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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
Katenhaasjes

3 voor € 4,95
Stooflappen

4 voor € 4,95
Kipfilet

4 voor € 4,95

Huisartsenpraktijk 
J.J.A. Rutten en D. van den Top, 

GESLOTEN 
van 13 t/m 17 oktober.

Info waarneming: 040-2837083.

Dokter Bakker is AFWEZIG
i.v.m. vakantie van 13 t/m 17 oktober 

Telefoon 040 - 295 10 30
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Denken en
doen tijdens 
Vredeswandeling

Gevarieerd 
programma 
op Weverkeshof

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

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

op afspraak ‘s avonds geopend.

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

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

Kwaliteitsstoffen tegen bodemprijzen

Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl

Burendag 2014!
En Lets is 
te gast bij 
‘De Akkers’

‘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

‘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,-

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

Cursus Hypnose/N L P 
lost veel (stress) op
Stoppen met spanningen, angsten, faalangst, 
dwangmatig gedrag, roken, eetgedrag,  slaap-
problemen, psychosomatische klachten? 

In De Collse Hoeve te Nuenen start op 
vrijdagavond 31 oktober a.s. om 19.30 uur 
de basiscursus Hypnose/NLP van Target 
Training. Op begrijpelijke wijze wordt ge-
leerd hoe jij in alle omstandigheden met  
‘Emotie-beheer’ de zenuwen beter de 
baas blijft en hoe je, zowel privé als in je 
werk, met meer overtuigingskracht snel-
ler bereikt wat je wilt: ontspanning, rust, 
zelfvertrouwen, meer energie, fysieke 
kracht, afvallen, stoppen met roken, een 
goed gevoel en een betere gezondheid! In 
4 boeiende achtereenvolgende relaxte vrij-
dagavonden van 3 uur leert men de beste 
vaardigheden in communicatie met het 
onderbewuste. Dat geeft meer perspectief 
en innerlijke kracht in de persoonlijkheid, 
zodat men beter kan omgaan met de ‘ver-
rassingen’ van deze tijd. Meer informatie, 
contact en inschrijving via de website van 
Target Training: www.hypnose-nlp.nl

Advertorial

Bruisende zaterdag     
in het winkelhart van Nuenen
Op 4 oktober gaat de 2e bruisende zaterdag van start in het centrum van 
Nuenen. Vanwege dierendag is een echte dierenarts met assistent aanwezig 
op het Parkhof van 12.00 tot 15.00 uur. Alle kinderen zijn welkom om hun 
huisdier of knuffel gratis te laten bekijken/onderzoeken door Rob Groenen 
van dierenkliniek Nuenen.

Verder zullen 4 pagode-tenten 
geplaatst worden:
•	 Boekhandel	 v.d.	 Moosdijk	 houdt	

een	kinderboekenmarkt.

Winkelhart
 van Nuenen

Voirt     Parkstraat     Parkhof     Park     Boordseweg     Smidse

www.WinkelhartvanNuenen.nl

•	 Evert	Tebak	gaat	buiten	bakken	en	
braden	en	heeft	open	huis	 in	zijn	
nieuwe	 slagerij	 compleet	met	 de-
monstraties.

•	 Crooymans	mannenmode	heeft	de	
echte	 Porsche	 356	 B	 La	 Carrera	
Panamericana	 Coupé	 uit	 1959	
voor	zijn	winkel	staan.

•	 Jumbo	 Ton	 Grimberg	 gaat	 een	
mooie	slagersspecialiteit	promoten	
en	laten	proeven	voor	slechts	€	1,-

Graag	 tot	 ziens	 op	 de	 sfeervolle	 en	
bruisende	 zaterdag	 in	 het	 centrum	
van	Nuenen.

Gulbergen 24 Bedankt!
Dit jaar hebben wij weer kunnen deelnemen aan dit geweldig evenement 
met maar liefst 4 teams:
Het was dus een flinke club bij elkaar met allemaal hetzelfde doel; de 24 uur 
volmaken, het beste uit jezelf en het team halen en vooral ook genieten. 

Aanleg Roosegaarde Van Gogh 
Fietspad start dit najaar
  
Het 600 meter lange fietspad loopt waar Vincent van Gogh van 1883 tot 
1885 heeft geleefd. Nog juister is dat het loopt tussen de Opwettense water-
molen en de Collse watermolen. 

Raadsenquête ter 
voorbereiding naar 
Presidium
Door Gerrit van Ginkel

Om	te	komen	tot	het	instellen	van	een	
raadsenquête	 zal	 het	 Presidium	 (voor-
zitters	 van	 de	 raadsfracties,	 red.)	 een	
voorstel	 behandelen	 dat	 ingediend	
wordt	 door	Het	CDA,	De	Combinatie	
en	de	PvdA.	Het	voorstel	om	te	komen	
tot	 de	 samenstelling	 van	 een	 raadsen-
quête	kan	nu	doorgang	vinden	nadat	de	
geheimhouding	over	het	KAFI	rapport	
is	 opgeheven.	 De	 indieners	 van	 het	
voorstel,	vertrouwen	er	op	dat	het	voor-
stel	op	de	agenda	komt	van	de	eerstvol-
gende	raadsvergadering	van	16	oktober.
In	juni	keurden	PvdA,	de	Combinatie,	
CDA,	Nuenens	Belang	en	de	VVD	een	
amendement	goed	dat	handelde	over	
het	 instellen	 van	 een	 raadsenquête	
omtrent	 de	 bestuurlijke	 verantwoor-
ding,	als	de	geheimhouding	is	opgehe-
ven.	De	indieners	vertrouwen	ook	op	
een	meerderheid	in	de	raadsvergade-
ring	omdat	het	amendement	destijds	
ook	werd	goedgekeurd	door	een	klei-
ne	meerderheid	die	stelde	bestuurlijke	
verantwoording,	 integriteit	 en	 trans-
parantie	belangrijk	te	vinden.	
Verder	hopen	de	indieners	te	bereiken	
dat	 in	 het	 Presidium	 al	 een	 shortlist	
gemaakt	 kan	 worden	 van	 eventuele	
kandidaten	voor	de	enquête.	

Een impressie van het 
design fietspad met 

de glinsterstenen van 
€ 7 ton.

Licht uit spot aan

8ste editie ‘Kunst met ’n grote T’
Amateurkunstenaars uit Nuenen zijn in grote getale actief. De tentoonstel-
lingen volgen elkaar dan ook met regelmaat op. Het evenement ‘Kunst met 
’n grote T’ zal op 11 en 12 oktober voor de achtste keer georganiseerd wor-
den, waarbij de deelnemende kunstenaars zich presenteren in de meest 
markante woningen in het hart van Nuenen. “Kunst met ’n grote T’ heeft 
als doel zoveel mogelijk amateurschilders, -beeldhouwers, -fotografen, 
-tekenaars, keramisten, -siersmeden, glazeniers en dergelijke uit hun 
‘schuurtje te lokken’ en ze tijdens het expoweekeinde een aantrekkelijk 
podium te bieden in het centrum van Nuenen. De ervaring leert dat er gro-
te belangstelling bestaat voor deze unieke formule.

