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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. 

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

Winkelcentrum Kernkwartier
Telefoon 040 - 283 45 64

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

Chris Vogels
Keurslager 

KEURKNALLERS
Rundersaucijsjes

4 voor € 4,95
Kalkoenschnitzels

4 voor € 4,95
Boomstammetjes

4 voor € 4,95
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Drijehornickels 
in teken van 
70 jaar 
bevrijding 
Nuenen c.a.

1944-2014: 
70 jaar bevrijding  
Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten

Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl

27e 
Van Gogh-rit 
te Nuenen

Mededeling rondom 
de Griepvaccinatie:
Huisartsenpraktijk 
LAAN TER CATTEN

De huisartsenpraktijk heeft een extern 
bureau ingeschakeld voor de corres-
pondentie van de griepvaccinatie. 
Uw naam en adresgegevens worden na 
verzending van de brieven vernietigd. 
Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt 
u zich melden bij de assistente. Om uw 
reactie tijdig te verwerken ontvangen 
wij graag deze week uw bezwaar. 
Telefoonnummer 040-2837085.

‘Sterk in
      elk merk’

        AUTO
   Onderhoud
   reparatie
Occasions

Zie voor aanbiedingen;            APK €18,-

www.quikservice.nl
Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels
Tel.: 040 - 283 88 37

APK €18,-APK €18,-

AANKONDIGING
Bestemd voor patiënten van 

Medisch Centrum Aan de Berg.

Binnenkort is het voor alle geïndiceerde pa-
tiënten weer tijd voor de griepprik. Net als 
vorig jaar zal iedereen die voor de griepvac-
cinatie in aanmerking komt een persoon-
lijke uitnodiging ontvangen. Het verzenden 
van deze persoonlijke uitnodigingen kost 
veel tijd. Deze tijd besteden we liever aan 
patiëntenzorg. Daarom hebben wij als huis-
artsen, net als vorig jaar besloten om voor 
het verzenden van de griepoproep gebruik 
te maken van een mailingbedrijf. Dit bedrijf 
zal eenmalig gebruik maken van een lijst 
met adresgegevens van de geïndiceerde 
patiënten. Er worden vanzelfsprekend 
GEEN medische gegevens meegestuurd. 
Het adressenbestand blijft vertrouwelijk 
en wordt alléén voor de griepoproep ge-
bruikt. Direct na het versturen van de mai-
ling wordt het gehele bestand vernietigd. 
Mocht u in aanmerking komen voor een 
griepprik en ernstige bezwaren hebben te-
gen het eenmalig doorgeven van uw NAW 
gegevens voor de oproep, dan kunt u dat 
tot woensdag 1 oktober schriftelijk kenbaar 
maken aan uw huisarts. 

MEDISCH CENTRUM AAN DE BERG 
VANAF 1 OKTOBER 

MIDDAGPAUZE 12.30-13.30 UUR. 

Tijdens de middagpauze zijn wij gesloten. 
Voor spoedgevallen: 040-2951033

Geachte leden van de raad,
U heeft het college gevraagd om de geheimhouding op het 
Kafi-rapport nader te bezien, nu het ED kennelijk over een 
exemplaar beschikt en die geheimhouding klaarblijkelijk 
geschonden is. Daarover het volgende:

Het Openbaar ministerie heeft ons laten weten dat men, ondanks dat er 
informatie uit het rapport openbaar is geworden, het onderzoek voortzet. 
Wel geeft men aan dat het onderzoek vertraging oploopt, omdat bepaalde 
zaken opnieuw tegen het licht moeten worden gehouden.

Op de vraag of een strafrechtelijk onderzoek schade kan oplopen als de ge-
meente het rapport nu integraal openbaar maakt was het OM helder: Ja. Het 
OM wil graag zo open en puur mogelijk onderzoek doen. Als er informatie 
uit het rapport openbaar wordt, kan dit de meningen en herinneringen van 
mensen kleuren en/of beïnvloeden. Bovendien hebben politie en OM nu 
nog een informatievoorsprong op de mensen die straks misschien worden 
gehoord in het strafrechtelijk traject. Die voorsprong zou door integrale pu-
blicatie van het rapport teniet worden gedaan. 
En tot slot niet onbelangrijk: Het onderzoek van het OM kan veel breder zijn 
dan het onderzoek van Kafi. Daardoor kan de werkelijkheid er heel anders 
uitzien dan op basis van het veel beperktere onderzoek van Kafi kan worden 
gezegd. Dat geldt ook voor de mensen die in het Kafi rapport worden ge-
noemd. Terwijl integrale publicatie van het Kafi-rapport die mensen nu al 
ernstig kan schaden.

Op basis van deze argumenten heeft het college besloten om vooralsnog geen 
voorstel te doen om de geheimhouding op het Kafi-rapport op te heffen.

Met vriendelijke groeten,
Namens het college van B&W

M.J. Houben      N. Scheltens
Burgemeester      secretaris 

Tienerdisco Sparkz
Jongerenwerk LEVgroep organiseert op 
27 september van 19.00-22.00 uur weer 
een spetterende disco, After Summer 
Party op de Sportlaan 12 in Nuenen met 
optredens van Nikita discoshow & SercO 
& Major Scale. Speciaal voor deze avond 
is aan een vrijwilligster van jongerencen-
trum Dynamo gevraagd om verse alco-
holvrije cocktails te maken. Kosten: 
Kaartjes € 1,50 voorverkoop, € 2,- deur-
verkoop, consumptie € 1,-. Like us on 
Facebook: @Tienerdiscosparkz

Open dag

Vrijwilligers welkom    
bij Club Sam
Zaterdag 20 september zet Club Sam Nuenen tussen 14.00 tot 16.00 uur de 
deuren wijd open. Iedereen kan een kijkje nemen bij deze unieke club in 
Nederland. De enige activiteitenclub voor kinderen en jongeren met een ver-
standelijke en/of meervoudige beperking voor kinderen die nog thuiswo-
nend zijn. Club Sam is op zoek naar vrijwilligers. De open dag is een prima 
gelegenheid om kennis te maken. Club Sam vind je aan de Jacob Catsstraat 1.

Nieuw seizoen 
Scouting Panta Rhei 
De 47ste editie van de traditionele 
vlooienmarkt afgelopen weekend was 
een groot succes. Maar vanaf zaterdag 
20 september zijn alle scouts weer in 
de blokhut aan de Pastoorsmast 12 te 
vinden. Ook nieuwe leden zijn nog 
van harte welkom.
Bij Panta Rhei worden heel verschillen-
de interessegebieden aangesproken. De 
ene keer is het sport en spel, de andere 
keer is dat koken of knutselen of staat de 
natuur centraal. De afwisseling in het 
programma zorgt er voor dat de kinde-
ren elke week weer veel plezier beleven. 
De kinderen leren op een ongedwongen 
manier samen te spelen en te werken. 
Hierbij is het doel niet het belangrijkste, 
maar wel de weg er naar toe. De jeugd 
wordt hierin begeleid door een enthou-
siaste groep vrijwillige leiding, vaak 
scouts die al wat jaartjes lid zijn. Maar 
nieuwe leiding is natuurlijk ook zeer 
welkom. Je kunt ook op een vrijdag-
avond of zaterdagmorgen binnenlopen, 
maar de scouts zijn niet altijd op het ter-
rein. Lid worden kan al vanaf 5 jaar. 
www.scoutingpantarhei.nl 

Jong, ondernemend en dynamisch

Marjolein Schroer opent Bij Paris
Door Gerrit van Ginkel

Vorige week opende Marjolein Schroer op het adres Parkstraat 20a, (voor-
heen juwelier Ron van Buuren), haar nieuwe winkel. Ongetwijfeld is ze met 
haar 17 jaar een van de jongste ondernemers in Nuenen. Al heel lang was het 
haar wens om een eigen zaak te runnen met alles wat daar bij komt kijken. 

Marjolein Schroer, ongetwijfeld een van de jongste ondernemers in Nuenen.

Ze volgt nog een opleiding aan het 
Summa College voor verkoopspecia-
list met daaraan gekoppeld Onderne-
mer Detailhandel. Omdat deze 
opleiding samengaat met leren in de 
praktijk heeft Marjolein een geweldige 
oplossing gevonden.
Ze gaat een dag per week naar school 
waar ze dan allerlei praktijkvoorbeelden 
uit haar eigen zaak kan gebruiken. De 
opleiding fungeert dan tevens als back-
up voor haar en haar medestudenten.

Het assortiment laat zich het best om-
schrijven als modisch, verrassend, ei-
gentijds en uitgebreid. Je treft er een 
ruime sortering oorbellen waarvan er 
niet twee hetzelfde zijn, sieraden in 
allerlei variaties, waarbij ook eigen ge-
maakte. Verder vind je allerlei zeepjes, 
tassen, kleding, winteraccessoires, 
Lampe Berger geurvazen met vele na-
vullingen en diverse horloges in vele 
prijsklassen. Daarnaast brengt men 
ook verschillende artikelen onder ei-
gen merknaam. Bij Paris heeft men 
cadeautjes van € 3,95 tot € 300,-. Er is 
dus voor iedereen iets leuks te kiezen 
waarbij het cadeautje vanzelfspre-
kend feestelijk wordt ingepakt. Na-
tuurlijk met de feestdagen in zicht een 
aanrader.

Wekelijks wordt de voorraad recht-
streeks van de groothandel aangevuld 
in kleine hoeveelheden. 
Het streven is om van hetzelfde artikel 
slechts enkele op voorraad te hebben. 
Marjolein wil vooral betaalbare exclu-
siviteit met haar assortiment en eigen-
lijk met haar hele winkel uitstralen.
De winkel op de Parkstraat 20a is open 
van dinsdag t/m vrijdag van 09.30 uur 
tot 17.30 uur. Zaterdags van 09.30 tot 
17.00 uur. Telefoon 040 737 0253. 
www.bij-paris.nl 

Club Sam is een hippe club in Nuenen 
met vrijwillige begeleiders van alle leef-
tijden. De jongste is 16 en de oudste is 73 
jaar. Samen vormen ze een fantastisch 
warm en gezellig team. Op een ‘gewone’ 
zaterdagmiddag heeft iedereen het druk 
met zingen, knutselen, buitenspelen, 
verhalen vertellen en heerlijk snoezelen 
in de snoezelruimte. Daarnaast staan er 
nog uitjes naar Toverland, de Tongel-
reep, de brandweer en de reddingsbri-
gade op het programma. Ook kabouter 
Plop komt bij Club Sam op bezoek. Club 
Sam heeft een grote wachtlijst van kin-
deren, die heel erg graag nieuwe vriend-
jes en vriendinnetjes willen en een eigen 
clubje. Maar dit kan alleen maar met 
meer vrijwilligers. Club Sam heeft ook 8 

Sleutel gevonden
Het Secretariaat Parochie H. Clemens-
kerk Nuenen heeft zaterdagochtend 
een sleutel gevonden op de Parkstraat 
in Nuenen. Het gaat om een sleutel 
met label (opschrift Tiguan). Bent u 
uw sleutel kwijt, dan kunt u bellen 
naar: 040-2835206.

leer/opleidingsplekken voor leerlingen 
en stagiaires.



De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt vanaf 1 
juni 2013 volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
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COLLECTE
In de week van 21 september t/m 27 september 2014 wordt gecollec-
teerd door Fonds verstandelijk gehandicapten.

WEEKMARKT NAAR VAN GOGHPLEIN
Vanaf maandag 22 september aanstaande gaat de weekmarkt tijdelijk 
terug naar het Van Goghplein in verband met renovatie werkzaamhe-
den. Hierdoor is het niet mogelijk om op het Van Goghplein te parke-
ren vanaf acht uur in de ochtend. 

VERKEER
Asfaltonderhoud Collse Hoefdijk
In het kader van het jaarlijks asfaltonderhoud gaat de gemeente Nu-
enen in het weekeinde van zaterdag 20 t/m zondag 21 september 
werkzaamheden uitvoeren aan de Collse Hoefdijk nabij de spoorweg-
overgang. Het betreft het gedeelte vanaf de rotonde met de Collseweg 
tot aan de rotonde met de Geldropsedijk. Beide rotondes zijn wel 
toegankelijk 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. Intratuin en het tankstation zijn bereikbaar. Vanaf circa 
zaterdagavond 19:00 uur tot circa zondagochtend 7:00 uur is het 
tankstation niet bereikbaar.
Als u vragen heeft over de werkzaamheden, kunt u contact opnemen 
met het klantcontactcentrum van de gemeente Nuenen via telefoon-
nummer (040) 2631 631.

BROODJE BRANDWEER
Een lunch met een goed gesprek over brandveiligheid
De Brandweer in Brabant organiseert in de maanden oktober en no-
vember een lunch voor iedereen van 65 jaar en ouder, die zelfstandig 
woont. Kom een broodje bij de brandweer eten en ondertussen vertel-
len brandweermannen en –vrouwen over hun vak en krijgt u tips en 
adviezen voor een brandveilige woonomgeving. U kunt zich via de web-
site www.broodjebrandweer.nl opgeven bij een kazerne bij u in de buurt.

BLADCAMPAGNE 2014 
Binnenkort van start
In het najaar ondervinden veel mensen hinder van vallend blad. Om 
de overlast en onveiligheid zoveel mogelijk te beperken wordt er bin-
nenkort gestart met het verwijderen van de bladeren op hoofdwegen, 
fietspaden en in de wijken. 

Het verwijderen van het blad van de wegen is voor de verkeersveilig-
heid en om te voorkomen dat de straatkolken verstoppen. Hoofdwe-
gen en belangrijke fietspaden zijn daarom als eerste aan de beurt. 
Daarna volgen woonstraten, grasvelden en plantsoenen. 
Afgevallen blad is goed voor het bodemleven. Daarom ruimen we al-
leen waar nodig blad. Van grote stroken bosplantsoen worden alleen 
de randen grenzend langs wegen geruimd. Uit de smalle groenstroken 
verwijderen we al het blad. 

Vegen en zuigen 
Met bladzuigers en veegwagens ruimen we de bladeren van de verhar-
ding. Om efficiënt te werken harken we gelijktijdig de randen van 
plantsoenen uit. Op plekken waar veel blad ligt, kunt u ook zelf een 
bijdrage leveren bij het opruimen van de bladeren. Het blad uit de 
straat mag u op een hoop, bijvoorbeeld op een grasstrook of in de 
goot, bij elkaar vegen, zodat de veegploeg het blad eenvoudig mee kan 
nemen. 

Wanneer?
De planning van de werkzaamheden is sterk afhankelijk van weersin-
vloeden zoals nachtvorst en regen. Ook de soort boom heeft invloed 
op de wijze van werken. Daarom is vooraf geen exacte planning per 
wijk of buurt te geven. Het streven is om in de bladvalperiode gemid-
deld in 2 of 3 keer in de woongebieden het blad te verwijderen. Het is 
mogelijk dat we u vragen uw auto tijdelijk elders te parkeren.

Blad uit uw tuin
Blad uit eigen tuin moet u zelf verwijderen en voor eigen rekening. 
Indien u hiervoor mogelijkheden heeft kunt u het overtollige blad ook 
op een composthoop op slaan. De compost kunt u dan gebruiken 
voor de borders in de tuin.

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	 Wandelsportvereniging	 Nuenen	 is	 een	 vergunning	 verleend	

voor het organiseren van de 6e Vincentwandeling op 28 september 
2014, waarbij gestart wordt vanaf S.C.A. de Heuvel aan de Heuvel 
in Gerwen (verzenddatum 9 september 2014);

•	 aan	de	gemeente	Nuenen	is	een	vergunning	verleend	voor	de	door-
komst van de Liberation Task Force op dinsdag 16 september jl. 
waarbij een stop/pauze plaatsvindt ter hoogte van het Klooster, 
Park 1 (verzenddatum 9 september 2014);

•	 aan	de	gemeente	Nuenen	zijn	een	vergunning	en	ontheffing	verleend	
voor het organiseren van de officiële bevrijdingsherdenking bij het 
oorlogsmonument aan de Europalaan en ter hoogte van het Park 
op vrijdag 19 september 2014 ter gelegenheid van 70 jaar bevrijding 
(verzenddatum 9 september 2014);

•	 aan	Menvereniging	De	Coovelse	Menners	zijn	vergunning	en	onthef-
fingen verleend voor het organiseren van de jaarlijkse Van Goghrit 
op zondag 5 oktober 2014, waarbij de start en finish plaatsvind ter 
hoogte van het Park (verzenddatum 12 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	
datum van verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen bij 
het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burge-
meester van de gemeente Nuenen c.a., Postbus 10.000, 5670 GA 
Nuenen.
Indien bezwaar is gemaakt, kan door de indiener van het bezwaar-
schrift een verzoek tot voorlopige voorziening worden gedaan bij de 
voorzieningenrechter bij de rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 
90.125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

PUBLICATIE
Verleende omgevingsvergunningen Nuenen-West gemeente Nuenen, 
Gerwen, Nederwetten

Omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. hebben op 15 septem-
ber 2014 besloten medewerking te verlenen aan vier aanvragen om 
omgevingsvergunning 2e fase voor de activiteit ‘het (ver)bouwen van 
een	bouwwerk’	(artikel	2.1	lid	1	onderdeel	a	Wabo)	voor	het	bouwen	
van	 woningen	 in	 bestemmingsplan	 Uitbreidingsplan	 Nuenen-West,	
uitwerkingsplan fase 1. De aanvragen zijn geregistreerd onder de num-
mers N-HZ-2014-0081, N-HZ-2014-0083, N-HZ-2014-0084 en N-
HZ-2014-0086. De omgevingsvergunningen zijn niet gewijzigd ten 
opzichte van het ontwerp van de omgevingsvergunningen.

Voor de ontwerp-omgevingsvergunning 2e fase is op 6 mei 2014 een 
omgevingsvergunning 1e fase voor de activiteit gebruik (artikel 2.12, 
lid	1,	onderdeel	a,	onder	3°	Wabo)	verleend.	De	omgevingsvergun-
ningen zijn geregistreerd onder de nummers N-HZ-2013-0103, N-
HZ-2013-0104, N-HZ-2013-0105, N-HZ-2013-0106 en N-HZ-2013-0107. 

De beschikking ‘omgevingsvergunning fase 1 voor de activiteit gebruik’ 
én de beschikking ‘omgevingsvergunning fase 2 voor de activiteit bou-
wen’ worden op moment van inwerking treding tezamen aangemerkt 
als één omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning treedt inwer-
king na afloop van de beroepstermijn.

De omgevingsvergunningen liggen met ingang van 19 september 2014 
voor	eenieder	gedurende	zes	weken	ter	inzage	bij	de	balie	Wonen	en	
Openbare ruimte op het gemeentehuis. U kunt de onderstaande ont-
werp omgevingsvergunningen inzien tijdens de openingstijden van het 
gemeentehuis. 

•	 Omgevingsvergunning	2e	fase	N-HZ-2014-0081	(Kavel	10	t/m	14	
en 70 t/m 74);

•	 Omgevingsvergunning	2e	fase	N-HZ-2014-0083	(Kavel	0	t/m	2	en	
57 t/m 65);

•	 Omgevingsvergunning	2e	fase	N-HZ-2014-0084	(Kavel	37	t/m	40);

•	 Omgevingsvergunning	2e	fase	N-HZ-2014-0086	(Kavel	25	en	28).

Bladkorven
In de gemeente Nuenen c.a. worden eind november, verspreid over de 
hele gemeente, ca. 110 stuks bladkorven geplaatst. Vanwege het fre-
quente en intensieve beheer kunnen wij echter niet op meer plaatsen 
bladkorven plaatsen. Een lijst van locaties van de korven staat op de 
website van de gemeente.
De gemeente heeft haar bladkorvenplan geoptimaliseerd. De locaties 
zijn zorgvuldig geselecteerd. Verder is er gekeken naar de aanwezigheid 
van grote gemeentebomen op de locaties, vullingsgraad, vervuiling, 
vernieling en optimaal gebruik van de bladkorven in de voorgaande jaren. 

De bladkorven zijn alleen bedoeld om het bladafval van de openbare 
wegen en plantsoenen in te deponeren. Het is verboden om:
•	 Takken	of	ander	afval	in	de	korf	te	deponeren!	
•	 De	korven	te	verplaatsen!	
•	 Het	(bij)plaatsen	van	eigen	korven!	
Bij constatering hiervan zullen deze bladkorven worden verwijderd 
en niet meer teruggeplaatst!

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 8	september	2014	 Nuenen	West,	kavel	41	en	42	–	oprichten	
	 	 	 	 van	twee	woningen	(BOUWEN);
•	 10	september	2014	 Nuenen	West,	kavel	30	t/m	33,	52,	55,	79	
    en 80 – oprichten van 8 woningen 
	 	 	 	 (BOUWEN);
•	 12	september	2014	 Akkerstraat	13,	5674	RS	–	verbouwen	van	
	 	 	 	 een	woning	(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.

Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij het college van burgemeester en wethouders is de volgende aan-
vraag om vergunning op grond van de A.P.V. en bijzondere wetten 
ingekomen:
•	 Aanvrager:	De	heer	M.	van	Mourik	(Restaurant	de	Zonnewende	

v.o.f.) voor het inrichten van een regulier terras voor zijn horeca-
inrichting aan Park 63;

•	 Aanvrager:	Carnavalsvereniging	De	Narre-Kappen	voor	het	orga-
niseren van een prinsenbal respectievelijk een sinterklaasviering 
op 22 resp. 23 november 2014 in een tent op het Heuvelplein;

•	 Aanvrager:	Cafe	de	Stam	voor	het	organiseren	van	een	dorpsfeest	
in de vorm van kermisattracties op het wegdeel Gerwenseweg, 
gelegen tussen de Mgr. Frenkenstraat en de Akkerstraat inclusief 
de ventweg in de periode van 17 tot en met 20 oktober 2014.

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

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

Nuenen, 18 september 2014.

