van onze democratie en de normen en waarden van de gemeenteraad van Nuenen 
met voeten zijn getreden. Ondergetekenden betreuren evenzeer dat door de on-
gewenste uitgifte van het rapport en de publicatie in het Eindhovens Dagblad van 
zaterdag 6 september 2014, personen mogelijkerwijs zijn beschadigd.
De geheimhouding op het rapport blijft van kracht tot nader order, zoals afgespro-
ken bij raadsbesluit van 26 juni 2014.

Was getekend,
De gemeenteraad en het college van B&W 

van de gemeente Nuenen c.a.
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Bibliotheek 
op noord
en zuid

Schuif even
aan tafel bij…  
Tiny de 
Louw-Aarts

Feestelijke start 
van nieuw seizoen 
bij Hockey Club 
Nuenen

Club Spaar Actie 
bij Jan Linders
In de periode van 15 september tot en 
met 4 oktober vindt er bij Jan Linders 
in Nuenen een ‘Club Spaar Actie’ 
plaats. Jan Linders wil in die periode 
een viertal Nuenense verenigingen 
steunen en klanten kunnen daarbij hel-
pen. Voor iedere 10 euro aan bood-
schappen krijgt u 1 munt. In de 
supermarkt staan vier zuilen, voor ie-
dere vereniging een. U kunt de munten 
deponeren in de zuil van uw favoriete 
vereniging. De deelnemende vereni-
gingen zijn: KPJ Nederwetten, Jonge-
renkoor Jocanto, de EHBO Vereniging 
Nuenen en Stichting Leergeld Nuenen. 

Laten we de handen ineenslaan
Wereld winkel Nuenen gaat in september en oktober handge-
maakte kaarsen, place mats, servetringen en sleutelhangers 
verkopen. De opbrengst komt tengoede aan een van de projec-
ten van Tshwaranang in Zuid-Afrika, waar de Nuenense Rinske 
Stege zich inzet voor honderden (wees)kinderen.

Rinske vertrok eind 2012 naar Zuid-
Afrika, in de voetsporen van haar ou-
ders Trees en Henny Stege. Trees en 
Henny emigreerden in 2001 om zich 
in te zetten voor de meest kwetsbaren 
in de Zuid-Afrikaanse townships. Hun 
werk concentreert zich rond kinderen 
en ouderen, die vanwege aids, werk-
loosheid en armoede in zeer zware 
omstandigheden leven. Naar aanlei-
ding van inzichten en verhalen van 
Trees en Henny is in 2005 Stichting 
Tshwaranang opgericht. De stichting 
heeft als doel samen met de locals pro-
jecten te initiëren die na 3-5 jaar wor-
den overgedragen aan lokale 
organisatoren. Op die manier helpt de 
stichting aan het duurzaam verbete-
ren van de leefomstandigheden. Erg 
nodig, want er is zoveel te doen.
Rinske is momenteel betrokken als 

community manager bij diverse pro-
jecten in Mabarhule, een plattelands-
gemeenschap dichtbij het Kruger 
Park. Rinske heeft zich sterk gemaakt 
voor de bouw van een Care Centre 
voor 250 kinderen.
Via dit project kwam Rinkse in con-
tact met de Mketse Primary School. 
Een school die 600 kinderen basison-
derwijs biedt. De zeer betrokken di-
recteur gaf aan dat hij het grote aantal 
leerlingen niet kan huisvesten, klassen 
van 70 kinderen zijn geen uitzonde-
ring. Door het ruimtegebrek krijgen 
kinderen buiten onder een boom les. 
Graag zou de directeur zijn school uit-
breiden met twee extra klaslokalen. 
Samen met Rinske bekijkt Tshwara-
nang momenteel de mogelijkheden 
om te helpen. Daarbij geeft de We-
reldwinkel steun. 

www.tshwaranang.nl

dereen kan zich opgeven voor deze 
tocht in een oud militair voertuig. 
Aanmelden kan vanaf 20.00 uur op 
het terras van Auberge Vincent. Op-
stapplaats is tegenover de kerk. Kinde-
ren jonger dan 12 jaar onder 
begeleiding van een volwassene en te 
allen tijde geheel op eigen risico. Bij 
voldoende aanmeldingen volgt direct 
een tweede tocht maar vol is vol. 

Historische rondrit Nuenen
In het kader van 70 jaar bevrijding, 
hebben Edwin Popkens, Geert-Jan van 
Glabbeek en Foppe de Lang op vrijdag 
19 september een Historische Rondrit 
Nuenen uitgezet rondom Nuenen. Ie-

Bevrijdingsfeest 
Park
In het kader van 70 jaar bevrijding 
organiseert de Stichting Parkeve-
nementen Nuenen op vrijdag 19 
september een Bevrijdingsfeest in 
het Park in Nuenen.

Het feest wordt geopend door muzikale 
optredens van Drumfanfare Jong Leven 
uit Gerwen, Brassband de Vooruitgang 
uit Nuenen en Showkorps O&V van 
Eeneind. Daarna zal Christel de Brou-
wer uit Nuenen het ‘Wilhelmus’ en 
‘We’ll meet again’ zingen met onder-
steuning van het kinderkoor. ‘We'll 
Meet Again’ van de Britse artieste Vera 
Lynn, werd tijdens de Tweede Wereld-
oorlog in het Verenigd Koninkrijk en de 
Verenigde Staten vaak gespeeld bij het 
vertrek van soldaten naar het front. 
Hoofdact van de avond is coverband De 
Heeren Van.

Het volledige programma:
20.15 uur: Drumfanfare Jong Leven, 

Brassband de Vooruitgang 
en Showkorps O&V

21.00 uur: Christel de Brouwer
21.30 uur: De Heeren Van
22.30 uur: Pauze en muziek
22.45 uur: De Heeren Van
23.45 uur: Pauze en muziek
00.00 uur: De Heeren Van
01.00 uur: Einde

www.facebook.com/parkevenementen

Open Monumentendag in 19de eeuwse stijl

‘Station Nuenen’ herleeft
Op zondag 14 september neemt de Nuenense heemkundekring De Drijehor-
nick deel aan de Open Monumentendag, met als thema ‘Op reis’. Dit zal 
plaatsvinden op de plek waar Vincent van Gogh zijn eerste voetstappen zette 
in Nuenen en waar ooit koningin Wilhelmina en prinses Juliana logeerden: 
op en rond de voormalige stationslocatie Nuenen-Tongelre op Eeneind.

Op verschillende manieren wordt de 
geschiedenis van het in 1866 geopen-
de en in 1972 afgebroken station Nue-
nen-Tongelre en de daarmee 
samenhangende industriële groei van 
het gebied Eeneind verteld.
Bij het historische Stationskoffiehuis is 
koffie en muziek van de orkesten the 
Old-timers en l’Accord Volé. Huub van 
Leuken loopt er die dag ook rond en 
bespeelt zijn accordeon. Verder is er 
tentoonstelling in de voormalige da-
mastfabriek van Goevaers, met antie-
ke auto's, oude fietsen (vanaf 1850) en 
metalen spoorwegmodellen van mees-
ter-modelbouwer Jos Blatter. Op de 
Stationsweg rijden over de kasseien 
weer koetsen met paarden waarin be-
zoekers mogen meerijden. Tonny van 
de Boomen, auteur van het boek ‘Nue-

nen op het randje’, zal als gids aanwezig 
zijn met de nodige smeuïge verhalen. 
Voor kinderen zijn in een tent diverse 
kinderspelen, archeologie en, als de 
tijd rijp is, aardappelen rooien. De 
heemkundekring nodigt iedereen uit 
om verkleed als 19de eeuwse reiziger 
te komen.

Autoverkeer is op die zondagmiddag 
door Eeneind niet mogelijk, kom dus 
bij voorkeur te voet of op de fiets. 
Eventuele auto’s kunnen parkeren bij 
de Renault garage aan de Collseweg, te 
bereiken via de Collse Hoefdijk.

Open Monumentendag Nuenen, zon-
dag 14 september, Stationsweg Een-
eind, van 12.00 uur - 17.00 uur. Vrij 
toegang.

Grote vlooien- en 
boekenmarkt  bij Pantha Rhei
Op 13 en 14 september zijn de poor-
ten van het scouting terrein aan de 
Pastoorsmast tussen 12.00 en 16.00 
uur geopend. Dan is iedereen wel-
kom om te snuffelen. Er is van alles te 
koop in de maar liefst 50 goed gesor-
teerde kramen: van speelgoed tot 
boeken, van kleding tot computers 
en van fietsen tot glaswerk en ser-
vies. En natuurlijk zijn er weer een 
paar topstukken waarop geboden 

kan worden. Ook kunt u terecht voor 
een hapje en een drankje in de gezel-
lige tent en op het terras genieten van 
de gezellige sfeer.

www.scoutingpantarhei.nl
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt vanaf 1 
juni 2013 volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

11 september 2014Rond de Linde  Nr.  37

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

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

VERVOLG OP PAGINA 5

COLLECTE
In de week van 14 april t/m 20 september 2014 wordt gecollecteerd 
door Nierstichting Nederland.

VERKEER
Verkeersmaatregelen Bevrijdingsherdenking 
In verband met de bevrijdingsherdenking zijn er op 16 en 19 september 
aanstaande een aantal wegen afgesloten voor doorgaand verkeer.

16 september 
Voor de ontvangst van The Liberation Task Force wordt op dinsdag 
16 september het weggedeelte van het Park voor Het Klooster afge-
sloten tussen 13.00 uur en 15.30 uur.

19 september
Op vrijdag19 september is er de jaarlijkse herdenking bij het monument 
aan de Europalaan. Van 18.30 uur tot 20.00 uur wordt de Europalaan 
tussen de Kerkstraat en de Geldropsedijk afgesloten voor alle verkeer. 
Een omleiding wordt ter plaatse aangegeven.
In de avond wordt er een bevrijdingsfeest gehouden in het Park. De 
wegen zijn dan rondom het Park afgesloten, ook kan men niet parke-
ren rondom het Park.

Als u nog vragen heeft over deze afsluitingen dan kunt u contact op-
nemen met het gemeentehuis via gemeentehuis@nuenen.nl of via 
(040) 2631 631.

Asfaltonderhoud Collse Hoefdijk
In het kader van het jaarlijks asfaltonderhoud gaat de gemeente Nue-
nen in het weekeinde van zaterdag 20 t/m zondag 21 september werk-
zaamheden uitvoeren aan de Collse Hoefdijk nabij de spoorwegover-
gang. Het betreft het gedeelte vanaf de rotonde met de Collseweg tot 
aan de rotonde met de Geldropsedijk. Beide rotondes zijn wel toe-
gankelijk voor verkeer. Op zaterdag 20 september wordt vanaf 7.00 
uur begonnen met het verwijderen van asfalt. Aansluitend worden de 
rijbanen voorzien van een nieuwe asfalt laag. In de nacht van zaterdag 
op zondag worden werkzaamheden nabij de spoorwegovergang uit-
gevoerd. Dit omdat op dat moment het spoor niet bereden wordt en 
werkzaamheden nabij het spoor daardoor toegestaan zijn. Op zon-
dagochtend wordt belijning aangebracht. De verwachting is dat de 
werkzaamheden aan de Collse Hoefdijk voor de middag afgerond zijn. 
Het wegvak is het betreffende weekeinde afgesloten voor verkeer. Het 
verkeer wordt omgeleid via Eindhoven. De omleiding wordt met bor-
den aangegeven. De fietspaden van de Collse Hoefdijk zijn wel toe-
gankelijk.

Als u vragen heeft over de werkzaamheden, kunt u contact opnemen 
met het klantcontactcentrum van de gemeente Nuenen via telefoon-
nummer (040) 2631 631.

OPENBARE RAADSVERGADERING
De raad houdt een openbare vergadering op 18 september 2014 
vanaf 19.30 uur in Het Klooster. Agenda en bijbehorende stukken 
staan op www.nuenen.nl en liggen ter inzage in het Gemeentehuis.

AANGEVRAAGDE     
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 1	september	2014	 Broekdijk	18,	5674	MN		–	wijzigen	van	de	
	 	 	 	 inrichting	(MILIEU);
•	 3	september	2014	 Laar	80,	5674	PB	–	wijzigen	van	de	
	 	 	 	 inrichting	(MILIEU);
•	 4	september	2014	 Constantijnstraat	45,	5671	XD	–	plaatsen	
    van een overkapping en erfafscheiding 
	 	 	 	 (BOUWEN	en	RO,	afwijken	van	de	
    bestemming).

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

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend 
voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn  ver-
zonden op:
•	 1	september	2014	 Nuenen	West,	kavel	56,	5674	AE	–	
	 	 	 	 oprichten	van	een	woonhuis	(BOUWEN	
	 	 	 	 en	RO,	afwijken	van	de	bestemming);
•	 5	september	2014	 Jan	van	Crieckenbeeklaan	5,	5671	ED	–	
	 	 	 	 oprichten	van	een	woonhuis	(BOUWEN	
	 	 	 	 en	RO,	afwijken	van	de	bestemming).
  