Licht
‘Licht’	 is	 het	 thema	 van	 deze	 editie.	
Veel	kunstenaars	werken	mee	aan	een	

grote	expositie	in	Het	Klooster,	die	de	
hele	 maand	 oktober	 te	 zien	 zal	 zijn.	
Daarnaast	zijn	er	op	veel	locaties,	(tij-

foto Elwien Bibbe.

dens	het	expo-weekeinde	 	 te	herken-
nen	 aan	 vlaggen	 met	 het	 beeldmerk	
van	Kunst	met	’n	grote	T)	ruim	zestig	
exposanten	met	werk	van	grote	diver-
siteit.	 Daarnaast	 zal	 op	 diverse	 loca-
ties	 bovendien	 muziek	 ten	 gehore	
worden	gebracht	door	 leerlingen	van	
Kunstkwartier.	

Een	 twintigtal	 deelnemers	 staat	 met	
hun	werk	 voor	 de	 eerste	 keer	 in	 een	
‘tijdelijk	openbare	ruimte’,	om	het	pu-
bliek	 ‘in	de	ogen	te	kijken’.	Velen	van	
hen	die	al	eerder	deelnamen	zijn	op-
nieuw	 van	 de	 partij	 en	 zijn	 gehecht	
geraakt	 aan	 de	 formule	 die	 ervoor	
zorgt	dat	ze	in	gesprek	raken	met	zeer	
veel	geïnteresseerde	bezoekers.	Nieuw	
dit	 jaar	 is	 een	 loterij,	 waarmee	 een	
kunstprijs	 te	 winnen	 is.	 Het	 betreft	
een	 abstract	 werk	 van	 Ellen	 Geerts,	
met	een	afmeting	van	120	x	120	cm,	
dat	 een	 galeriewaarde	 vertegenwoor-
digt	van	 	ca.	€3.995,-.	Het	werk	staat	
tijdens	de	expo	in	het	Klooster.	Eenie-
der	die	een	of	enkele	loten	koopt,	heeft	
kans	op	het	winnen	van	dit	prachtige	
schilderij.	 Wilt	 U	 meer	 weten	 over	
Kunst	 met	 ’n	 grote	 T,	 kijk	 dan	 op	
www.kunstmeteengrotet.nl 

U	kunt	u	al	een	beeld	vormen	van	wat	
er	van	veel	kunstenaars	te	zien	is.	Voor	
de	tentoonstelling	zelf	kunt	u	in	Nue-
nen	terecht	op	zaterdag	en	zondag	11	
en	12	oktober	van	13.00	tot	17.00	uur.	

	
De	sfeer	onderling	en	de	gehele	entou-
rage	 op	 het	 terrein	 was	 geweldig.	
Vanuit	 deze	 vier	 teams	 gaat	 dan	ook	
alle	 dank	 uit	 naar	 de	 organisatie.	 Zij	
hebben	weer	een	top	evenement	neer-
gezet	en	wij	zijn	er	volgend	jaar	zeker	
weer	bij	zijn.
Uiteraard	 ook	 dank	 voor	 onze	 renners	
die	er	alles	voor	hebben	gegeven	in	deze	
sportieve	prestatie	waarbij	een	van	onze	
teams	zelfs	de	eerste	plaats	heeft	behaald	

en	De	dames	van	Ons	Dorp	ook	dit	jaar	
weer	het	enigste	damesteam	was.

Onze 4 teams:
Team	Rubino/OnsDorp
Team	Dames	van	Ons	Dorp
Team	BLW/Rubino
Team	Germach/Brammer

Namens	ons	allen	bedankt	en	tot	vol-
gend	jaar!

Het	krijgt	een	uniek	design	bestaand	
uit	 duizenden	 glinsterende	 steentjes,	
ontworpen	 door	 kunstenaar	 Daan	
Roosegaarde.	 Diverse	 partners	 in	 de	
regio,	waaronder	de	provincie	Noord-
Brabant	 en	 de	 gemeente	 Eindhoven,	
investeren	 €	 700.000,-	 in	 dit	 innova-
tieve	fietspad,	dat	onderdeel	is	van	de	
Van	 Gogh	 fietsroute.	 Het	 fietspad	

wordt	 door	 Studio	 Roosegaarde	 en	
Heijmans	ontwikkeld	en	maakt	onder-
deel	uit	van	een	samenwerking	tussen	
de	 gemeente	 Eindhoven,	 van	 Gogh	
Brabant,	Vrijetijdshuis	Brabant,	Eind-
hoven	365	en	Routebureau	Brabant.



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

PUBLICATIE
Ontwerp omgevingsvergunningen Nuenen-West gemeente Nuenen c.a.

Ontwerp omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. hebben op 2 oktober 
2014 besloten in beginsel medewerking te verlenen aan een aanvraag 
om omgevingsvergunning 2e fase voor de activiteit ‘het (ver)bouwen 
van een bouwwerk’ (artikel 2.1 lid 1 onderdeel a Wabo) voor het bou-
wen van woningen in bestemmingsplan Uitbreidingsplan Nuenen-
West, uitwerkingsplan fase 1. De aanvraag is geregistreerd onder 
nummer N-HZ-2014-0107.

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 en N-
HZ-2013-0106. De aanvragen omgevingsvergunningen 2e fase zijn niet 
gewijzigd ten opzichte van de omgevingsvergunningen 1e fase.

De ontwerp omgevingsvergunning ligt met ingang van 3 oktober 2014 
voor eenieder gedurende zes weken ter inzage bij de balie Wonen en 
Openbare ruimte op het gemeentehuis. U kunt de onderstaande ont-
werp omgevingsvergunning inzien tijdens de openingstijden van het 
gemeentehuis. 

Omgevingsvergunning 2e fase N-HZ-2014-0107 (Kavel 41, 42, 52 en 55).

Tijdens de inzage termijn kan een ieder een zienswijze, bij voorkeur 
schriftelijk, kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Nue-
nen c.a., postbus 10.000, 5670 GA Nuenen. In de zienswijze moet 
duidelijk worden aangegeven op welke onderdelen van de ontwerp 
omgevingsvergunning de zienswijze betrekking heeft. Mondelinge 
zienswijzen kunnen, bij voorkeur na afspraak, naar voren worden ge-
bracht bij de balie Ontwikkeling, telefoonnummer (040) 263 16 99.

Nuenen, 2 oktober 2014

Burgemeester en wethouders Nuenen ca.