MEDEDELING VERLENGING OMTRENT 
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING
Het besluit op de volgende aanvraag omgevingsvergunningen is op 
basis	van	artikel	3.9	lid	2	Wet	algemene	bepalingen	omgevingsrecht	
met 6 weken verlengd:
•	 Luistruik,	2e	fase	 	 oprichten	van	30	woningen	en	
    30 tuinbergingen, verlengd tot 
    12 november 2014;
•	 Opwettenseweg	77B,	 plaatsen	van	een	dakkapel	aan	de	
    voorzijde van de woning, 
    verlengd tot 28 oktober 2014.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend 
voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn ver-
zonden op:
•	 15	september	2014	 Nuenen	West,	kavel	3	t/m	7	en	57	t/m	65	
    – oprichten 14 geschakelde woningen 
	 	 	 	 (BOUWEN	en	RO,	afwijken	van	de	
    bestemming);
•	 15	september	2014	 Nuenen	West,	kavel	34	t/m	36,	48	t/m	51,	
    53, 54, 66 t/m 69, 75 t/m 78 en 83 t/m 85 
	 	 	 	 –	oprichten	van	21	woningen	(BOUWEN	
	 	 	 	 en	RO,	afwijken	van	de	bestemming);
•	 11	september	2014	 Langlaar	8,	5674	SK	–	vernieuwen	van	een	
	 	 	 	 garage	(wijziging	vergunning)	(RO,	afwijken	
    van de bestemming).

Op grond van artikel 4:20b Awb is een reguliere omgevingsvergunning 
verleend. Deze omgevingsvergunningen is verzonden op:
•	 11	september	2014	 Olen	26,	5674	PJ	–	oprichten	van	een	
	 	 	 	 woonhuis	en	bijgebouw	(BOUWEN).

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

Vragen per e-mail:
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat 
doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via www.nuenen.nl
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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: 19 & 20 SEPTEMBER: 

Venkel ......................................... 1/2 kilo 0,99
Peulen ..........................................100 gr. 0,99
Granaatappels ............. per stuk 0,99
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Maandag 22 september:

Hutspot panklaar ...................... 1/2 kilo 0,79
Dinsdag 23 september:

Wokgroenten speciaal 1/2 kilo 1,25
Woensdag 24 september:

Rodekool panklaar .................. 1/2 kilo 0,69
Donderdag 25 september:

Gekookte bietjes ........ 1/2 kilo 0,79
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gehele week van 19 t/m 25 september:

Doyenne du comice ..... hele kilo 0,99
Clemengold ......................... 8 stuks 1,99
Venkel salade ............. 250 gram 1,59
Perssinaasappels .... 10 stuks 1,99

Voor de beste 
belegde broodjes!!!

 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Knipkaart -
 actieweken

Rond de Linde 
ook compleet digitaal op

www.ronddelinde.nl 

Broodjes bestellen? 
Gebruik onze App!

Mini 
varkensrollade
“met gratis roomsaus”
100 gram .....................................1,50
Slavinken
iedere 4e ...................................gratis
Funghi Porcini
“mager gehakt met truffel 
en champignons”, 100 gram..1,75
150 gr. Runder tappenade +
100 gr. Snijworst, samen .......3,75

LAATSTE KANS!!!
Bied mee voor een geheel verzorgde BBQ 

voor 10 personen, incl. de BBQ zelf.
Opbrengst geheel voor “Sta op tegen kanker”

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

Acties week 38: geldig van maandag 15 t/m zaterdag 20 september 2014

Brood van de week
Kloosterbrood
    € 1,75
_____________________________________________________

4 Eierkoeken 
 
   nu voor € 2,00
_____________________________________________________

4 Brownies
 
   € 3,00
_____________________________________________________

Heerlijk Speculaastaartje
 
    slechts  € 4,00
_____________________________________________________
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN

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.

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

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

Tel. 040-2838590 - Mobiel 06-53719557
Maerdonk 8, Nuenen
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Waar is in vredesnaam de Vrede?
Zo vlak voor de Vredesweek stellen wij onszelf de vraag: zijn wij voldoende 
gewapend met Vrede? Met alle onrust op vele fronten in de wereld lijkt het 
geweld ver weg wel steeds dichterbij te komen, ons steeds meer te raken. 

Herstart rookmelderproject Gerwen
Eind 2012 startte de gemeente Nuenen samen met de brandweer en de 
woningbouwvereniging Helpt Elkander het project ‘Nuenen Brandveilig’. 
Doel van het project is het nemen van brandveiligheidsmaatregelen zoals 
het plaatsen van rookmelders en het hebben van een vluchtplan wat kan 
leiden tot vermindering van het aantal slachtoffers bij brand. 

Het geweld in Gaza, Syrië, Irak en Oe-
kraïne is het gesprek van de dag. De ooit 
vanzelfsprekende vrede en veiligheid in 
ons land en in Europa wordt er door be-
invloed, wordt onzekerder en plaatst 
ons voor lastige vragen. Maar ook blijkt 
dat het in uitzonderlijke gevallen nodig 
kan zijn om geweld en misdaden tegen 
de menselijkheid te voorkomen door 
gewapende bescherming te bieden. In 
Nederland en daarbuiten. Dit plaatst 
ons voor een dilemma. Vrede vraagt het 
uiterste van ons mens -zijn, in gevoel en 
verstand. Het vraagt om een lange adem 
om geduld en om wijsheid. 
De kerkelijke werkgroepen voor ont-
wikkelingshulp en vrede (ZWO en 
MOV) hebben Nuenen tot een van de 
Ambassades van Vrede gemaakt (zie: 
www.paxvoorvrede.nl/ambassades). 
Dat betekent, dat we ook in de Vredes-
week vredesactiviteiten organiseren. 
De landelijke Vredesweek is van 21-28 
september met het thema: ‘Wapen je 
met Vrede’. In het kader daarvan organi-
seren de gemeenschappelijke kerken 
van Nuenen op zondag 28 september 

om 10.00 uur een oecumenische Vre-
desdienst in kerkelijk centrum de Re-
genboog. Het jongerenkoor Jocanto en 
er zal een gast zijn die spreekt over de 
inzet van mediation bij conflicten. 
Na afloop van de dienst worden er pa-
pieren vredesduifjes uitgedeeld, waar-
op een korte vredeswens geschreven 
kan worden. Tegen half twaalf wordt 
onder begeleiding van enkele muzikan-
ten een rolstoeltoegankelijke Vredes-
wandeling gelopen door Nuenen. Ook 
niet kerkgangers kunnen aansluiten. 
Via de Bart de Ligtstraat en Vredehof, 
het van Goghkerkje, de v. Gogh pasto-
rie, het Amnesty-monument in Het 
Klooster (mogelijkheid tot het tekenen 
van een petitie), weer terug naar de Re-
genboog. Onderweg kunnen er selfie’s 
met als thema ‘vrede’ gemaakt worden. 
De mooiste krijgt een klein prijsje. De 
totale wandeling zal ruim een uur in be-
slag nemen en biedt hopelijk veel ge-
spreksstof over vrede.
Iedereen is van harte welkom, ook als u 
enkel met de vredeswandeling mee wilt 
doen!

kelijk tarief worden aangeboden. De 
eerste rookmelder kost € 17,50 en elke 
volgende € 15,- per stuk inclusief 
plaatsing en inclusief een brandveilig-
heidscheck die samen met de bewoner 
wordt uitgevoerd. Ook geven zij na-
dere informatie die van belang is voor 
de brandveiligheid.

Het project in Gerwen en elders in 
Nuenen c.a. wordt weer opgestart. In 
Gerwen vinden vanaf donderdag 18 
september de huisbezoeken door de 
vrijwilligers plaats. Eerst bezorgen zij 
aan huis een brief met informatie over 
brandveiligheid en komen daarna te-
rug voor het maken van een afspraak 
voor het plaatsen van rookmelders en 
brandveiligheidscheck. Deelname is 
niet verplicht, maar ook al hangen in 
huis al rookmelders dan is het zinvol 
te beoordelen of ze wel op de juiste 
plaats hangen en te kijken of ze wer-
ken en hoe oud ze zijn. Rookmelders 
gaan namelijk maar 10 jaar mee en 
zijn daarna aan vervanging toe! 

Vanwege de grotere afstand tot de 
brandweerkazerne werd begonnen 
met het plaatsen van rookmelders in 
de kerkdorpen Gerwen en Nederwet-
ten en de wijk Eeneind. Als eerste wa-
ren de huurwoningen van Helpt Elkan-
der in Gerwen aan de beurt. 
Tot het begin van de zomervakantie in 
2014 waren ruim 30% van de wonin-
gen in Gerwen bezocht door vrijwilli-
gers van de Werkgroep Leefbaarheid 
Gerwen. Zij hebben een cursus ge-
volgd bij de brandweer en brengen de 
melders alleen aan op plaatsen die uit 
brandveiligheidsoogpunt een optima-

le werking garanderen. 
Vanwege de project-
matige aanpak kun-
nen de rookmelders 
tegen een aantrek-

Keep looking up…. Gezellige drukte op Strandbad Enode tijdens het 
American Car Weekend afgelopen week.   (Foto: Peter Coppens) 

Zelfstandig wonen met elkaar

Informatieavond over woonvormen 

Jan Kempers en Noortje van den Broek.

Je bent de vijftig gepasseerd, je kinderen zijn het huis uit en je zit in een 
volgende fase van je leven, alleen of met zijn tweeën thuis. De overheid heeft 
hoge verwachtingen van u, uw naasten en uw buren: de overheid rekent erop 
dat u zichzelf zo lang mogelijk zult redden door actief te blijven participe-
ren in de samenleving. Anderen helpen u en u helpt anderen, iedereen 
wordt geacht naar vermogen zijn steentje bij te dragen. Een goede zaak, 
want je steentje bijdragen geeft een goed gevoel.
Dit mooie ideaal gaat alleen maar wer-
ken, als de mensen die hulp bieden en 
de mensen die hulp nodig hebben el-
kaar een beetje kennen. Je gaat niet 
zomaar een wildvreemde helpen, al 
helemaal niet als die niet expliciet om 
hulp vraagt. We weten allemaal hoe 
moeilijk het is om hulp te vragen. An-
dere woonvormen kunnen hierbij hel-
pen. Een woongroep is een mogelijk-
heid. Mensen die met elkaar willen 
wonen, er voor elkaar willen zijn als 
dat nodig is en elkaar met rust laten als 
dat gewenst is. 50-Plussers hebben 
veel woonervaring, kennen hun wen-
sen en behoeften en willen niet blind 
varen op wat overheden en project-
ontwikkelaars bedenken. Zij willen 
zélf hun toekomstige woonsituatie re-
gelen, in eigen beheer, met gelijkge-
stemden. De kunst is om een groep 
mensen te vinden die hier samen aan 
willen bouwen.
Stichting KilimanjaroWonen heeft rui-
me ervaring met het begeleiden van dit 
soort groepen om tot concrete plannen 
te komen. Zij zetten kleinschalige 
woonprojecten op, die door de toe-
komstige bewoners zelf ontwikkeld 
kunnen worden. Woningen waar ruim-
te is voor individuele wensen en diver-
siteit, waar mensen als jonge vitale se-
nior met plezier wonen en kunnen 
blijven wonen als het hen fysiek en/of 
mentaal minder goed gaat. Kilimanja-

roWonen geeft op maandagavond 29 
september van 20.00 tot 22.00 uur een 
presentatie over woongroepen. Er 
komt die avond ook een bewoner van 
de al geruime tijd functionerende 
woongroep Voormekaar uit Boxmeer 
aan het woord en er zal een inleiding 
gegeven worden door de LVGO: de 
landelijke vereniging gezamenlijk wo-
nen van ouderen.
Belangstellenden zijn van harte wel-
kom in het Kwetternest, Mantel-
meeuwlaan 12 in Nuenen. De kosten 

bedragen € 5,- per persoon. Graag 
vooraf aanmelden bij Noortje van den 
Broek: noortjevdb@onsnet.nu of Jan 
Kempers: j.kempers@onsnet.nu. De 
ruimte is niet geschikt voor meer dan 
60 mensen, dus wacht niet te lang met 
aanmelden.
www.zorgelooshuis.nl
www.lvgo.nl
www.voormekaar.wordpress.com
www.kilomanjarowonen.nl

Wim Klaassen nieuwe bestuurder    
Eenbes Basisonderwijs

In zijn vorige functie was Wim Klaas-
sen directeur bij woningcorporatie 
BrabantWonen in Oss. Daarnaast was 
hij bestuurslid en toezichthouder bij 
Stichting OOG (Openbaar Onderwijs 
Groep) in Veghel. Klaassen zet zich in 
voor diverse maatschappelijke organi-
saties. Zo is hij lid van de raad van toe-
zicht van Vilente en lid van de raad 
van advies van Maaslandcollege Oss. 
Hij woont in Berghem, is getrouwd en 
heeft drie kinderen. 

Over zijn benoeming zegt Klaassen: 
“Ik ben blij te mogen werken voor een 
organisatie die iets betekent voor jon-
ge mensen in ontwikkeling. Bij Eenbes 
Basisonderwijs is veel saamhorigheid 
en er is werk aan de winkel: nieuwe 
uitdagingen die voortvloeien uit pas-
send onderwijs en terugloop van het 
aantal leerlingen. Dit en meer komt 
terug in het nieuwe Koersplan voor de 
periode 2015-2018: waar gaan we aan 
werken? Ik doe dat graag in een leren-

Op 25 augustus is Wim Klaassen (49) aangetreden als nieuwe bestuurder 
van Eenbes Basisonderwijs in Geldrop. Hij volgt interim-bestuurder Frans 
Bakermans op. 

de organisatie. Wat dat voor Eenbes 
betekent, gaan we samen ontdekken.”

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.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

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.

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

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.

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

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

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

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

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

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
30 JAAR
ERVARING

MEGAVLOOIENMARKT 
21 september Eindhoven, 
Tennishal Eindhoven Noord, 
Vijfkamplaan 12. 9-16 uur. 
220 kramen bomvol!!! € 2 
p.p.  06-20299824

KUNDALINI YOGA IN 
NUENEN Krachtige dyna-
mische snelwerkende yoga-
vorm. Alle yogatechnieken 
komen aan bod. Dinsdag-
ochtend van 10.00-11.30 
uur. Locatie: “Krystal” Zui-
derklamp 111, Nuenen. Info: 
www.yoga4everyone.nl. Tel. 
06-27008510.

VERLOREN: Electroni-
sche hondenriem, omge-
ving Helmondseweg. Tel. 
06-48071191. Tegen belo-
ning terug te bezorgen.

AANGEBODEN: Oppas, 
huishoudelijke hulp. Tel. 06-
24726934 / 06-43754019.

LANDELIJKE 
DAG VAN DE 

LOOPBAAN
Zaterdag 27 september 2014 
o.a. mogelijk bij Trees van Rijn te Nuenen, 

Ellen van den Wittenboer te Eindhoven e.a.                

Schrijf je in via www.dagvandeloopbaan.nl voor 
een individuele sessie of workshop loopbaanadvies
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt vanaf 1 
juni 2013 volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
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Beroep
Tegen de ontwerp-omgevingsvergunningen 2e fase zijn geen zienswijzen ingebracht. 
Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking van de omgevingsvergun-
ningen beroep worden aangetekend. Het beroep kan worden ingesteld door:
•	 belanghebbenden	die	tijdig	zienswijzen	op	de	ontwerp-omgevingsvergunningen	

aan het college kenbaar hebben gemaakt, dan wel door;
•	 belanghebbenden	aan	wie	redelijkerwijs	niet	kan	worden	verweten	geen	zienswijzen	

op de ontwerp-omgevingsvergunningen bij het college kenbaar te hebben gemaakt;

Voor de behandeling van een beroep is griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift 
moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Sector 
bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. De omgevingsvergun-
ningen treden in werking
nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het beroep-
schrift schorst de werking van de omgevingsvergunningen niet. Indien tegelijk met 
of na het indienen van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening 
wordt ingediend, treden de omgevingsvergunningen niet in werking voordat op het 
verzoek is beslist. Het verzoek moet worden ingediend bij de Voorzieningenrechter 
van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 
MA ’s-Hertogenbosch.

Crisis en herstelwet
Op het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunningen is afdeling 2 van 
hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing (artikel 1.1. Chw in samen-
hang met artikel 3.1, bijlage I Chw). Deze afdeling beperkt het beroepsrecht en stelt 
striktere eisen aan het beroepschrift.
Dit brengt onder meer met zich mee dat alle beroepsgronden in het beroepschrift 
dienen te worden opgenomen. Tevens kunnen de beroepsgronden na afloop van de 
beroepstermijn niet meer worden aangevuld.

Nuenen, 15 september 2014
Burgemeester en wethouders Nuenen ca.

PUBLICATIE
Ontwerpbestemmingsplan Europalaan/HOV2, Nuenen, Gerwen en Nederwetten 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken, in overeenstem-
ming met het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat 
het ontwerpbestemmingsplan ‘Europalaan/HOV2’ met ingang van 19 september 
2014 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt.

Terinzageligging 
Het ontwerpbestemmingsplan kan worden ingezien op het gemeentehuis, Jan van 
Schijnveltlaan 2 te Nuenen. 
Het plan is ook raadpleegbaar via de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Europalaan/HOV2’ kan rechtstreeks worden geraad-
pleegd via de volgende link:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0820.BPHOV2Nu-
enen2014-C001

Het bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan ‘Europalaan/HOV2’ maakt een reconstructie van de Europa-
laan en de realisering van een Hoogwaardig Openbaar Vervoer-verbinding (HOV2) 
voor Nuenen mogelijk.

Zienswijzen 
Binnen de termijn van terinzageligging kan een ieder schriftelijk een gemotiveerde 
zienswijze met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de 
gemeenteraad van Nuenen, postbus 10.000, 5670 GA Nuenen. Een zienswijze kan 
ook mondeling kenbaar worden gemaakt bij de heer G.J. Andriessen (telefoonnum-
mer 040-2631648).

Nuenen, 18 september 2014
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

PUBLICATIE
Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester maken bekend dat 
zij op 12 september 2014 een aantal ambtenaren hebben aangewezen als toezicht-
houdend ambtenaar op grond van onder andere de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht (Wabo), Drank- en Horecawet, Woningwet, Wet ruimtelijke ordening, 
Monumentenwet, Wet milieubeheer, Wet geluidhinder, Wet bodembescherming, 
Leegstandwet en Huisvestingswet, inclusief alle op deze wetten gebaseerde wet- en 
regelgeving en de Algemene Plaatselijke Verordening inclusief alle op deze verordening 
gebaseerde
regelgeving. Dit besluit treedt in werking op 19 september 2014.
Het besluit ligt vanaf 18 september 2014 zes weken ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen.

Nuenen, 18 september 2014.
Het college van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. en

de burgemeester van Nuenen c.a.
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Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leonie van Hoof en Hans Raaijmakers

Barisakker 72, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Betrokkenheid op 
buurtniveau
Buurtvereniging Omgeving Andries-
plein (BOA) in Nuenen West maakt 
zich sterk voor buurthulp. Nuenen 
vergrijst en het hoge aantal alleen-
staande buurtgenoten neemt toe. 
BOA vindt onderlinge solidariteit be-
langrijk. Vandaar de opzet van een 
buurthulpplan.
 Met het plan ‘Buurthulp’ streeft BOA 
ernaar, dat wijkbewoners vanuit be-
trokkenheid incidentele hand- en 
spandiensten gaan verrichten voor 
hulpbehoevende buurtgenoten. Daar-
bij wordt gedacht aan klusjes als gras-
maaien, audio inregelen, kleine repa-
raties, incidenteel vervoer naar en/of 
begeleiding bij bezoek aan het zieken-
huis, het theater, de kapper, en bij ca-
lamiteiten of tijdelijke immobiliteit 
kinderen opvangen, boodschappen 
doen, de hond uitlaten of koken. Per-
soonlijke verzorging en bestaande 
zorgtaken van officiële instanties val-
len hier uiteraard niet onder.
Plan ‘Buurthulp’ verkeert nog in de on-
derzoeksfase. Om de haalbaarheid te 
peilen wordt een enquête uitgezet. 
Buurtbewoners kunnen die omstreeks 
19 september in de brievenbus ver-
wachten. Op het enquêteformulier staat 
meer informatie. Mocht u eerder willen 
reageren of vragen hebben, dan kunt u 
een bericht sturen naar buurthulp@
boa-nuenen.nl of contact opnemen met 
dhr. J. de Smit, tel.040-2913800.

Drijehornickels in teken van 
70 jaar bevrijding Nuenen c.a. 
Deze maand is het precies 70 jaar geleden dat het zuiden van Nederland 
grotendeels werd bevrijd dankzij Operatie Market Garden. Het cultuurhis-
torisch tijdschrift De Drijehornickels levert met een special een bijdrage 
aan de herdenking van de oorlogsjaren in Nuenen, Gerwen en Nederwetten. 

In het themanummer zijn artikelen 
opgenomen waarin de oorlogsjaren 
centraal staan. Louis Bressers heeft 
een boeiend artikel geschreven over 
Jonkheer Cees van Rijckevorsel, bur-

gemeester van onze gemeente van 
1931 tot 1954. De periode 1940–1944 
vormt het zwaartepunt van het artikel. 
Het geeft een zeer goed en tot op he-
den uniek beeld van de wijze, waarop 
het lokale bestuur gedurende de oor-
logsjaren functioneerde.
Aandacht ook voor de in september 
1944 verwoeste boerderij-winkel-café 
van Jan en Truus Geven aan de Hoek-
straat te Nederwetten. Tegenwoordig 
staat op deze plek Herberg De Kruik. 
Verder een artikel over joodse onder-
duikers in Nuenen. Aan de hand van 
een groot aantal schriftelijke en mon-
delinge bronnen geeft Foppe de Lang 
een helder overzicht van joodse bur-
gers die noodgedwongen moesten on-
derduiken op een adres in Nuenen. De 
vele persoonlijke herinneringen geven 
inzicht in menselijke drama’s van de 
onderduikers en van de personen die 
hen onderdak verleenden.
Zeer persoonlijk is het artikel waarin 
de onlangs overleden Nuenenaar Sjef 
Neijts, via zijn dochter Yolanda, zijn 
ervaringen tijdens de oorlogsjaren ver-

telt. Het is een boeiend relaas dat de 
lezer meeneemt van het fabriekswerk 
bij Philips, de verplichte Arbeitsein-
satz in Duitsland naar de vrijwillige 
Amerikaanse krijgsdienst in Frankrijk. 
Een ware wereldreis tijdens de wereld-
oorlog!
In het themanummer van De Drije-
hornickels de integrale tekst van het 
dagboekje dat in augustus 2013 via de 
post werd afgeleverd bij Vincentre en 
aansluitend is overgedragen aan 
Heemkundekring De Drijehornick. 
Een onbekende auteur beschrijft er de 
laatste oorlogsdagen van september 
1944 in Nuenen en omgeving. Het 
hier gepubliceerde dagboek wordt in-
geleid door de redactie en is verluch-
tigd met een aantal afbeeldingen van 
het dagboek zelf en met foto’s die er in 
zijn opgenomen.