De vergunningen liggen vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. Tegen desbe-
treffende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de 
dag van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het 
College van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 
10.000, 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	Winkeliersvereniging	“Winkelhart	van	Nuenen”	is	een	onthef-

fing verleend voor het eventueel ten gehore brengen van muziek 
tijdens	elke	eerste	“Bruisende	Zaterdag”	van	de	maand	in	2014	
(verzenddatum	4	september	2014);

•	 aan	Heemkundekring	De	Drijehornick	zijn	toestemming,	vergun-
ning en ontheffing verleend voor het organiseren van een Open 
Monumentendag	aan	Kruisakker	en	Stationsweg	in	de	wijk	Eeneind	
op	zondag	14	september	2014	(verzenddatum	5	september	2014);

•	 aan	Stichting	Park	Evenementen	Nuenen	zijn	vergunning	en	ont-
heffingen verleend voor het organiseren van een bevrijdingsher-
denkingsfeest in het Park op vrijdag 19 september 2014 aansluitend 
aan de officiële bevrijdingsherdenking ter gelegenheid van het 
70-jarige jubileum (verzenddatum 5 september 2014).

Indien u het met deze beschikkingen niet eens bent kunt u op grond 
van	de	Algemene	Wet	Bestuursrecht	hiertegen	binnen	6	weken	na	da-
tum van verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen bij het 
college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemees-
ter 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
Beleidsregel ‘Gereguleerde Overnachtingsplaats gemeente Nuenen 
c.a. 2014’.  
In de Algemene plaatselijke verordening gemeente Nuenen c.a. 2014 
is een parkeerstrook aangewezen voor het innemen van een recreatief 
nachtverblijf buiten een kampeerterrein. De parkeerstrook is gelegen 
op het parkeerterrein aan de Pastoorsmast (sportpark Oude Landen) 
en is enkel bedoeld voor campers. Om een veilige en schone overnach-
tingsplaats te garanderen, heeft het  college in haar vergadering van 
2 september 2014 de beleidsregel ‘Gereguleerde Overnachtingsplaats 
gemeente Nuenen c.a. 2014’ vastgesteld.

Het besluit treedt in werking één dag na bekendmaking. De beleids-
regel is te raadplegen via de website www.overheid.nl > Overheidsin-
formatie > Lokale regelingen en op de internetsite van de gemeente 
Nuenen (www.nuenen.nl/actueel/inzage).	 Wilt	 u	 een	 mondelinge	
toelichting, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met 
mevrouw K. van der Bruggen, tel. (040)  26 31 664. 

Tegen dit besluit staan geen bezwaar- en beroepsmogelijkheden open. 

Nuenen, 11 september 2014  

Ezeltjesdag opnieuw geslaagd
De organisatie van de Ezeltjesdag 
op het Eeneind kan opnieuw terug-
zien op een bijzonder geslaagde 
dag. Alle ingrediënten waren weer 
aanwezig voor een succes: Geweldig 
weer, vele honderden kindertjes, 
een veilig afgesloten terrein, kleine 
prijsjes voor allerlei lekkernijen, 
speciale spelletjes voor kinderen en 
ritjes in de kar of op een ezel.

De koning van de St. Antoniusschut 
opende om 12.00 uur de dag met een 
korte toespraak en vanaf dat moment 
stroomde het Jo Arts Evenementen-
terrein aan de Mukakkers vol. Heel de 
middag waren er lachende en blije ge-
zichten te zien van kinderen, ouders 
en oma’s en opa’s van het Eeneind en 
ver daar buiten. Het bewijs dat de for-
mule van de organisatie met het groot 
aantal vrijwilligers, nog steeds werkt.

Bibliotheek op noord en zuid
Door Elwien Bibbe

uenen heeft er een kleine bibliotheek bij. In de Jo van Dijkhof in Nue-
nen Zuid staat sinds 2 september een grote boekenkast. Leden van 
Bibliotheek Dommeldal kunnen hier voortaan ook boeken lenen en 
reserveren. De in de Van Dijkhof gereserveerde boeken kunnen hier 

ook opgehaald worden. Voor mevr. Romijn en vele anderen is de komst van een 
bibliotheekpunt vlak in de buurt een uitkomst. Want ze leest heel graag en is 
zelfs lid van twee leesclubs. Maar de gang naar de bibliotheek op het van Gogh-
plein wordt gezien de leeftijd steeds problematischer. En met de verhuizing 
van de hoofdvestiging van de bibliotheek naar het gemeentehuis komt de 
bibliotheek niet dichterbij. Ze is blij met de locatie. In de Gasterij op de Jo van 
Dijkhof, kun je gezellig koffiedrinken en ontmoet je mensen uit de hele wijk. 

servicepunt van de bibliotheek. Dat de-
den ze door samen de deuren van de 
nieuwe kast open te trekken. Wethou-
der Wijmans feliciteerde de bieb en had 
ook nog een cadeautje. Het boek ‘Nue-
nense herinneringen’, een stukje Nue-
nense geschiedenis verteld door 24 Nu-
enenaren. En dat krijgt natuurlijk een 
mooie plaats in de nieuwe boekenkast. 
Dat de bezuinigingen binnen de ge-
meente en het nieuwe subsidiebeleid 
ook de bibliotheek treffen, stak wet-
houder Weijmans bij zijn toespraak 
niet onder stoelen of banken. Maar 
een dubbeltje kan nu eenmaal maar 
een keer uitgegeven worden. En dat is 
ook de reden waarom de hoofdvesti-
ging in het Nuenense centrum straks 
met ingang van 29 september geves-
tigd zal zijn in het gemeentehuis. En 
dat is dus helemaal in het ’noorden’ 
van Nuenen. Maar aan de andere kant 
is hij ook weer blij met dit initiatief. De Luc Pruyn en Paul Weijmans.Luc Pruyn en Paul Weijmans.

N
Gasterij in ‘zuid’ is een prima locatie. 
Drijvende krachten achter dit biblio-
theekpunt zijn Jan Beks en Annette 
Stevens. Annette inmiddels al 40 jaar 
werkzaam bij de bibliotheek is voor 
velen een vertrouwd gezicht. Het bi-
bliotheekpunt op zuid wordt bemand 
door vier vrijwilligers, die vroeger ook 
in de hoofdvestiging gewerkt hebben: 
Madeleine Knoops, Joan Ligtvoet, 
Mariette Sluijter en Margriet Prinsen. 
Openingstijden: Dinsdag en donder-
dag van 10.00-12.00 uur.

Start uitvoering 
natuurherstel Beekdal 
Kleine Dommel tussen 
Eindhoven en Nuenen
Waterschap De Dommel start samen 
met Staatsbosbeheer begin september 
met de aanpak van het beekdal van de 
Kleine Dommel, een gebied van onge-
veer 350 hectare. Verwacht wordt dat 
het eind 2014 wordt afgerond.

De werkzaamheden zijn gericht op 
het tegengaan van de verdroging in de 
Natte Natuurparel de Urkhovense 
Zeggen en herinrichting van de Kleine 
Dommel. Doel van de herinrichting 
zijn afwisselende oevers, met varië-
rende waterdieptes en stroomsnelhe-
den. Daarnaast worden bomen aange-
plant op de oevers om meer schaduw 
te krijgen langs de beek. 

Paul Weijmans, de Nuenense wethou-
der met cultuur in de portefeuille, 
opende samen met Luc Pruyn, direc-
teur van Bibliotheek Dommeldal het 

Collecteren voor de Nierstichting:

Kleine moeite, groot verschil!
Om geld in te zamelen teneinde bijvoorbeeld de transplantatie-wachtlijst voor 
nierpatiënten te kunnen verkorten, organiseert de Nierstichting ook dit jaar 
weer de landelijke collecteweek en wel in de derde week van september (14 t/m 
20 september). Vele vrijwilligers zetten zich ieder jaar weer in, echter in Nuenen 
is er toch een dringende behoefte om het collectantenteam uit te breiden. Dus 
ook voor dit jaar wordt u uitgenodigd om actief lid te worden van het Nuenense 
collectantenteam. Met slechts een paar uurtjes tijd kunt u als collectant echt iets 
voor een ander betekenen. Meld u u daarom aan als collectant bij Otto Hesel-
haus telefoon: 040 2838857. Alvast bedankt voor uw aanmelding.



  

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: 12 & 13 SEPTEMBER: 

Holl. broccoli .................... 1/2 kilo 0,99
Champignons ................per bakje 0,69
Suikermais ......................... per pak 0,99
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Maandag 15 september:

Veldverse prei  .............. hele kilo 0,69
Dinsdag 16 september:

Wokgroenten panklaar ..... 1/2 kilo 0,99
Woensdag 17 september:

Rodekool panklaar .................. 1/2 kilo 0,69
Donderdag 18 september:

Witlof  ........................................... 1/2 kilo 0,99
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gehele week van 12 t/m 18 september:

Muskaat druiven ....... hele kilo 2,49
Holl. Elstar .............................. 2 kilo 1,89
Kersvers 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!

Mini Kiprollade
met gratis saus
500 gram ...................................5,00
Funghi Porcini
100 gram .......................................1,75
100 gr. Gebraden Gehakt +
150 gr. Likkepot ........................2,50
Hachee Pakket
500 gr. vlees, uien, kruiden .6,00
Crocante
100 gram .......................................1,60
Rucola Rol
100 gram .......................................2,00

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

Acties geldig van maandag 8 t/m zaterdag 13 september 2014

3 Croissants
 Roomboter of Frans
    € 2,00
_____________________________________________________

Pakje speculaas 
uit eigen bakkerij 
    € 3,00
_____________________________________________________

4 Appelflappen
    nu € 4,00
_____________________________________________________

Nieuw!! 
Abrikozen - kruimelvlaai
Halve vlaai € 4,50
      € 7,95
_____________________________________________________
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN

Sophiastraat 6
5671 XK Nuenen

06-19416234

www.fysiotherapiehendrix.nl

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

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

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

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

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

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

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

JENL
administratie.nl 

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

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

GARANTIEBEDRIJF

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

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

Vincent van Goghplein 99 • 5671 DV Nuenen
Tel. 040-284 03 33 • Info: orientalparadise@hotmail.com

www.orientalparadise.nl
Openingstijden: Ma. t/m do. van 16.00 - 22.00 uur 
Vr. t/m zo. en feestdagen van 12.00 tot 22.00 uur

Chinees - Indisch 
Specialiteiten Restaurant
ORIENTAL PARADISE

Speciale afhaalmenu’s September
A: voor 2 personen B: voor 2 personen
1) Kroepoek 1) Indische Kroepoek
2) Mini loempia’s (4st .) 2) Pisang Goreng (4st .)
3) Saté Ajam (2st .) 3) Saté Ajam (2st .)
4) Babi Pangang 4) Cha Siu
5) Foe Yong Hai  Gemarineerde zoete
 Chinese omelet   Babi Pangang
6) Kipfilet in 5)  Gepaneerde
 Gon Bao Saus  garnalen (2st .)
7) Daging Boemboe Smoor 6) Kipfilet in 
 Rundvlees in ketjap en  Gon Bao Saus
  nootmuskaat saus  7) Ossenhaas met broccoli
7) Gestoomde Rijst 8) Gestoomde Rijst

€ 16,50 € 20,50

Papenhoef 17, 5737 BS Lieshout
Telefoon 0499-423597, Fax 0499-423095

Interieurbouw & Meubelatelier
Dé specialist voor al uw

“BUITENGEWOON BINNENWERK”
 • Winkel/-& Horeca-inrichting
 • Kantoorinrichtingen
 • Kasten & Wanden
 • Balies
 • Keukens & Badkamers
  • Meubels

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

INFO@HS-INTERIEURBOUW.NL
WWW.HS-INTERIEURBOUW.NL

B e r g  1 8 - 2 0   |   N u e n e n   |   ( 0 4 0 )  2 9 1  3 4  7 6

Nieuwe Menu Olijf € 34,50
Voorgerecht
Kabeljauw | groene asperge | komkommer | tomaat | 
mozzarella

Tussengerecht
Tongschar | morieljes | peterselie | pastinaak

Hoofdgerecht 
Rund | witlof | honing port uitjes | roseval | andijvie
rozemarijnjus

Dessert 
Witte chocolade brownie | rood fruit | sorbet ijs
citroen crème

Ook is onze a la carte kaart weer vernieuwd. 
Reserveer via www.restaurantolijf.nl/reserveren

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

Olijf
r e s t a u r a n t
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Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger
Nuenen c.a.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorger 
Nuenen c.a.

Omdat persoonlijke wensen 
geen grenzen mogen kennen...
Iedere woensdag tussen 11.00 en 
13.00 uur staan wij voor u klaar
in ons uitvaartcentrum te Geldrop. 
Dan kunt u met ons kennismaken 
en beantwoorden we al uw vragen.

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

 

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

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

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

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

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

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

© 2014 - “Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze 
uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in 
een geautomatiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opna-
men of op enige andere manier zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgevers.”

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

Maand september
WSV-wandeling

Woensdag 19.00 uur. Zondag 09.00 uur
Ingang tennispaviljoen sportpark de 

Lissevoort

7 t/m 13 september
Collecte Prinses Beatrix Spierfonds 

14 t/m 20 september
Collecte Nierstichting Nederland

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

Regenboog Nuenen

Vrijdag 12 september
19.30 uur 

Gedichten met muziek
Boekhandel Van de Moosdijk

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 en zondag 14 september
12.00-16.00 uur 

Vlooienmarkt bij Scouting Panta Rhei
Pastoorsmast 12

Zaterdag 13 september
13.00 uur 

Bridgedrive KBO tbv Voedselbank
KBO ruimte in Het Klooster

Zaterdag 13 september
20.00 uur 

Familievoorstelling Robin Hood 
Openluchttheater in Mariahout 

Zondag 14 september
12.00 uur Open Monumentendag 
Heemkundekring De Drijehornick 

Eeneind t.h.v. Stationsweg/Kruisakker

Zondag 14 september
14.00 uur 

IVN wandeling Boktse Beemden
vanaf de Kerkhoef bij de Oude Toren 

Nederwetten

Zondag 14 september
14.00 uur Ierse sessie. Weverkeshof

14.00-17.00 uur Najaarsconcert 
Parkbloazers. Kiosk in het park Nuenen

Zondag 14 september
14.30 uur 

Mondharmonica orkest 
“De Luchthappers”

Jo van Dijkhof

Dinsdag 16 september 
13.30-15.30 uur herdenking van 70 jaar 
Operatie Market Garden. WOII-voertuigen 
The Liberation Task Force door Nuenen. 