PUBLICATIE
Straatnaamgeving 

Nieuwe straatnamen
Op 23 september 2014 hebben burgemeester en wethouders besloten om:
de onderstaande (straat)namen vast te stellen:
1. Refelingse Loop;
2. Kosterspad;
3. Cis van Rooijhof;
4. Breeldersdreef;
5. Willichstraatje;
6. Bolle-Akkerpad;
7. Trouwlaantje;
8. Wijzigen straatnaam Hurksepad in Hurkskespad.

de onderstaande namen voor de paden in het gebied Olen vast te 
stellen:
1. Haverven;
2. Heikantsvenweg; 
3. Nederwettense Heikampen;
4. Nederwettense Heiweg;
5. Stadseheirand;
6. Vossenkamp;
7. Verdwenen Ven;
8. Weverse Heipad;
9. Weverse Heiweg.

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na 
publicatiedatum van het besluit, op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht (Awb) schriftelijk bezwaar maken bij het college van bur-
gemeester en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 10.000, 5670 GA 
Nuenen.
Op grond van de Awb moet een bezwaarschrift worden ondertekend 
en tenminste bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.

Tevens kan aan de president van de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch, 
sector Bestuursrecht, Postbus 90 125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch, 
worden verzocht terzake van het bestreden besluit een voorlopige 
voorziening te treffen.

Nuenen, 25 september 2014

COLLECTE
In de week van 5 t/m 11 oktober 2014 wordt gecollecteerd door de 
Nederlandse Brandwonden Stichting.

VERKEER
Verkeersmaatregelen tijdens Vincent van Goghrit
Op zondag 5 oktober a.s. wordt de jaarlijkse Vincent van Goghrit 
gehouden. De start en finish vindt plaats in het centrum van Nuenen. 
Alle wegen rondom het park zijn dan de gehele dag (tot 18.00 uur) 
afgesloten voor het verkeer. Ook parkeren rondom het park is op die 
dag niet toegestaan.

AFVALINZAMELING - KLEDING
Vrijdag 3 oktober wordt er huis aan huis kleding ingezameld door 
Humana. U heeft hiervoor een speciale kledingzak ontvangen.

UITNODIGING OPENBARE  
VERGADERING WIJKRAAD EENEIND
Dinsdag 7 oktober komt de wijkraad Eeneind in openbare vergadering 
bijeen in ’t Enodegebouw, Eeuw Driessestraat. De vergadering begint 
om 20.30 uur en belangstellenden zijn van harte welkom.
Op de agenda staat: 1. Opening. 2. Notulen vorige openbare verga-
dering. 3. Post/mail In en Uit. 4. Mededelingen dagelijks bestuur. 5. 
Rondvraag. 6. Sluiting

UITNODIGING BROODJE BRANDWEER  
IN KAZERNE NUENEN
Een lunch met een goed gesprek over brandveiligheid
Op woensdag 29 oktober organiseert Brandweer Brabant-Zuidoost 
‘Broodje Brandweer’ in de brandweerkazerne van Nuenen. Er is plek 
voor ruim 150 personen van 65 jaar of ouder. Kom een broodje bij de 
brandweer eten en ondertussen vertellen brandweermannen en -vrou-
wen over hun vak en krijgt u tips en adviezen voor een brandveilige 
woonomgeving. U kunt zich aanmelden  via de website www.broodje-
brandweer.nl Het loopt nog niet storm met de aanmeldingen vandaar 
deze herhaalde oproep. De kazerne mag vol.

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 23	september	2014	 Luistruik	2e	fase	-	oprichten	van	15	
    woningen, 4 garages en 11 tuinbergingen 
    (BOUWEN);
•	 25	september	2014	 Park,	ter	hoogte	van	nummer	61	tot	en	
    met 65 - rooien van 7 lindebomen (KAP);
•	 25	september	2014	 Berg	42,	5671	CC	-	wijzigen	van	het	gebruik	
    ten behoeve van het vestigen van een Yoga 
    praktijk (RO, afwijken van de bestemming);
•	 26	september	2014	 Eeuw	Driessestraat	3A,	5674	TN	-	plaatsen	
    van een dakkapel (BOUWEN).

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

Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij het college van burgemeester en wethouders is de volgende aan-
vraag om vergunning op grond van de A.P.V. en bijzondere wetten 
ingekomen:
•	 Aanvrager:	Carnavalsvereniging	de	Wetters	voor	het	schenken	van	

zwakalcoholhoudende dranken tijdens het prinsenbal op 8 no-
vember 2014 in M.F.A. “De Koppelaar” in Nederwetten;

•	 Aanvrager:	Stichting	intocht	Sinterklaas	Nuenen	voor	het	organi-
seren van de intocht van Sinterklaas in Nuenen op 16 november 
2014 met een ontvangst bij Het Klooster aan het Park;

•	 Aanvrager:	Sinterklaas	Comité	Nederwetten	voor	het	organiseren	
van een intocht van Sinterklaas in Nederwetten op 24 november 
2014 met een ontvangst bij M.F.A. De Koppelaar;

•	 Aanvrager:	Winkeliersvereniging	Winkelhart	van	Nuenen	voor	het	
organiseren van een winterfair op 7 december 2014 in de straten 
Park, Parkhof, Parkstraat, Boordseweg en De Smidse.

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.

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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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, 2 oktober 2014.

MEDEDELING OMTRENT INTREKKEN 
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
De aanvraag op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is door 
de aanvrager ingetrokken op:
•	 18	september	2014	 Berg	33,	5671	CA	-	wijzigen	van	de	
    bestemming ten behoeve van het vestigen 
    van een broodjeszaak 
    (RO, afwijken van de bestemming).

Tegen de intrekking van aanvragen voor een omgevingsvergunning 
kunnen geen formele (schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden 
ingediend.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend 
voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn ver-
zonden op:
•	 23	september	2014	 Park	1,	5671	GA	-	het	rooien	van	3	bomen	
    en 10 coniferen (KAP);
•	 29	september	2014	 Luistruik,	2e	fase	-	het	oprichten	van	30	
    woningen en 30 tuinbergingen (BOUWEN).
  
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	de	ondernemer	van	hotel	restaurant	De	Collse	Hoeve	is	een	

vergunning en ontheffing verleend i.v.m. het organiseren van een 
Gala Dinner Show John de Bever in een tent aan de achterzijde van 
voornoemd restaurant aan Collse Hoefdijk 24 (verzenddatum 25 
september 2014);

•	 aan	Toerclub	Nuenen	is	een	vergunning	verleend	voor	het	organi-
seren van een veldtoertocht “Dak van Brabant” op zondag 12 
oktober 2014 in het bosgebied in de omgeving van Nuenen (ver-
zenddatum 25 september 2014);

•	 aan	Honk-	en	softbalclub	Nuenen	is	medewerking	en	een	onthef-
fing verleend voor het organiseren van de diverse meerdaagse 
toernooien inclusief overnachtingen op het terrein van voornoem-
de club aan Lissevoort 6 in de weekenden van 3 tot en met 5 ok-
tober 2014, 10 tot en met 12 oktober 2014 en 17 tot en met 19 
oktober 2014 (verzenddatum 26 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
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor 
het onderstaande plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:
•	 22	september	2014		 Broekdijk	18,	5674	MN	-	veranderen	van	
    een varkenshouderij 
    (Omgevingsvergunning milieu).