Het cultuur-historisch tijdschrift De 
Drijehornickels wordt drie keer per 
jaar door heemkundekring De Drije-
hornick uitgegeven. 
Druk en opmaak wordt verzorgd door 
Drukkerij Messerschmidt. 
De leden van heemkundekring De 
Drijehornick krijgen De Drijehornic-
kels gratis in de bus. Voor andere geïn-
teresseerden is de nieuwe Drijehor-
nickels te koop bij de boekhandels Van 
de Moosdijk Parkhof en Risjamo 
Kernkwartier. Bij Jumbo Ton Grim-
berg is De Drijehornickels te vinden 
bij de tijdschriftenafdeling.

Winterprogramma veldrijden
Supportersclub 
De Lieshoutse 
Wielrenners
Op zondag 28 september staat voor de 
10de keer de veldtoertocht op het pro-
gramma. Twee tochten worden uitge-
zet een van 30 en een van 45 kilome-
ter. Eenieder kan hieraan deelnemen. 
Zondag 16 november wordt de 35e 
Bavaria-veldrit van Lieshout georga-
niseerd. Hieraan doen alle categorieën 
van de KNWU mee. Deze cyclocross 
zit ook in de Topcompetitie van de 
KNWU. Om 11.00 uur is de eerste 
start. Zondag 7 december is de 35e 
jeugdveldrit van Lieshout en dan ko-
men licentiehouders van 8 tot en met 
14 jaar aan het vertrek. 
www.lieshoutsewielrenners.nl

Dag van de Loopbaan 
Zaterdag 27 september is de Dag van de Loopbaan. Heel werkend en werk-
zoekend Nederland kan kennis maken met de Noloc erkend loopbaanpro-
fessional. De Dag van de Loopbaan is een initiatief van Noloc, vereniging 
voor loopbaanprofessionals. 

Op zaterdag 27 september zetten 
loopbaanprofessionals, verspreid over 
heel Nederland, hun deuren open. 
Werknemers, werkgevers, werkzoe-
kenden en studenten kunnen op deze 
dag, in hun buurt, advies vragen of een 
workshop volgen. Een laagdrempelige 
manier om kennis te maken met een 
Noloc erkend loopbaanprofessional. 
Kom er achter wat de loopbaanprofes-
sional kan betekenen.

Ga voor het maken van een afspraak 
naar www.dagvandeloopbaan.nl. 

Deelname aan een workshop (1,5 
uur) of individueel gesprek (45 min.) 
kost € 10,-. De leden van Noloc wer-
ken volgens de gedragscode voor 
goed loopbaanadvies, en zijn vermeld 
in het beroepsregister.

www.dagvandeloopbaan.nl

Workshops Moestuinieren   
bij Tuincentrum Soontiëns
Dit najaar organiseert Tuincentrum Soontiëns weer een cursus Moestuinie-
ren. Op 11 oktober start een tweedelige serie waarin deelnemers alles te 
weten komen over het kweken van eigen groenten. De cursus wordt gehou-
den op zaterdag 11 oktober en zaterdag 1 november van 13.00–15.30 uur.

De workshops zijn een combinatie van 
theorie en praktijk. Op die manier leer 
je alles wat je nodig hebt om je eigen 

groenten te kweken en maak je meteen 
kennis met verschillende technieken 
voor bijvoorbeeld zaaien en grond be-
werken. Heb je geen (grote) tuin, dan is 
dat helemaal niet erg. Een paar bakken 
op terras of balkon zijn al voldoende 
om te kunnen genieten van de smaak 
van zelfgekweekte groenten! 
www.tuincentrumsoontiens.nl 

Duurzaam bouwen met 
EigenEnergie.net bv uit Geldrop
Het nieuwe gebouw van Lidl in Stein (L) is het eerste pand in Nederland met 
het ultraduurzame energielabel A++++, de hoogste gradatie voor duur-
zaamheid. EigenEnergie.net bv uit Geldrop, een bedrijf met roots in Nue-
nen, ontwierp en installeerde de PV installatie (zonne-energie) en zal ook 
de komende jaren het onderhoud verrichten. Het gebouw telt 338 zonnepa-
nelen. En op zonnige dagen is de Lidl zelfvoorzienend. Met de opgewekte 
energie zouden 20 huishoudens van stroom kunnen worden voorzien. 

EigenEnergie.net bv
EigenEnergie.net bv kenmerkt zich 
door de inzet van hoge kwaliteitspro-
ducten voor een scherpe prijs. Zij zijn 
ook exclusief distributeur van de 
nieuwste generatie dunne film zonne-
panelen welke zo’n 10% meer stroom 
opleveren dan gangbare zonnepane-
len. EigenEnergie.net bv is landelijk 
actief met de installatie van PV voor 
het grootbedrijf, agrarische sector, 
MKB en natuurlijk de particuliere 
markt. EigenEnergie.net bv is ook de 
installateur van het eerste ‘Postcode 
roos PV veld’ in Nederland. 

EigenEnergie.net bv is binnenkort te 
vinden op de ECOBOUW beurs in 
Utrecht (23-25 sept) alwaar ze hun 
nieuwste in-dak oplossingen presen-
teren en natuurlijk op het Solar Event 
in ’s-Hertogenbosch (7-9 okt.). 

www.eigenenergie.net

Single-avond 
Nuenen verhuist
Er zijn veel singles die graag hun 
vriendenkring uit willen breiden om 
gezellige dingen te ondernemen. 
Daarom na het succes van de vorige 
keren op Laco Strandbad Nuenen, een 
single-avond met Walking Dinner op 
zaterdag 11 oktober bij Restaurant Ja-
gershorst, Valkenswaardseweg 44, in 
Leende. Prijs per persoon: € 27,50. 
Opgeven kan tot en met vrijdag 3 ok-
tober via: eventnuenen@outlook.com.

Workshops WLG
Toveren met 
krijt en tekeninkt
WLG Gerwen organiseert voor kinde-
ren vanaf 8 tot 13 jaar de creatieve work-
shop Toveren met krijt en tekeninkt. In 
een drietal bijeenkomsten zullen de kin-
deren met Frans van der Horst een ont-
dekkingstocht aangaan en zich verbazen 
over wat er met krijt en inkt tot stand 
kan komen. De bijeenkomsten vinden 
plaats op maandag 29 september, 6 ok-
tober en 13 oktober in de ontmoetings-
ruimte van D’n Heuvel. Tijd: 15.30-17.00 
uur. Kosten: € 6,- voor 3 keer.
Opgeven kan op de website: www.digi-
taal-dorpsplein-gerwen.nl/wlg-berich-
ten/wlg-creatieve-workshops-2014 of 
door een e-mail te sturen naar werk-
groepleefbaarheidgerwen@gmail.com.

 



Donderdag 21 september

Ergens in de loop van donderdag moet er een einde zijn gekomen 
aan de eigenlijke gevechten in Nuenen. Voor de zuidelijke en wes-
telijke kanten van de dorpskom ligt de kwestie misschien anders 
dan voor de meer noordelijke en oostelijke. Misschien duurde het 
achter in de Beekstraat en op de Papenvoort allemaal wat langer. 
Het bidprentje voor de zes doden in het dorp, gesierd met een tekst 
op rijm waarvan ik het auteurschap toedenk aan pastoor Alden-
huijsen, spreekt van "de bange dagen van 20 en 21 Sept. 1944" 
en dat betekent dat er ook op donderdag nog slachtoffers zijn 
gevallen. Toch zijn in de loop van de dag vader, moeder en al hun 
kinderen alweer thuis teruggekeerd. Er zaten nog wel hier en daar 
Duitse soldaten maar aan de kanten waar wij woonden waren de 
tanks verdwenen. Wel vuurden de Engelse tanks van bij ons huis 
vandaan nog salvo's af in de richting van het noorden. Toen Ame-
rikaanse infanteristen met de handwapens in de aanslag op hun 
rubberen zolen dicht langs de huizen vanaf de Eindhovense weg 
het dorp binnenkwamen, heeft Tien ze nog geattendeerd op Duitse 
soldaten die waren achtergebleven in het café van Smeulders op de 
hoek van de Boterstraat en de Eeneindse weg. Ze kwamen met de 
handen op het hoofd naar buiten en de oorlog was voor ze voorbij. 
Ze waren dus allemaal weer thuis. Allemaal gezond en wel. Maar 
Jan was er niet. En niemand wist waar Jan gebleven was.

Uit: Jan van Bakel, Twee dagen oorlog (Nuenen, september 1944)

Dinsdag 19 september 

Gisteren, Dinsdagmorgen had ik een uitvaart om half 10. Toen ik onder 
de H. Mis van 8 uur op 't kerkplein kwam, stapten een viertal partisa-
nen met 'n marechaussee eveneens op 't kerkplein en verzochten mij 
een man uit de kerk te roepen die zij moesten arresteeren. Daarmee 
begon de dag. Telkens kwam er weer een voorbij die opgesloten werd, 
NSB'ers ... en .... anderen...... Meisjes die met Duitschers "geloopen" 
hadden werden op het Gemeentehuis kaal geschoren en weer op vrije 
voeten gesteld. Vlaggen kropen uit de dakluiken - Oranje wimpels, Oranje 
strikken, Oranje - insignes, Oranje blousjes. Dansend en zingend trokken 
slierten van jongens en meisjes door de straten. Ik werd bijna geprest 
ook te vlaggen. Ik droeg 't rood - wit - blauw insigne, maar meende met 
menig ander dat 't toch nog te vroeg was. In Geldrop en Helmond min-
stens werd nog hevig gevochten. 't Was alles te zamen nog 'n dubieuze 
situatie en de ontluikende vreugde werd nogal getemperd door groote 
verslagenheid bij sommigen over 't ophalen - wie wel en wie niet - . 
Vooral: wie wel, dat bekommerde ons zeer sterk. Enfin, de toestand was 
zoo in Nuenen, dat ik als Pastoor dien middag niet weg durfde te gaan 
om naar Son te gaan kijken. Er waren te ernstige dingen aan de hand. 
Wat - zal - Nuenen - zich - dezen - dag - nog - lang - heugen!!

Kort na den middag begon de vreugde al te slinken toen er telkens 
gezegd werd: er zijn Duitschers op 't Eeneind, er zijn Duitschers hier, 
er zijn Duitschers daar. Toen ik in den namiddag de Beekstraat in 
ging begon de situatie al leelijk verdacht er uit te zien. Daar kwamen 
vanuit Helmond - Mierlohout door de Beekstraat Duitsche tanks 10, 
20, 40, 80 en meer. Zullen ze doortrekken? Toen 't avond werd stond 
Nuenen, vooral Boordscheweg en Park vol Duitsche tanks. Geen vlag 
of wimpel meer, geen oranje strik, noch insigne. Even in den avond 
werd ik opgebeld: 't was een der gearresteerden met 't bericht: ik 
ben vrij: de Duitschers hebben ons verlost! Wat een situatie! Eerst 
de verdachten opgesloten, sommigen zich bewust dat er zoo met hen 
gehandeld zou worden - anderen zich zeer onrechtmatig behandeld 
voelende - en nu allen vrij. Zullen genen in wraak tewerk gaan? en 
zullen dezen in ieder geval in de toekomst hun recht zoeken? Wat - 
zal - Nuenen - zich - dezen - dag - nog - lang - heugen!!

Uit: Dagboekaantekeningen pastoor Aldenhuijsen 
(pastoor van Nuenen 1930-1965)

Zondag 17 september

Zondagmorgen 17 September, 11 uur. We zitten in de kerk, de laatste 

mis is bijna uit, als boven ’t getoeter van de orgel uit, buiten in de 

lucht het ieder bekende gezoem horen van voorbijtrekkende vliegtui-

gen. Dat is heel gewoon, maar dan horen we ’t neer donderen van 

bommen. De mensen kijken al wat verschrikt rond, of er niet eentje 

hier binnen komt gewaaid. Ze worden ongeduldig, als dan de mis ook 

uit is, vliegen ze naar buiten.

Direct vormen zich groepjes en hoort men overal uitroepen zoals: 

“Kijk es daor de striepen” en “Daor die zèn lig, zie de gij die jagertjes 

daor ok tussen dur doen, hé Harrie wà kumt daor èn”.

’t Blijkt dat er reserve benzine tanks naar beneden komen en grote 

bossen zilverpapier. Ook vallen er zo nu en dan nog bommen.

Dat duurt tot omstreeks half een. Men raadt en gist waar de bommen 

zijn gevallen en wat ’t kan betekenen, maar niemand weet de juiste 

bedoeling er van.
Nu blijft het weer zowat ’n uur stil, zo nu en dan komt er nog wel 

eens een jagertje naar be-neden gedoken.

Totdat plotseling rond twee uur, ik zit in de kamer juist Engels te 

leren om wanneer de Tom-mies hier zijn met hun te kunnen pra-

ten, buiten wordt gelopen en geroepen. Ik loop naar buiten en zie 

een groep jongens achter op de weg staan. Ze staan te wijzen en te 

roepen. Ik loop er ook naar toe en zie dan in de verte in de richting 

van Son de bevrijders zweven, hon-derden zwarte punten zien we 

langzaam naar beneden gaan. Parachutisten!, wordt nu overal geroe-

pen. Onophoudelijk zien we de grote zwermen vliegtuigen, waaruit ze 

komen, voorbij trekken.
In korte tijd staan de mensen overal te kijken. De Duitsers die over 

de weg komen worden onrustig en zetten hun wagens onder de bomen 

en maken de geweren schietklaar. Maar die hoeven ze hier nog niet te 

gebruiken, want wat zich daar afspeelt lijkt nogal een eindje weg.

Later op de dag horen we dat ze in de bossen tussen Son en Best en 

St. Oedenrode landen.

’t Blijft zowat de gehele middag voortduren. Ook zien we nog zweef-

vliegtuigen landen. Overal is men nu in rep en roer, vanmiddag al 

voor dit begonnen was, is er politie komen waarschuwen dat we de 

zaak maar een beetje op moeten ruimen, want we kunnen er hier nog 

wel van langs krijgen.

Uit: Bert Sanders, Onze bevrijding (22 september 1944, Gerwen)

1944-2014: 70 jaar bevrijding   
Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Door Edwin Coolen

September 1944. De Duitse bezetting van Nederland duurt al ruim vier jaar. Op de 
17de van die maand, zondagmorgen, zit in Nuenen, Gerwen en Nederwetten bijna 
iedereen in de kerk voor het Lof. Dan is het geluid van vliegtuigen te horen, gevolgd 
door bombardementen. Als men buiten in de lucht kijkt, zijn boven Son ontelbare 
parachutisten te zien: Operatie Market Garden is begonnen. Met dit offensief wil-
den de geallieerden vanuit België in één keer doorstoten naar Arnhem om zo 
Duitsland sneller te kunnen verslaan. Hiervoor moesten parachutisten de brug-
gen, zoals in Son, en wegen veilig stellen voor de oprukkende troepen.

Nederwettens bevrijdingsverhaal 
door Mien de Rijk
De familie De Rijk woont in september 1944 in een rijtjeshuis vooraan de Soeter-
beekseweg in Nederwetten. Vader Janus de Rijk (52 jaar) werkt in de Philite fabriek 
van Philips en is getrouwd met Nellie de Rijk-de Korte (48 jaar). Ze komen uit de 
omgeving van Boskoop/Zuid Holland. Ze hebben vier kinderen: Cato (22), Adriaan 
(19), Mien (14) en Jo (10). Cato werkt in het villapark in Tongelre als huismeisje.

70 jaar bevrijd

Op maandag 18 september gaan de lucht-
landingen door, Eindhoven wordt bevrijd. 
Dinsdag 19 september was voor onze ge-
meente ‘Dolle’ Dinsdag. Omdat de Duitse 
soldaten zich terugtrokken, dachten veel 
mensen dat Nuenen bevrijd was. Toen 
mengde ook de Partizanen Actie Neder-
land (PAN) zich in de strijd. Deze organi-
satie bestond alleen in Zuidoost Brabant 
en diende ter ondersteuning van de geal-
lieerden. Zij hielpen de bevrijders bij het 
verzamelen van inlichtingen, als gids voor 
de militairen, het bewaken van krijgsge-
vangenen en soms bij gevechtsacties. De 
PAN-leden waren gekleed in blauwe over-
alls met oranje armbanden. De PAN-Nue-
nen, waaronder onderwijzer Gradje Pee-
ters, nam toen verschillende NSB’ers en 
collaborateurs gevangen. Die werden op-
gesloten in het toenmalige huis van burge-
meester Rijckevorsel, tegenover de molen 
op de hoek van de Broekdijk en de Berg.
Maar dan komen in de loop van dinsdag 
19 september vanuit Helmond, Mierlo en 
via de Beekstraat, de Duitsers terug. De 
107de panzerbrigade onder Von Malt-
zahn nam posities in om de geallieerde 
opmars te stuiten. De hierdoor weer be-
vrijdde NSB’ers gingen verhaal halen bij 
enkele Nuenense verzetsmensen. Die 
hielden zich echter schuil en vaak werden 
dan hun huizen geplunderd en vernield.

Dinsdag 19 en woensdag 20 september zijn 
er felle gevechten tussen Duitse en Gealli-
eerde troepen in Nuenen en Nederwetten. 
Veel bewoners schuilen of zwerven rond in 

de omgeving. De Duitsers raakten ingeslo-
ten en trokken zich op donderdag 21 sep-
tember terug via Gerwen richting Stiphout 
en Helmond. Tijdens deze terugtocht 
wordt nog hevig gevochten in Gerwen, de 
Duitsers schieten daarbij op Nuenen waar 

Zondag 17 september
De dagen hiervoor gonsde het van geruch-
ten over een snelle geallieerde opmars en 
waren de Duitsers in paniek. Gisteren, op 
zaterdag, is in heel het dorp de klap ge-
hoord van het springen van de Hooidonk-
se kanaalbrug door de Duitsers. En toch 
begint deze zondag heel normaal… 

Vader gaat om 7 uur ’s morgens nuchter 
naar de kerk voor de communie. Om 8 
uur vertrekt moeder samen met Adriaan 
naar de mis. Mien neemt samen met va-
der de laatste mis van 10 uur. Ze gebruikt 
de zondagse damesschoenen van moeder, 
want het gezin heeft maar één zo’n luxe 
paar. En zoals altijd gaat vader na de mis 
naar het café van Sjefke Coolen om te 
gaan katten (kaartspelen) en een borreltje 
te nemen. Zo rond half 1 komt vader thuis 
en doet zijn gebruikelijke middagdutje. 
Tot zo ver gaat alles normaal….
Maar rond 2 uur roepen we vader wakker 
om naar buiten te gaan kijken. Er is ontzet-
tend veel lawaai in de lucht en even later 
zien we een enorme armada aan vliegtui-
gen boven ons gaan. We zien richting Son 
dat er honderden, ja duizenden parachutes 
uit de vliegtuigen springen. Het lijkt wel 
alsof er zakken met aardappelen uit de he-
mel worden gestrooid. Dit schouwspel 
duurde uren! Het hele dorp verzamelt zich 
op de straat en staat met verbazing met el-
kaar te praten. Toch zijn veel mensen goed 
op de hoogte van wat er gebeurd. Bij de 
buren Wesenbeek, die bij de PAN zitten, 
hebben ze een geheime radio waarmee de 
geallieerde zenders kunnen worden ont-
vangen. Ook in de Hooidonkse akkers 
rechts van de weg, voorbij Van Moorsel 
landt een geallieerde zweefvliegtuig. Ie-
dereen is blij, maar er is nog geen vlagver-
toon. Het is nog te vreemd en verwarrend 
voor ons. De dag eindigt met een normale 
pot avondeten voor het gezin De Rijk…..

Maandag 18 september
Vandaag gaan veel mensen uit Nederwet-
ten een kijkje nemen bij Son. Mien gaat 
met zus Jo en buurjongen Theo den Ou-
den naar de kanaaldijk tussen de opgebla-
zen Hooidonkse brug en Son. Links van 
het kanaal zijn veel huizen kapotgescho-
ten en zitten mensen te zoeken in het 
huisraad dat er verspreid ligt. De Ameri-
kanen hebben een nieuwe noodbrug in 
Son kunnen aanleggen, maar we kunnen 
de brug niet over! Het is er veel te druk 
met geallieerde transporten. We gaan te-
rug naar huis. Thuis aangekomen zien we 
broer Adriaan, die met een stuk parachu-
testof en touw is aan komen zetten. Ook 
hij is op rak geweest in de buurt van Son.

Dinsdag 19 september
Vandaag trekken we er opnieuw op uit. 
Het is erg druk op de weg naar de kapotte 
Hooidonkse brug. Bijna iedereen uit Ne-
derwetten en veel uit Nuenen gaan te voet 
op pad om te gaan kijken in Son. Ook de 
pastoor is daar. Deze keer mogen we de 
Sonse noodbrug wel over.
Vooraan aan deze kant van de brug liggen 
links op een akker vele lijken van erg jon-
ge Duitse soldaten. Ik schat hun leeftijd 
tussen de 16 en 18 jaar. Die worden ge-
ruimd door de geallieerden. Vrachtwa-

zijn kapot. Om de boeren te helpen haalt 
Mien voederbieten uit de harde platgere-
den akkers en dat valt nog niet mee!
De Duitsers lopen hier en daar nog rond 
en claimen de fiets van broer Adriaan, om 
zich snel te kunnen terugtrekken. Geluk-
kig komt bakker Sjefke Coolen langs. Hij 
heeft kunnen schuilen in het huis van fa-
milie Mighels, die een grote kelder in hun 
huis hebben. Sjefke komt ons een brood 
brengen. Hij had deze sinds dinsdag nog in 
zijn oven staan en kon hem er pas vandaag 
uithalen! Daar zijn we heel erg blij mee!

De uitgebrande tank voor Miens ouderlijk huis aan de Soeterbeekseweg. Dit  blijkt een 
Duits halfrupsvoertuig te zijn. (fotograaf: Gerrit Oom. Met dank aan Edwin Popken van  
www.battlefielddiscovery.nl)

Mien van Kuijk - de Rijk.

Schoolfoto van Mien voor de oorlog.

de geallieerden zitten. Op vrijdag 22 sep-
tember waren de laatste gevechten in Ger-
wen, alle dorpen zijn nu bevrijd. Links en 
rechts staan achtergelaten tanks en zijn 
gebouwen beschadigd. Voorzichtig komen 
mensen uit de schuilkelders en het buiten-
gebied tevoorschijn, het is de vraag wie en 
wat zij thuis aantreffen.