Het Park Nuenen

Woensdag 17 september 
Seniorenkoor “Vogelenzang”

het Dorpshuis in Lieshout
13.30-16.00 uur Repair Café

Dorpshuis Lieshout

Woensdag 17 september 
15.30-18.00 uur 

Mountainbike-clinic voor jeugd met WLG. 
De Stiphoutse bossen!

Woensdag 17 september 
18.30 uur 

Inloopavond Badminton Club Lieshout
sporthal ‘De Klumper’ Lieshout 

Donderdag 18 september
09.30 uur 

KBO schuif even aan tafel 
bij Tiny de Louw-Aarts, Trefpunt Klooster

Donderdag 18 september
20.00 uur 

Film van Brabantse natuurfilmer 
Mark Kapteijns. IVN gebouw de Bimd 

Aarle-Rixtel

Vrijdag 19 september
19.00 uur Herdenkingsplechtigheid bij 

monument Opstanding is Bevrijding 
hoek Parkstraat/Vallestap

Vrijdag 19 september
20.00 uur Ceremonie rond 

het bevrijdingsvuur. Het Klooster. 
20.15 uur Bevrijdingsfeest in het Park

Vrijdag 19 september
20.00 uur boekpresentatie 
auteur Don Croonenberg

Boekhandel van de Moosdijk

Vrijdag 19 september
20.00 uur Familievoorstelling 

Robin Hood 
Openluchttheater in Mariahout 

Zaterdag 20 september
10.00-12.00 uur Open Dag 

kinderdagverblijf Kiddies
Opwettenseweg 72

Zaterdag 20 september
spelletjesmiddag DOEN 

KPJ Nederwetten
supermarkt Jan Linders

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA

Kerkberichten

“Ik ben stil geworden, 
 ik heb mijn ziel tot rust gebracht.”
                                       Psalm 131

In het verlangen naar rust en hereniging met zijn Ocky 
is afgelopen zaterdag overleden 

Hans van Zetten
echtgenoot van

Ocky Boel †
Zaltbommel, 31 december 1927                            Nuenen, 6 september 2014

Namens zijn verwanten
Peter de Leeuw, executeur

Correspondentieadres:
Van der Stappen Uitvaartverzorging
Spaarpot Oost 2
5667 KT Geldrop

Het afscheid van Hans vindt plaats op donderdag 11 september om 
14.30 uur in de aula van het crematorium te Heeze, Somerenseweg 120.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is 
tot schriftelijk condoleren.

Iedereen is van harte welkom bij dit afscheid, ook als u geen kaart heeft ontvangen.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten 
Zaterdag 13 september 18.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor J. 
Vossenaar.
Zondag 14 september 09.30 uur: vie-
ring, Parochiekoor, voorgangers pas-
tor J. Vossenaar en pastoraal werker J. 
Deckers.

Misintenties
Zaterdag 13 september 18.30 uur: 
Drieka van de Tillaart en familie; Pas-
toor Carel Swinkels.
Zondag 14 september 09.30 uur: Pas-
toor Carel Swinkels; Catharina Bol-
len-Coolen; Toon Aarts; overleden fa-
milie IJzermans-van den Eijnden; 
Jacques Hamers (vanwege verjaardag); 
overleden ouders Verheijden-Saris en 
Corrie van der Crommert; Piet Coo-
len; Bert Sengers; overleden ouders 
Gertrude van Laarhoven-Dacus en 
Cees van Laarhoven.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden: Gon-
ny van de Kerkhof-van der Steen, Mar-

got Begemannstraat 9 en Dien van de 
Biggelaar, Margot Begemannstraat 
263. In Nederwetten is overleden: Bert 
Sengers, Soeterbeekseweg 3B in Ne-
derwetten. Wij wensen families en 
vrienden troost en sterkte bij het ver-
werken van dit verlies.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 14 september. Voorganger: 
ds. C. Crouwel. In deze dienst worden 
nieuwe ambtsdragers aanvaard. Er is 
kindernevendienst voor kinderen van 
de basisschool. De collecte is voor het 
jeugdwerk van de PKN (JOP). Op 
donderdag 18 september maken onze 
ouderen een uitstapje en 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.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Feest van het heilig Kruis., naamfeest 
van onze Parochie Heilig Kruis. We 
vieren dat in een gezamenlijke viering 
in Nuenen om 09.30 uur. In Neder-
wetten is er geen viering.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 14 september 11.00 uur: gilde-
mis bij gelegenheid van de naamdag van 
het H. Kruisgilde, Parochiekoor, voor-
gangers pastor J. Vossenaar en J. Deckers.

Misintenties
Bert Coolen; Jan Rooijackers (vanwe-
ge verjaardag); Sjaak Roijakkers en 
overleden ouders, broers en zussen; 
Pastor Freek Groot; Lena Saris-Swin-
kels; Jo Vorstenbosch (vanwege sterf-
dag); Jos van de Rijt (vanwege verjaar-
dag en sterfdag.

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 11 sept. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, gedachtenis H. Pro-
tus en Hyacinthus, martelaren. 

Lieve Geert
we waren je kwijt
we hebben je gezocht
maar konden je niet meer vinden
als we je even dachten te zien….
was je toch niet wie je altijd bent 
geweest
dag Geert, we zijn je kwijt
we zijn je nu écht kwijt

Dankbaar dat hem verder lijden bespaard is gebleven, 
laten wij u weten dat is overleden mijn lieve man, ons pap en opa

Geert van der Heijden
echtgenoot van

Han van der Heijden-van der Linden
Hij overleed in de leeftijd van 78 jaar

Han
Noortje en Jan
André en Cristina
 Erwin, Dennis

Eindhoven, 7 september 2014
Correspondentie adres: Schout Appelslaan 1, 5673 RM Nuenen

De plechtige uitvaartdienst vindt plaats op vrijdag 12 september om 
13.30 uur in de H. Clemenskerk aan het Park te Nuenen.
Om 15.30 uur zal de crematieplechtigheid volgen in de Luxzaal van het
 crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

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

Geert is in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA, bij eerdergenoemd 
crematorium. Wanneer u nog even bij hem wilt zijn, dan bent u welkom 
op donderdag 11 september van 20.00 tot 20.45 uur.

Herdenking 
bevrijding in 
Clemenskerk
De jaarlijkse herdenking van de 
bevrijding in de Clemenskerk zal dit 
jaar een ander karakter hebben dan 
voorgaande jaren. De openbare bij-
eenkomst zal in hoge mate bepaald 
worden door de actieve deelname 
van leerlingen van de basisscholen 
De Dassenburcht, De Mijlpaal en 
De Rietpluim. 

Leerlingen van die scholen zullen ge-
dichten en zelfgemaakte teksten voor-
lezen en mevr. Mariëtte Franssen, di-
rectrice van De Dassenburcht, zal het 
welkomstwoord spreken. Verder zingt 
een kinderkoor liederen en steken 
leerlingen en scouts kaarsen aan voor 
de omgekomen militairen en burgers 
waarvan de namen van te voren zijn 
voorgelezen. Na één minuut stilte zin-
gen de aanwezigen samen het Wilhel-
mus. Altijd weer het eindpunt en 
hoogtepunt van de bijeenkomst. 
Na de herdenking in de Clemenskerk, 
die begint om 18.00 uur op vrijdag 19 
september, gaan de aanwezigen op 
weg naar het bevrijdingsmonument 
waar de herdenking van de bevrijding 
van Nuenen wordt voortgezet. 

Vrijdag 12 sept. 07.15 uur H. Mis, 
Feest van de H. Naam van Maria. 
Zaterdag 13 sept. 08.30 uur H. Mis, 
Onze Lieve vrouw op zaterdag; 10.00 
uur godsdienstlessen. 
Zondag 14 sept. 10.30 uur Hoogmis, 
Kruisverheffing; gedachtenis 14de 
zondag na Pinksteren. 
Maandag 15 sept. 18.30 uur H. Mis, 
feest van Onze Lieve Vrouw van Ze-

ven Smarten; gedachtenis H. Nicode-
mes, martelaar. 
Dinsdag 16 sept. 18.30 uur H. Mis, H. 
Cornelius, paus en H. Cyprianus, bis-
schop, martelaren; gedachtenis H. Euphe-
mia, Lucia en Geminianus, martelaren. 
Woensdag 17 sept. 07.15 uur H. Mis, 
H. Lambertus, bisschop en martelaar; 
gedachtenis van H. Kruiswonden van 
de H. Franciscus, belijder. 
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Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leonie van Hoof en Hans Raaijmakers

Barisakker 72, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

DOEN! KPJ Nederwetten  
doet mee met Club Spaar Actie 
Jan Linders
In de periode van maandag 15 september tot en met zondag 12 oktober 
2014 vindt er bij Jan Linders een Club Spaar Actie plaats. DOEN! KPJ 
Nederwetten mag hier aan meedoen! 

Elke klant krijgt bij besteding van € 10,- 
een Club Spaarmunt. Deze munten 
kunnen achter de kassa gedoneerd 
worden aan DOEN! KPJ Nederwetten. 
Deze munten worden omgezet in eu-
ro’s voor de vereniging!
Op zaterdag 20 september zijn leden 
van de vereniging in de winkel aan de 
Vincent van Goghstraat in Nuenen 
aanwezig. Zij organiseren dan een ge-
zellige spelletjes middag met een 
speurtocht. Ook kunnen kinderen 
zich dan laten schminken. Iedereen is 
van harte welkom! Deelname is gratis. 
Het is ook mogelijk om via de inter-
netsite van Jan Linders op DOEN! KPJ 
Nederwetten te stemmen; ook dat kan 
de vereniging extra munten en dus 
euro’s op leveren!
DOEN KPJ Nederwetten organiseert 

al 85 jaar gezellige en sportieve activi-
teiten voor Nederwetten en omge-
ving. Wekelijks organiseren ze een 
sportavond voor de jeugd en daar-
naast nog om de maand een leuke 
sportieve activiteit. U kent ze vast wel 
van het jaarlijkse touwtrekken-over-
water. Ze willen dit graag blijven orga-
niseren en hopen op een grote op-
komst op 20 september en natuurlijk 
op veel Club Spaarmunten! 

www.doennederwetten.nl

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

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Geen marktbederf door   
corporaties
Dat veel woningbouwcorporaties in financieel zware omstandigheden hun werk 
moeten doen, zal waarnemers op de woningmarkt niet onbekend zijn. Nogal wat 
corporaties zijn de laatste jaren actief aan de gang met het verkopen van een deel 
van hun woningbezit. Veel huurwoningen worden daarmee dus koopwoningen. 
Aan de ene kant betekent het voor de corporatie vaak een verbetering van hun 
financiële positie; aan de andere kant brengen zij op deze manier een eigen wo-
ning binnen bereik van mensen met een kleinere beurs. 

Het stijgend aantal verkopen door corporaties heeft regelmatig de vraag opge-
roepen of er sprake is van marktbederf, ook al omdat sommige corporaties hun 
bezit met grote kortingen van de hand doen. Er wordt dan al gauw gesproken 
over dumpprijzen die een negatieve invloed hebben op de vrije markt. In op-
dracht van de NVM hebben onderzoekers van de Amsterdam School of Real 
Estate – onder wie Johan Conijn, buitengewoon hoogleraar woningmarkt – 
hiernaar onderzoek gedaan, i.s.m. Ortech Finance.
Uit dit onderzoek blijkt dat van een ‘relevant prijsdrukkend effect’ geen sprake is 
geweest. Hier en daar is weliswaar een beperkt negatief effect op de transactie-
prijs van reguliere koopwoningen in de nabijheid van de verkochte corporatie-
woningen waar te nemen. Maar voor heel Nederland is de gemiddelde verlies-
post per verkochte reguliere koopwoning niet veel hoger dan ruim 3000 euro. 
In het grootste deel van de gemeenten is het prijseffect kleiner, in een aantal ge-
meenten is zelfs sprake van een licht positief effect. In gemeenten waar corpora-
ties meer woningen met een hogere korting hebben verkocht is het prijsdruk-
kende effect voor de omgeving wel iets groter, maar het gemiddelde verschil is 
toch te klein om van een ‘significant’ effect op het functioneren van de woning-
markt te spreken, aldus de onderzoekers. Het woord ‘marktbederf ’ is daarom 
niet op zijn plaats.

De woningen die de corporatie verkoopt hebben toch vaak een wat minder gun-
stige ligging of een lager uitrustingsniveau dan reguliere 

koopwoningen in de buurt of zelfs in dezelfde straat. 
Daarnaast hebben de kortingsregelingen die sommige 

corporaties hanteren (bijvoorbeeld Slimmer Kopen 
van Trudo in Eindhoven) ook een terugkoopregeling 
waarbij winst en verlies volgens een bepaalde verhou-
ding wordt verdeeld. Op die manier is dit concept in 
feite een soort financieringsconstructie die het kopen 
van een woning mogelijk maakt voor mensen die bij de 

bank onvoldoende financiering zouden kunnen krijgen. 
Maar ook in Eindhoven is overigens volgens het onderzoek 

van Conijn nauwelijks sprake van een prijsdrukkend 
effect.
We houden het er daarom maar op dat een eventu-
eel klein prijsnadeel op dit moment in het niet valt 
bij de toenemende dynamiek op de woningmarkt.