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



  

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

Weekaanbiedingen 
van donderdag 2 t/m woensdag 8 oktober

________________________________________________________

A Spruiten
1/2 kilo 0,49

________________________________________________________

D Spruiten
1/2 kilo 0,49

________________________________________________________

Kastanje Champignons
per bakje 0,99

________________________________________________________

Gieserwildeman stoofperen
hele kilo 0,99

________________________________________________________

Blauwe druif lavallee
1/2 kilo 1,49

________________________________________________________

4 Seizoenen salade
250 gram 1,59

________________________________________________________

Perssinaasappels
10 stuks 1,99

Zaterdag 4 oktober 
Open huis en Demo’s

 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Knipkaart -
 actieweken

Broodjes bestellen? 
Gebruik onze App!

Shoarma pakket 
500 gram vlees, 5 broodjes
en bakje saus ............................6,95
Gevulde Kippendij
100 gram .........................................1,75
100 gr. Boterhamworst +
100 gr. Snijworst .....................2,25
Berliner Bol
per stuk ...........................................1,50
BRUISENDE ZATERDAG!
Kom zaterdag a.s. een kijkje 
nemen in onze werkplaats. 

Er zijn div. demonstraties over 
hoe wij werken!! Tot zaterdag!!

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

Rond de Linde 
iedere donderdag digitaal op

www.ronddelinde.nl 

Acties week 40: geldig van maandag 29 sept. t/m zaterdag 4 okt. 2014

Brood van de week
Woudkorn
    € 1,75
_____________________________________________________

6 Rozijnenbollen 
    voor slechts € 2,00
_____________________________________________________

Heerlijke roomboter
amandelstaaf
uit eigen bakkerij   € 4,00
_____________________________________________________

Nieuw: Herfstvlaai
 
   € 12,95
_____________________________________________________
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN

Bekijk ook onze webshop
www.slijterijvanlieshout.nl

Smeets
Jonge Jenever 1lt.€11,25

Cardhu 12y.
 Single Malt 0,7lt. €31,50

Bushmills 10y.
 Single Malt 0,7lt. €24,50

Stoneleigh, N.Z.
Sauvignon Blanc of  

Pinot Noir  
Per stuk nu €7,95  

Acties geldig van 2 oktober t/m 22 oktober  

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

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

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



•	 Kip	Knoflook	Speciaal
•	 Babi	Pangang
•	 Foe	Yong	Hai
•	 Indisch	rundvlees
•	 6	Chun	Kun	Loempia
•	 Kroepoek
•	 Bami,	Nasi	of	Rijst

€ 1750

Maandmenu 
Oktober

Afhaalmenu	voor	2	à	3	personen

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

Chinees Indisch Restaurant

DIT WEEKEND GEBEURD HET!
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

10 x 12

 

270H  Ronde de Linde
270H

Driessen
Eindhoven, Pietersbergweg 31, 040-2646645

It’s a man’s worldIt’s a man’s world

Gratis Parkeren in Mierlo!Follow Us on Facebook!Gratis WiFiTM

Winkelhart
 van Nuenen

Voirt     Parkstraat     Parkhof     Park     Boordseweg     Smidse

www.WinkelhartvanNuenen.nl

Winkelhart
 van Nuenen

Voirt     Parkstraat     Parkhof     Park     Boordseweg     Smidse

www.WinkelhartvanNuenen.nl

De bruisende zaterdag:
iedere 1e zaterdag van de maand

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

leuke attracties en entertainment.

Winkelhart
 van Nuenen

Voirt     Parkstraat     Parkhof     Park     Boordseweg     Smidse

www.WinkelhartvanNuenen.nl

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

Kijk voor een workshop bij 
jou in de buurt op 
www.rodekruis.nl/ehbokids 

Weet jij wat je moet doen bij vergift iging?

Lekker!

Neem maar 
een slokje

Volg de workshop EHBO aan baby’s en kinderen 
over de 7 meest voorkomende ongevallen.
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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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PUBLICATIE
Emigratie naar onbekend adres
Het college van Nuenen, Gerwen en Nederwetten maakt bekend dat uit onderzoek 
is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woonachtig is op het adres waar 
hij/zij in de BRP (Basisregistratie personen) stond ingeschreven. Zijn/haar persoons-
lijst is opgeschort met als reden “emigratie naar onbekend”. Dit betekent dat hij/zij 
daardoor formeel niet meer in Nederland woonachtig is.

Het betreft:
Naam Y. Dong  geboortedatum 11-12-1989
Naam W.F.J. Derksen geboortedatum 13-10-1987

Bezwaarschrift:
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartegen binnen zes weken een bezwaar 
worden ingediend. Indien bekendmaking aan een belanghebbende eerder dan deze 
publicatie heeft plaatsgevonden, is dat het moment waarop de termijn van zes weken 
ingaat. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

•	 de	naam	en	het	adres	van	de	indiener
•	 de	dagtekening
•	 een	omschrijving	van	het	besluit	waartegen	het	bezwaar	gericht	is
•	 de	gronden	van	bezwaar

Het bezwaar kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Post-
bus 10.000, 5670 GA Nuenen. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. 
Als er sprake is van een spoedeisende zaak kunt u tegelijkertijd een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de President van de Rechtbank in ’s-Hertogen-
bosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s Hertogenbosch.

VERVOLG VAN PAGINA 2

Vervolg van pagina 2

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leonie van Hoof en Hans Raaijmakers

Barisakker 72, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Gezellig Bockbierfeest    
bij Ons Dorp 
Op zondag 5 oktober vindt alweer de derde editie plaats van deze gezellige 
en bourgondische bockbiermiddag. Dit jaar met maar liefst negen bockbie-
ren van tap.

Martijn Hems van Café Ons Dorp legt 
uit: “Bockbier is een echt herfstbier 
dat vanaf eind september, begin okto-
ber verkrijgbaar is. Een tijd waar men 
na de zomer juist weer knus de gezel-
ligheid en warmte van een dorpscafé 
opzoekt. Daar past een bockbier pri-
ma bij. De afgelopen jaren hebben we 
deze middag steeds een beetje groot-
ser opgezet. Met dit jaar dus negen 
bockbieren van de tap. Verdeeld over 
het café en de binnentuin kan men bij 
een van de bars terecht voor een glas 
vol genot.”