Na enkele dagen felle strijd en ten koste 
van twaalf burgerslachtoffers was de 
Duitse bezetting van Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten na ruim vier jaar ten einde. 
De gemeente bevond zich nu in bevrijd 
gebied. Als geheel was Operatie Market 
Garden echter mislukt.

Bevrijding betekende echter nog geen 
vrede en veiligheid. In oktober van dat 
jaar kwamen in Gerwen drie leden van 
één familie om het leven door een bom 
uit een Duits vliegtuig.

gens vol met opgestapelde Duitse lijken, 
waarvan de armen en benen er buiten uit 
steken, worden naar het kerkhof in Son 
gebracht. Dit verschrikkelijk beeld doet 
ons kinderen eigenlijk heel weinig. Zo 
weinig geliefd zijn die Duitsers door ons…
Over de brug links bij het sanatorium 
staan resten van een groot Duits kanon, 
waar zwaar gevochten was. Wij vinden het 
razend interessant allemaal. Veel mensen 
in Son dragen oranje blouses, hoeden en 
lintjes. We rapen er vele Amerikaanse si-
garettenpeuken op voor vader en we krij-
gen ieder een reep echte chocolade van de 
Amerikanen. Hij is zo lekker! Op die reep 
zijn we zuinig op. Daar kun je met drie 
man makkelijk een hele dag aan sabbelen!
Plotseling gaat het gerucht dat de Duit-
sers op komst zijn! Er heerst paniek en 
iedereen wil zo snel mogelijk naar huis. 
Wij gaan ook terug en bij Hooidonk gaan 
we door de velden achter de Kerkhoef 
door naar ons huis aan de Soeterbeekse-
weg. Over deze weg rijden heel veel Duit-
se tanks richting Son en we steken tussen 
de rijdende tanks voorzichtig over naar 
ons huis. Moeder staat al lang buiten op 
de uitkijk te wachten op ons. Ze is erg on-
gerust en is blij dat ze ons weer ziet. Ze 
heeft de ernst van de situatie goed door. 
Buurvrouw Van Wesenbeek echter denkt 
dat de tankkolonne Amerikanen zijn en 
staat uitbundig naar de voorbij rijdende 
Duitse tanks te zwaaien.
De Duitsers beginnen zich in te graven 
rond ons huis met schuttersputjes. Overal 
rond ons heen worden tanks in positie op-
gesteld. De soldaten eigenen ons huis en 
tuin toe. Ze stelen het fruit van de bomen 
en doen hun behoeften in onze achtertuin.
Vader zegt ondertussen: ‘Hier wordt bin-
nenkort gevochten. We moeten hier weg. 
We gaan naar Het Wettens broek’. Na heel 
snel de konijnen nog even te hebben ge-
voerd en een stuk brood mee genomen te 
hebben, trekken vader, moeder, Adriaan, 
Mien, Jo en de huiskat het Wettens Broek 
in. Voorbij de Loop (Hooidonkse Beek) 
schuilen we in een sloot samen met fami-
lie Den Ouden.
Terwijl wij in het nachtelijke donker in de 
sloot zitten, zien we vuurwerk boven 
Eindhoven. De hele hemel licht hiervan 
op. Het blijken lichtkogels uit Duitse 
vliegtuigen te zijn en even later zien en 
horen we een grote bombardement op 
Eindhoven. Dat is erg angstig voor ons, 
want zus Cato woont en werkt daar.
Later in de avond wordt het wat rustiger. 
Broer Adriaan besluit om even naar huis te 
lopen om dekens en een spade te gaan ha-
len. De rest van de familie loopt door het 
Broek naar de Nieuwe Dijk bij Stad van 
Gerwen. Aan de linkerkant van de weg staat 
een boerderij waar we in de stal mogen 
gaan slapen. Het is er behoorlijk fris. Onze 
poes is al die tijd meegelopen en moeder 
zegt: ‘Da’s mijn bedkruik voor vannacht!’

daten liggen te slapen en hij rent als de 
wiedeweerga weg. In Son vertellen we dit 
direct aan de geallieerden. En enkele dagen 
later komt een geallieerde jeep met ‘hoge 
pieten’ de Soeterbeekse weg opgereden 
naar onze rijtjeswoningen en daar wordt 
Theo den Oude door hen bedankt met een 
grote doos biscuits! We eten zo veel koek-
jes, dat we er bijna ziek van worden.
Het duurt een paar jaar voordat de uitge-
brande tank voor ons huis wordt opge-
ruimd. Voor ons kinderen is het prachtig 
speelterrein! Vader vindt in de tank nog 
bruikbare dekens en ook andere spullen om 
de dakgoten en regenpijpen van het huis te 
repareren. Ruim een jaar na de bevrijding is 
er bij spelen van buurtkinderen in de tank 
een fosforbrand geweest. De zoon van Piet 
van Rooi raakt hierbij zwaargewond.
School hebben we in deze dagen niet. Het 
schoolgebouw wordt namelijk gebruikt 
door de Engelsen. We krijgen later les in 
het leegstaand gebouw van de eierbond 
van Nel Pasman in Nederwetten. Mijn 
dagtaak tot die tijd is vooral het bijeen 
scharrelen van eten voor het gezin, want 
moeder is ziek.

Inkwartiering
De weken daarna begint de inkwartiering 
van Engelse en Canadese soldaten in Ne-
derwetten. Deze zal duren tot de winter! 
Ieder huishouden krijgt gemiddeld 8 of 
meer soldaten ingekwartierd. Die worden je 
gewoon toegewezen en je hebt er niets over 
te vertellen. Om de 2, 3 weken komt er een 
andere groep soldaten in ons huis. Ze zitten 
meestal allemaal rond de kachel. Ze leren 
ons kinderen Engels en heus niet altijd al-
leen de nette woorden! Communicatie met 
hen is moeilijk, maar aangevuld met han-
den en voeten komen we toch een heel 
eind! Ze worden bijna allemaal onze vrien-
den. Mien moet eieren koken op zijn Engels 
en daarvoor krijgt ze corned beef. Na hun 
inkwartiering worden de soldaten naar 
Duitsland gestuurd om te vechten. Hoeveel 
ervan zullen er levend van terugkeren?
Gedurende de hele inkwartieringsperiode 
staat Nederwetten en de Broekdijk hele-
maal vol met legervoertuigen. Vlakbij de 
Broekdijkbrug over de Loop (Hooidonkse 
beek) bij Meijers is een grote wasplaats 
waar de soldaten zich kunnen wassen en 
douchen.

Vliegende bommen
De Duitsers zijn nu wel vertrokken uit 
onze streek, maar in het najaar en de win-
ter komt de oorlog toch nog met regel-
maat over Nederwetten. Het dorp ligt in 
een vliegzone van Duitse vliegende bom-
men, de V1’s. Je bent er best wel een beet-
je bang voor, want je weet nooit zeker of 
die dingen onderweg ergens vallen!

Familie boven de rivieren
Wij maken al die tijd nog zorgen over 
onze familie boven de rivieren in Bos-
koop. Pas op 5 mei 1945 zijn ook zij veilig 
en bevrijd.

Dit verhaal is verteld door Mien en opge-
schreven door haar zoon Arie van Kuijk

Vanuit Eindhoven en Son gaan Engelse en Amerikaanse troepen in de tegenaanval.
De Duitsers raken ingesloten en trekken zich terug in de richting van Helmond.

Joodse onderduikers in Nuenen
Pas met de bevrijding bleek dat er ook Joodse onderduikers in Nuenen zaten. 
Zoals bij de familie Verhoeven aan de Eeneindseweg, de huidige Oude Kerkdijk. 
Hun verhaal werd gereconstrueerd en opgetekend door Foppe de Lang.

Wilhelmus Adrianus Verhoeven (1893) 
kwam uit Stratum, Eindhoven. Hij was 
getrouwd met Johanna Huberta Hendriks 
(1897) die uit het Duitse Ruhrort kwam. 
Ze hadden tien kinderen waarvan er nog 
zeven thuis woonden. Eén zoon was on-
dergedoken. Wilhelmus werkte bij de Ka-
rel I sigarenfabriek in Eindhoven.
Tijdens de oorlog hebben vader en moe-
der Verhoeven drie joodse onderduikers 
verborgen gehouden: de toen 10-jarige 
Hans Kapper, de 35-jarige Henry Kater en 
de 40-jarige Felix Leonied uit Eindhoven. 
Hans Kapper ging gewoon naar school 
omdat de Verhoevens ook meester van de 
Schoor in het complot hadden betrokken. 
Hij kon dus ook gewoon buiten spelen.
Henry Kater en zijn vrouw Stella van Dam 

hadden drie kinderen: Lex, Franklin en 
Enny. Henry en Stella hadden elkaar leren 
kennen toen ze bij Philips werkten. Ze 
woonden in het najaar 1942 in de Nic. 
Beetsstraat in Eindhoven. De meeste le-
den van de joodse families Kater en Van 
Dam hebben, op uiteenlopende manieren 
en ver van elkaar verwijderd, de oorlog 
weten te overleven. Henry Kater zat in 
Nuenen ondergedoken en zijn zoon Lex 
in Stiphout. Heel stiekem en in het ge-
heim kwam Henry zijn zoon dan - als het 
veilig is - wel eens opzoeken. Dat was bij 
tante Jet en oom Maurits Hertzberger. 
Toen de familie Verhoeven door de on-
dergrondse beweging werd gewaar-
schuwd dat er een huiszoeking zou plaats-
vinden, zijn de drie onderduikers tijdelijk 

op verschillende adressen ondergebracht. 
Op een van die adressen, ergens in het 
Gooi, is Felix Leonied, verraden en aan-
sluitend naar Buchenwald getranspor-
teerd. Felix heeft dit concentratiekamp 
niet overleefd. 
De twee andere onderduikers zijn na drie 
weken bij de familie Verhoeven terugge-
komen. Zoon Johannes herinnert zich 
nog twee andere huiszoekingen door de 
Sicherheitsdienst. Deze invallen waren 
onverwacht en niet direct gericht op de 
joodse onderduikers maar op de onderge-
doken zoon in verband met het weigeren 
van de Arbeidseinsatz. Tijdens een van 
deze overvallen bevonden Hans Kapper 
en Felix Leonied zich in de huiskamer en 
luisterden naar de in een jutezak vol turf 
verstopte radio. Zij konden op tijd naar 
hun schuilplaats komen. Deze was te be-
reiken via een luik in de slaapkamer van 
een van de meisjes Verhoeven dat naar de 
zolder leidde. Daar was een afscheiding 
gemaakt van koffers. Grote zorgvuldig-
heid werd betracht bij het intact laten van 
de spinnenwebben die nu eenmaal bij een 
zolder horen. Wanneer het licht van een 
zaklantaarn erop werd gericht werd de in-
druk gewekt van een stoffige ongebruikte 
zolder. De Gestapo vertrok dan ook on-
verrichterzake.
Dit illustreert de risico’s die het echtpaar 
Verhoeven heeft genomen. Toch bleven 
zij hun nek uitsteken zonder enige vorm 
van winstbejag. Ook waren zij direct be-
trokken bij de illegaliteit. Johanna smok-
kelde bonkaarten en valse persoonsbewij-
zen. De druk van geheimhouding en 
waakzaamheid was ook voor de thuiswo-
nende kinderen vaak moeilijk te dragen. 
Dankzij dit gezin hebben Hans Kapper en 
Henry Kater de oorlog overleefd. Hans 
woonde later in Jeruzalem.

Op 14 september 1995 werd bij een plech-
tigheid in de synagoge van de Liberaal 
Joodse Gemeente in Amsterdam de me-
daille van de Rechtvaardigen onder de Vol-
keren postuum uitgereikt aan Wilhelmus 
Adrianus Verhoeven en zijn echtgenote 
Johanna Huberta Verhoeven Hendriks.

Verantwoording

 
Met bijzondere dank aan Arie van Kuijk.
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•	Tank	aan	de	Scheerdonk,	Nederwetten.	In	de	tank	zit	Piet	Coolen.
•	Terugtrekkende	Duitse	soldaten	op	de	Berg,	half	september.
•	Deze	Engelse	glyder	landde	in	september	1944	in	de	Hooidonkse	akker.
•	Een	uitgeschakelde	Duitse	panther-tank	in	de	Hoekstraat,	Nederwetten.
•	Maandag	18	september,	PAN-lid	Ben	Raaijmakers	uit	Son	met	een	
	 Amerikaanse	parachutist	achterop.	Links	staat	de	heer	Kloppers,	
	 rechts	meester	Gradje	Peeters,	verzetslid	uit	Nuenen.
•	Duitse	Panthertank	op	de	Papenvoort

Die nacht komt broer Adriaan echter niet 
opdagen. Ook over hem maken we zor-
gen. Wat een vreemde dag, na eerst die 
feeststemming in Son! Het enige wat nog 
herinnert aan de Amerikanen is de reep 
chocolade, waar ik af en toe heel zuinig 
wat van af knabbel.

Woensdag 20 september
Vanmorgen gaat vader toch een kijkje ne-
men bij ons huis aan de Soeterbeekseweg 
om de konijnen te voeren. Er zitten Duit-
sers in het huis, in de tuin en voor het huis, 
maar verder is alles nog rustig, ziet hij. Op 
het moment dat hij terug loopt naar ons 
schuiladres op de Nieuwe Dijk komt hij 
broer Adriaan tegen en is erg blij dat hem 
niets overkomen is. Maar Adriaan heeft 
geen dekens en geen spade bij. Hij was gis-
terenavond de spullen thuis wezen halen, 
maar hij moest bij de Duitsers op de Soe-
terbeekseweg alles afgeven wat hij bij had. 
Toen maakte hij dat hij weg kwam, want 
de moffen zochten mensen om schutters-
putjes en loopgraven te graven. Hij blijkt 
de hele nacht rondgezworven te hebben 
terwijl er in de omgeving gevochten werd. 
Via een grote omweg van het Nuenens 
Broek wist hij bij ons te komen. Gelukkig!
’s Middags is het klote in Nederwetten! 
We horen harde tankgevechten en explo-
sies van die kant. ’s Avonds zien we een 
vuurgloed boven ons dorp. We zitten erg 
in de rats, over wat er met ons huis zal 
zijn? Van iemand die door de velden heen 
dichtbij Nederwetten geslopen was, ho-
ren we dat onze rij woningen in brand zou 
hebben gestaan.
Onze ome Jan de Korte woont in Olen en 
we proberen die middag daar te geraken. 
Op weg naar het kanaal zien we een hele 
stoet gewonde Duitse soldaten, die zich 
terugtrekken. Soldaten zonder armen of 
benen en helemaal bebloed. Opnieuw doet 
zo’n verschrikkelijk beeld ons weinig….
Ons moeder is er niet van overtuigd, dat 
Olen wel zo veilig is en later nadat het in 
Nederwetten wat rustiger lijkt te worden 
wil ze toch terug naar ons huis aan de 
Soeterbeekse weg. Ze zegt: ‘Ik wil naar 
huis kijken. Toch? Als de schuur nog 
overeind staat, dan trekken we daar wel 
in.’ Dus wij gaan weer op pad richting Ne-
derwetten. Wat zien we er verschrikkelijk 
uit! We hebben dagen gelopen, in stro ge-
slapen en we barsten van de honger.
Thuis staat een uitgebrande Duitse tank pal 
voor ons huis. Door de brand is de voor-
deur kapot en zijn alle ramen gesprongen. 
Er is een stuk van de zijgevel eruit en overal 
kogelgaten in muren. Maar toch was ons 
huis nog redelijk gered! Thuis binnenko-
mend zegt moeder: ‘Het heilig hart beeldje 
staat er nog!’ Wel zijn er schilderijen en fo-
to’s doorzeeft met kogels en granaatscher-
ven. Nederwetten is erg zwaar getroffen! De 
boerderijen en huizen van familie Dekkers, 
Leermakers, boer Joosten en bakker Van 
Rooi blijken te zijn afgebrand vandaag! 

Donderdag 21 september 
Overal heeft het vee veel geleden. Er is 
veel dood vee en er worden noodslachtin-
gen verricht. Koeien brulden om gemol-
ken te worden. Het vee verhongerd een 
heeft dringend voeder nodig. De wegen 
én velden zijn helemaal onbegaanbaar 
door de grote tankslag die hier gewoed 
heeft. De tanks hebben alles omgeploegd 
en platgereden. Vele bomen en struiken 

Vrijdag 22 september
Wij zijn nog steeds ongerust over het lot 
van zus Cato en ik wordt er op uit ge-
stuurd om op de fiets met volbanden via 
Soeterbeek en het slachthuis in Eindho-
ven naar het Villapark te gaan. Gelukkig 
verloopt de reis goed en zus Cato is er ge-
zond en veilig! In de villawijk zelf is geen 
bombardement geweest. Nu blijkt ook 
dat het kindermeisje van het huis waar 
Cato in werkt een joodse onderduikster 
geweest te zijn!
Vader timmert de kapot gesprongen ra-
men dicht met oude planken en lappen. 
Ons huis ziet er uit als een varkenskot!
Wij zijn weliswaar bevrijd maar ’s avonds 
is het nog steeds sperrtijd en we moeten 
dan binnenblijven. Het is buiten nog steeds 
niet veilig! Er lopen her en der nog Duitse 
deserteurs rond. Wij horen rond half 8 
buiten vlakbij schieten en geschreeuw, 
maar we durven niet naar buiten te gaan. 
Later blijkt dat het om een Duitse soldaat 
gaat, die waarschijnlijk om hulp schreeuw-
de in een sloot. Hij blijkt gestolen altaars-
pullen van de kerk bij zich te hebben.

De dagen na de bevrijding
Vanuit Son en Bokt hoor je 24 uur per dag 
het geluid van de geallieerde kolonne op de 
corridor. Het houdt maar niet op. Later in 
de week gaat Mien met Theo den Ouden te 
voet naar de melkfabriek in Son om melk 
te halen. Daar halen we al een poosje melk 
met de bonkaarten. Op een gegeven mo-
ment bij het passeren van de Dommeldui-
ker bij het kanaal ziet Theo een mooi paar 
soldatenschoenen omhoog steken. Hij 
denkt: ‘Soldatenkistjes, da’s iets voor ons 
pa. Die raap ik even op!’ en gaat er op af. 
Dan blijkt dat er twee levende Duitse sol-



Donderdag 21 september

Ergens in de loop van donderdag moet er een einde zijn gekomen 
aan de eigenlijke gevechten in Nuenen. Voor de zuidelijke en wes-
telijke kanten van de dorpskom ligt de kwestie misschien anders 
dan voor de meer noordelijke en oostelijke. Misschien duurde het 
achter in de Beekstraat en op de Papenvoort allemaal wat langer. 
Het bidprentje voor de zes doden in het dorp, gesierd met een tekst 
op rijm waarvan ik het auteurschap toedenk aan pastoor Alden-
huijsen, spreekt van "de bange dagen van 20 en 21 Sept. 1944" 
en dat betekent dat er ook op donderdag nog slachtoffers zijn 
gevallen. Toch zijn in de loop van de dag vader, moeder en al hun 
kinderen alweer thuis teruggekeerd. Er zaten nog wel hier en daar 
Duitse soldaten maar aan de kanten waar wij woonden waren de 
tanks verdwenen. Wel vuurden de Engelse tanks van bij ons huis 
vandaan nog salvo's af in de richting van het noorden. Toen Ame-
rikaanse infanteristen met de handwapens in de aanslag op hun 
rubberen zolen dicht langs de huizen vanaf de Eindhovense weg 
het dorp binnenkwamen, heeft Tien ze nog geattendeerd op Duitse 
soldaten die waren achtergebleven in het café van Smeulders op de 
hoek van de Boterstraat en de Eeneindse weg. Ze kwamen met de 
handen op het hoofd naar buiten en de oorlog was voor ze voorbij. 
Ze waren dus allemaal weer thuis. Allemaal gezond en wel. Maar 
Jan was er niet. En niemand wist waar Jan gebleven was.

Uit: Jan van Bakel, Twee dagen oorlog (Nuenen, september 1944)

Dinsdag 19 september 

Gisteren, Dinsdagmorgen had ik een uitvaart om half 10. Toen ik onder 
de H. Mis van 8 uur op 't kerkplein kwam, stapten een viertal partisa-
nen met 'n marechaussee eveneens op 't kerkplein en verzochten mij 
een man uit de kerk te roepen die zij moesten arresteeren. Daarmee 
begon de dag. Telkens kwam er weer een voorbij die opgesloten werd, 
NSB'ers ... en .... anderen...... Meisjes die met Duitschers "geloopen" 
hadden werden op het Gemeentehuis kaal geschoren en weer op vrije 
voeten gesteld. Vlaggen kropen uit de dakluiken - Oranje wimpels, Oranje 
strikken, Oranje - insignes, Oranje blousjes. Dansend en zingend trokken 
slierten van jongens en meisjes door de straten. Ik werd bijna geprest 
ook te vlaggen. Ik droeg 't rood - wit - blauw insigne, maar meende met 
menig ander dat 't toch nog te vroeg was. In Geldrop en Helmond min-
stens werd nog hevig gevochten. 't Was alles te zamen nog 'n dubieuze 
situatie en de ontluikende vreugde werd nogal getemperd door groote 
verslagenheid bij sommigen over 't ophalen - wie wel en wie niet - . 
Vooral: wie wel, dat bekommerde ons zeer sterk. Enfin, de toestand was 
zoo in Nuenen, dat ik als Pastoor dien middag niet weg durfde te gaan 
om naar Son te gaan kijken. Er waren te ernstige dingen aan de hand. 
Wat - zal - Nuenen - zich - dezen - dag - nog - lang - heugen!!

Kort na den middag begon de vreugde al te slinken toen er telkens 
gezegd werd: er zijn Duitschers op 't Eeneind, er zijn Duitschers hier, 
er zijn Duitschers daar. Toen ik in den namiddag de Beekstraat in 
ging begon de situatie al leelijk verdacht er uit te zien. Daar kwamen 
vanuit Helmond - Mierlohout door de Beekstraat Duitsche tanks 10, 
20, 40, 80 en meer. Zullen ze doortrekken? Toen 't avond werd stond 
Nuenen, vooral Boordscheweg en Park vol Duitsche tanks. Geen vlag 
of wimpel meer, geen oranje strik, noch insigne. Even in den avond 
werd ik opgebeld: 't was een der gearresteerden met 't bericht: ik 
ben vrij: de Duitschers hebben ons verlost! Wat een situatie! Eerst 
de verdachten opgesloten, sommigen zich bewust dat er zoo met hen 
gehandeld zou worden - anderen zich zeer onrechtmatig behandeld 
voelende - en nu allen vrij. Zullen genen in wraak tewerk gaan? en 
zullen dezen in ieder geval in de toekomst hun recht zoeken? Wat - 
zal - Nuenen - zich - dezen - dag - nog - lang - heugen!!