Gratis bijeenkomsten door    
Van der Stappen Uitvaartverzorging
Van der Stappen Uitvaartverzorging weet als geen ander hoe belangrijk de 
wensen van de overledene zijn bij de verzorging van een persoonlijk en har-
monieus afscheid. Daarbij helpt een mooi vormgegeven afscheid nabestaan-
den enorm bij de verwerking van het grote verlies. Om mensen te informe-
ren over het belang van een persoonlijk afscheid en de daarbij ontstane emo-
ties start Van der Stappen, in enkele gevallen in samenwerking met Yarden 
vereniging, een aantal interessante voorlichtingsbijeenkomsten over 
afscheid en rouwverwerking. Deze avonden zijn gratis te bezoeken en ieder-
een is welkom, ongeacht eventuele uitvaartverzekering of woonplaats.

Omgaan met verlies en rouw 
Op donderdag 18 september vindt 
deze voorlichtingsbijeenkomst plaats 
in uitvaartcentrum Van der Stappen 
aan de Klein Schoterstraat 2A in Budel. 
De avond duurt van 20.00 tot ca. 22.00 
uur. Er is slechts een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar, wat de intimiteit 
van de bijeenkomst waarborgt. Tijdens 
deze bijeenkomst wordt benadrukt dat 
ieder rouwtraject uniek is, ieder doet 
het op zijn eigen manier. Er zijn geen 
vaste regels voor. Martin Horst, uit-
vaartverzorger bij Van der Stappen 
Uitvaartverzorging, geeft aan hoe af-
scheid nemen en rouw met elkaar ver-
bonden zijn. Jeanne van Mierlo, rouw-
begeleider bij BrightBlue Coaching & 
Training en mede-organisator van deze 
bijeenkomt, vertelt over wat men tegen 
kan komen tijdens een rouwproces en 
hoe daarmee om te gaan. Er is veel 
ruimte voor het stellen van vragen. 
Vragen die op voorhand leven, kunnen 
voor de bijeenkomst telefonisch wor-
den doorgegeven. Op donderdag 6 no-
vember wordt deze informatieavond 
opnieuw georganiseerd. 

Wat wilt u voor uitvaart?
Op donderdag 25 september vindt 
deze informatiebijeenkomst plaats 
van 19.30 tot 21.30 uur in het Stadspa-
viljoen aan de Alberdingk Thijmlaan 1 
in Eindhoven. Zowel de presentatie 
door uitvaartverzorger Wijnand Stu-
art als het uitgebreide foldermateriaal 
bieden inzicht in de vele mogelijkhe-
den op het gebied van muziek, cate-
ring, rouwvervoer, bloemen, kisten, 
rouwdrukwerk en herdenkingsvor-
men. De presentatie heeft een open 

karakter. Deelnemers kunnen zo in-
formatie én inspiratie opdoen voor 
een waardige en persoonlijke begrafe-
nis of crematie en zich een beter beeld 
vormen van de eigen uitvaartwensen. 
Tijdens en na afloop van de presenta-
tie is er gelegenheid om uw persoon-
lijke vragen te stellen.

Keuzes rondom het levenseinde
Op dinsdag 7 oktober geeft Paul van 
Poppel in de Pronckzaal van de Kas-
teelhoeve (Landgoed Kasteel Geldrop) 
aan de Helze 8 in Geldrop antwoord 
op vragen rondom het levenseinde. 
De avond start om 19.30 uur en duurt 
tot ca. 22.00 uur. Van Poppel werkt 
voor de Nederlandse Vereniging voor 
een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) en 
legt uit hoe onduidelijkheden rondom 
het eigen levenseinde kunnen worden 
voorkomen. Hij vertelt over het vast-
leggen van wensen zodat de behande-
lend arts, de naasten of gevolmachtig-
den juist kunnen handelen. Ook de 
ervaringen van nabestaanden worden 
besproken. 

Aanmelden
Belangstellenden kunnen zich aanmel-
den via de website onder het kopje acti-
viteiten, door het sturen van een mail-
bericht aan info@vdstappen.nl of 
telefonisch via 040-2861383. Bij alle 
informatiebijeenkomsten is de zaal een 
half uur voor aanvang open om vooraf 
een kopje koffie of thee te drinken. 

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorgster 
Nuenen

Toon van der Velden
Uitvaartverzorger
Geldrop-Mierlo

Meer weten over ons? Kijk op 
www.vdstappen.nl of bel 040 284 1550.

A D V E R T O R I A L

Balseming zorgt voor waardig afscheid
Je moet er toch niet aan denken dat een dierbare door een ongeval of ziekte 
uiterlijk zo is veranderd, dat de kist gesloten moet blijven? De laatste blik op 
de overledene kan bepalend zijn voor de herinnering. Balseming van een 
overledene kan dan uitkomst bieden. Nabestaande Liezet kan daar over 
meepraten.

‘Zoals ze was’ 
Liezet: “Toen mijn vriendin Jacqueline  
ten gevolge van kanker overleed,  
hebben we gehoor gegeven aan haar 
wens om gebalsemd te worden. Ze 
wilde graag thuis opgebaard worden 
en haar dierbaren de gelegenheid 
geven om een week lang afscheid te 
kunnen nemen. Jacqueline was altijd 
een erg mooi, verzorgde verschijning. 
Door haar ziekte was zij zwaar gete-
kend. Na de behandeling en nazorg 
van de thanatopracteur was mijn 
mooie vriendin weer terug. En hebben 
we allemaal afscheid van haar kun-
nen nemen. Zoals ze was.”

Natuurlijkere uitstraling
Sinds 1 januari 2010 is het in Ne-
derland mogelijk om thanatopraxie 
(lichte balseming) toe te passen. Het 
licht balsemen van een overledene 
kent een aantal voordelen. Zo krijgt 
de overledene weer een natuurlijkere 
uitstraling. Met behulp van een vloei-
stof, formaline, krijgen overledenen 
meer hun eigen huidskleur terug, ver-
vagen vlekken en neemt het lichaam 
weer meer de natuurlijke vorm aan. 
Dat kan van grote waarde zijn bij 
het definitieve afscheid nemen. Een 
bijkomend voordeel is dat een ge-
balsemd lichaam niet langer gekoeld 
hoeft te worden. 

Het zoemende geluid van de koel- 
installatie behoort dan tot het verleden. 
Zelfs in de zomer is het mogelijk om 
tot het laatste moment - in sommige 
gevallen kan een opbaring uitlopen 
tot elf dagen - de kist open te laten. 
De overledene kan ook thuis op zijn 
of haar eigen bed opgebaard wor-
den. Daardoor hebben nabestaan-
den veel langer de mogelijkheid om 
afscheid te nemen van hun dierbare. 

Van der Stappen Uitvaartzorging biedt 
nabestaanden - en mensen die voor 
hun overlijden zelf hebben aangege-
ven dat ze willen worden gebalsemd -  
de mogelijkheid om gebruik te maken  
van thanatopraxie. Zodat zij, net zoals  
Liezet, afscheid kunnen nemen van 
hun dierbare zoals hij of zij was. Repair Café 

Laarbeek
 
De Dorpsraad van Lieshout organi-
seert op woensdag 17 september 2014 
wederom het maandelijks Repair Café. 
In het Dorpshuis aan de Grotenhof 2, 
5737 CB Lieshout. Het draait dan alle-
maal om repareren en ontmoeten. 
Tussen 13.30 uur en 16.00 uur staan 
diverse vaklieden voor u klaar.
Kleding, kleine houten meubelstuk-
ken, fietsen en klein huishoudelijk 
elektrische apparatuur kunnen daar al-
lemaal een tweede kans krijgen. Ge-
reedschap en materialen zijn aanwe-
zig. Mensen die het Repair Café 
bezoeken, nemen van thuis kapotte 
spullen mee. Broodroosters, lampjes, 
föhns, kleding, fietsen, speelgoed, ser-
vies… Alles wat niet meer werkt is wel-
kom en maakt kans op een geslaagde 
reparatie. De vaklui in het Repair Café 
weten bijna altijd raad. Door repareren 
te promoten wil de Dorpsraad van 
Lieshout bijdragen aan het verkleinen 
van de afvalberg. Het Repair Café is 
voor alle inwoners van Laarbeek en 
omgeving. Meer info bij Martien van 
Nistelrooij, mpavann@gmail.com 

Eerste Communie 2015

Touwtrekken  
met c.c. Ok Moi
Op zaterdagavond 27 september orga-
niseert c.c. Ok Moi haar jaarlijks terug-
kerend touwtrektoernooi in de zaal bij 
café de Koekoek in Lieshout. Er zal ge-
trokken worden in teams van 6 perso-
nen. Bij voldoende aanmeldingen van 
dames teams zal hier een aparte klasse 
voor zijn. De eerste wedstrijden zullen 
in een poule getrokken worden, gevolgd 
door kruisfinales, waarna de fel begeer-
de bekers verdeeld zullen worden.
Inschrijven kan tot en met 13 septem-
ber. Deelname kost € 15,- per team. Dit 
kan door een e-mail te sturen naar 
info@ok-moi.nl met de naam van het 
team en of het een heren, dames of 
combiteam betreft. Het inschrijfgeld 
moet worden overgemaakt op rekening:
1234567890 t.n.v. J.A.M. van den 
Broek o.v.v. Touwtrekken + teamnaam. 
Of doormiddel van het invullen van 
het inschrijfformulier. Dit kan ingele-
verd worden bij Profile de Concurent 
aan de Heuvel 6 te Lieshout.

muziekkorps
GerwenS

Routebeschrijving
32e Fietstocht

15 September 2013

muziekkorps
GerwenS

Routebeschrijving
32e Fietstocht

15 September 2013

Fietsen voor
Muziek

Routebeschrijving
33e Fietstocht

21 September 2014

Fietsen voor Muziek     
(en gezelligheid)

Elke 5 kilometer is er een gezellige 
rustpost waar iets lekkers op u staat te 
wachten. Zo kan er natuurlijk weer 
genoten worden van de heerlijke 
GMK-Pannenkoeken (met liefde be-
reid) en snert. Alles voor een zacht 
prijsje, zodat deze dag voor iedereen 
gezellig is. Het geld komt ten goed aan 
het Muziekkorps, die dit goed kan ge-
bruiken voor nieuwe instrumenten, 
kleding, bladmuziek en concerten.
De tocht voert langs mooie plekjes in 
de omgeving. Veertig kilometer lang 
genieten van de Brabantse omgeving! 
Het startpunt bevindt zich in Garage 
Janssen in Gerwen. Vanaf 10.30 uur 
kan er worden ingeschreven, waarna 
de routebeschrijving wordt overhan-
digd. Starten kan vanaf 11.00 uur. 
Meefietsen kost € 3,50 voor volwasse-
nen, kinderen tot en met 12 jaar is dat 
€ 2,- een gezinskaart kost € 9,-. Na het 
fietsen komt u terug in de garage waar 
nog kan worden nagenoten met een 
drankje. Dan zal er ook een prachtige 
fiets worden verloot (rond 18.00).

Al 33 jaar lang wordt er op de 3e zondag van september een fietstocht geor-
ganiseerd door het Gerwens Muziekkorps. Ook dit jaar kan er weer (met het 
hele gezin) gefietst worden! 

Het Gerwens Muziekkorps hoopt jul-
lie te mogen begroeten op zondag 21 
september! Tot dan.

KBO Nuenen

Schuif even aan tafel bij…  
Tiny de Louw-Aarts
Afgelopen seizoen waren de informele KBO tafelgesprekken meteen een 
doorslaand succes. Daarom heeft de Nuenense KBO de activiteit ‘Schuif 
even aan tafel bij…’ vast in het jaarprogramma opgenomen.

De eerste bijeenkomst van het nieuwe 
seizoen is op donderdagochtend 18 
september van 09.30 uur tot 11.30 uur 
in het Trefpunt van Het Klooster. 
Deze datum is bijzonder. Want dan is 
het precies 70 jaar geleden dat Nue-
nen bevrijd werd door de geallieerden. 
En ook in Nuenen, maar vooral in 
Gerwen, Nederwetten en Son en 
Breugel gingen de laatste dagen van de 
Tweede Wereldoorlog niet ongemerkt 
voorbij. De bezetter gaf zich niet zo-
maar gewonnen en de dorpen kwa-
men midden in de frontlinie te liggen. 
Een Gerwens meisje van 12 maakte al 
die verschrikkelijk spannende uren in 
levende lijve mee. En om alles goed te 
onthouden schreef ze het allemaal op 
in een schoolschrift. Dat meisje van 
toen heet Tiny de Louw–Aarts en 
woont aan de Gerwenseweg. In de 
eerste ‘Schuif even aan tafel bij…” 

komt Tiny vertellen over haar herin-
neringen aan die zenuwslopende laat-
ste oorlogsdagen. De bijeenkomsten 
zijn gratis, koffie en thee zijn voor ei-
gen rekening en ook niet KBO-leden 
zijn van harte welkom.