Prima amusement
De bekende accordeonist Willem van 
der Heijden, die alleen al een garantie 
is voor gezelligheid, zorgt voor de mu-
zikale ondersteuning en natuurlijk 
wordt er ook voor een hapje gezorgd. 
“Een soort van mini festival om samen 
te genieten” besluit Martijn Hems. 
Steeds meer mensen weten een spe-
ciaalbier te waarderen en kunnen 
hiervoor ook de rest van het jaar bij 
Café Ons Dorp terecht. Met een vast 
assortiment van zestig bieren en een 
wisselende aanvulling van een twin-

- CAFÉ - 

Jac Clement ontvangt 
Vrijwilligers Onderscheiding 
van Gemeente Eindhoven
Afgelopen zondag ontving Jac Clement uit handen van de Eindhovense 
Wethouder Leny Scholten de Vrijwilligers Onderscheiding van de Gemeen-
te Eindhoven. Jac kreeg de onderscheiding voor zijn vele werk voor de EGS 
(Eindhovense Gehandicapten Sport). Vooral zijn inspanningen bij het 
onderdeel aangepast zwemmen gedurende vele jaren was aanleiding voor 
de uitreiking van de Onderscheiding.

Jac Clement, Voorzitter EGS Willem Ligtvoet en de Eindhovense Wethouder Leny Scholten.

Het eerbetoon was voor allen een gro-
te verrassing en de leden van de EGS 
moesten worden binnengeroepen om 
hun spelactiviteiten buiten te onder-
breken. De EGS houdt al jaren hun 
jaarlijkse bijeenkomst in de Schutshut 
van de Antoniusschut waarvan Jac 
ook een zeer gewaardeerd lid is.

De voorzitter van de EGS, Willem Ligt-
voet, had na de uitreiking nog een eer-
volle bekendmaking. De ALV van de 
gehandicaptensportvereniging had be-
sloten Jac een erelidmaatschap toe te 
kennen. Zichtbaar geroerd nam Jac na 
het officiële gedeelte de vele felicitaties 
in ontvangst.

tigtal verschillende bieren waaronder 
veel bieren van Nederlandse mi-
crobrouwerijen, komt het totaal op 
ruim 80 bieren. Daar zit voor ieder be-
ginnend of ervaren (speciaal)bierdrin-
ker altijd wel iets lekkers bij. 
Naast drie wat ‘bekendere’ bockbieren 
zoals Amstelbock, Brand dubbelbock 
en La Trappe Bock zullen er zes bock-
bieren van Nederlandse Microbrouwe-
rijen deze middag van de tap te proeven 
zijn. Deze selectie is in samenwerking 
met Hans Walravens van HetBiermo-
ment.nl tot stand gekomen. De bock-
bieren die we al kunnen vermelden zijn; 
de Ossebock van de Muifelbrouwerij 
uit Berghem, Houtgerijpte rook dub-
belbock van Duits en Lauret uit Vleu-
ten, de Veldwachter bock van brouwerij 
Maallust uit Veenhuizen en van de Re-
bels brouwerij uit ’s-Hertogenbosch de 
Satyr dubbelbock. 
Een mooie verscheidenheid aan boc-
ken, dus voor ieder wat wils maar ook 
voor de nieuwsgierige liefhebber een 
prima gelegenheid om juist eens een 
ander bockbier te proeven. De bock-
bieren worden deze middag in twee 
maten getapt, zo kan men desgewenst 
diverse verschillende proeven. 
De middag begint zondag 5 oktober 
om 14.00 uur en de toegang is gratis. 
Voor meer informatie kunt u terecht 
op www.CafeOnsDorp.nl of via 040-
8428879.

Diabetes Fonds 
zoekt nieuwe 
collectanten
Een bijdrage leveren aan de behande-
ling, genezing en preventie van diabe-
tes? Dat kan door collectant te worden. 
Het Diabetes Fonds is hard op zoek 
naar vrijwilligers, m.n. in Nuenen-
Oost, Noorderklamp, Laan ter Catten, 
Lyndakkers, Vallestap, Sleedoornlaan, 
Broekdijk en Eikelkampen en omge-
ving. Aanmelden kan bij Thieu van Ek-
kendonk, coördinator collecte in Nue-
nen, via t.vanekkendonk@onsnet.nu 
of via telefoonnummer 040-2842317.
De collecteweek is dit jaar van 26 okto-
ber tot 1 november. 
www.diabetesfonds.nl/collectant

Maatschappij van Welstand op 
bezoek in Nuenen
Op zaterdag 27 september stond een tienkoppige ploeg van gidsen en vrijwilli-
gers in het Vincentre klaar om ruim 60 gasten te ontvangen. Leden van de Maat-
schappij van Welstand en hun partners bezochten Van Gogh Village Nuenen. 

Weinigen zullen weten dat de ‘Maat-
schappij van Welstand’ in Nuenen een 
bijzonder lange geschiedenis heeft, 
die in 1836 is begonnen en tot vandaag 
voortduurt. De Maatschappij, kort-
weg Welstand genoemd, is opgericht 
in 1922. Het doel was om in het katho-
lieke zuiden de protestantse gemeen-
schappen op peil te houden en te laten 
groeien in omvang en ‘welstand’: de 
kerkbanken moesten gevuld blijven. 
De Maatschappij kocht landerijen en 
boerderijen in Noord-Brabant om 
deze te verpachten aan armlastige 
protestantse landarbeiders uit andere 
delen van Nederland. De huizen en 
boerderijen van de Maatschappij wer-
den ondersteuningen genoemd. Ds. 
Vincent van Gogh, de vader van de la-
tere Nuenense predikant ds. Theo-
dorus van Gogh, is van 1826 tot 1866 
algemeen secretaris van de Maat-
schappij geweest. 
Ook Nuenen kende een zestal onder-
steuningen, waarvan twee huizen nog 
steeds bestaan: Beekstraat 24 (uit 
1848) en Gerwenseweg 23 (uit 1863). 
Op Berg 27, links naast het Vincentre, 
stond tot 1969 de boerderij van Hui-
zing. Vincents vader, ds. Theodorus 
van Gogh, was districtsbestuurder van 
Welstand en bezocht regelmatig de 
huizen van de Maatschappij in Nue-
nen en omgeving. Hij moest er o.a. op 
toezien, dat er voldoende kinderen 
kwamen, de pacht werd betaald, het 
huishouden goed geregeld werd en 
men zondags naar de kerk ging. Men 
zegt dat Theodorus’ taak zo zwaar 

was, dat die tot zijn plotselinge overlij-
den heeft geleid, toen hij op 26 maart 
1885 dood neerviel op de drempel van 
de pastorie… 