Uit: Dagboekaantekeningen pastoor Aldenhuijsen 
(pastoor van Nuenen 1930-1965)

Zondag 17 september

Zondagmorgen 17 September, 11 uur. We zitten in de kerk, de laatste 

mis is bijna uit, als boven ’t getoeter van de orgel uit, buiten in de 

lucht het ieder bekende gezoem horen van voorbijtrekkende vliegtui-

gen. Dat is heel gewoon, maar dan horen we ’t neer donderen van 

bommen. De mensen kijken al wat verschrikt rond, of er niet eentje 

hier binnen komt gewaaid. Ze worden ongeduldig, als dan de mis ook 

uit is, vliegen ze naar buiten.

Direct vormen zich groepjes en hoort men overal uitroepen zoals: 

“Kijk es daor de striepen” en “Daor die zèn lig, zie de gij die jagertjes 

daor ok tussen dur doen, hé Harrie wà kumt daor èn”.

’t Blijkt dat er reserve benzine tanks naar beneden komen en grote 

bossen zilverpapier. Ook vallen er zo nu en dan nog bommen.

Dat duurt tot omstreeks half een. Men raadt en gist waar de bommen 

zijn gevallen en wat ’t kan betekenen, maar niemand weet de juiste 

bedoeling er van.
Nu blijft het weer zowat ’n uur stil, zo nu en dan komt er nog wel 

eens een jagertje naar be-neden gedoken.

Totdat plotseling rond twee uur, ik zit in de kamer juist Engels te 

leren om wanneer de Tom-mies hier zijn met hun te kunnen pra-

ten, buiten wordt gelopen en geroepen. Ik loop naar buiten en zie 

een groep jongens achter op de weg staan. Ze staan te wijzen en te 

roepen. Ik loop er ook naar toe en zie dan in de verte in de richting 

van Son de bevrijders zweven, hon-derden zwarte punten zien we 

langzaam naar beneden gaan. Parachutisten!, wordt nu overal geroe-

pen. Onophoudelijk zien we de grote zwermen vliegtuigen, waaruit ze 

komen, voorbij trekken.
In korte tijd staan de mensen overal te kijken. De Duitsers die over 

de weg komen worden onrustig en zetten hun wagens onder de bomen 

en maken de geweren schietklaar. Maar die hoeven ze hier nog niet te 

gebruiken, want wat zich daar afspeelt lijkt nogal een eindje weg.

Later op de dag horen we dat ze in de bossen tussen Son en Best en 

St. Oedenrode landen.

’t Blijft zowat de gehele middag voortduren. Ook zien we nog zweef-

vliegtuigen landen. Overal is men nu in rep en roer, vanmiddag al 

voor dit begonnen was, is er politie komen waarschuwen dat we de 

zaak maar een beetje op moeten ruimen, want we kunnen er hier nog 

wel van langs krijgen.

Uit: Bert Sanders, Onze bevrijding (22 september 1944, Gerwen)

1944-2014: 70 jaar bevrijding   
Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Door Edwin Coolen

September 1944. De Duitse bezetting van Nederland duurt al ruim vier jaar. Op de 
17de van die maand, zondagmorgen, zit in Nuenen, Gerwen en Nederwetten bijna 
iedereen in de kerk voor het Lof. Dan is het geluid van vliegtuigen te horen, gevolgd 
door bombardementen. Als men buiten in de lucht kijkt, zijn boven Son ontelbare 
parachutisten te zien: Operatie Market Garden is begonnen. Met dit offensief wil-
den de geallieerden vanuit België in één keer doorstoten naar Arnhem om zo 
Duitsland sneller te kunnen verslaan. Hiervoor moesten parachutisten de brug-
gen, zoals in Son, en wegen veilig stellen voor de oprukkende troepen.

Nederwettens bevrijdingsverhaal 
door Mien de Rijk
De familie De Rijk woont in september 1944 in een rijtjeshuis vooraan de Soeter-
beekseweg in Nederwetten. Vader Janus de Rijk (52 jaar) werkt in de Philite fabriek 
van Philips en is getrouwd met Nellie de Rijk-de Korte (48 jaar). Ze komen uit de 
omgeving van Boskoop/Zuid Holland. Ze hebben vier kinderen: Cato (22), Adriaan 
(19), Mien (14) en Jo (10). Cato werkt in het villapark in Tongelre als huismeisje.

70 jaar bevrijd

Op maandag 18 september gaan de lucht-
landingen door, Eindhoven wordt bevrijd. 
Dinsdag 19 september was voor onze ge-
meente ‘Dolle’ Dinsdag. Omdat de Duitse 
soldaten zich terugtrokken, dachten veel 
mensen dat Nuenen bevrijd was. Toen 
mengde ook de Partizanen Actie Neder-
land (PAN) zich in de strijd. Deze organi-
satie bestond alleen in Zuidoost Brabant 
en diende ter ondersteuning van de geal-
lieerden. Zij hielpen de bevrijders bij het 
verzamelen van inlichtingen, als gids voor 
de militairen, het bewaken van krijgsge-
vangenen en soms bij gevechtsacties. De 
PAN-leden waren gekleed in blauwe over-
alls met oranje armbanden. De PAN-Nue-
nen, waaronder onderwijzer Gradje Pee-
ters, nam toen verschillende NSB’ers en 
collaborateurs gevangen. Die werden op-
gesloten in het toenmalige huis van burge-
meester Rijckevorsel, tegenover de molen 
op de hoek van de Broekdijk en de Berg.
Maar dan komen in de loop van dinsdag 
19 september vanuit Helmond, Mierlo en 
via de Beekstraat, de Duitsers terug. De 
107de panzerbrigade onder Von Malt-
zahn nam posities in om de geallieerde 
opmars te stuiten. De hierdoor weer be-
vrijdde NSB’ers gingen verhaal halen bij 
enkele Nuenense verzetsmensen. Die 
hielden zich echter schuil en vaak werden 
dan hun huizen geplunderd en vernield.

Dinsdag 19 en woensdag 20 september zijn 
er felle gevechten tussen Duitse en Gealli-
eerde troepen in Nuenen en Nederwetten. 
Veel bewoners schuilen of zwerven rond in 

de omgeving. De Duitsers raakten ingeslo-
ten en trokken zich op donderdag 21 sep-
tember terug via Gerwen richting Stiphout 
en Helmond. Tijdens deze terugtocht 
wordt nog hevig gevochten in Gerwen, de 
Duitsers schieten daarbij op Nuenen waar 

Zondag 17 september
De dagen hiervoor gonsde het van geruch-
ten over een snelle geallieerde opmars en 
waren de Duitsers in paniek. Gisteren, op 
zaterdag, is in heel het dorp de klap ge-
hoord van het springen van de Hooidonk-
se kanaalbrug door de Duitsers. En toch 
begint deze zondag heel normaal… 

Vader gaat om 7 uur ’s morgens nuchter 
naar de kerk voor de communie. Om 8 
uur vertrekt moeder samen met Adriaan 
naar de mis. Mien neemt samen met va-
der de laatste mis van 10 uur. Ze gebruikt 
de zondagse damesschoenen van moeder, 
want het gezin heeft maar één zo’n luxe 
paar. En zoals altijd gaat vader na de mis 
naar het café van Sjefke Coolen om te 
gaan katten (kaartspelen) en een borreltje 
te nemen. Zo rond half 1 komt vader thuis 
en doet zijn gebruikelijke middagdutje. 
Tot zo ver gaat alles normaal….
Maar rond 2 uur roepen we vader wakker 
om naar buiten te gaan kijken. Er is ontzet-
tend veel lawaai in de lucht en even later 
zien we een enorme armada aan vliegtui-
gen boven ons gaan. We zien richting Son 
dat er honderden, ja duizenden parachutes 
uit de vliegtuigen springen. Het lijkt wel 
alsof er zakken met aardappelen uit de he-
mel worden gestrooid. Dit schouwspel 
duurde uren! Het hele dorp verzamelt zich 
op de straat en staat met verbazing met el-
kaar te praten. Toch zijn veel mensen goed 
op de hoogte van wat er gebeurd. Bij de 
buren Wesenbeek, die bij de PAN zitten, 
hebben ze een geheime radio waarmee de 
geallieerde zenders kunnen worden ont-
vangen. Ook in de Hooidonkse akkers 
rechts van de weg, voorbij Van Moorsel 
landt een geallieerde zweefvliegtuig. Ie-
dereen is blij, maar er is nog geen vlagver-
toon. Het is nog te vreemd en verwarrend 
voor ons. De dag eindigt met een normale 
pot avondeten voor het gezin De Rijk…..

Maandag 18 september
Vandaag gaan veel mensen uit Nederwet-
ten een kijkje nemen bij Son. Mien gaat 
met zus Jo en buurjongen Theo den Ou-
den naar de kanaaldijk tussen de opgebla-
zen Hooidonkse brug en Son. Links van 
het kanaal zijn veel huizen kapotgescho-
ten en zitten mensen te zoeken in het 
huisraad dat er verspreid ligt. De Ameri-
kanen hebben een nieuwe noodbrug in 
Son kunnen aanleggen, maar we kunnen 
de brug niet over! Het is er veel te druk 
met geallieerde transporten. We gaan te-
rug naar huis. Thuis aangekomen zien we 
broer Adriaan, die met een stuk parachu-
testof en touw is aan komen zetten. Ook 
hij is op rak geweest in de buurt van Son.

Dinsdag 19 september
Vandaag trekken we er opnieuw op uit. 
Het is erg druk op de weg naar de kapotte 
Hooidonkse brug. Bijna iedereen uit Ne-
derwetten en veel uit Nuenen gaan te voet 
op pad om te gaan kijken in Son. Ook de 
pastoor is daar. Deze keer mogen we de 
Sonse noodbrug wel over.
Vooraan aan deze kant van de brug liggen 
links op een akker vele lijken van erg jon-
ge Duitse soldaten. Ik schat hun leeftijd 
tussen de 16 en 18 jaar. Die worden ge-
ruimd door de geallieerden. Vrachtwa-

zijn kapot. Om de boeren te helpen haalt 
Mien voederbieten uit de harde platgere-
den akkers en dat valt nog niet mee!
De Duitsers lopen hier en daar nog rond 
en claimen de fiets van broer Adriaan, om 
zich snel te kunnen terugtrekken. Geluk-
kig komt bakker Sjefke Coolen langs. Hij 
heeft kunnen schuilen in het huis van fa-
milie Mighels, die een grote kelder in hun 
huis hebben. Sjefke komt ons een brood 
brengen. Hij had deze sinds dinsdag nog in 
zijn oven staan en kon hem er pas vandaag 
uithalen! Daar zijn we heel erg blij mee!

De uitgebrande tank voor Miens ouderlijk huis aan de Soeterbeekseweg. Dit  blijkt een 
Duits halfrupsvoertuig te zijn. (fotograaf: Gerrit Oom. Met dank aan Edwin Popken van  
www.battlefielddiscovery.nl)

Mien van Kuijk - de Rijk.

Schoolfoto van Mien voor de oorlog.

de geallieerden zitten. Op vrijdag 22 sep-
tember waren de laatste gevechten in Ger-
wen, alle dorpen zijn nu bevrijd. Links en 
rechts staan achtergelaten tanks en zijn 
gebouwen beschadigd. Voorzichtig komen 
mensen uit de schuilkelders en het buiten-
gebied tevoorschijn, het is de vraag wie en 
wat zij thuis aantreffen.

Na enkele dagen felle strijd en ten koste 
van twaalf burgerslachtoffers was de 
Duitse bezetting van Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten na ruim vier jaar ten einde. 
De gemeente bevond zich nu in bevrijd 
gebied. Als geheel was Operatie Market 
Garden echter mislukt.

Bevrijding betekende echter nog geen 
vrede en veiligheid. In oktober van dat 
jaar kwamen in Gerwen drie leden van 
één familie om het leven door een bom 
uit een Duits vliegtuig.

gens vol met opgestapelde Duitse lijken, 
waarvan de armen en benen er buiten uit 
steken, worden naar het kerkhof in Son 
gebracht. Dit verschrikkelijk beeld doet 
ons kinderen eigenlijk heel weinig. Zo 
weinig geliefd zijn die Duitsers door ons…
Over de brug links bij het sanatorium 
staan resten van een groot Duits kanon, 
waar zwaar gevochten was. Wij vinden het 
razend interessant allemaal. Veel mensen 
in Son dragen oranje blouses, hoeden en 
lintjes. We rapen er vele Amerikaanse si-
garettenpeuken op voor vader en we krij-
gen ieder een reep echte chocolade van de 
Amerikanen. Hij is zo lekker! Op die reep 
zijn we zuinig op. Daar kun je met drie 
man makkelijk een hele dag aan sabbelen!
Plotseling gaat het gerucht dat de Duit-
sers op komst zijn! Er heerst paniek en 
iedereen wil zo snel mogelijk naar huis. 
Wij gaan ook terug en bij Hooidonk gaan 
we door de velden achter de Kerkhoef 
door naar ons huis aan de Soeterbeekse-
weg. Over deze weg rijden heel veel Duit-
se tanks richting Son en we steken tussen 
de rijdende tanks voorzichtig over naar 
ons huis. Moeder staat al lang buiten op 
de uitkijk te wachten op ons. Ze is erg on-
gerust en is blij dat ze ons weer ziet. Ze 
heeft de ernst van de situatie goed door. 
Buurvrouw Van Wesenbeek echter denkt 
dat de tankkolonne Amerikanen zijn en 
staat uitbundig naar de voorbij rijdende 
Duitse tanks te zwaaien.
De Duitsers beginnen zich in te graven 
rond ons huis met schuttersputjes. Overal 
rond ons heen worden tanks in positie op-
gesteld. De soldaten eigenen ons huis en 
tuin toe. Ze stelen het fruit van de bomen 
en doen hun behoeften in onze achtertuin.
Vader zegt ondertussen: ‘Hier wordt bin-
nenkort gevochten. We moeten hier weg. 
We gaan naar Het Wettens broek’. Na heel 
snel de konijnen nog even te hebben ge-
voerd en een stuk brood mee genomen te 
hebben, trekken vader, moeder, Adriaan, 
Mien, Jo en de huiskat het Wettens Broek 
in. Voorbij de Loop (Hooidonkse Beek) 
schuilen we in een sloot samen met fami-
lie Den Ouden.
Terwijl wij in het nachtelijke donker in de 
sloot zitten, zien we vuurwerk boven 
Eindhoven. De hele hemel licht hiervan 
op. Het blijken lichtkogels uit Duitse 
vliegtuigen te zijn en even later zien en 
horen we een grote bombardement op 
Eindhoven. Dat is erg angstig voor ons, 
want zus Cato woont en werkt daar.
Later in de avond wordt het wat rustiger. 
Broer Adriaan besluit om even naar huis te 
lopen om dekens en een spade te gaan ha-
len. De rest van de familie loopt door het 
Broek naar de Nieuwe Dijk bij Stad van 
Gerwen. Aan de linkerkant van de weg staat 
een boerderij waar we in de stal mogen 
gaan slapen. Het is er behoorlijk fris. Onze 
poes is al die tijd meegelopen en moeder 
zegt: ‘Da’s mijn bedkruik voor vannacht!’

daten liggen te slapen en hij rent als de 
wiedeweerga weg. In Son vertellen we dit 
direct aan de geallieerden. En enkele dagen 
later komt een geallieerde jeep met ‘hoge 
pieten’ de Soeterbeekse weg opgereden 
naar onze rijtjeswoningen en daar wordt 
Theo den Oude door hen bedankt met een 
grote doos biscuits! We eten zo veel koek-
jes, dat we er bijna ziek van worden.
Het duurt een paar jaar voordat de uitge-
brande tank voor ons huis wordt opge-
ruimd. Voor ons kinderen is het prachtig 
speelterrein! Vader vindt in de tank nog 
bruikbare dekens en ook andere spullen om 
de dakgoten en regenpijpen van het huis te 
repareren. Ruim een jaar na de bevrijding is 
er bij spelen van buurtkinderen in de tank 
een fosforbrand geweest. De zoon van Piet 
van Rooi raakt hierbij zwaargewond.
School hebben we in deze dagen niet. Het 
schoolgebouw wordt namelijk gebruikt 
door de Engelsen. We krijgen later les in 
het leegstaand gebouw van de eierbond 
van Nel Pasman in Nederwetten. Mijn 
dagtaak tot die tijd is vooral het bijeen 
scharrelen van eten voor het gezin, want 
moeder is ziek.

Inkwartiering
De weken daarna begint de inkwartiering 
van Engelse en Canadese soldaten in Ne-
derwetten. Deze zal duren tot de winter! 
Ieder huishouden krijgt gemiddeld 8 of 
meer soldaten ingekwartierd. Die worden je 
gewoon toegewezen en je hebt er niets over 
te vertellen. Om de 2, 3 weken komt er een 
andere groep soldaten in ons huis. Ze zitten 
meestal allemaal rond de kachel. Ze leren 
ons kinderen Engels en heus niet altijd al-
leen de nette woorden! Communicatie met 
hen is moeilijk, maar aangevuld met han-
den en voeten komen we toch een heel 
eind! Ze worden bijna allemaal onze vrien-
den. Mien moet eieren koken op zijn Engels 
en daarvoor krijgt ze corned beef. Na hun 
inkwartiering worden de soldaten naar 
Duitsland gestuurd om te vechten. Hoeveel 
ervan zullen er levend van terugkeren?
Gedurende de hele inkwartieringsperiode 
staat Nederwetten en de Broekdijk hele-
maal vol met legervoertuigen. Vlakbij de 
Broekdijkbrug over de Loop (Hooidonkse 
beek) bij Meijers is een grote wasplaats 
waar de soldaten zich kunnen wassen en 
douchen.

Vliegende bommen
De Duitsers zijn nu wel vertrokken uit 
onze streek, maar in het najaar en de win-
ter komt de oorlog toch nog met regel-
maat over Nederwetten. Het dorp ligt in 
een vliegzone van Duitse vliegende bom-
men, de V1’s. Je bent er best wel een beet-
je bang voor, want je weet nooit zeker of 
die dingen onderweg ergens vallen!

Familie boven de rivieren
Wij maken al die tijd nog zorgen over 
onze familie boven de rivieren in Bos-
koop. Pas op 5 mei 1945 zijn ook zij veilig 
en bevrijd.

Dit verhaal is verteld door Mien en opge-
schreven door haar zoon Arie van Kuijk

Vanuit Eindhoven en Son gaan Engelse en Amerikaanse troepen in de tegenaanval.
De Duitsers raken ingesloten en trekken zich terug in de richting van Helmond.

Joodse onderduikers in Nuenen
Pas met de bevrijding bleek dat er ook Joodse onderduikers in Nuenen zaten. 
Zoals bij de familie Verhoeven aan de Eeneindseweg, de huidige Oude Kerkdijk. 
Hun verhaal werd gereconstrueerd en opgetekend door Foppe de Lang.

Wilhelmus Adrianus Verhoeven (1893) 
kwam uit Stratum, Eindhoven. Hij was 
getrouwd met Johanna Huberta Hendriks 
(1897) die uit het Duitse Ruhrort kwam. 
Ze hadden tien kinderen waarvan er nog 
zeven thuis woonden. Eén zoon was on-
dergedoken. Wilhelmus werkte bij de Ka-
rel I sigarenfabriek in Eindhoven.
Tijdens de oorlog hebben vader en moe-
der Verhoeven drie joodse onderduikers 
verborgen gehouden: de toen 10-jarige 
Hans Kapper, de 35-jarige Henry Kater en 
de 40-jarige Felix Leonied uit Eindhoven. 
Hans Kapper ging gewoon naar school 
omdat de Verhoevens ook meester van de 
Schoor in het complot hadden betrokken. 
Hij kon dus ook gewoon buiten spelen.
Henry Kater en zijn vrouw Stella van Dam 

hadden drie kinderen: Lex, Franklin en 
Enny. Henry en Stella hadden elkaar leren 
kennen toen ze bij Philips werkten. Ze 
woonden in het najaar 1942 in de Nic. 
Beetsstraat in Eindhoven. De meeste le-
den van de joodse families Kater en Van 
Dam hebben, op uiteenlopende manieren 
en ver van elkaar verwijderd, de oorlog 
weten te overleven. Henry Kater zat in 
Nuenen ondergedoken en zijn zoon Lex 
in Stiphout. Heel stiekem en in het ge-
heim kwam Henry zijn zoon dan - als het 
veilig is - wel eens opzoeken. Dat was bij 
tante Jet en oom Maurits Hertzberger. 
Toen de familie Verhoeven door de on-
dergrondse beweging werd gewaar-
schuwd dat er een huiszoeking zou plaats-
vinden, zijn de drie onderduikers tijdelijk 

op verschillende adressen ondergebracht. 
Op een van die adressen, ergens in het 
Gooi, is Felix Leonied, verraden en aan-
sluitend naar Buchenwald getranspor-
teerd. Felix heeft dit concentratiekamp 
niet overleefd. 
De twee andere onderduikers zijn na drie 
weken bij de familie Verhoeven terugge-
komen. Zoon Johannes herinnert zich 
nog twee andere huiszoekingen door de 
Sicherheitsdienst. Deze invallen waren 
onverwacht en niet direct gericht op de 
joodse onderduikers maar op de onderge-
doken zoon in verband met het weigeren 
van de Arbeidseinsatz. Tijdens een van 
deze overvallen bevonden Hans Kapper 
en Felix Leonied zich in de huiskamer en 
luisterden naar de in een jutezak vol turf 
verstopte radio. Zij konden op tijd naar 
hun schuilplaats komen. Deze was te be-
reiken via een luik in de slaapkamer van 
een van de meisjes Verhoeven dat naar de 
zolder leidde. Daar was een afscheiding 
gemaakt van koffers. Grote zorgvuldig-
heid werd betracht bij het intact laten van 
de spinnenwebben die nu eenmaal bij een 
zolder horen. Wanneer het licht van een 
zaklantaarn erop werd gericht werd de in-
druk gewekt van een stoffige ongebruikte 
zolder. De Gestapo vertrok dan ook on-
verrichterzake.
Dit illustreert de risico’s die het echtpaar 
Verhoeven heeft genomen. Toch bleven 
zij hun nek uitsteken zonder enige vorm 
van winstbejag. Ook waren zij direct be-
trokken bij de illegaliteit. Johanna smok-
kelde bonkaarten en valse persoonsbewij-
zen. De druk van geheimhouding en 
waakzaamheid was ook voor de thuiswo-
nende kinderen vaak moeilijk te dragen. 
Dankzij dit gezin hebben Hans Kapper en 
Henry Kater de oorlog overleefd. Hans 
woonde later in Jeruzalem.