De Eerste Communievieringen in 2015 zullen op zondag 31 mei en 7 juni 
zijn. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zullen er op deze zondagen 
één of twee vieringen gehouden worden. Alle katholiek gedoopte kinderen, 
die in groep 4 van de basisschool zitten, kunnen hun Eerste Communie doen.
De communicanten zullen zich in 
Nuenen presenteren tijdens de gezins-
viering van 4 oktober om 18.30 uur (in 
de H. Clemenskerk). Verder zijn ook 
de gezinsvieringen met het kinder-
koor in het teken van de communie 
voorbereiding. Deze vieringen zullen 
ongeveer één keer per maand afwisse-
lend in Gerwen en Nuenen zijn. Daar-
naast werken de communicanten zo-

wel in voorbereidingsgroepjes als 
thuis (met ouders/verzorgers) aan hun 
voorbereiding met behulp van de me-
thode: "Op weg naar...". Dit jaar is het 
thema: "Ik droom van ...".
Op 17 september a.s. zal de eerste (in-
formatieve) ouderavond met betrek-
king tot de Eerste Communie plaats-
vinden. Deze begint om 20.30 uur in 
de St. Clemenskerk, Heuvel 17 te Ger-

wen. De ouders/verzorgers zullen hier 
geïnformeerd worden over de voorbe-
reidingstijd voor de communie en 
over de communieviering. De avond 
wordt ingeleid door de pastores Hans 
Vossenaar en Paul Peters. 
Aan het eind van deze avond kunt u 
uw kind(eren) opgeven voor de Eerste 
Communie. De kosten hiervoor zijn € 
40,- (contant te voldoen). Deze onkos-
tenvergoeding wordt gevraagd voor 
de voorbereidingsmap, de communie-
foto’s, versiering in de kerk tijdens de 
communievieringen en enkele voor-
bereidende activiteiten voor de com-
municanten. Tijdens de informatie-
avond wordt dit verder toegelicht.

Informatie is verkrijgbaar bij:
Anna-Maria Janner 040 2425021
Marianne Schutte 040 2837266
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er van gemaakt hebben!
Onze nicht Renata die 
een echte kok is, vertelde 
ons precies wat we erin 
moesten doen. Oma Nel 
bakte ook altijd koekjes 
voor ons, die we dan op aten in de 
prachtige bergen. Het was wel veel werk maar het is echt vet, cool 
om te doen hoor! Misschien mag jij ook wel van je papa of mama 
een keertje koekjes bakken. Vind je dat leuk? Nou kijk dan verder op 
onze site, dan zullen we vertellen hoe wij dit deden.
Dus snel kijken maar:

“Dag Luuk, Dag Saar, kushandje en zwaaien maar!”
Lees verder op www.luukensaar.nu | Deel 21.2

“Luuk en Saar op verenigingsverkenning”. 
Deel 21.1 

Hallo Lindekids, deze week hebben we een heel lekker verhaal, dus 
ga er maar eens goed voor zitten.
Omdat alle kinderen alweer naar school zijn, moesten we ons zelf 
vermaken. Eigenlijk wilden we afgelopen zondag naar de Ezeltjes-
dag op Eeneind, want dat schijnt altijd zo leuk te zijn. Maar Luuk 
voelde zich wat slapjes en neef Michael vond het beter als hij lekker 

binnen zou blijven.
Terwijl we wat op de bank 
naar de televisie keken zei 
neef Michael: “Ik heb een 
idee”!
Waarom gaan jullie niet een 
cake of koekjes bakken? Nou 
dat vonden we super gezel-
lig en kijk maar eens wat we 

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

Deze week:
met Luuk & Saar

met Luuk & Saar

Hoi Floortje, 
nou ik hou het liefst van 

de zomer want dan is 
er veel te doen buiten.

Floortje Beekmans 7 jaar
Crijnsschool Nuenen.

Hoi Luuk, welk jaargetij vindt jij het leukst? 
Lente, zomer, herfst of winter?

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.

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

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

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

Bel voor een bezoek aan onze vestiging in Nuenen,
of bezoek onze website. www.spuiterij-jansen.nl
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Ingezonden brieven
In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst 

kunnen worden met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.

Ouderen opgepast
Het kan gebeuren dat u als u boodschappen gedaan heeft en terugloopt naar de 
auto, die op een parkeerplaats in Nuenen staat, wordt aangesproken door een 
man die € 2,- wil wisselen. Hij zegt dat hij 2 maal € 1,- nodig heeft om te kunnen 
bellen. Dit gebeurde mij een maand geleden. Toen ik mijn beurs pakte om te kijken 
of ik kon wisselen wilde hij met zijn vingers in mijn beurs zitten. Mooi niet dus. 
Afgelopen week was die man er weer. Met hetzelfde verhaal. Ik had nog muntjes in 
mijn jaszak. Hij werd boos omdat ik mijn beurs niet wilde pakken. Heel vervelend 
allemaal. Hij sprak Duits, vrij grote man met donker haar. Tuin er dus niet in…....
Voordat je er erg in hebt, is het al gebeurd. Hij heeft het naar mijn idee vooral ge-
zien op oudere, alleen lopende vrouwen.

Ancarien Kasdorp, Nuenen.

Strafbaarheid van lekken??
Het KAFI rapport was in eerste instantie niet geheim.
Aangifte bij Justitie zou ook zijn gedaan als het rapport openbaar was gebleven.
Het OM heeft na aangifte ook niet om geheimhouding gevraagd.
De meerderheid van de Raad heeft besloten tot geheimhouding van het rapport na 
lezing ervan. Daar zal die meerderheid wel zijn redenen voor hebben gehad.
Waarom moet er nu aangifte van lekken worden gedaan terwijl de goedwillende 
burgers van Nuenen (de meerderheid dus) staan te springen om openbaarheid?
Het getuigt van moed dat vanuit de oppositie er pogingen worden ondernomen tot 
meer openheid en het wegwerken van de achterbaksheid.

Jan Lammerts, Nuenen.

Rotte appels snel verwijderen
KAFI-rapport
De rotte appels moeten zo snel mogelijk uit de ‘verziekte’ bestuurlijke en ambtelij-
ke mand bij de gemeente Nuenen verwijderd worden om te voorkomen, dat ver-
dere verrotting van het (mogelijk) nog goede deel van bestuurlijk en ambtelijk 
Nuenen niet verder aangetast gaat worden. Dat leert het nu, weliswaar tegen wil 
en dank maar wel voorspelbaar, openbaar gemaakte KAFI-rapport. De onderste 
steen moet nu boven komen (waar heb ik dat meer gehoord?), want nog niet alles 
is in de openbaarheid gekomen, doch de puzzelstukjes beginnen steeds meer in 
elkaar te passen. En die laatste stukjes moeten nu nog bij elkaar gezocht en te 
voorschijn komen en bijgelegd worden. Daarin heeft bestuurlijk Nuenen een door-
tastende verantwoordelijke taak en daar hebben de burgers alle recht toe. Het is 
immers hun belastinggeld, waarmee de afgelopen jaren schijnbaar flink gesjoe-
meld en geknoeid is en tot dit bestuurlijk wanbeleid geleid heeft. Want dat een en 
ander niet van vandaag of gisteren is, blijkt wel uit datgene wat nu al naar buiten 
is gekomen, mede dankzij een raadslid en enkele volhoudende en speurende ED-
journalisten, die ons, de Nuenense burgers, de afgelopen dagen van de nodige niet 
mis te verstane informatie hebben voorzien. Het OM zal nu snel tot een uitspraak 
moeten komen en zij zal er niet meer omheen kunnen om een strafrechtelijk on-
derzoek te starten, waarbij dan het kaf snel van het koren gescheiden zal dienen te 
worden. En dit zonder aanzien des persoon. Maar of dat het imago, de kwaliteit 
en integriteit van Nuenen nog zal redden? Daar worden door veel inwoners van 
ons dorp veel vraagtekens bij gezet. Temeer omdat zij in meerderheid geen goed 
woord meer over hebben over de geloofwaardigheid en het vertrouwen in het be-
stuurlijk apparaat van hun (nu nog) zelfstandige dorp.

Rens Kuijten, Nuenen 

Grote Clubactie 
van start
 
De start van de lotenverkoop van de 
Grote Clubactie is dit jaar op zaterdag 
13 september. Ook voor verenigingen 
uit Nuenen, Gerwen en Nederwetten 
kunnen aan de deur loten worden ge-
kocht. Alle verenigingen gebruiken 
deze actie om de clubkas te spekken; 
80% van de opbrengst van de loten 
gaat namelijk direct naar de lokale 
clubs in Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten. Verenigingen in heel Neder-
land kunnen deze opbrengsten goed 
gebruiken om de vereniging draaiende 
te houden. Dit jaar doen in Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten de volgende 
clubs mee: - RKVV Nederwetten, - JU-
VENTUD, - Volleybalvereniging Nuvo 
68, - Zwem- en Polovereniging Nue-
nen en Voetbalvereniging E.M.K.

Nakomelingen van Sien de Groot op 
nieuw schilderij De Aardappeleters
Door Nannie van den Eijnden

e Britse schilder Martin Huxter exposeert vanaf woensdag 10 sep-
tember met zijn moderne versie van De Aardappeleters en een 
twintigtal portretten van Nuenenaren. De tentoonstelling vindt 
plaats in The Beecroft Art Gallery; een nieuwe galerie, die haar 

deuren opent op dezelfde dag. 

Ton de Brouwer, geportretteerd door 
Martin Huxter.

Voor zijn Van Gogh project heeft 
Martin in 2013 en 2014 enkele perio-
des in Nuenen gewerkt en gelogeerd. 
De nieuwe Aardappeleters en portret-
ten zijn gedeeltelijk in Nuenen en En-
geland geschilderd. De nakomelingen 
van Sien de Groot, Tiny de Groot en 
haar zoon Eric en dochter Carolien, 
hebben samen met Van Gogh kenner 
Ton de Brouwer geposeerd in bed & 
breakfast 'Hof Lindenoord' in Ger-
wen, waar in de ontbijtruimte eenzelf-
de opstelling met tafel, lamp en stoe-
len is gecreëerd. Het portret van Ton 
is afgebeeld op de poster, die de ten-
toonstelling aankondigt. 
Martins fascinerende schilderijen to-
nen de sporen van het verleden en zijn 
van belangrijke betekenis voor de ont-
wikkeling van het Europees moder-
nisme. Hij brengt de veranderingen in 

de leefomstandigheden in beeld, van 
de dagen van Van Gogh tot nu. 
Naar alle waarschijnlijkheid wordt 
deze tentoonstelling in 2015, tijdens 
het Van Gogh jaar, in Nuenen herhaald. 

‘New Potato Eaters’
11 september - 14 november 2014
Beecroft Art Gallery, Engeland.
www.southendmuseums.co.uk/whats_
on/event/NEW-POTATO-EATERS

Nuenen viert 70 jaar bevrijding 
op vrijdag 19 september
Op vrijdag 19 september viert Nuenen c.a. het feit dat Gerwen, Nederwet-
ten en Nuenen op 21 september 1944, nu 70 jaar geleden, bevrijd werden. 
Daarbij wordt herdacht dat geallieerde militairen in en om Nuenen hun 
leven lieten en dat Nuenense burgers en militairen bij gevechtshandelingen 
zijn omgekomen.

Het programma voor de bevrijdings-
herdenking en het bevrijdingsfeest 
ziet er als volgt uit: 

18.00 uur Bevrijdingsherdenking in 
de Clemenskerk en in het centrum 
van Nuenen
Dit jaar is de inbreng van de jeugd be-
palend voor de sfeer in de herdenking. 
Bijdragen door leerlingen van de ba-
sisscholen De Mijlpaal, De Dassen-
burcht en De Rietpluim maken een 
groot deel uit van de bijeenkomst.
Brassband ‘De Vooruitgang’ opent 
met koraalmuziek die wordt afgewis-
seld met liederen door het kinderkoor 
onder leiding van mevrouw Christel 
de Brouwer. Mevrouw Mariëtte Frans-
sen, directrice van De Dassenburcht, 
spreekt namens de organisatoren, de 
brassband en de raad van kerken, en 
de basisscholen het welkomstwoord. 
Leerlingen van de deelnemende basis-
scholen lezen vervolgens gedichten 
voor of teksten die door hen zelf ge-
maakt zijn. Het daarna noemen van de 
namen van de omgekomen militairen 
en Nuenense burgers is altijd weer 
aangrijpend en confronteert de aan-
wezigen met het leed dat destijds gele-
den is. Scouts van Rudyard Kipling en 

basisschoolleerlingen ontsteken ver-
volgens kaarsen voor alle slachtoffers. 
Na één minuut stilte zingen alle aan-
wezigen, onder begeleiding van het 
grote orgel, samen het Wilhelmus. Na 
afloop begeven de aanwezigen zich 
naar het bevrijdingsmonument op de 
hoek van Europalaan/Parkstraat, waar 
de herdenking van de bevrijding 
wordt voortgezet. 

19.00 uur herdenking bij het monu-
ment aan de Europalaan
Rond 19.00 uur begint de herdenking 
bij het bevrijdingsmonument aan de 
Europalaan. Na de toespraak door de 
burgemeester volgen de kransleggin-
gen. Showkorps O&V Nuenen ver-
zorgt de plechtige koraalmuziek. Na 
de minuut stilte spelen zij tot slot de 
’last post’. Óndertussen zijn de mili-
taire voertuigen van Wheels op de 
Vallestap gearriveerd. Zij hebben sa-
men met enkele wielrenners van de 
Gerwense Renners het bevrijdings-
vuur opgehaald in Eindhoven. Met de 
muziek voorop en de Wheels voertui-
gen achteraan gaan het in een optocht 
over de Parkstraat richting Het Park 
en Het Klooster voor de bevrijdings-
vuurceremonie. 