In 1996 heeft de Maatschappij de pas-
torie aan de Berg gekocht van de Pro-
testantse Gemeente Nuenen. Uit die 
opbrengst kon de bouw van de Regen-
boog voor de helft gefinancierd wor-
den. In 1997 heeft Welstand de grond 
rond de begraafplaats De Roosdonc-
ken ter beschikking gesteld voor de 
noodzakelijke uitbreiding van het 
kerkhof. Het is dus duidelijk hoe sterk 
en hoe langdurig de band van de 
Maatschappij is met Nuenen.
Bij de recente presentatie van het boek 
Van domineeshuis tot Van Goghhuis, 
250 jaar pastorie” ontstond daarom 
het plan om met het gezelschap een 
dag naar Nuenen te komen. Met grote 
bewondering is het Vincentre be-
zocht, waar nog tot 10 oktober de ex-
positie ‘Kunstenaars in de pastorie’ 
loopt. De gidsen begeleidden de aan-
dachtige ‘Welstanders’ langs de zon-
overgoten Van Goghplekken en ds. 
Christien Crouwel bood gelegenheid 
om de pastorietuin en het atelier van 
Vincent te bezoeken. De geanimeerde 
dag werd ingetogen besloten met een 
versperdienst in het van Goghkerkje, 
dat nagenoeg dezelfde eerbiedwaardi-
ge leeftijd heeft als de Maatschappij, 
maar nog steeds in volle glorie schit-
tert. En de Maatschappij dan? Die on-
dersteunt nog steeds van harte vele 
maatschappelijke ‘goede doelen’.

Leden van de Maatschappij van Welstand tijdens het bezoek aan Nuenen.

Eenbes basisschool Sint Jozef 
opent haar deuren! 
Heeft u altijd al een kijkje willen nemen achter de klasdeuren van de basis-
school in Nederwetten? Wilt u meer weten over onze kleine kansrijke com-
binatiegroepen? Bent u op zoek naar een leuke, gezellige basisschool? Dan 
hebben we goed nieuws! 

Wij houden een inloopochtend op:
Vrijdag 31 oktober 2014
10.30-11.30 uur
Zaterdag 1 november 2014
10.30-11.30 uur.

Iedereen (ouders, kinderen, familiele-
den, kennissen enz.) is van harte wel-
kom! De koffie staat klaar!
De mogelijkheden tijdens de inloop-
ochtenden zijn:
•	 Rondleiding	door	een	leerkracht	of	

ouder

•	 Vragen	stellen	aan	een	leerkracht	of	
ouder

•	 Klassenbezoek	 tijdens	 een	 les	 (al-
leen op vrijdag)

•	 Maar	natuurlijk	is	het	ook	mogelijk	
om zelf rond te kijken

Bent u verhinderd op deze dag? Dan 
maken we graag een afspraak voor een 
kennismaking en rondleiding op een 
ander moment. Bezoek onze internet 
site voor contact informatie: 
www.sintjozefnederwetten.nl

Kledinginzame-
lingsactie voor 
mensen in nood
Op 4 oktober is er van 10.00 uur tot 
12.30 uur op het plein voor de Cle-
menskerk aan het Park een kledingin-
zamelingsactie. Er wordt gevraagd 
naar goede en bruikbare kleding, 
schoeisel, dekens en huishoudtextiel, 
liefst in gesloten plastic zakken.
Het geld dat de verkoop oplevert, gaat 
naar noodhulpprojecten die wereldwijd 
hulp biedt aan mensen in nood. Mensen 
die het slachtoffer zijn geworden van 
oorlog, natuurrampen honger of onder-
drukking. Er is dit jaar speciale aan-
dacht voor de situatie in Kenia. In 2011 
ontstond hier een ernstige hongersnood 
als gevolg van langdurige droogte. 
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   VACATUREBANK VRIJWILLIGERS
INSTELLING OMSCHRIJVING BENODIGDE TIJD / MEER INFO      
_________________________________________________________________________________________________________________________________
St. Vrijwillige Thuiszorg Vrijw. voor aanwezigheidshulp en praktische ondersteuning aan mantelzorgers i.o. 1 à 2 dagdelen p. wk.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Nationaal Ouderenfonds Nuenen Bestuursleden en vrijw. (o.a. om activiteiten op te zetten zoals breiclubs) maandag en/of donderdagmiddag
_________________________________________________________________________________________________________________________________
De Akkers (Archipelzorggroep) Vrijwilliger voor de Gasterij (gastvrouw-/gastheertaken) diverse tijden (in overleg)
 Onderst. bij maaltijden op verschillende afd. (affiniteit met dement.) ook weekend diverse tijden (in overleg)
 Organist voor begeleiding in de kapel op zondag 9.30-11.30 u.
 Bezoek- en wandelvrijwilligers + fietsvrijw. (samen met bewoner op duofiets) diverse tijden (in overleg)
 Vrijw. voor dagbestedingactiviteiten intern en extern  diverse tijden (in overleg)
 Vrijw. v. onderst. spelactiv: Sjoelen (ma of di: 19-21 u.), of  Kienen (vr. 14-16 u.) ma, di of vr.
 Vrijw. voor ondersteuning bij avondwake (o.a. koffie en thee verzorgen) op afroep, in overleg
 Koster/acoliet m/v, voor de ochtenden,  hoeft niet op zaterdag /zondag.  Tijd: 09.00-10.00 u.
 Transfervrijwilligers (halen en brengen naar activiteiten of Gasterij).  9.30-12.00 of 13.30-16.30 u.
 Gastheren/gastvrouwen voor de Inloop (evt. in combinatie met transfervrijw). 9.30-12.00 of 13.30-16.30 u.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Jo van Dijkhof (Archipelzorggroep) Vrijwilligers voor de Gasterij (gastvrouw-/gastheertaken) div. tijden, ook weekends
 Begeleiding voor de dagbesteding (v. externe deelnemers) dagdeel in overleg ma,wo,vr. 13.30-16.30 vr. 9.30-13.30u.
 Vrijwilligers voor het opzetten van spelletjesclubs (om de week) dinsdag van 14.00-16.00 u. 
 Begeleiding voor de bridgeavonden dinsdag van 19.00 – 23.30 u.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Kunstencentrum CAN Bestuursondersteuner (bij organisatorische zaken en activiteiten/evenementen) gem. 2 uur per week, in overleg
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Initiatiefgroep  Vrijwilligers gevraagd v. initiatiefgroep, o.a. bezoek verenigingen/behoeftepeiling tijden in overleg
“Nuenen Dementievriendelijk”
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Dorpsboerderij Weverkeshof gastheer/gastvrouw voor bediening aan de bar zaterdag en/of zondag, in overleg 9.45-13.30 of 13.30-17.00 u.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
St. Walburg tuinen  Tuinmannen/tuinvrouwen gevraagd voor het vrijwilligersteam v.d. Walburg-tuinen.  diverse tijden mogelijk
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Vrouwencentrum de Vlinder Werkgroeplid voor ontwikkelen/organiseren activ. v. inloopochtend en evenementen ca. 4 u./wk o.a. di 9.30-11.30 u.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Amnesty International Nuenen Lid voor de werkgroep (voorbereiden, organiseren en coördineren v. acties en activiteiten) in overleg
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Vluchtelingenwerk - LEVgroep Vrijwilligers m/v gevraagd voor maatschappelijke begeleiding vluchtelingen, en   2 dagdelen p. wk. in overleg
 Juridische begeleiders v. onderst. vluchtelingen bij asielprocedure en gezinshereniging 1-2 dagdelen p. wk. in overleg
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het Servicepunt - LEVgroep op Berg 22 in Nuenen (op werkdagen geopend 
van 8.30 - 12.30 uur of volgens afspraak. Tel. 040-2831675). U kunt ook de digitale vacaturebank bezoeken op: www.levgroep.nl. 
Nieuwe vacatures kunt u aanleveren via ismene.borger@levgroep.nl