Op 14 september 1995 werd bij een plech-
tigheid in de synagoge van de Liberaal 
Joodse Gemeente in Amsterdam de me-
daille van de Rechtvaardigen onder de Vol-
keren postuum uitgereikt aan Wilhelmus 
Adrianus Verhoeven en zijn echtgenote 
Johanna Huberta Verhoeven Hendriks.

Verantwoording

 
Met bijzondere dank aan Arie van Kuijk.
 
Bronnen:
J. Coenen, Gegeven St. Barbaradag 1300 (Nuenen 2000)
J. Daamen, Nuenense herinneringen (1994)
J. Didden, M. Swarts, Brabant Bevrijd (Hulst 1993)
J. Jegerings, Oud-Nuenen achteraf bekeken (1984)
J. Smits (samenstelling), R. Verhallen (red.), Het ware vreeselijke zware dagen 
voor onze parochie (Nuenen, 2004)

Foto bovenaan v.l.n.r.:
•	Tank	aan	de	Scheerdonk,	Nederwetten.	In	de	tank	zit	Piet	Coolen.
•	Terugtrekkende	Duitse	soldaten	op	de	Berg,	half	september.
•	Deze	Engelse	glyder	landde	in	september	1944	in	de	Hooidonkse	akker.
•	Een	uitgeschakelde	Duitse	panther-tank	in	de	Hoekstraat,	Nederwetten.
•	Maandag	18	september,	PAN-lid	Ben	Raaijmakers	uit	Son	met	een	
	 Amerikaanse	parachutist	achterop.	Links	staat	de	heer	Kloppers,	
	 rechts	meester	Gradje	Peeters,	verzetslid	uit	Nuenen.
•	Duitse	Panthertank	op	de	Papenvoort

Die nacht komt broer Adriaan echter niet 
opdagen. Ook over hem maken we zor-
gen. Wat een vreemde dag, na eerst die 
feeststemming in Son! Het enige wat nog 
herinnert aan de Amerikanen is de reep 
chocolade, waar ik af en toe heel zuinig 
wat van af knabbel.

Woensdag 20 september
Vanmorgen gaat vader toch een kijkje ne-
men bij ons huis aan de Soeterbeekseweg 
om de konijnen te voeren. Er zitten Duit-
sers in het huis, in de tuin en voor het huis, 
maar verder is alles nog rustig, ziet hij. Op 
het moment dat hij terug loopt naar ons 
schuiladres op de Nieuwe Dijk komt hij 
broer Adriaan tegen en is erg blij dat hem 
niets overkomen is. Maar Adriaan heeft 
geen dekens en geen spade bij. Hij was gis-
terenavond de spullen thuis wezen halen, 
maar hij moest bij de Duitsers op de Soe-
terbeekseweg alles afgeven wat hij bij had. 
Toen maakte hij dat hij weg kwam, want 
de moffen zochten mensen om schutters-
putjes en loopgraven te graven. Hij blijkt 
de hele nacht rondgezworven te hebben 
terwijl er in de omgeving gevochten werd. 
Via een grote omweg van het Nuenens 
Broek wist hij bij ons te komen. Gelukkig!
’s Middags is het klote in Nederwetten! 
We horen harde tankgevechten en explo-
sies van die kant. ’s Avonds zien we een 
vuurgloed boven ons dorp. We zitten erg 
in de rats, over wat er met ons huis zal 
zijn? Van iemand die door de velden heen 
dichtbij Nederwetten geslopen was, ho-
ren we dat onze rij woningen in brand zou 
hebben gestaan.
Onze ome Jan de Korte woont in Olen en 
we proberen die middag daar te geraken. 
Op weg naar het kanaal zien we een hele 
stoet gewonde Duitse soldaten, die zich 
terugtrekken. Soldaten zonder armen of 
benen en helemaal bebloed. Opnieuw doet 
zo’n verschrikkelijk beeld ons weinig….
Ons moeder is er niet van overtuigd, dat 
Olen wel zo veilig is en later nadat het in 
Nederwetten wat rustiger lijkt te worden 
wil ze toch terug naar ons huis aan de 
Soeterbeekse weg. Ze zegt: ‘Ik wil naar 
huis kijken. Toch? Als de schuur nog 
overeind staat, dan trekken we daar wel 
in.’ Dus wij gaan weer op pad richting Ne-
derwetten. Wat zien we er verschrikkelijk 
uit! We hebben dagen gelopen, in stro ge-
slapen en we barsten van de honger.
Thuis staat een uitgebrande Duitse tank pal 
voor ons huis. Door de brand is de voor-
deur kapot en zijn alle ramen gesprongen. 
Er is een stuk van de zijgevel eruit en overal 
kogelgaten in muren. Maar toch was ons 
huis nog redelijk gered! Thuis binnenko-
mend zegt moeder: ‘Het heilig hart beeldje 
staat er nog!’ Wel zijn er schilderijen en fo-
to’s doorzeeft met kogels en granaatscher-
ven. Nederwetten is erg zwaar getroffen! De 
boerderijen en huizen van familie Dekkers, 
Leermakers, boer Joosten en bakker Van 
Rooi blijken te zijn afgebrand vandaag! 

Donderdag 21 september 
Overal heeft het vee veel geleden. Er is 
veel dood vee en er worden noodslachtin-
gen verricht. Koeien brulden om gemol-
ken te worden. Het vee verhongerd een 
heeft dringend voeder nodig. De wegen 
én velden zijn helemaal onbegaanbaar 
door de grote tankslag die hier gewoed 
heeft. De tanks hebben alles omgeploegd 
en platgereden. Vele bomen en struiken 

Vrijdag 22 september
Wij zijn nog steeds ongerust over het lot 
van zus Cato en ik wordt er op uit ge-
stuurd om op de fiets met volbanden via 
Soeterbeek en het slachthuis in Eindho-
ven naar het Villapark te gaan. Gelukkig 
verloopt de reis goed en zus Cato is er ge-
zond en veilig! In de villawijk zelf is geen 
bombardement geweest. Nu blijkt ook 
dat het kindermeisje van het huis waar 
Cato in werkt een joodse onderduikster 
geweest te zijn!
Vader timmert de kapot gesprongen ra-
men dicht met oude planken en lappen. 
Ons huis ziet er uit als een varkenskot!
Wij zijn weliswaar bevrijd maar ’s avonds 
is het nog steeds sperrtijd en we moeten 
dan binnenblijven. Het is buiten nog steeds 
niet veilig! Er lopen her en der nog Duitse 
deserteurs rond. Wij horen rond half 8 
buiten vlakbij schieten en geschreeuw, 
maar we durven niet naar buiten te gaan. 
Later blijkt dat het om een Duitse soldaat 
gaat, die waarschijnlijk om hulp schreeuw-
de in een sloot. Hij blijkt gestolen altaars-
pullen van de kerk bij zich te hebben.

De dagen na de bevrijding
Vanuit Son en Bokt hoor je 24 uur per dag 
het geluid van de geallieerde kolonne op de 
corridor. Het houdt maar niet op. Later in 
de week gaat Mien met Theo den Ouden te 
voet naar de melkfabriek in Son om melk 
te halen. Daar halen we al een poosje melk 
met de bonkaarten. Op een gegeven mo-
ment bij het passeren van de Dommeldui-
ker bij het kanaal ziet Theo een mooi paar 
soldatenschoenen omhoog steken. Hij 
denkt: ‘Soldatenkistjes, da’s iets voor ons 
pa. Die raap ik even op!’ en gaat er op af. 
Dan blijkt dat er twee levende Duitse sol-
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en Engelse soldaten ons 
bevrijd. Ze hebben ons 
dus vrijgemaakt van de 
gemene soldaten.
Ieder jaar denken we nog 
terug aan hoe fijn het was 
dat we bevrijd waren, maar denken we 
ook aan al die mensen die gestorven zijn voor onze vrede. We mo-
gen ze nooit vergeten. Gelukkig zijn er nog opa’s en oma’s die dat 
hebben meegemaakt en die willen er ons alles over vertellen. Zo 
ook mevrouw van Grotel-Smulders (88) die er uren over kan vertel-
len. Wil jij haar verhaal weten lees dan verder op onze site.

“Dag Luuk, Dag Saar, kushandje en zwaaien maar!”
Lees verder op www.luukensaar.nu | Deel 22.2

“Luuk en Saar en de bevrijding.”
Deel 22.1 

Hallo Lindekids, deze week was echt heel bijzonder en boeiend dus 
luister maar eens goed. Deze week staat in het teken van de bevrij-
ding van Nuenen C.A. en daar valt heel veel over te vertellen. 
Weet je eigenlijk wel wat bevrijding is en waarom we bevrijd zijn?
Nee? Ik zal het jullie vertellen. Heel, heel lang geleden in 1939 kwa-
men Duitse soldaten naar Nederland omdat een hele boze meneer 

ons land wilde hebben. Die 
meneer heette Adolf Hitler. 
Hij wilde van heel veel landen 
één heel groot land maken 
en stuurde daarom heel veel 
soldaten naar ons land.
Na een heel erge oorlog 
kwam er gelukkig een einde 
aan en hebben de Canadese 

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

Hihi, leuk dat je dat vraagt. 
Nee we kunnen niet fietsen 

maar vinden het wel leuk om 
mee te rijden!

Mecx Duitsman 6 jaar
School de Wentelwiek, Nuenen

Hoi Luuk en Saar kunnen jullie ook fietsen?

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.

CDA-NUENEN c.a. distantieert 
zich volledig van uitlatingen op 
Twitter van Tom van den Boomen
Fractie en bestuur van het CDA-Nuenen c.a. hebben vanmiddag met ont-
steltenis kennis genomen van een nieuwsbericht op de digitale regiosite van 
het Eindhovens Dagblad. Het betreft de recente uitlating op Twitter via het 
account van Tom van den Boomen. Op een uitlating van een 17-jarig meisje 
in handen van IS, werd met een zeer schokkende tweet gereageerd.
Omdat Tom van den Boomen bij deze 
tweet als profielfoto gebruik maakte 
van de campagne-CDA-foto van hem 
met het logo van het CDA, wordt het 
CDA met de betreffende tweet geasso-
cieerd. 
Nadrukkelijk neemt het CDA-Nuenen 
c.a. volledig afstand van de uitlatingen. 
Begin juli jl. heeft het bestuur het ver-

trouwen in Tom van den Boomen als 
raadslid opgezegd, waarna Tom van 
den Boomen als zelfstandig raadslid is 
verder gegaan. 
Heel duidelijk stelt het CDA-Nuenen 
c.a. dat er geen enkel verband meer is 
tussen de activiteiten en het handelen 
van Tom van den Boomen en CDA-
Nuenen c.a. 

Film van Veldkamp Produkties 
geselecteerd voor NFF
Voor het Nederlands Film Festival (NFF) in Utrecht (24/9 t/m 3/10) zijn dit 
jaar 2 films van opdrachtfilm producent Veldkamp Produkties (Jeroen 
Veldkamp woont in Nuenen) geselecteerd voor vertoning. Het gaat om de 
sponsorwervingsfilm 'Success Starts With Dedication', die Veldkamp Pro-
dukties cadeau deed aan PSV-zwembelofte Bram Dekker en de moodfilm 
'We Move Your Business' voor Eduard Trailers. 

In Nederland worden elk jaar duizen-
den opdrachtfilms gemaakt. Hiermee 
is deze bedrijfstak groter dan de film-
industrie. Het NFF biedt een unieke 
kans om enkele van deze opdracht-
films te bewonderen. Een vakjury se-
lecteert de beste, opvallendste en 
mooiste opdrachtfilms.
De films worden vertoond, samen met 
andere geselecteerde opdrachtfilms, 

Still uit ‘Success Starts With Dedication’.

tijdens het programmablok ‘Ontdek 
de iNFo film’ van het NFF in Utrecht 
op maandagavond 29 september van 
20.00–23.00 u in zaal Cloud Nine van 
het nieuwe filmfestival hart TivoliVre-
denburg. Kaarten à € 9,50 kan men re-
serveren via:
www.filmfestival.nl/publiek/evene-
menten/nff-presenteert-ontdek-de-
infofilm-2014.

KBO Bridgedrive een geslaagde primeur
Opbrengst voor voedselbank Nuenen
Met ruim 100 deelnemers was de eerste Nuenense KBO bridgedrive van 
zaterdag 13 september een succes. Er werd fanatiek gestreden aan de kaart-
tafels, maar de sfeer was tegelijkertijd gemoedelijk en ontspannen.

In de KBO bridgeclub zitten diverse le-
den die ook actief zijn binnen de Nue-
nense voedselbank. Door de crisis zijn 
er helaas steeds meer inwoners van 
Nuenen op deze voorziening aangewe-
zen. Vandaar het idee om de opbrengst 
van deze bridgedrive ten goede te laten 
komen aan deze organisatie. Na afloop 

van het toernooi ontving voorzitter 
Truus Houtepen van de voedselbank 
het mooie bedrag van € 750,- uit han-
den van Toon Rooijackers en Piet van 
Dun. Truus vertelde dat door de ver-
huizing van de vaste groenteleveran-
cier naar het westen de voedselbank 
moeilijk aan dagverse groente kan ko-
men. Daarom de oproep aan Nuenense 
volkstuinders om groente te doneren 
aan de voedselbank. 

De toppertjes van het toernooi waren:
Lijn A: ex aequo: Marianne en Fred 
Gerrichhausen / Giny en André van 
Doorn. Lijn B: Annelies Schijven en 
Ans Franssen. Lijn C: Dinie Zwanen-
burg en Ad Swinkels.
Beike Rooijackers en Marij van Dun 
mochten ook de diverse prijswinnaars 
van de bridgedrive nog verrassen met 
wat aardige prijzen.

Toon Rooijackers, Truus Houtepen en 
Piet van Dun.

Burendag 2014 wordt groots 
gevierd bij Speeltuin De Kievit 
en de Dorpswerkplaats!
Zaterdag 27 en zondag 28 september is het Nationale Burendag. Speeltuin 
De Kievit en de Dorpswerkplaats organiseren een aantal leuke activiteiten 
voor jong en oud. Zo zijn er een aantal raadspelen voor zowel kinderen als 
volwassenen, staat er een poppentheater en is er een speelgoeddokter aan-
wezig die kapot speelgoed van de kinderen repareert. Ook zijn er kramen 
aanwezig met Oud Hollandse spelen, en natuurlijk niet te vergeten het open 
podium: De Talentjes Van Nuenen!

Het programma 
Zaterdag 27 september
12.30-12.45 uur Opening door de 
 burgemeester.
14.30-16.30 uur De Talentjes van 
 Nuenen.

Zondag 28 september
14.00-14.30 uur Poppentheater.
13.00-16.00 uur De Talentjes van 
 Nuenen.
16.00-16.30 uur Poppentheater.

Aan alle andere activiteiten kan tij-
dens openingsuren door iedereen 
worden deelgenomen. Verder zijn er 

tijdens deze Burendag nog veel meer 
verrassingen! Naast de activiteiten is 
er ook gedacht aan de inwendige 
mens. Koffie, thee en limonade zijn 
gratis te verkrijgen bij Speeltuin De 
Kievit en de Dorpswerkplaats serveert 
tornado-friet en vers gebakken wafels. 
Op zondag staat er ook een ijskraam 
bij de Dorpswerkplaats waar de kinde-
ren een gratis ijsje mogen halen. Op-
geven voor het open podium kan nog 
tot en met 21 september via info@
speeltuin-dekievit.nl.

Openingstijden voor beide dagen: 
12.00 - 17.00 uur. Toegang is gratis.

Gratis 
spelletjesmiddag 
bij Jan Linders
Zaterdag 20 september organiseert 
DOEN KPJ Nederwetten een spelle-
tjesmiddag in supermarkt Jan Linders, 
Vincent van Goghstraat in Nuenen. Tij-
dens deze dag kan er gratis meegedaan 
worden aan een supermarkt-speur-
tocht, is er een kleurwedstrijd en kun-
nen kinderen zich laten schminken. 
DOEN! KPJ Nederwetten organiseert 
deze activiteiten tijdens de actieperio-
de van Jan Linders: Club Spaar Actie. 
Deze vindt plaats van 15 september tot 
en met 12 oktober. Het is ook mogelijk 
om via de internetsite van Jan Linders 
te stemmen; ook dat kan de vereniging 
extra munten en dus euro’s op leveren! 
www.doennederwetten.nl

	  

Verstuurd vanaf mijn iPad

Kussentje
Door Elwien Bibbe

Een kaartje hoefde ik niet te kopen op 't Eeneind. Dat kreeg ik mee. En omdat ik 
Harry met de koets gemist heb, heb ik 't eind over de keitjes van de Stationsweg 
naar het station maar gelopen. Wel volgde er een controle door de conducteur. 
En een heuse knip. Met het kaartje kon je naar Tongelre en weer terug. Maar de 
meeste ijverige treinreizigers hielden er een houten kont aan over. Kussentje 
meenemen...was het advies van de conducteur. Het stationnetje op het Eeneind 
is er al lang niet meer..... Maar bezoekers speelden het spel gezellig met de con-
ducteur mee.

Een dagje eerder trok ik naar mijn 
hometown. Daar was het huis van de 
familie Brenninkmeijer (C&A) aan de 
Eendrachtsweg opengesteld voor be-
zoek. En dat wilde ik perse zien. De 
Brenninkmeijers woonden er tussen 
1927 en 1970, hadden 13 kinderen en 
een smak personeel. Mijn moeder 
heeft daar ooit gesolliciteerd na de 
oorlog en ze was aangenomen. Maar 
gewerkt heeft ze er nooit. Ze moest te-
rug aan boord, was een poosje mantel-
zorger voor haar vader en met de re-
gelmaat van de klok heb ik moeten 
horen dat ze daar zo’n spijt van heeft 
gehad. De Brenninkmeijers betaalden 
goed, minder lange werkdagen, meer 
weekends vrij etcetera in verhouding 
tot de Derksens en de Monchys.... Nou 
ja, mijn opa ging door zijn rug. En op 
een of andere manier ben ik daar nu 
toch wel blij om. Want het zou wel 
eens een belangrijk kantelpunt in mijn 
moeders leven kunnen zijn geweest!

Als ik dit schrijf zit ik naast de kiosk in 
het Park. Achter mijn rug blazen de 
Parkblaozers. Want als je Parkbloazers 
heet, dan moet je toch minstens een 
maal per jaar in het Park blaozen......en 
dat doen ze traditiegetrouw in sep-
tember...En ik denk: kussentje mee.....

Kofferbakverkoop 
in Gerwen
 
Op 28 september van 08.30 tot 15.30 
uur vindt er op het terrein van het Hei-
lig Kruisgilde, Lankveld 10 in Gerwen 
voor de zevende keer een kofferbak-
verkoop plaats. Heb je nog bruikbare 
kleding liggen, waar je van af wilt? Of 
wil je je zelfgemaakte sieraden of schil-
derijen verkopen? Laad je spullen in de 
auto en kom naar het Lankveld. En 
richt je eigen winkeltje in voor de auto 
of verkoop je spullen zo vanuit de kof-
ferbak. Tweedehands speelgoed, an-
tiek, meubels, dvd’s, witgoed, fietsen... 
Alles kan, zolang het maar in de auto 
past. Maar een busje of aanhanger ge-
bruiken mag natuurlijk ook. Meld je aan 
via www.kofferbakverkoop-gerwen.nl 
of bel Albert Bastiaans 06-43246952.

Vincentwandeling
Op zondag 28 september organiseert 
Wandelsportvereniging Nuenen op-
nieuw de Vincentwandeling. De start 
is om 7.30 uur vanaf Sociaal Culturele 
Accommodatie ‘De Heuvel’ aan de 
Heuvel in Gerwen.
De route door Nuenen-centrum van 
circa 5 kilometer loopt langs beziens-
waardigheden die betrekking hebben 
op de Nuenense periode van Vincent 
van Gogh. Het Vincentre is geopend, 
dat op vertoon van de inschrijfkaart 
met korting kan worden bezocht. De 
overige routes zijn tussen de 7 en 28 
kilometer en gaan grotendeels door de 
Nuenense natuur en door natuurge-
bieden zoals de Ruweeuwsels en de 
Mosbulten. De wandelingen zijn ge-
schikt voor de geoefende wandelaars, 
beginners en nordic walkers. Alle rou-
tes zijn volledig uitgepijld. Er zijn om 
de 6-7 kilometer rust- en pauzeplaat-
sen ingericht. Inschrijfgeld € 2,50, voor 
bondsleden € 2,00. 
Voor meer informatie zie: www.wsv-
nuenen.dse.nl of tel. 06-55343830.
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Monumentendag
Gezellige drukte bij het kapelletje op ‘t Eeneind. Heemkundekring De Drijehor-
nick organiseerde een leuk treffen in het kader van de Open Monumentendag op 
de plaats waar ooit een stationnetje was. Op die plek stond nu een tent, waarin 
men even terug kon naar die tijd. Een aantal mensen had zich verkleed, er was 
muziek en er reden twee koetsen op en neer over de Stationsweg. Het weer deed 
goed mee. Het was goed toeven op ’t Eeneind.

Nieuwe Koning bij     
het Heilig Kruisgilde
De nieuwe Gildeheer pastoor Vossenaar opende afgelopen zaterdagmorgen 
de feestdagen van het Gerwense gilde. Direct na de koffietafel begonnen18 
kandidaten met de strijd om de fel begeerde titel Koning van de Schut.

•	 Auto-immuunziekten,	spierziekten,	af-
weerproblemen,	moeheid,	gebrek	aan	
energie

•	 Hypoglycemie	 (te	 lage	 bloedglucose-
spiegel),	diabetes

•	 Spijsverteringsproblemen

Reflexzonetherapie	werkt	op	het	fysieke	
lichaam,	maar	de	therapie	werkt	bijvoor-
beeld	ook	door	op	onze	emotionele	toe-
stand.	 Hierdoor	 is	 het	 mogelijk	 om	 de	
verstoring	in	de	hormoonhuishouding	op	
te	heffen	en	deze	in	balans	te	brengen.	