20.00 uur ontsteken bevrijdings-
vuur voor Het Klooster aan Het Park
Rond 20.00 uur begint de bevrijdings-
vuurceremonie voor Het Klooster aan 
Het Park. Het bevrijdingsvuur is door 
de militaire voertuigen van Wheels in 
Eindhoven afgehaald. Het vuur zal 
worden overhandigd aan burgemees-
ter Maarten Houben, die samen met 
de jeugd-burgemeester Pim Rom-
bouts het bevrijdingsvuur zal ontste-
ken. Daarna volgen de toespraken van 
de jeugdburgemeester en de burge-
meester van de gemeente Nuenen c.a. 

20.15 uur muziekprogramma in Het 
Park 
Brassband De Vooruitgang, Showkorps 
O&V Nuenen en Drumfanfare Jong Le-
ven spelen een gevarieerd muziekpro-
gramma onder vocale begeleiding.

21.30 uur – 01.00 uur Bevrijdings-
feest in Het Park
Vanwege het jubileumjaar en de vie-
ring van 70-jaar bevrijding is in sa-
menwerking met Stichting Parkevene-
menten Nuenen en de gezamenlijke 
horeca rondom Het Park een bevrij-
dingsfeest georganiseerd met live-
muziek.

Fractie    
Van den Boomen 
Met ingang van september, zal raadslid 
Tom van den Boomen uit Nuenen c.a., 
verder gaan als fractie Van den Boo-
men. Als groot voorstander van ver-
nieuwing en innovatie is het voor Van 
den Boomen beter om vrij te kunnen 
handelen, zonder ballast van bestuur. 
Belangrijkste aandachtspunt blijft; 
Nuenen uit de top 5 van duurste ge-
meenten van Nederland te krijgen.
Inwoners van Nuenen, en vooral die-
gene die op de voormalig lijsttrekker 
van CDA Nuenen (tevens jongste lijst-
trekker van alle partijen) hebben ge-
stemd, kunnen hem bereiken en van 
informatie voorzien via het nieuwe e-
mail adres: NuenenTom@gmail.com. 
Voorlopig blijft Van den Boomen lid 
van het CDA, en blijft hij actief op 
Twitter en Facebook. Zijn motto blijft, 
open, eerlijk en transparant! Met name 
open, en tweeweg communicatie.

D
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Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorgster 
Nuenen

Toon van der Velden
Uitvaartverzorger
Geldrop-Mierlo

Meer weten over ons? Kijk op 
www.vdstappen.nl of bel 040 284 1550.

A D V E R T O R I A L

Balseming zorgt voor waardig afscheid
Je moet er toch niet aan denken dat een dierbare door een ongeval of ziekte 
uiterlijk zo is veranderd, dat de kist gesloten moet blijven? De laatste blik op 
de overledene kan bepalend zijn voor de herinnering. Balseming van een 
overledene kan dan uitkomst bieden. Nabestaande Liezet kan daar over 
meepraten.

‘Zoals ze was’ 
Liezet: “Toen mijn vriendin Jacqueline  
ten gevolge van kanker overleed,  
hebben we gehoor gegeven aan haar 
wens om gebalsemd te worden. Ze 
wilde graag thuis opgebaard worden 
en haar dierbaren de gelegenheid 
geven om een week lang afscheid te 
kunnen nemen. Jacqueline was altijd 
een erg mooi, verzorgde verschijning. 
Door haar ziekte was zij zwaar gete-
kend. Na de behandeling en nazorg 
van de thanatopracteur was mijn 
mooie vriendin weer terug. En hebben 
we allemaal afscheid van haar kun-
nen nemen. Zoals ze was.”

Natuurlijkere uitstraling
Sinds 1 januari 2010 is het in Ne-
derland mogelijk om thanatopraxie 
(lichte balseming) toe te passen. Het 
licht balsemen van een overledene 
kent een aantal voordelen. Zo krijgt 
de overledene weer een natuurlijkere 
uitstraling. Met behulp van een vloei-
stof, formaline, krijgen overledenen 
meer hun eigen huidskleur terug, ver-
vagen vlekken en neemt het lichaam 
weer meer de natuurlijke vorm aan. 
Dat kan van grote waarde zijn bij 
het definitieve afscheid nemen. Een 
bijkomend voordeel is dat een ge-
balsemd lichaam niet langer gekoeld 
hoeft te worden. 

Het zoemende geluid van de koel- 
installatie behoort dan tot het verleden. 
Zelfs in de zomer is het mogelijk om 
tot het laatste moment - in sommige 
gevallen kan een opbaring uitlopen 
tot elf dagen - de kist open te laten. 
De overledene kan ook thuis op zijn 
of haar eigen bed opgebaard wor-
den. Daardoor hebben nabestaan-
den veel langer de mogelijkheid om 
afscheid te nemen van hun dierbare. 

Van der Stappen Uitvaartzorging biedt 
nabestaanden - en mensen die voor 
hun overlijden zelf hebben aangege-
ven dat ze willen worden gebalsemd -  
de mogelijkheid om gebruik te maken  
van thanatopraxie. Zodat zij, net zoals  
Liezet, afscheid kunnen nemen van 
hun dierbare zoals hij of zij was. 

Nazomerwandeling 
met IVN Nuenen in 
de Boktse Beemden
De natuurwandeling ‘Boktse Beem-
den’ staat beschreven in de recent ver-
nieuwde IVN uitgave De Natuurge-
bieden Rondom Nuenen. De tocht 
voert langs de toren ruïne, de Dom-
mel, beemden, houtwallen, moeras-
land, de stuw van de Hooidonkse wa-
termolen en de weilanden met 
paarden en runderen. De rijke natuur 
en de landschappelijke schoonheid 
van het gebied wordt alom gewaar-
deerd. De wandeling is op zondag 14 
september en start om 14.00 uur vanaf 
de Kerkhoef bij de Oude Toren in Ne-
derwetten. Het dragen van waterdich-
te schoenen of laarzen wordt sterk 
aanbevolen. Info: 040-2834102

Schoolplein basisschool 
De Mijlpaal uitgebreid en 
vernieuwd
De kinderen en de ouders van basisschool De Mijlpaal werden op de eerste 
schooldag aangenaam verrast door de aanblik van het schoolplein. In de 
zomervakantie zijn de noodunits aan de zijde van het winkelcentrum ver-
wijderd. Op deze plek is een voetbalterrein ingericht, het grasveld is uitge-
breid en er zijn extra betegelde speelplekken gecreëerd. 

Start Ierse sessies 
Weverkeshof
Het zestiende sessie seizoen gaat zon-
dag 14 september weer van start. Van 
september tot juli zal er op iedere 
tweede zondag van de maand weer 
Ierse muziek klinken in Dorpsboerde-
rij Weverkeshof. “The maid behind 
the bar zal weer te voorschijn ko-
men….. en we slaan af via The Road to 
Lisdoonvarna naar The Boys of Blue 
Hill om uiteindelijk Out on the Ocean 
te gaan”, vertelt een enthousiaste Kees 
van Wijnen. Dit zijn zo maar wat na-
men van tunes die er op zondagmid-
dag te beluisteren zijn. Gespeeld 
wordt tussen 13.30 en 17.00 uur.
“O ja,…..de tweede zondag van no-
vember doen we niets, dus één uitzon-
dering op die tweede zondag. Dat 
komt, omdat we op 2 november voor 
de vierde keer het Iers Sessie Festival 
organiseren. Overdag in de horeca 
rondom het Park en ’s avonds zijn er 
spetterende optredens in Het Kloos-
ter. En alles gratis toegankelijk. Zet 
maar vast in de agenda!”

Als je door de poort het plein op komt, 
springt de sfeervolle zithoek onder 
een grote boom in het oog. In samen-
werking met de gemeente Nuenen 
heeft de school ook binnen in het ge-
bouw de nodige aanpassingen kunnen 
realiseren. Er ligt een nieuwe vloer in 
de gangen en er is volop geschilderd. 
“We hebben een heel goed begin van 
het nieuwe schooljaar kunnen maken. 
De prettige sfeer in de binnen- en bui-
tenruimte sluiten goed aan bij ons on-
derwijsconcept. We willen kinderen 
de ruimte bieden om zichzelf te kun-
nen ontwikkelen, ontdekkingen te 
doen en vooral veel plezier te beleven 
bij alles wat ze bij ons op school leren. 
Jezelf prettig voelen is een voorwaarde 
voor kinderen om veel en goed te kun-
nen leren.” Aldus de directeur van De 
Mijlpaal, Marianne Boschman.

Wilt u meer weten over het onderwijs, 
het schoolgebouw en speelterrein van 
basisschool De Mijlpaal, dan bent u 
altijd welkom om eens te komen kij-
ken. Op aanvraag sturen wij u ook 
graag een informatiepakket toe. tel. 
040-2952279, info@obsdemijlpaal.nl

De Gerarduskalender 
ook in Nuenen 
verkrijgbaar
De Gerarduskalender, uitgebracht 
door Klooster Wittem, is een scheur-
kalender met elke dag op de voorkant 
een spreuk die opbeurt of aanzet tot 
nadenken, onder het motto: 'elke dag 
een beetje spirit!'. 

Op de achterkant staan afwisselend 
moppen, gedichten, bezinningstek-
sten, puzzels en informatie over ver-
schillende onderwerpen. De kalender 
is bedoeld om elke dag goed te kunnen 
beginnen. De spreuk op de voorkant 
en de moppen, puzzels en informatie 
op de achterkant geven u aan het be-
gin van de dag een positief gevoel.
De kalender wordt elk jaar met zorg en 
plezier samengesteld door een uitge-
breide redactie van personeel en vrij-
willigers rondom Klooster Wittem. De 
opbrengst van de kalender komt ten 
goede aan alle activiteiten die vanuit 
Klooster Wittem worden georgani-
seerd. 
www.kloosterwittem.nl

De prijs van de kalender is dit jaar € 6,60. 
De kalender is in Nuenen verkrijgbaar 
bij: Joke en Christ Swinkels, Spotvogel-
straat 4, tel. 040-2835673. 

Hanny Ketelaars-Jansen is op 4 september 50 jaar geworden. Voor haar 
vriendinnen een reden om haar op een bijzondere manier te verrassen. ’s 
Avonds om 8 uur ging bij Hanny op de Mgr. Frenckenstraat 1A de bel en 
kwamen uit alle hoeken van Gerwen Sara’s aangelopen om haar te felici-
teren. Om precies te zijn: 49 in totaal. De stoet met 50 Sara’s vertrok daar-
na naar Café de Stam, waar de advocaatjes met slagroom klaar stonden en 
een gezellige avond volgde. Lang leve ‘Freaky Hanny’, hoera, hoera, hoera!

CAN, creatief aan de slag met 
kunst, cultuur, dans en beweging
De open dag van het CAN op 31 augustus was een fantastisch succes. De Vereni-
gingenmarkt bracht veel mensen op de been en ook het CAN in Het Klooster 
was een prima gastheer. Het Rabobankplein en de lokalen bruisten van de doe-
activiteiten, demonstraties en workshops. Veel beweging en creativiteit en 
natuurlijk veel enthousiaste bezoekers die mede de sfeer bepaalden.

In september starten cursussen. Dans 
& beweging, beeldende kunst, theater 
& musical, kunst & cultuur; heel veel 
disciplines in nog meer variaties voor 
jong en oud. Ongedwongen creatief. 
Heerlijk bezig zijn met kleur of vorm. 
Al dansend je conditie verbeteren. 
Voor even in de huid van een ander 
kruipen. Jezelf scholen in de wereld 
van kunst en cultuur. De cursussen en 
workshops zijn voor ieder die in een 
ontspannen sfeer bezig wil zijn. Erva-
ring is absoluut niet noodzakelijk. Als 
je wel ervaring hebt, dagen de gediplo-

meerde docenten je uit, zodat je je in-
dividueel verder kunt ontwikkelen. 
Wil je je laten inspireren? In Het 
Klooster hangt werk van cursisten.
De programmakrant van CAN kun je 
vinden bij de bibliotheek en het gemeen-
tehuis. Inschrijven kan ook door een in-
schrijfformulier op te vragen bij de cur-
susadministratie van het CAN: Mevr. D. 
van Grootel, Sparrenlaan 28, 5671 BR 
Nuenen, tel. 040-2845775 of door dit te 
downloaden van de website: 

www.kunstencentrumcan.nl

EHBO cursussen    
gaan weer van start
Op zondag 31 augustus jl. was EHBO vereniging Nuenen ook aanwezig met 
een kraam op de Verenigingenmarkt, succesvol georganiseerd door de 
stichting Dwersverband. Behalve dat de vereniging daar aanwezig was om 
leden te werven, patrouilleerden de EHBO'ers over de markt om onmiddel-
lijk hulp te kunnen bieden. Dit bleek gelukkig niet nodig te zijn. 

Na het tragisch overlijden van de zeer 
geliefde secretaris Yolanda Janus, eind 
juli, heeft de vereniging gelukkig vrij 
vlot een nieuwe secretaris gevonden 
in de persoon van Marc de Wind, die 
in de laatste bestuursvergadering ge-
installeerd is als secretaris a.i. In dit 
bericht wordt van de gelegenheid ge-
bruik gemaakt een laatste oproep te 
doen voor deelname aan de cursussen 
die weer gaan beginnen. Alle cursus-
sen zijn landelijk geaccrediteerd en u 
krijgt, na de geslaagde toets, het lan-
delijk diploma van het Oranje Kruis. 
Wist u overigens dat uw zorgverzeke-
raar heel vaak de kosten van de cursus 
geheel of gedeeltelijk vergoedt?