VACATUREBANK
VRIJWILLIGERS week 18

St. Vrijwillige Thuiszorg
• Vrijw. voor aanwezigheidshulp en praktische 
ondersteuning aan mantelzorgers
• i.o. 1 à 2 dagdelen p. wk.
________________________________________
Kunstencentrum CAN
• Ateliermedew. tekenen/schilderen/grafiek/edelsmeed/
textiel/fotografie
• ca. 2 u. p. wk.
________________________________________
Nationaal Ouderenfonds Nuenen
• Bestuursleden en vrijw. (o.a. om activiteiten op te zetten 
zoals breiclubs)
• maandag en/of donderdagmiddag
________________________________________
De Akkers (Archipelzorggroep)
• Vrijwilliger voor de Gasterij (gastvrouw-/gastheertaken)
• diverse tijden (in overleg)

• Onderst. bij maaltijden op verschillende afd. (affiniteit 
met dement.) ook weekend
• diverse tijden (in overleg)

• Organist voor begeleiding in de kapel op zondag
• 9.30-11.30 u.

• Bezoek- en wandelvrijwilligers (diverse tijden mogelijk)
• diverse tijden (in overleg)

• Vrijw. voor dagbestedingactiviteiten intern en extern
• diverse tijden (in overleg)

• Vrijw. voor ondersteuning bij avondwake (o.a. koffie en 
thee verzorgen)
• op afroep, in overleg

• Koster/acoliet m/v, voor de ochtenden,  hoeft niet op 
zaterdag /zondag. 
• Tijd: 09.00-10.00 u.
________________________________________
Vluchtelingenwerk (LEVgroep)
• Vrijwilliger m/v gevraagd voor maatschappelijke 
begeleiding vluchtelingen. 
• 2 dagdelen p. wk. in overleg
________________________________________
IVN-Nuenen 
• De werkgroep scholengidsen vraagt Natuur(groot)ouders 
v. org. buitenprogramma
• 2 ochtenden p. jr. + voorber. 

Jo van Dijkhof (Archipelzorggroep)
• Vrijwilligers voor de Gasterij (gastvrouw-/gastheertaken)
• div. tijden, ook weekends

• Begeleiding voor de dagbesteding (v. externe 
deelnemers) dagdeel in overleg
• ma,wo,vr. 13.30-16.30 • vr. 9.30-13.30u.

• Vrijwilligers voor het opzetten van spelletjesclubs (om 
de week)
• dinsdag van 14.00-16.00 u.

• Begeleiding voor de bridgeavonden
• dinsdag van 19.00 - 23.30 u.
________________________________________
Kunstencentrum CAN
• Secretaris m/v voor het bestuur. Taken o.a. interne en 
externe communicatie
• gem. 4 uur per week, in overleg
________________________________________
Initiatiefgroep 
• vrijwilligers gevraagd v. initiatiefgroep, o.a. bezoek 
verenigingen/behoeftepeiling
• tijden in overleg
“Nuenen Dementievriendelijk”
________________________________________
De Soos
• Soos v. mensen met een beperking vraagt coördinator, 
penningmeester en vrijw. om de activiteiten te organiseren 
en begeleiden.
• do 18.45-21.45 u.+ i.o.
________________________________________
Dorpsboerderij Weverkeshof
• gastheer/gastvrouw voor bediening aan de bar zaterdag 
en/of zondag, in overleg
• 9.45-13.30 of 13.30-17.00 u.
________________________________________
St. Walburg tuinen 
• tuinmannen/tuinvrouwen gevraagd voor het 
vrijwilligersteam v.d. Walburg-tuinen. 
• diverse tijden mogelijk
________________________________________
St. Dwersverband
• div. vrijw. m/v gevraagd v. ondersteuning 
Verenigingenmarkt (b.v. bij op-/afbouw, 
ceremoniemeester, presentator, marktmeester, technicus, 
catering, veiligheidscoörd.) 
• zo 31/8
• stichtingdwersverband@onsbrabantnet.nl 

Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het Servicepunt 
- LEVgroep op Berg 22 in Nuenen. Dagelijks geopend van 8.30 - 12.30 uur of volgens afspraak tel. 040-2831675. 
Nieuwe vacatures kunt u aanleveren via ismene.borger@levgroep.nl

Uit d’n hoek…

WK-verhaal

Het WK. De toevoeging ‘voetbal’ is niet nodig. Spanje er uit, Engeland naar huis. 
Costa Rica, een aangename verrassing. Uruguay - Engeland, Spanje - Nederland 
waren meeslepende potten voetbal. Ik hoop dat Algerije, Iran, Ghana nog wat 
punten pakken. De hartstocht van vooral de Midden- en Zuid-Amerikaanse lan-
den is mooi om te zien. De cultuur en mentaliteit van een volk, terug te zien in 
het voetbal. Dat is bij geen andere sport zo sterk zichtbaar. Creativiteit in het 
moment, geen herkansing voor de voetballer.
 Eigenlijk ben ik wel een beetje voor België, al was het maar om Fellaini. 
Iedere keer als ik hem zie, moet ik aan Phil Lynott denken, de zanger en bassist 
van Thin Lizzy die in 1986 overleed. Fellaini is van 1987 dus een zoon kan het niet 
zijn. Ik moet hoognodig weer naar Thin Lizzy gaan luisteren. Met de vriendelijke, 
melancholieke stem van Lynott. Whiskey in the jar. Still in love with you. Don’t 
believe a word.
 De wedstrijden zijn de hoofdstukken, het WK is het boek.

Edwin Coolen

Er moet
nog een nieuwe 
versie's komen

week 18

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

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl
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WEVERSTRAAT 19 • NUENEN • TEL. 040 - 283 83 33

WWW.DEDIERENVRIENDNUENEN.COM

Graag tot ziens! Ewald en Daniëlle

Like onze Facebook pagina!

4 OKTOBER 
DIERENDAG
Op het hele assortiment 

10% KORTING 
en voor elke klant een kado!