Meer informatie
De	Aanraking	is	een	praktijk	voor	Persoon-
lijke	 begeleiding	 en	 Reflexzonetherapie.		
De	therapeute,	Mariëtte	van	de	Meulen-
graaf,	 is	 aangesloten	 bij	 de	 Vereniging	
voor	 Nederlandse	 Reflexzonetherapeu-
ten.	Dit	betekent	dat	de	mogelijkheid	be-
staat	dat	uw	zorgverzekeraar	de	behan-
delingen	geheel	of	gedeeltelijk	vergoedt,	
afhankelijk	van	uw	eventuele	aanvullende	
verzekering.	Mariëtte	geeft	u	graag	meer	
informatie	 over	 de	 mogelijkheden	 van	
reflexzonetherapie	 of	 de	 vergoedingen.	
U	 kunt	 bellen	 naar	 (040)	 284	 02	 27	 of	
e-mailen	naar:
info@praktijkdeaanraking.nl 
Zie	voor	verdere	informatie	de	website:
www.praktijkdeaanraking.nl

Advertorial

Aanbieding behandelingen Reflexzonetherapie
De internationale week van de reflexzonetherapie (van 22 tot en met 27 sep-
tember 2014) staat dit jaar in het teken van het hormoonstelsel. Bij Praktijk De 
Aanraking te Nuenen geldt er daarom in de komende weken een kennisma-
kingsaanbieding voor mensen met hormonale (of andere) klachten. Cliënten 
die naar aanleiding van dit artikel een afspraak willen maken bij Praktijk De 
Aanraking, kunnen gebruikmaken van de mogelijkheid drie behandelingen te 
ondergaan voor € 75,–. Deze aanbieding geldt tot en met november 2014.

Wat is reflexzonetherapie?
Uitgangspunt	 van	 deze	 therapie	 is	 dat	
er	zich	op	de	voeten	zones	bevinden	die	
corresponderen	 met	 alle	 delen	 van	 het	
menselijk	lichaam.	Door	middel	van	speci-
ale	massagetechnieken	worden	de	reflex-
zones	-	en	daarmee	de	betreffende	zones	
in	het	 lichaam-	beïnvloedt.	De	doorbloe-
ding	wordt	 hierdoor	gestimuleerd	en	dat	
is	 essentieel	 voor	 het	 goed	 functioneren	
van	het	lichaam.	Het	lichaam	is	hierdoor	in	
staat	zichzelf	 te	herstellen	en	 reflexzone-
therapie	helpt	op	deze	manier	ook	bij	het	
vinden	van	een	balans	tussen	lichaam	en	
geest.

Is uw hormoonstelsel in balans?
Het	 hormoonstelsel	 bestaat	 uit	 ver-
schillende	 hormoonklieren,	 die	 elk	 be-
paalde	stoffen	afgeven.	Hormonen	zijn	
chemische	 boodschappers	 die	 via	 de	
bloedbaan	 worden	 vervoerd	 door	 het	
lichaam	en	er	voor	zorgen	dat	bepaalde	
processen	op	gang	komen.	Hormonen	
kunnen	 een	 activerende	 en	 een	 rem-
mende	werking	 hebben	 en	 ze	 hebben	
een	 grote	 invloed	 op	 onze	 stemming.	
Het	niet	goed	functioneren	van	één	van	
de	hormoonklieren	en/of	 -organen	kan	
dit	 complexe	 systeem	 behoorlijk	 in	 de	
war	schoppen	en	veel	klachten	geven.	
Bijvoorbeeld	 stress,	 leefstijl	 en	 voe-
dingspatronen	 spelen	 een	 belangrijke	
rol	 bij	 de	 verstoring	 van	 dit	 proces	 bij	
mannen	en	vrouwen,	maar	ook	bij	jonge	
kinderen	en	pubers.	Reflexzonetherapie	
geeft	een	goede	ondersteuning	en	kan	
bijdragen	aan	verlichting	van	mogelijke	
klachten,	zoals:
•	 Menstruatieklachten,	prostaatproblemen
•	 Zwangerschapsklachten
•	 Depressiviteit,	slaapproblemen,	stress
•	 Vertraagde	 of	 verhoogde	 schildklier-
werking

Nadat het gilde 3x om de schutsboom 
getrokken was en de gildeheer het eer-
ste schot gelost had, kon men aan de 
zware strijd om het koningschap begin-
nen. Tot het 168-ste schot duurde het 
voordat het laatste stukje vogel naar be-
neden viel en Jan Bunthof zich de nieu-
we koning van het gilde kon noemen.
Jan is 73 jaar, is een rasechte Gerwen-
aar en woont met zijn vrouw Heleen 
aan de Ter Warden, waar Jan altijd op 
het boerenbedrijf van zijn ouders ge-
boerd heeft. Jan is nog maar sinds kort 
gildebroeder bij het H. Kruis en sinds 
januari heeft hij de eed van trouw op 
het vaandel afgelegd.
Trots is Jan op zijn nieuwe functie bij 
het gilde. Nadat de gildeoverheid hun 
goedkeuring gegeven had en na de 
handwassing, kon Jan met schone 
handen aan zijn nieuwe Koninklijke 
job beginnen maar niet voordat hij 
door het gilde met een lang zal hij le-
ven toegezongen was. Bij de rondgang 
door Gerwen werd even gestopt bij 

Jan Bunthof nieuwe koning van het 
Heilig Kruis Gilde.

Frans v/d Zanden voor een serenade 
aan dit 40 jarig huwelijkspaar. 
Zondag om half 11 kwam het gilde sa-
men om eerst de nieuwe koning thuis 
op te halen om gezamenlijk de specia-
le gildemis in de nieuwe Clemens kerk 
bij te wonen.
Na de dienst werd de eed van trouw 
aan het Geestelijke gezag vernieuwd, 
hierna trok het gilde naar de Schuts-
herd waar om 13.00 uur de drukke re-
ceptie begon. Ieder jaar mag de koning 
kiezen voor een goed doel en dit jaar 
kon een mooi bedrag van € 350,- over-
handigd worden aan de vakantieweek 
van Gerwen.
Samen met een delegatie van het be-
vriende Duitse Gilde BSV Fistlaken 
Essen werden nog enkele uurtjes op de 
Schutsherd doorgebracht.

Contrast in Nuenen
Wandelend door de straten van de woonkern Nuenen springen contrasten 
extra in het oog. Zo ook bij vergelijking van twee huizen aan het Park in Nue-
nen-centrum. Eentje gelegen pal naast de kerk en de ander naast een café.

Allereerst Park 51, eens bewoond 
door koster Jantje van de Laar en zijn 
gezin en sinds jaren onverklaarbaar 
onbewoond. De voordeur van num-
mer 51 is nauwelijks bereikbaar via 
het door onkruid overwoekerde pad. 
Geen pareltje daar aan het Park. 
Dan Park 33, huize De Bleek, ge-
bouwd in 1913. Deze ruim honderdja-
rige is wel bewoond en voorzien van 
het schildje Gemeentelijk Monument. 
Nummer 33 is één van de 69 gemeen-
telijke monumenten, een aantal dat 

duidt op de cultuurhistorische rijk-
dom van de gemeente Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten. Hier een licht-
groen pad naar de voordeur met aan 
weerszijden een goed onderhouden 
voortuin die een professionele aanpak 
verraadt. Onder de rook van het Vin-
cent van Gogh-beeld daar aan het 
Park staan meerdere panden die het 
predikaat Pareltje verdienen. Num-
mer 51 smeekt om een tuinman en 
dat moet toch een fluitje van een cent 
zijn in Village Vincent van Gogh.......

Foto’s Cees van Keulen.

Thema-avond LEVgroep
Omgaan met dementie
De thema-avond ‘omgaan met demen-
tie’ is bestemd voor vrijwilligers, die in 
hun werk te maken krijgen met mensen 
die dementeren, zoals vrijwilligers van 
de Zonnebloem, Vrijwillige Thuiszorg, 
Archipel, maar ook voor vrijwilligers 
van het huiskamerproject, wijkinlopen 
of ouderenbonden. Doel is het geven 
van achtergrondinformatie over de-
mentie en het geven van praktische tips 
over hoe om te gaan met dementeren-
den. De avond wordt begeleid door 
twee deskundigen van de GGZE: Mar-
go Schrier, zorgtrajectbegeleider en 
Irene Helderman, preventiemedewer-
ker. Geïnteresseerden kunnen zich aan-
melden bij het CMD/Servicepunt Nue-
nen, tel. 040-2831675. Of mailen naar 
ismene.borger@levgroep.nl 
Er zijn geen kosten verbonden aan 
deelname. De thema-avond is op 
woensdag 15 oktober van 19.30 -22.00 
uur in de Goudvinkhof 12 in Nuenen.

Rabobankmedewerkers steken 
handen uit de mouwen
Tijdens de officiële opening van het Ontmoetingscentrum op 20 juni, overhan-
digde directievoorzitter Adri Geerts een mooi maatschappelijk cadeau aan de 
vertegenwoordigers van de gemeenten Geldrop, Heeze-Leende en Nuenen. De 
cheques symboliseren de persoonlijke inzet die medewerkers van Rabobank 
Dommelstreek gaan leveren bij een activiteit op zaterdagmiddag 20 september 
binnen de genoemde gemeentes, het gebied waar de bank actief is.

Op 20 september worden de cheques 
verzilverd en laat Rabobank Dommel-
streek zien dat zij letterlijk midden in 
de maatschappij staat en dat de be-
trokkenheid met de lokale samenle-
ving verder gaat dan de bancaire 
dienstverlening en ondersteuning aan 
vele initiatieven.
Voor Geldrop was het project direct 
bekend. Twintig medewerkers gaan 
als vrijwilligers aan de slag bij Sterren-
slag in Zesgehuchten. Een driedaags 
groots evenement voor jong en oud. 
In de kern Heeze zet Rabobank zich in 
bij twee zorgboederijen. 

Gemeente Nuenen heeft ervoor geko-
zen om Rabobank wat te laten beteke-
nen voor de kleinere gemeenschap-
pen. Het maatschappelijk cadeau is 
doorgegeven aan de dorps- en wijkra-
den van Nederwetten, Gerwen en 
Eeneind. Samen met de bestuursle-
den van deze raden en enkele inwo-
ners, gaan de medewerkers de omge-
ving een opknapbeurt geven.

Er staan schoonmaak- en opruim-
werkzaamheden op het programma 
zodat de inwoners vervolgens kunnen 
genieten van een mooie omgeving.

Kijkje achter de schermen   
bij Het Rullen Hoveniers
Bent u nieuwsgierig naar wat er allemaal gebeurt bij een hoveniersbedrijf? 
Kom dan op zaterdag 27 september naar Het Rullen Hoveniers. Zij doen 
mee aan de Landelijke Dag van de Hoveniers.

Zo kunt u onder andere de opslag-
ruimte aan de achterkant van het be-
drijf bekijken. Hoe zij zo duurzaam 
mogelijk het werk uitvoeren en welke 
machines er gebruikt worden. Bent u 
zich aan het oriënteren op het ont-
werp en de aanleg van uw nieuwe 
droomtuin? Tijdens de open dag kun-
nen zij alle vragen beantwoorden met 
betrekking tot ontwerp en realisatie 
van uw nieuwe droomtuin. 

Ook vinden er allerlei activiteiten op 
het bedrijf plaats. Er wordt een trendy 
Douglas houten tuinbank verloot onder 
alle bezoekers van de open dag. Verder 
zijn er verschillende demonstraties 
waaronder keramische tegels leggen 
(nieuwste trend), robotmaaier (zonder 
zelf maaien een prachtig gazon) en het 
nieuwste filter voor zwemvijvers.

Advies voor uw tuin: Een tuinontwer-
per kan al uw vragen beantwoorden.
Verschillende mogelijkheden voor een 
eetbare en drinkbare tuin, inclusief re-
cepten. Informatie over o.a. afval-
scheiding binnen het bedrijf, groen 
compostering, een nieuwe manier van 
kweken van bomen en informatie over 
zwembaden. Er is ook een Kunstexpo-
sitie 'GROOOTS' door de kunstenaars 
van Atelier Nuenen, (tot en met 5 ok-
tober in de weekenden in de show-
room).

Tijdens de open dag op 27 september 
is Het Rullen Hoveniers geopend van 
10.00 tot 17.00 uur. Natuurlijk wordt 
er gezorgd voor een hapje en een 
drankje. Het Rullen Hoveniers, Rullen 
11a, Nuenen, mgevers@hetrullen.nl 
of www.hetrullen.nl

Scooter gestolen
Op donderdag 11 september tussen 
12.30 en 16.00 uur is een scooter ge-
stolen op het einde van de Voirt te 
Nuenen. Het betreft een matzwarte 
Piaggio zip met windscherm en zwart 
achterrekje. Het kenteken is F-924-RB. 
Wie heeft er iets gezien of weet meer, 
dan kunt je bellen naar 06-57850002. 
De goede tip word beloond.

Open Dag SeniorWeb Nuenen in nieuwe bibliotheek
Drie jaar geleden heeft SeniorWeb Nuenen de beslissing genomen haar eigen 
cursuslokaal te verruilen voor een mooie werkruimte in Bibliotheek Dommeldal 
aan het Vincent van Goghplein. De samenwerking met de bibliotheek is zo goed 
bevallen dat, toen de bibliotheek met de mededeling kwam dat zij zou gaan ver-
huizen naar een nieuwe locatie, SeniorWeb al snel koos voor continuering van 
deze samenwerking boven het verhuizen naar een andere (eigen) locatie.

Vandaar dat SeniorWeb deze maand 
met de bibliotheek verhuist naar een 
volledig nieuw ingerichte ruimte in 
het gemeentehuis aan de Jonkheer 
Hugo van Berckellaan 18. Ook hier 
kan SeniorWeb voor haar cursussen 
en helpdesk weer gebruik maken van 
een van de bibliotheekruimtes en het 
Computercafé kan bij grotere aantal-
len bezoekers uitwijken naar de Com-
missiekamer van het gemeentehuis.

Open Dag op zaterdag 27 septem-
ber van 10.00 tot 15.00 uur
Hoewel de bibliotheekruimten nog 
niet helemaal ingericht zijn, kan ieder-
een toch terecht bij SeniorWeb Nue-
nen. Speciaal voor de open dag kan 
men via een tijdelijke ingang aan de Jan 
van Amerzoyenlaan te zien krijgen hoe 
de nieuwe locatie er uit gaat zien. On-
der het genot van een kop koffie krijgt 
men daar alle uitleg over de SeniorWeb 
activiteiten, zoals de gratis helpdesk, 
het Computercafé en het cursuspro-

gramma voor het komend seizoen. 
Niet alleen qua ruimte is SeniorWeb 
aan het vernieuwen, ook het cursus-
programma heeft een update onder-
gaan. De tabletcursussen (zowel voor 
iPad als voor Samsung) zijn opgesplitst 
in een basiscursus en een vervolgcur-
sus, de Windows 8 cursussen hebben 
een andere indeling gekregen en zijn 

aangepast aan de laatste Windows ver-
sie. Hiernaast zijn er cursussen op al-
lerlei gebied, zoals veiligheid, Office 
programma’s, digitale fotografie, etc.. 
Voor mensen die overdag niet in de ge-
legenheid zijn, is er op dinsdagavon-
den ook een iPad cursus in de planning 
opgenomen. Bezoekers van de Open 
Dag krijgen bij inschrijving op een van 
de cursussen 10% korting op de cur-
susprijs. Na de open dag is er op 
woensdag 1 oktober van 19.00 tot 
20.00 uur nog gelegenheid voor een 
cursus in te schrijven. Vanaf maandag 
13 oktober zal het cursusseizoen daad-
werkelijk van start gaan.
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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

14 t/m 20 september
Collecte Nierstichting Nederland

28 september t/m 4 oktober
Collecte Ned. Ver. Tot Bescherming van 

Dieren

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 natuurfilmer 

Mark Kapteijns 
de Bimd, Aarle-Rixtel

Vrijdag 19 september
19.00 uur is herdenkingsplechtigheid 

bij monument 
hoek Parkstraat/Vallestap

Vrijdag 19 september
20.00 uur ceremonie rond bevrijdingsvuur 

Het Klooster
Vanaf 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 Kienavond
Dorpshuis in Lieshout

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 
14.00 tot 16.00 Open Dag 

Club Sam
Jacob Catsstraat 1.

Zaterdag 20 september 
Spelletjesmiddag DOEN KPJ Nederwetten 

Jan Linders, Vincent van Goghstraat 
20.00 uur Country Dance Party

Dorpshuis in Lieshout

Zaterdag 20 t/m 21 september
Smeulders =open, 

werken van Thieu Kessels
Beekstraat 23

Zondag 21 september
14.00 uur Rock & Rollband Doris B z.z.z.

Weverkeshof

Zondag 21 september
11 uur Fietsen voor Muziek
Start vanaf Garage Janssen 

in Gerwen.

Zondag 21 september
10.00 uur Wandelen IVN Laarbeek 

op de Grotelse Heide
parkeerplaats naast Grotels Hof, 

Bakel.

Zondag 21 september
14.30 uur Familievoorstelling Robin Hood 

Openluchttheater in Mariahout

Dinsdag 23 september
20.00 uur Lezing Bioloog 
Rini Kerstens Het Klooster.

20.00 uur Openbare repetitie Jong Leven 
MFA Nederwetten

Woensdag 24 september
19.00 uur Lichtjesroute WSV Nuenen

vertrek bij Zaal Berkenbos, 
Opwettenseweg 80

Donderdag 25 september
20.15 uur Arnout van den Bossche, 

De Relatiefluisteraar
Het Klooster

Zaterdag 27 september
Landelijke Dag van de Hoveniers 

Rullen 11a, Nuenen
10.00-15.00 uur Open Dag SeniorWeb 

Nuenen, Bibliotheek Gemeentehuis

Zaterdag 27 september
11.30 uur Hobby en 

creativiteitsmarkt, ’t Huysven
Touwtrektoernooi 

café De Koekoek in Lieshout

Zaterdag 27 september
19.00-22.00 Tienerdisco Sparkz 

Sportlaan 12 in Nuenen

Zaterdag 27-zondag 28 september 
Gulbergen 24

Landgoed Gulbergen
Nationale Burendag

Speeltuin De Kievit, Dorpswerkplaats

Zondag 28 september
Vanaf 07.30 uur Vincentwandeling

D’n Heuvel Gerwen
08.30 uur Kofferbakverkoop Heilig Kruis-

gilde gildeterrein aan het Lankveld 10

Zondag 28 september
10.30 uur Open Dag Showkorps O&V

Wettenseind 28 te Nuenen.

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA

Kerkberichten
H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten 
Zaterdag 20 september 18.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorgangers pastor J. 
Vossenaar en pastoraal werker de heer 
P. Peters.
Zondag 21 september 09.30 uur: vie-
ring, Gregoriaans koor, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en pastoraal wer-
ker de heer P. Peters.

Misintenties
Zaterdag 20 september 18.30 uur: 
Frans en Thera van Gent-van de Rijt; 
Maria en Wim van Lieshout-van der 
Meijden; Nick Pernot.
Zondag 21 september 09.30 uur: Noud 
en Marie van Rooij-van de Kam; Drina 
Bastiaans-van den Boomen; Anneke 
Meulendijk-Biemans; Marco Hoeks; 
Harrie Vinke; Frans Daams (vanwege 
verjaardag); overleden ouders van der 
Heijden; Ans Moors; Ad Poulissen; Be-
rend en Ans Scholtens; Overleden ou-
ders Poulissen-Harweg.

Mededelingen
In onze parochie zijn gedoopt Cas de 
Wit uit Soerendonk, Lotte Damen, van 
Ruusbroecstraat 16, Mathis van Ginkel, 
Schout Diercxlaan 15 en Djanniya 
Weiss, Voirt 11. Wij wensen de families 
van harte proficiat en veel geluk.
In onze parochie zijn overleden Nelly 
Thijssen-Janssen, Erasmusstraat 31, 
Geert van der Heijden, Weverstraat 56 
en Lily Beukers-Schröder uit Belgiё. 
Wij wensen de families en vrienden 
veel troost en sterkte bij het verwerken 
van dit verlies.

Volgend weekend is de jaarlijkse zie-
kendag. Na de vieringen kunt u dan 
een roos meenemen om die aan een 
zieke in uw omgeving aan te bieden.
Zondag is er een bijzondere collecte 
voor het vredeswerk vanuit de Kerken 
en de organisatie PAX (voorheen IKV/
Pax Christi). We kunnen deze collecte 
van harte bij u aanbevelen.
 
H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 21 september 09.30 uur: vie-
ring, Parochiekoor, voorganger pastor 
S. Kuijpers.

Misintenties
Martina van Heugten-Swinkels; Ger-
tje de Brouwer-Sanders; Wilhelmus en 
Ardina Jacobs-Foederer; Kees en Anna 
Verhagen-Scheepers; Janus van Kuijk; 
Bert Sengers.

Mededeling
Aanstaande zondag, 21 september 
2014, is er een extra collecte voor Pax, 
de vredesbeweging vanuit de kerken 
in ons land.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 21 september 11.00 uur: vie-
ring, Seniorenkoor, voorgangers pas-
tor J. Vossenaar en pastoraal werker 
de heer P. Peters.

Misintenties
Sjef en Lena Saris; Overleden ouders 
Van de Ven-Sengers; Piet van de Ven 
Huub van Lieshout; Mien de Hoon; 
Lena Raaijmakers en zoon Antoon.