1. EHBO voor volwassenen, 10 lessen 
op een aantal woensdagavonden tus-
sen 22 oktober 2014 t/m 11 februari 
2015.
2. Cursus EHBO aan kinderen, 4 les-
sen op de woensdagavonden: 10, 17 en 
24 september en 1 oktober 2014.
3. Reanimatie en AED-bediening, 2 
lessen op de donderdagavond: 18 en 
25 september.
4. De herhalingslessen EHBO voor de 
jeugd starten op donderdag 4 septem-
ber 2014.
U kunt u aanmelden bij: Marc de 
Wind, Barisakker 42 5672 VD Nue-
nen, 06-29294120 ehbo.nuenen@ons-
net.nu of www.ehbonuenen.nl 

Boekpresentatie Nuenenaar 
Don Croonenberg
Op 19 september zal in de Nuenense Boekhandel 
van de Moosdijk om 20.00 uur een feestelijke 
boekpresentatie plaatsvinden. De eveneens uit 
Nuenen afkomstige auteur Don Croonenberg zal 
daar zijn nieuwste boek TanTan - Reis naar het 
einde van de taal ten doop houden. 

Een bijzonder boek dat bol staat van de verrassen-
de wetenswaardigheden en intrigerende vragen 
over taal. Dat alles geschreven in een zeer toegan-
kelijke stijl. Tan Tan is geen droge studie maar 
leest als een spannend jongensboek. Liefhebbers 
en professionals met belangstelling voor taal kun-
nen hun hart ophalen aan dit boek. 

Don Croonenberg studeerde onder meer filosofie. Hij verdiende zijn sporen 
vooral op het terrein van de bedrijfscommunicatie. Van zijn hand verschenen 
eerder enkele novellen en non-fictie. ISBN 978 90 76542 683.

Ontmoetingsbijeenkomst  
voor mensen met een stoma
Dinsdag 16 september is er van 14.00 uur tot 16.00 uur een ontmoetings-
bijeenkomst voor stomadragers, partners en belangstellenden. De bijeen-
komst vindt plaats in inloophuis de Eik, Aalsterweg 285B Eindhoven. 

Voor mensen met een stoma en hun 
omgeving is contact met andere sto-

Spiritualiteit in kleur

Ruud Bartlema     
vertelt over eigen werk
Donderdag 11 september van 20.00–22.00 uur, Regenboog Nuenen.
Toegang vrij (collecte na afloop).

Ter gelegenheid van de viering van 
250 jaar pastorie Nuenen in 2014 
houdt Ruud Bartlema - predikant, 
kunstenaar en leraar joodse mystiek - 
donderdagavond 11 september een 
lezing in de Regenboog in Nuenen. 
Aan de hand van een presentatie van 
zijn schilderijen uit verschillende pe-
rioden vertelt hij over de achtergrond 
van zijn werk, waarbij ook zijn Nue-
nense predikantschap (1972-1985) 
niet onbesproken blijft. In het pas ver-
schenen boek ‘Van Domineeshuis tot 
van Goghhuis’ krijgt deze periode in 
woord en beeld ook ruime aandacht. 
Ook in de tentoonstelling in het Vin-
centre “Kunstenaars in de pastorie” is 
met name zijn Nuenense werk uit de 
jaren 70 te zien, nog tot begin oktober 
2014. De persoon van Ruud Bartlema 

en het door hem gekozen onderwerp 
staan garant voor een bijzonder boei-
ende avond. www.ruudbartlema.nl 

madragers belangrijk. Zij weten van 
elkaar hoe het is om met een stoma te 
leven. De Nederlandse Stomavereni-
ging houdt daarom regelmatig bijeen-
komsten in de regio zodat leden en 
andere belangstellenden elkaar kun-
nen ontmoeten. Daarnaast krijgen be-
zoekers veel informatie over leven met 
een stoma. Bij deze bijeenkomst zijn 
ook bestuursleden aanwezig. Zij kun-
nen vragen beantwoorden over vereni-
gingszaken of onderwerpen die te ma-
ken hebben met het hebben van een 
stoma. Voor vragen over deze bijeen-
komsten kunnen belangstellenden 
contact opnemen met Ingrid Oostin-
diën, vrijwilligster: 06 53 58 13 49 of 
Kees van Liempd, regiobestuurslid van 
de Nederlandse Stomavereniging: 040 
283 79 04.
De eerstvolgende bijeenkomst bij De 
Cirkel, Piet Heinlaan 59 in Helmond 
vindt plaats op dinsdag 7 oktober 
eveneens van 14.00 tot 16.00 uur.

www.stomavereniging.nl



De Toyota Auris is heel betrouwbaar, ruim en rijk uitgerust. Zo is hij standaard o.a. voorzien van elektrisch bedienbare 
ramen, centrale vergrendeling met afstandsbediening en LED dagrijverlichting. En dankzij z’n betrouwbaarheid kunt u 
er jarenlang zorgeloos mee rijden! De Auris is er nu inclusief € 1.000,- extra inruilpremie al vanaf € 16.495,-. De Auris is 
ook verkrijgbaar als wagon. Deze Auris TS Hybrid is zakelijk zeer interessant dankzij 14% bijtelling. Hierdoor heeft u al 
een Auris TS Hybrid vanaf € 125,- netto p/mnd. Kijk voor meer informatie over de Toyota Auris op toyota.nl of kom naar 
onze showroom. U bent van harte welkom.

14%v.a.

Standaard rijk uitgerust voor jarenlang zorgeloos rijden!

Toyota Auris

Brandstofverbruik EC/136/2014J, 3,6 L/km (28,6 km/L) – 6,2 L/km (16,1 km/L) en CO2 84-143 gram.

*Prijs incl. BTW en € 1.000,- inruilpremie, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Afgebeeld de Auris Trend vanaf € 18.995,-. Actieperiode loopt van 15-08-2014 t/m 31-10-2014 
(mits geregistreerd voor 31-12-2014). Wijzigingen voorbehouden.

270H  Ronde de Linde
270H

Driessen
Eindhoven, Pietersbergweg 31, 040-2646645

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.

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.

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.

Ben je tussen de 18-22 jaar 
en werk je graag in de Horeca. 
Stuur dan je CV naar info@
dekeukenvanfrancisco.nl

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

TE HUUR
AANHANG
WAGENS

VERKOOP - ONDERHOUD

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040 - 283 20 29

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

GEZOCHT: VISMAAT 
Ik, 65 jaar, gepensioneerd 
en wonend in Nuenen, zoek 
een vismaat. Gezelliger en 
kunnen we o.a. autokosten 
delen. Ik vis, meest met de 
vaste stok, in Nuenen, Lies-
hout, Gemert en volgend 
jaar ook in Valkenswaard. 
Tel. 06-4680 2085.

OPENLES KINDER-
KUNST KLAS 6 t/m 8 jr. 
Maandag 16.30 - 18.00 uur. 
Aanmelden 040-2845775. 
www.stichtingcan.nl

Kleding maken voor jezelf, 
de kinderen of een spe-
ciale gelegenheid; mode-
vakschool Roccaforte voor 
hobbycursus of modevakop-
leiding. Info: 06-42 62 84 81.

Mode maken en ontwerpen? 
Volg een modevakopleiding! 
Individuele begeleiding, 
werken in eigen tempo, elk 
moment instromen, verschil-
lende deeldiploma’s te be-
halen. Info: 06-42 62 84 81. 
Modevakschool Roccaforte 
Nuenen.

OPENLES KLEIERLEI 
8 t/m 12 jr. Woensdag 16.00 
- 17.30 uur. Aanmelden 040-
2845775. www.stich-
tingcan.nl

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

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.

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

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

HVNL register HYPNOTHERAPIST

R.P.A. van der Valk
Blijvend afvallen met Hypnose, 
het is zo simpel, geen dure diëten, geen psychische 
frustratie, zonder moeite naar je streefgewicht en 
daarop blijven, geen jojo effect. 
Hypnose is breed inzetbaar ook voor het stoppen van 
roken, je wordt een niet roker. 
Maak vrijblijvend een afspraak en laat u informeren. 
Het is niet eng, je verliest de controle niet. 
HET IS EEN ONTSPANNEN ERVARING.

Tel. 06 - 51 33 41 55
Email r.valk41@gmail.com | www.hypnobeter.nl

GLAZENWASSERIJ
Ook dakkapellen en 
reinigen van goten. 
Tel. 06 - 53 41 06 92 

040 - 283 88 56 
Ruiterweg 13, Gerwen.
www.glazenwasserij-jbbal.nl HALLO !!!

Wie is opzoek naar Extra Inkomen?
Wie wil een gezonde en 
onbezorgde toekomst?

Wie wil zijn leven anders?

Bent u dat en wilt u meer informatie?
Maak dan een afspraak met ons.

Na ons gesprek weet u hoe u gemakkelijker de maand 
rond kunt komen, sneller uw dromen waar kunt maken 
en een gezondere levensstijl creëert voor uzelf en voor 
andere. Bel of mail ons.

WM Job Management
Tel: 0495 843928  |  Mail: info@wmjm.nl

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

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

MEGAVLOOIENMARKT 
14 SEPTEMBER Veldho-
ven. De Heiberg Heerseweg 
49. 9-16 uur.  € 2 p.p. Bom-
vol! 06-20299824.

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200
E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl

XL PRINTEN

MULTI PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN
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RKVV Erp - RKSV Nuenen 1-2

Hockey

Badminton

Kunstrolschaatsen

P R O G R A M M A
Voetbal

VOETBAL

RKGSV GERWEN
Zaterdag 13 september
Vet Gestel 2 - Vet RKGSV 1 ...16.45 uur
Zondag 14 september
RKGSV 1 - Acht 1  ...................14.30 uur
RKGSV 2 - Wodan 5  ...............11.00 uur
ETS 1 - RKGSV 3  .....................14.30 uur
ETS 4 - RKGSV 4  .....................10.30 uur
RKGSV D1 - NwWoensel D1 .11.00 uur 

NKV KORFBAL NUENEN 
Zondag 14 september
NKV 2 - Synergo 3 .......................... 13.00 
NKV 1 - Keep Fit 1 .......................... 14.30

EMK start competitie met 2-1 
overwinning op Pusphaira

RKSV Nuenen
De RKSV Nuenen heeft nog enkele 
plekken vrij in de D Categorie Jon-
gens. Dus ben jij geboren in 2002 of 
2003 en wil je graag in teamverband 
voetballen, neem dan contact op met 
Jack Peek 06-53376813.

Rick van den Bogaard (10) in de voor-
bereidende fase van de 2-1.

Mooi resultaat voor 
Aylin tijdens EK 
kunstrolschaatsen
De Nuenense Aylin Nederlof zette  af-
gelopen week tijdens de Europese 
Kampioenschappen kunstrolschaat-
sen in Roccarasso (Italië) een mooie 
prestatie neer. Aylin kwam uit in de 
klasse junioren, waarin ze een sterk 
deelnemersveld trof. Ze startte als eer-
ste tijdens de korte kür en eindigde uit-
eindelijk als 8e. Een dag later reed ze 
de lange kür en door veel moeilijke ele-
menten te schaatsen wist ze de 8e 
plaats te behouden. Tevreden kan ze 
met haar trainster Gerrie Obbens te-
rug kijken op een leuk EK kunstrol-
schaatsen. Het EK was ook een goede 
voorbereiding op de wereldkampioen-
schappen begin oktober in Spanje.

Feestelijke start van nieuw 
seizoen bij Hockey Club Nuenen
De opening van het nieuwe Vict-oefenveld en de presentatie van het nieuwe 
clubtenue was voor Hockey Club Nuenen een mooie reden om het nieuwe 
seizoen extra feestelijk te starten. Dat gebeurde afgelopen zaterdag tijdens 
het Rabo Start Jeugdtoernooi. 

Nederwetten1 - 
Casteren1   3-0
De eerste competitiewedstrijd is van 
start gegaan, na 1 minuut stilte, ter na-
gedachtenis aan Albert Sengers (vader 
van selectie spelers Bart en Paul) thuis 
tegen Casteren. De gasten kregen met-
een een mooie scoringskans, gevolgd 
door een snelle counter van Nederwet-
ten. Door goed keepers werk van beide 
keepers bleef het 0-0. In het verloop van 
de eerste helft was de druk van Casteren 
groter, maar Nederwetten wist goed 
stand te houden en zelfs af en toe ge-
vaarlijk eruit te komen. Dit resulteerde 
in een 1-0. In de 42e minuut: nieuweling 
Ben van der Bruggen schoot goed op 
goal en Koen van Gorp scoorde uit de 
rebound. Na de rust had Nederwetten 
een groot overwicht, wat in de 54e en 
67e minuut omgezet werd in de 2-0 en 
3-0, gescoord door respectievelijk Roy 
Sleegers en Toon van Rooij. 3-0 was te-
vens de eindstand. Komende week 
wacht de wedstrijd uit tegen DOSL in 
Leende. Als opnieuw onze blauwe-wit-
ten met dezelfde inzet spelen, bestaat er 
opnieuw kans op een goed resultaat.

De jeugdleden hebben kennis gemaakt 
met hun nieuwe teams en de eerste 
wedstrijden zijn weer gespeeld. Hoc-
key International Marcel Balkestein 
was aanwezig als ‘special guest’ voor 
nuttige tips, een leuke foto en zette 
heel veel handtekeningen op hockey-
sticks!!
Jongens A1 speelde onder grote be-
langstelling hun eerste competitie-
wedstrijd tegen HC Tilburg. Prachtige 
spandoeken, gemaakt door de jeugd-
teams, sierden het veld. Meisjes C2 
maakte het mooiste spandoek en ver-
diende daarmee de hoofdprijs: een cli-
nic van Jongens A1 mét gezellige 
lunch! Natuurlijk was er veel gezellig-
heid rond de velden en heeft iedereen 
weer heel veel zin in de competitie die 
volgende week start. 
Wil je ook lid worden? Dat kan al van-
af 4 jaar! Op onze website vind je alle 
informatie: www.hcnuenen.nl

Hockey-international Marcel Balkestein 
zet handtekeningen.

Prima start RKSV Nuenen VR1 in hoofdklasse 

Nuenen VR1 - FC Gelre VR1  1-0
Zeven september was het dan zover. Na een aantal vriendschappelijke wed-
strijden tegen hoofdklassers voor de beker was daar de eerste officiële wed-
strijd voor VR1. Dat de oefenwedstrijden met name tegen goede tegenstan-
ders (Nuenen jongens B, Eldenia, Someren en Barendrecht) nut hebben 
gehad zou deze middag blijken. Wat afgelopen seizoenen bleek was ook nu 
weer het geval. Nuenen Vrouwen 1 is een team wat voor elkaar wil werken, 
elkaar helpt en snel leert van de eerder gemaakte fouten.

De wedstrijd startte wat later doordat 
FC Gelre een afslag mistte. Geen opti-
male voorbereiding voor de ploeg uit 
Wehl. Nuenen kwam verdedigend wat 
moeizaam uit de startblokken door de 
slimme aanvallers van FC Gelre. De 
grip op de aanvallers kwam er uitein-
delijk wel waardoor er nauwelijks kan-
sen werden weggegeven. En als er al 
een kans kwam dan was het de prima 
keepende Britt Boerema die deze mid-
dag haar eerste cleansheet van dit sei-
zoen noteerde. Zo ook in de 14e mi-
nuut toen ze met een fantastische 
redding een afstandsschot pareerde 
waarvan iedereen dacht dat deze bal in 
de bovenhoek zou zeilen. Nuenen 
moest terug in de verdediging maar 
speelde vanuit de defensie een tweetal 
prima kansen uit. Ellen van der Hulst 
werd vrijgespeeld maar haar geplaatste 
bal werd uit de hoek getikt. Kort daar-
na een lange bal waarbij Van der Hulst 
prima controleerde, naar binnen kapte 
en opnieuw de hoek kon uitkiezen. He-

laas gaf ook de FC Gelre keepster geen 
krimp. Ruststand dus 0-0.
De tweede helft hetzelfde spelbeeld. De 
teams waren aan elkaar gewaagd al had 
FC Gelre wat meer balbezit. Dat leverde 
voor de negen van Gelre een uitgespeel-
de kans op. Haar lob strandde echter in 
het vangnet. Nuenen kreeg ook haar 
kansen. Vooral toen er na goed doorzet-
ten door Nicole Vervoort een 3 tegen 1 
ontstond die op dit niveau uitgespeeld 
had moeten worden. Dat gebeurde niet 
omdat het schot van Lindy Hoeijmans 
uiteindelijk boven de doellat eindigde. 
FC Gelre kon niet doordrukken en Nue-
nen kwam vaker gevaarlijk opzetten. 
Een aantal corners en vrije trappen 
volgden waaruit dan toch de 1-0 viel. In 
de 81e minuut stond Lot Jochems hele-
maal vrij en was het voor haar een koud 
kunstje om de bal tegen het net te knal-
len. Gelre probeerde in de laatste 10 mi-
nuten nog alles uit de kast te halen. Dat 
leverde nog 2 grote open kansen op. De 
voorwaartsen van Gelre verzilverden 
deze kansen echter niet en dus was de 
blijdschap binnen Nuenen groot. Het 
debuut in de hoofdklasse afgesloten met 
3 punten. Een groot compliment voor 
het hele team is op zijn plaats. Klasse 
dames. Volgende week reist V1 naar 
Alkmaar voor de wedstrijd tegen Kol-
ping Boys. Ook weer een team met am-
bitie. Aftrap daar is 14.00 uur.

Tweede Rabobank inloopavond 
bij Badminton Club Lieshout 
Na de eerste inloopavond op 10 september houdt Badminton Club Lieshout 
op woensdag 17 september de tweede, en laatste, inloopavond. Heb je inte-
resse? Kom dan op 17 september, naar de thuishaven van Badminton Club 
Lieshout in sporthal ‘De Klumper’ aan de Papenhoef in Lieshout. Jeugd 
(vanaf 6/7 jaar) is welkom om 18.30 uur, oudere jeugd (vanaf ca. 15 jaar) en 
senioren (vanaf ca. 18 jaar) vanaf 20.00 uur. 

Bij aanvang van het nieuwe seizoen 
zijn er weer plaatsen vrij bij, met 
name, de jeugd van Badminton Club 
Lieshout. Zowel bij de jongere jeugd 
(tot ca. 15 jaar) als bij de ouder jeugd is 
plaats voor nieuwe leden. Dankzij de 
ondersteuning van de Rabobank kan 
iedereen gratis aan deze inloopavond 
deelnemen. Breng wel je sportkleding 
mee zodat je meteen mee kan doen. 
Als je al een badmintonracket hebt, 
kun je dat ook meebrengen, Als je dat 
niet hebt, stelt Badminton Club Lies-
hout je gratis een racket ter beschik-
king. Ook zijn er enkele plaatsen vrij 
bij de senioren. Zij spelen ook vanaf 
20.00 uur en ook in die groep, die weer 
bestaat uit recreatieve spelers en com-
petitiespelers kan op de inloopavond 
volop meegespeeld worden. Mocht je 
geen gebruik kunnen maken van deze 
tweede inloopavond en wel interesse 
hebben in badminton kom dan op een 
andere woensdagavond naar sporthal 

en spreek ter plekke een van de bege-
leiders of trainer aan. 
www.badmintonclublieshout.nl 

Janne en Nard U 11-1

RKSV Nuenen probeerde vanaf het 
begin gevaar te stichten met de snelle 
voorhoede alleen jammer dat dit ge-
beurde via teveel individuele acties. In 
de 17e minuut kwamen de groenwit-
ten toch op voorsprong. Vanaf de lin-
kerkant dribbelde Jurik Zimmerman 
naar binnen waarna hij midden voor 
het doel plots op goal schoot. De bal 
werd zodanig van richting veranderd 
door Olger Smits dat keeper Kevin 
van de Laar kansloos was 0-1. In het 
verdere verloop van de eerste helft 
probeerde RKVV Erp weliswaar de 
bakens te verzetten maar slechts een 
keer werd het gevaarlijk, Stijn van der 
Donk was op zijn hoede. 
Direct na de aftrap kreeg Mart van de 
Gevel aan de zestien meter wat ruim-
te. Hij probeerde het met een lob die 
onderweg van richting veranderde en 
voor de voeten van Joep van Maasak-
kers plofte. In plaats van een vrijstaan-
de man te zoeken probeerde Joep het 
zelf, zonder het gewenste resultaat. Na 
ongeveer tien minuten sneed Loed 
Kuijten door de verdediging en bracht 

Jurik Zimmerman glijdt door de Erpse defensie. De actie zou echter niets opleveren.

De koersbalclub 
zoekt enthousiaste 
leden
 
De koersbalclub is een gezellige club, die 
op zoek is naar nieuwe leden. Wilt u 
graag koersballen of wilt u eerst eens ko-
men kijken, dan bent u van harte wel-
kom in Het Klooster. Koersbal wordt 
binnen gespeeld op een groene mat met 
speciale ballen en kan het hele jaar ge-
speeld worden. Ook al bent u misschien 
wat minder goed ter been, ook dan kan 
deze sport nog iets voor u zijn. De koers-
balclub speelt op elke vrijdagmiddag om 
13.45 uur u kunt. Dit is eens kans voor u 
om met andere mensen gezellig samen 
te zijn. Voor inlichtingen kunt u bellen 
naar 040 2833660 of 040 2831551.

EMK begon sterk aan de wedstrijd te-
gen Pusphaira. In de beginfase van de 
competitie is het bij dit team altijd 
weer afwachten, wat ze aan spelers op 
de been weet te brengen. Spits Tom-
mie van Elst (afgelopen vrijdag vader 
geworden van dochter Lisa) nam in de 
6e minuut als eerste het doel onder 
schot: een omhaal die op de lat ein-
digde. Enkele minuten later zag hij een 
schot door een Pusphaira verdediger 
op de doellijn gekeerd. Daarna was het 
de Pusphaira doelman, die trouwens 
de hele wedstrijd uitstekend keepte, 
die van Elst van scoren afhield. Rick 
van den Bogaard speelde in de 24e mi-
nuut Ruud Bijsterveld aan, en tegen 
diens kopbal was de Pusphaira doel-

man kansloos. EMK kreeg daarna nog 
kansen via Rick Frederiks en Ruud 
Boerema, maar de schoten gingen 
naast of belandden op de lat of werden 
in de rebound door een verdediger op 
de doellijn gekeerd. Pusphaira liet tus-
sen de bedrijven door met counter-
voetbal zien, dat het een tegenstander 
is waar elk team rekening mee moet 
houden. Direct na rust was er weer 
een kans voor EMK middels Ruud 
Bijsterveld, maar weer was het de 
Pusphaira doelman die redding 
bracht. In de 58e minuut van de wed-
strijd soleerde een Pusphaira speler 
door de EMK verdediging en wist met 
een punter doelman Cuppen te ver-
schalken. EMK zette na deze tegenval-
ler een tandje bij en kreeg kansen via 
Bijsterveld, Van Elst en Van den Bo-
gaard. Maar deze kansen gingen naast 
of belandden op de lat of een Pusp-
haira verdediger stond in de baan van 
het schot. Rick van den Bogaard had 
de pech dat na het uitspelen van zijn 
tegenstander, de bal op de paal be-
landde. Enkele minuten later werd een 
voorzet van dezelfde speler vanaf links 
door Ruud Bijsterveld vallend bij de 
eerste paal binnengekopt. Een ver-
diende overwinning van EMK tegen 
een sterk en sportief spelend Pusp-
haira. Door de supporters werd Ruud 
Bijsterveld als Man of the Match geko-
zen, maar het hele team liet zien dat ze 
er voor gaan dit seizoen.

RKSV Nuenen heeft zijn eerste wedstrijd in de 1e klasse C tot een goed 
einde gebracht, het won op Sportpark “Den Uil” van RKVV ERP met 1-2. 
Het werd mede geholpen doordat RKVV ERP de tegenstander met het nodi-
ge respect tegemoet trad.

de bal bij Jurik. Deze gleed door de 
verdediging maar werd de voet dwars-
gezet (zie foto), echter de referee zag 
er niets in. In de 69e minuut passeerde 
Rick Wijnen (ingevallen voor Loed) 

verdediger Roel Schouten en gaf een 
prima pass op Randy Thenu. Met wat 
fortuin promoveerde zijn inzet tot 
doelpunt 0-2. Amper vijf minuten la-
ter was de spanning weer terug. Een 
vrije trap vanaf links werd door Stijn 
van der Donk nog gekeerd maar in de 
rebound was hij kansloos tegen de in-
zet van Marcel Claasse. Hierbij zou 
het blijven al kwam de thuisclub nog 
een keer verraderlijk dichtbij de gelijk-
maker. Uit een kluwen van spelers ver-
dween de bal aan de verkeerde kant 
van de paal uit ERP’s oogpunt. 



Open huis
Residentiële appartementen voor senioren

Zondag 
14 september
van 14.00 tot 16.00 uur

Ontvangst:  
Vitalis Residentie Petruspark
Mgr. Swinkelsstraat 2, 
Eindhoven

Programma:

•  Presentatie ontwikkeling ouderenzorg

•  Informatie over ons actueel 

residentieel huuraanbod*

Info Vitalis Klantencentrum 

0800-2 456 456 

www.vitalisgroep.nl

*kale huurprijs circa 1.000 tot 2.300 euro p/mnd 

excl. servicekosten

Van der Wal
makelaars o.g.

Gamerschestraat 14
5301 AS, Zaltbommel

T (0418) 513392
www.vanderwal.nl

Openingstijden:
ma - vr: 09 - 17 uur
Andere tijden op afspraak.

Van der Wal makelaars o.g. Zaltbommel

Nuenen, Kruisakker 10 10A
Inhoud: 700 m³ Perceel: 552m² 
Woonopp: 270 m² Bouwjaar: 1990  Koopsom: 325.000,- k.k. 

In het buurtschap Eeneind staat dit grote vrijstaande woonhuis met kantoor- of praktijkruimte. 
Dit multifunctionele pand heeft twee trappenhuizen en twee hoofdentrees, waarbij intern beide 
huisnummers met elkaar verbonden zijn.

Gespecialiseerd in 

tradionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

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.

kijkt naar je uit

schrijf je nu in

www.stichtingcan.nl

Tel. 040 - 283 60 43
b.g.g. 0495 - 53 87 37 

Auto Service Verbroekken

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

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

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

•	 Tausi	Kai	(kip	in	zwartebonensaus)
•	 Babi	Pangang	
	 (varkensvlees	in	pikante	tomatensaus)
•	 Tjap	Tjoy	(gemengde	groenten	uit	de	wok)
•	 2	st.	Sate	Ajam	(Kip	in	pindasaus)
•	 4	st.	Pisang	Goreng	(gebakken	banaan)
•	 Kroepoek
•	 Nasi,	bami	of	rijst.

€ 1750

Maandmenu 
September
Afhaalmenu	voor	2	à	3	personen

Park 45 - 5671 GB Nuenen
Tel. 040 - 283 37 74
www.tongah-nuenen.nl
info@tongah-nuenen.nl
7 Dagen per week,
16.00 tot 22.00 uur.

Chinees Indisch Restaurant

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