Mededeling
Zondag is er een bijzondere collecte 
voor het vredeswerk vanuit de Kerken 
en de organisatie PAX (voorheen IKV/
Pax Christi). We kunnen deze collecte 
van harte bij u aanbevelen.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 21 september. Voorganger: ds. 
R. Bartlema uit Soest. Er is kinderne-
vendienst voor kinderen van de basis-
school en jongerenviering in de Jeugd-
ruimte. De collecte is voor het 
jeugdwerk van de PGN. Er is weer 
Open Huis op donderdag van 10.00-
12.00 uur. U bent van harte welkom 
voor ontmoeting bij een kop koffie of 
thee! Meer informatie op onze website.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 18 sept. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Jozef van Cuper-
tino, belijder. 
Vrijdag 19 sept. 07.15 uur H. Mis, H. 
Januarius, bisschop, en gezellen, mar-
telaren.
Zaterdag 20 sept. 08.30 uur H. Mis, 
Onze Lieve vrouw op zaterdag; ge-
dachtenis van H. Eustachius en gezel-
len, martelaren; 10.00 uur godsdienst-
lessen. 
Zondag 21 sept. 15de zondag na Pink-
steren, 10.30 uur gezongen Hoogmis, 
verwelkoming van pater K. Huyse-
gems; de bijeenkomst van de Eucha-
ristische Kruistocht vervalt. 
Maandag 22 sept. 18.30 uur H. Mis, H. 
Thomas van Villanova, bisschop en 
belijder; gedachtenis van H. Mauritius 
en gezellen, martelaren. 
Dinsdag 23 sept. 18.30 uur H. Mis, H. 
Linus, paus en martelaar; gedachtenis 
H. Thecla, maagd en martelares. 
Woensdag 24 sept. Quatertemper-
woensdag; 07.15 uur H. Mis, gedach-
tenis van Onze Lieve Vrouw tot vrij-
koping van de slaven. 

Bijzondere activiteit in Ethiopië
Op 10 oktober vertrekken dorpsgenoten Willian Groenen en Joost van 
Laarhoven naar Ethiopië voor hun sponsorfietstocht. Ook Noud Heuvel-
mans uit Son en Breugel neemt hieraan deel. Zij doen mee aan het project 
Cycle for Light, een 6-daagse fietstocht in het hoogland van Ethiopië. De 
belevenissen van het drietal zijn te volgen op cycleforlight.reislogger.nl of 
via Facebook.com/cycleforlight.

De opbrengst van de sponsoractivitei-
ten van Cycle for Light wordt dit jaar 
gebruikt voor de aanschaf van zonne-
systemen voor de bewoners van het 
dorp Arso Amba (ruim 300 km van 
hoofdstad Addis Abeba). De mensen 
daar zijn voor hun verlichting aangewe-
zen op petroleumlampen. Een deel van 
de aanschafkosten betalen de bewoners 
zelf. Hiervoor lenen ze uit een micro-
kredietfonds. De unieke aanpak van de 
Solar Energy Foundation heeft zich 
sinds 2005 in Ethiopië bewezen met on-
der meer een lokale serviceorganisatie.

In Nuenen worden binnenkort activi-
teiten georganiseerd om sponsorgeld 
bijeen te brengen voor dit goede doel. 
Op donderdag 25 september is er een 
Ethiopisch sponsordiner in Lunch-

room Le Souris en bij Tuincentrum 
Coppelmans worden op koopzondag 
5 oktober heerlijke versnaperingen 
verkocht. Hieraan werkt Bakkertje Bol 
mee. Ook is er een optreden van een 
Nuenense muzikant.
Geïnteresseerden voor het sponsordi-
ner of het project kunnen zich melden 
op cycle4light@gmail.com. Donaties 
zijn van harte welkom op bankreke-
ning van de Solar Energy Foundation 
Netherlands NL27TRIO 0254 3234 64

Vijf maal vijfentwintig
Donderdag 11 september was een bijzondere speelavond voor Bridgeclub 
Overdwars. Vijf leden vierden hun 25 jarig lidmaatschap. Dat werd dus ge-
vierd met een bloemetje. Zo lang lid van een club…..dat moet dan wel een 
héél gezellige club zijn. Wilt u het ook eens meemaken? Overdwars kan nog 
leden gebruiken. Bel 040-2835664 of 040-2836776 en kom dan op donder-
dagavond naar de Bakkerij op het Eeneind. Aanvang: 20.00 uur.

IVN Nuenen
Lezing over 
planten in   
het algemeen
Bioloog Rini Kerstens zal op dinsdag 
23 september een lezing met power 
point presentatie houden over planten 
die in onze omgeving voorkomen. Aan 
de orde komen planten in het alge-
meen, hun systematische indeling, hun 
algemene kenmerken, hun familieken-
merken, de bloembouw, de bloemken-
merken en hun vruchten en zaden. De 
lezing begint om 20.00 uur en is in de 
IVN ruimte in Het Klooster. Toegang is 
gratis, doch de ruimte is beperkt tot 50 
personen. Info: 040-2421423.

Christian Science
”De stof” is het onderwerp van de 
dienst  die zondag 21 september om 
10.30 uur wordt gehouden. Wat ver-
staat Christian Science onder “stof”, 
en wat onder “Geest “? 
Locatie: Parkstraat 54 (congrescen-
trum BTB) www.christianscience.nl

Seniorenkoor   
De Vrolijke Samenzang
Zondag 21 september om 11.00 uur 
zingt seniorenkoor De Vrolijke Samen-
zang in de Sint Clemenskerk in Gerwen. 
Het openings- en het slotlied wordt Ne-
derlandstalig gezongen. De leden van 
het Seniorenkoor nodigen u van harte 
uit om deze dienst te komen bezoeken.



18 september 2014Rond de Linde  Nr.  38

Waterpolo

Paardensport
P R O G R A M M A

Voetbal
VOETBAL 

RKGSV GERWEN
Zaterdag 20 september
Vet RKGSV 1 - Vet Eindhoven AV ..16.00
Zondag 21 september
Woenselse Boys 1 - RKGSV 1........ 14.30
Woenselse Boys 2 - RKGSV 2  ...... 12.00
RKGSV 3 - Braakhuizen 2  ............ 11.30
RKGSV 4 – Woenselse Boys 5  ..... 12.00
RPS Dames 1 - RKGSV Dames 1 .. 12.00 

NKV KORFBAL NUENEN 
Zaterdag 20 september 
Melmac 1 - NKV 1 .......................... 15.00
Zondag 21 september
Sporting Delta 5 - NKV 2  ............. 11.30

DBS - EMK 1-0
Na de overwinning van EMK vorige week was afgelopen zondag het gepromo-
veerde DBS de tegenstander. In de eerste minuten van de wedstrijd was al te zien 
dat EMK moeite had met het kunstgrasveld van DBS. 
Toch waren er in de 17e en 19e minuut kansen voor EMK. De eerste kans was er 
na een combinatie tussen Tommie van Elst en Ruud Bijsterveld die helaas niet 
met een doelpunt werd bekroond. De tweede kans kwam voort uit een voorzet 
van Rick van den Bogaard die door van Elst net niet ingekopt kon worden. Een 
oude voetbalwet zegt dat als je zelf niet scoort, de tegenstander dat dan wel doet. 
Na een misverstand tussen de EMK doelman en een verdediger was er een DBS 
speler als de kippen bij om de 1-0 binnen te schieten. Na rust waren er nog wel 
enkele kleine kansje voor EMK maar het team was niet meer in staat om de wed-
strijd te laten keren. 

EMK doelman Edwin Cuppen bokst de bal weg.

27e van Gogh rit te Nuenen
Op zondag 5 oktober gaat de 27e Vincent van Gogh-rit van start in het Park. 
Aan dit inmiddels alom bekende Nuenense paardenevenement doen weer 
veel enthousiaste menners mee. 

Voor een deel bestaan de deelnemers 
uit menners met authentieke rijtuigen 
en voor een deel uit menners met mo-
derne koetsen en wagens. Uiteraard 
rijden er ook dit jaar weer veel en-
thousiaste ruiters en amazones mee. 
Alle deelnemers doen hun uiterste 
best om zo mooi en of origineel moge-
lijk voor de dag te komen. Dit alles 
maakt de Van Gogh-rit voor het pu-
bliek tot een fantastisch schouwspel 
van paarden, koetsen en ruiters met 
het Brabantse landschap als decor.
Het inspannen en opzadelen van de 
paarden vindt plaats bij Molen de 
Roosdonk. Om 10.00 uur start het 
evenement met het defilé voor Het 
Klooster. Hier zullen onder andere 
burgemeester M. Houben en diverse 
sponsoren te gast zijn. Op deze mooie 
centrale plek in het dorp die plaats 
biedt aan vele toeschouwers, zullen de 
aanspanningen en equipes beoordeeld 
worden door een vak- en door een pu-
blieksjury. De sherrystop, de pauze, 
vindt plaats op het weiland van familie 

van Rooy aan de Gerwenseweg in 
Stiphout. Hier kunnen bezoekers on-
der het genot van een hapje of drankje 
genieten van de paarden en de koetsen 
en is alles ook van heel dichtbij te zien. 
Voor de kinderen is er een spetterende 
attractie.
Vervolgens vertrekken de deelnemers 
weer vanuit de Gerwenseweg richting 
landgoed Croy voor de lunch. Ook op 
deze prachtige locatie zijn er diverse 
versnaperingen en drankjes te koop. 
Rond 15.00 uur in de middag worden 
de eerste deelnemers weer terug in 
Nuenen verwacht.
De prijsuitreiking vindt om 20.00 uur 
plaats in Het Klooster. Dan is er op een 
groot scherm een prachtige foto im-
pressie te zien van alle mooie en grap-
pige momenten van de dag. En de uit-
leg van vele ‘foefen’ die in de rit 
voorkomen staan altijd garant voor 
grote hilariteit en veel discussie. De 
Van Goghrit wordt georganiseerd 
door de Nuenense menvereniging De 
Coovelse Menners.

DOSL - Nederwetten 2-3
Al na vijf minuten nam Nederwetten de leiding door Toon van Rooij na goed 
storend werk van Koen van Gorp. Na een kwartier werd DOSL gevaarlijk via 
Corstens die zijn schot vanaf zestien meter net over zag gaan. Daarna volgden 
een aantal kansen voor Nederwetten echter zonder resultaat. Door goed verde-
digend werk van de blauwwitten onder leiding van Rene Foolen, die een dijk van 
een wedstrijd speelde, kon DOSL niet tot scoren komen. Na een half uur werd 
een snelle counter, ingeleid door Toon van Rooij, door Giel van Korven van 
rechts in de linkerbovenhoek binnengeschoten. 0-2. Dit was tevens de ruststand. 
In de tweede helft kreeg DOSL binnen vijf minuten een drietal mooie kansen die 
echter onbenut bleven. Een kwartier voor tijd dacht Nederwetten het slot op de 
wedstrijd gegooid te hebben na een prima aanval via Toon van Rooij en Niek 
Evers naar Pieter Donkers die de 0-3 liet aantekenen. Maar het werd in de laatste 
vijf minuten nog erg spannend nadat eerst Rene Bolster via een penalty 1-3 
scoorde en vlak daarna 2-3 door Frank Bax. Daar bleef het voor Nederwetten 
gelukkig bij en zodoende konden de drie punten bijgeschreven worden. Volgen-
de week de thuiswedstrijd tegen Sterksel.

Nuenen - VV Moerse Boys 5-1
De eerste thuiswedstrijd van Nuenen is afgesloten met winst. Met prima 
voetbal was Nuenen voor rust heer en meester en gaf de bezoekers uit Zun-
dert geen kans.

Vanaf het beginsignaal van scheids-
rechter Uitterhoeve walsten de groen-
witten over Moerse Boys. Na vijf mi-
nuten resulteerde dit in een 1-0 
voorsprong door Mart van de Gevel 
die een prima aanval bekwaam af-
rondde. Amper 4 minuten later sneed 
Joep van Maasakkers vanaf de lin-
kerflank door de verdediging en pas-
seerde doelman Tom Magielse met 
een laag schot in de korte hoek. Het in 
Oranje gestoken Moerse Boys speelde 
flets en zonder enig waarneembaar 
systeem. Enkel met wat hoge ballen 
probeerde ze het Nuenen doel onder 
vuur te nemen, dit is echter een kolfje 
naar de hand van de sterke verdedi-
gers. In de 22ste minuut presteerde 
Joep nagenoeg hetzelfde als bij zijn 
eerste doelpunt en wederom ver-
schalkte hij de Zundertse goalie 3-0. 
Nuenen bleef aanvallen en kreeg di-
verse hoekschoppen. Een daarvan 
leidde tot het vierde doelpunt door 
Rick Wijnen. Het enige wapenfeit van 

Moerse Boys was op slag van rust, 
Stijn van der Donk ranselde een hard 
schot uit zijn goal. Ruststand 4-0. 

In het tweede bedrijf had Moerse Boys 
een andere spelopvatting, ze werden 
aanvallender. Nuenen startte nog goed 
door meteen een kans te creëren door 
Jurik Zimmerman maar die vond de 
doelman op zijn post. Hierna ver-
dween snel alle glans uit het Nuenen 
spel en leek het een kwestie van tijd 
tot de tegenstander succes zou heb-
ben. Stijn van der Donk, Nuenen doel-
man verzette zich hiertegen en hield 
dit vol tot de 72e minuut. Hij had geen 
antwoord op een schot van Daan van 
de Broek zodat het 4-1 werd. Aange-
spoord door trainer Eric Clijnk werd 
Nuenen hierna weer spelbepalend en 
kreeg enkele mogelijkheden. Het 
duurde tot de laatste minuut toen 
goed doorzetten van Rick Wijnen er-
toe leidde dat verdediger Leroy Daems 
de eindstand bepaalde op 5-1.

Stijn van der Donk onderschept een corner (foto John van den Elsen).

Waterpoloërs sluiten veelbelovende voorbereiding met winst af

Toernooien en oefenwedstrijd 
beloven veel goeds
Ter voorbereiding op het nieuwe seizoen, dat zaterdag 20 september van 
start gaat, speelden de Nuenense waterpolo-heren twee toernooien en een 
oefenwedstrijd. Om hun ambitie te tonen, werd het eerste team telkens 1 a 
2 niveaus hoger ingeschreven dan het huidige competitieniveau. En dat 
legde hen geen windeieren. 

De Nuenense selectie mag zich dit sei-
zoen rijk rekenen met enkele jongens 
die van PSV zijn overgekomen. Deze 
spelers, waarvan de meeste ooit zijn 
begonnen bij Nuenen, hebben bij PSV 
ervaring opgedaan op hoog niveau en 
moeten het kampioenschap in de 1e 
districtsklasse mee binnen halen. 
Op het internationale waterpolotoer-
nooi in Hasselt werd hun toegevoegde 
waarde direct duidelijk. Zo werd on-
der anderen Njord, uitkomend in de 
3e bondsklasse, twee keer verslagen. 

Van de overige wedstrijden ging er 
slechts een verloren. Ook op het Aqua 
Novio-toernooi in Nijmegen lieten de 
heren slechts een keer punten liggen, 
wederom tegen teams die in de twee-
de en derde bond uitkomen. 
Om de voorbereiding af te ronden 
speelde de Nuenense selectie een oe-
fenwedstrijd tegen het eerste team van 
DBD uit Best. Ook dit team uit de der-
de klasse van de bond werd verslagen: 
10-7. Al met al een veelbelovende start 
van het nieuwe seizoen. 

Biljartvereniging 
Apollo viert 
50-jarig bestaan
15 augustus 1964 heeft het heuglijke 
feit plaatsgevonden dat biljartvereni-
ging Apollo werd opgericht in het be-
kende Café Apollo aan het park in Nue-
nen. Enkele leden die tijdens deze 
oprichting aanwezig waren, zijn nog 
steeds lid van de vereniging en vieren 
dus hun 50 jarig jubileum. Wim de 
Louw is jarenlang voorzitter en Jan van 
Maasakkers Sr. is jarenlang penning-
meester geweest van onze biljartvereni-
ging. Op dinsdag 23 september 2014 
willen wij u als oud lid of vriend, graag 
in de gelegenheid stellen om samen met 
de jubilarissen het glas te heffen op het 
50 jarig bestaan van BV Apollo. Dit al-
les vindt plaats in het clublokaal ‘Bar 
van Gogh’ aan het park 63a in Nuenen 
van 20.00 uur tot 22.00 uur. Wij zouden 
het zeer op prijs stellen u op deze avond 
te mogen ontvangen.

KBO Mariahout 
zoekt rikkers en 
jokers
Voor de rik- en jokeravonden wordt 
voor diverse tafels de vierde hand ge-
zocht. Wellicht een uitdaging om eens 
in een andere regio je rik-en joker-
vaardigheden met anderen te meten.
De aanvang is op donderdag 2 oktober 
2014 bij de Pelgrim te Mariahout om 
20.00 uur. Verder om de 14 dagen. Voor 
de maand oktober donderdag 16 okto-
ber en 30 oktober. Mooie levensmidde-
lenpijzen. U bent van harte welkom.

Country dansen  
in Lieshout
Zaterdagavond 20 september organi-
seert The Black Longhorn weer de 
maandelijkse Country Dance Party op 
CD muziek in de grote zaal van het 
Dorpshuis in Lieshout. Alle populaire 
line- en partnerdansen worden achter 
elkaar gezet door Country-DJ Henk. 
De nadruk ligt hierbij op echte coun-
try muziek. Aanvang is 20.00 uur. Te-
lefonische info: 0499-422088, of kijk 
op www.blacklonghorn.nl 

Kienen in Lieshout
De KVLieshout houdt op 19 septem-
ber een kienavond in het Dorpshuis 
aan de Grotenhof in Lieshout. Er is een 
jackpot bij het kienen. De avond begint 
om 20.00 uur en de zaal is vanaf 19.00 
uur geopend. Iedereen is welkom.

Zondag 28 september Open Dag 
Showkorps O&V | Nuenen
Over een kleine twee weken is het zo ver. De tweede open dag van Show-
korps O&V | Nuenen. Dit jaar met het thema: Muziek moet je Beleven! U 
bent van harte welkom vanaf 10.30 uur op Wettenseind 28 te Nuenen. Het 
programma duurt tot ongeveer 15.00 uur.

Programma
10.30 Ontvangst met koffie/thee 
 Start doorlopende workshops 
12.30 Start kinderworkshop 
14.00 Optreden: Show  

14.40 Optreden: Cupsong 
15.00 Afsluiting 

Voor meer informatie: 
www.showkorpsov.nl

Maak 
kennis 
met muziek
Op dinsdag 23 september om 20.00 
uur houdt Drumfanfare Jong Leven 
een openbare repetitie in MFA De 
Koppelaar, De Koppel 5 in Nederwet-
ten. Tijdens de openbare repetitie 
kunt u kennismaken met de muziek en 
ziet u de drumfanfare ook eens in een 
meer informele sfeer. 
www.drumfanfarejongleven.nl.



NOG 3 WEKEN
Houd ons en de kranten in de gaten!

Nieuwstraat 50-52 / Son & Breugel  /  T. 0499 - 479 508 / www.mo-el.nl

• Exclusief assortiment stoelen

• Gordijnen en PVC vloeren

• Verrassend en eigentijds 

• Sfeervolle geschenken

• Gratis interieuradvies

Spegelt 35 - 5674 CE - NUENEN
Tel. 040-283 21 73 / Fax 040-283 70 09

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

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

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

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

uw wensen juist vertaald worden.

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

vend gesprek komen wij dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

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

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

De Dierenbescherming komt op 
voor dieren in nood. Geef tijdens 
de jaarlijkse collecteweek van 
zondag 28 september tot en 
met zaterdag 4 oktober en help 
zo de dieren!

GEEF GUL AAN 
DE COLLECTANT

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 

  

Bio-Lekkers
Wij wensen

Hannie en Maria
veel succes met hun marktkraam

vol Biologische producten.

Elke zaterdag van 8.30 tot 15.30 uur
Vincent van Goghplein

Nuenen
de familie

_______________________________
Een bezoek meer dan waard!

Alvershool 5a, Gerwen, 040-2847272
Email info@andrevanrooij.nl

Website: www.andrevanrooij.nl

Kwaliteit is belangrijk,
want we zien u graag terug!

Volop bloeiende
Winterharde VIOLEN
GROOTBLOEMIG - MINI - ALLES VAN EIGEN KWEKERIJ

Potchrysanten & Hei
Snijbloemen
& Boeketten

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

volop violen 
vele soorten en

in meer dan 50 kleuren

groot assortiment tuinplanten

Heideplanten
BloemBollen

potcHrysanten
enz.

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

Dommeldal
b i b l i o t h e e k  d o m m e l d a l  .  i n fo @ b i b l i o t h e e kd o m m e l d a l . n l  .  w w w. b i b l i o t h e e kd o m m e l d a l . n l

UW BIBLIOTHEEK GAAT VERHUIZEN!
Van 22 t/m 28 september is de Bibliotheek gesloten. 

Ook de brievenbussen zijn dicht.

Op 29 september bent u welkom op het nieuwe adres:
Jhr. Hugo van Berckellaan 18, 5671 CH Nuenen.

Op 8 oktober om 14.00u is de officiële opening
door  wethouder Weijmans .

Dommeldal
b i b l i o t h e e k  d o m m e l d a l  .  i n fo @ b i b l i o t h e e kd o m m e l d a l . n l  .  w w w. b i b l i o t h e e kd o m m e l d a l . n l

UW BIBLIOTHEEK GAAT VERHUIZEN!
Van 22 t/m 28 september is de Bibliotheek gesloten. 

Ook de brievenbussen zijn dicht.

Op 29 september bent u welkom op het nieuwe adres:
Jhr. Hugo van Berckellaan 18, 5671 CH Nuenen.

Op 8 oktober om 14.00u is de officiële opening
door  wethouder Weijmans .

Dommeldal
b i b l i o t h e e k  d o m m e l d a l  .  i n fo @ b i b l i o t h e e kd o m m e l d a l . n l  .  w w w. b i b l i o t h e e kd o m m e l d a l . n l

UW BIBLIOTHEEK GAAT VERHUIZEN!
Van 22 t/m 28 september is de Bibliotheek gesloten. 

Ook de brievenbussen zijn dicht.

Op 29 september bent u welkom op het nieuwe adres:
Jhr. Hugo van Berckellaan 18, 5671 CH Nuenen.

Op 8 oktober om 14.00u is de officiële opening
door  wethouder Weijmans .

Dorpelingen houden 

van de Bibliotheek 

dichtbij!

Dagbladbezorger
Plaatsnaam

Het Eindhovens Dagblad is op zoek naar dagbladbezorgers 
die ’s ochtends voor 07.00 uur de krant willen bezorgen.

Wat staat er tegenover?
• Een prima maandelijkse vergoeding.
• Gratis het Eindhovens Dagblad lezen.
• Vele extra’s.
• Uitstekend te combineren met andere bezigheden.

Ga naar www.bezorgers.nl voor meer informatie.
Direct aanmelden?
Via internet: www.bezorgers.nl
Telefonisch: 0800-0222710

OP ZOEK 
NAAR EEN 
BIJBAAN?

Nuenen
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