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.

Zaterdag 4 oktober Demo-dag
COLLISTAR VISAGISTE

aanwezig van 10.15 - 17.00 uur

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

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

Aanbiedingen zijn geldig van donderdag 2 t/m zaterdag 25 oktober. (Niet in combinatie met andere aanbiedingen, OP=OP) Openingstijden | Ma. 10.30 - 18.00 | Di. Wo. Do. 9.00 - 18.00 | Vr. 9.00 - 20.00 | Za. 9.00 - 17.00

Bij besteding van € 65,- 
aan Lancôme producten 

krijgt u een miniatuur 
setje cadeau!

Bij besteding van € 55,- aan 
Collistar producten krijgt u een 
tasje luxe mini producten cadeau!

20%
KORTING

Op al uw 
aankopen 
van Lancôme

20%
KORTING

Op al uw 
aankopen 
van Collistar

NU

1995
Alle 

Lancôme 
mascara’s 

Spring er 
maar van afMag best

Kijk voor een workshop bij jou in de buurt op 
www.rodekruis.nl/ehbokids

Weet jij wat je moet doen bij een hersenschudding?
Volg de workshop EHBO aan baby’s en kinderen 
over de 7 meest voorkomende ongevallen.
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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 
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 oktober
WSV-wandeling

Woensdag 19.00 uur
Zondag 09.00 uur

Parkeerterrein Gemeentehuis,vijverzijde

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

van Dieren. 5 t/m 11 oktober Collecte 
Brandwondenstichting. 26 oktober tot 1 

november Collecte Diabetesfonds

t/m zondag 5 oktober
11.00-17.00 uur 

Expositie Atelier Nuenen 
pakt GROOOTS uit!

Het Rullen Hoveniers, Rullen 11-A Gerwen

Donderdag 2 oktober
20.15 uur 

Roué Verveer, ff wat anders
Het Klooster

Vrijdag 3 oktober
3-daagse honk- en softbaltoernooi, HSCN 
velden. 09.30 uur Gespreksgroep Oecu-

menische W.R. De Regenboog, Sportlaan 5. 
20.00 uur Kienavond Dorpshuis Lieshout

Zaterdag 4 en zondag 5 oktober 
Jaarlijkse Atelierroute Eindhoven/Nuenen
Diverse locaties 13.00 - 16.00 uur Atelier 

“De Bloemenmand” open huis dagen 
Oosterklamp 10 in Nuenen

Zaterdag 4 oktober
10.00-12.30 uur Kledinginzamelingsactie 

voor mensen in nood
plein voor de Clemenskerk Nuenen

Zondag 5 oktober
27e Vincent van Gogh-rit. Centrum Nuenen. 
Vanaf 12.00 uur Dierendag op Weverkeshof. 

11.00-17.00 uur. De Herfstdag in De Walburg 
Tuinen, optreden Keskedee. Boord 64 Nuenen

Zondag 5 oktober
14.00 uur Herfstwandeling Eckartdal IVN parkeerplaats 
hoofdingang Nuenenseweg in Eindhoven. 14.00 uur 
Bockbierfeest bij Café Ons Dorp. 14.00 uur 30 Jaar 
De Gerwense Dorpsmuzikanten D’n Heuvel Gerwen

Zondag 5 oktober
14.30 uur Marijn Brouwers, 

Bon Anniversaire. Het Klooster
15.30 uur Orgelconcert Tannie van Loon 

H. Clemenskerk Nuenen

Maandag 6 oktober
15.30-17.00 uur WLG Gerwen creatieve 

workshop. D’n Heuvel Gerwen
19.30 uur Info-avond over dementie

Gemeentehuis

Maandag 6 oktober
20.00 uur Kunstgeschiedenis 

door Ine Pels. 
Hofkamer van Franciscushof Lieshout 

Dinsdag 7 oktober 
20.00 uur Kienen bij de VrouwenVereni-

ging Nuenen-Gerwen 
Het Pleincollege. 

Woensdag 8 oktober 
Opening nieuwe bibliotheek 

door Wethouder Pero 

Donderdag 9 oktober
20.15 uur Hermitage, 

Alleen liefde kan u redden
Het Klooster

Zaterdag 11 en zondag 12 oktober
13.00-17.00 uur Kunst met een grote T

Centrum Nuenen

Zaterdag 11 oktober
20.00 uur Najaarsconcert Euphonia

parochiekerk in Aarle-Rixtel

Zondag 12 oktober
TCN veldtoertocht “Dak van Brabant” 
start vanaf het NKV terrein aan Wet-

tenseind

Zondag 12 oktober
8.30-10.00 uur ATB Toertocht “Dak van 

Brabant”. Wettenseind 20
14.00 uur Ierse sessie

Weverkeshof

Maandag 13 oktober
15.30-17.00 uur 

WLG Gerwen creatieve workshop 
ontmoetingsruimte D’n Heuvel Gerwen

Maandag 13 t/m vrijdag 17 oktober
 De Rietpluim viert haar 25 jarig bestaan.

Dinsdag 14 oktober
14.00 uur Hoe werkt een OV-chipkaart?

Dorpshuis Lieshout.
20.15 uur Wereldband, Playground

Het Klooster

Woensdag 15 oktober
19.30-22.00 uur Omgaan met dementie 

Goudvinkhof 12 LEVgroep

Donderdag 16 oktober
09.30 uur Computercafé van SeniorWeb 

Orde op de PC 
Bibliotheek Dommeldal, 

Jhr. Hugo van Berckellaan 18

17 t/m 20 oktober
Dorpsfeest in de vorm 
van kermisattracties

t.h.v. Cafe de Stam, Gerwen 

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA

Kerkberichten

Dankbetuiging

Wij willen u hartelijk bedanken voor de vele lieve 
brieven, kaarten, bloemen, telefoontjes en andere 
hartverwarmende medeleven bij het overlijden van 

ons mam en oma

Maria van Keulen-van der Velden

 Namens de
 kinderen, kleinkinderen 
2 oktober 2014, Nuenen en achterkleinkinderen.

Gezinsviering 
H. Clemenskerk 
Nuenen    
‘ik droom van...’
 
Kennismaking met de aanstaande 
communicanten!
 
Speciaal welkom aan de a.s. commu-
nicanten van Gerwen én Nuenen. Een 
speciaal jaar gaat voor jullie van start, 
jullie gaan er nog veel over dromen…!
 
‘ik droom van…’ is het thema van de 
voorbereiding. De komende tijd gaan 
jullie met andere kinderen en ouders, 
maar ook zeker met mensen van de 
kerk aan de slag om jullie voor te be-
reiden op jullie 1ste communie In het 
voorjaar van 2015. 
Wil je weten en zien hoe dit verloopt, 
kom dan naar deze viering, je bent van 
harte welkom! Het kinderkoor verzorgt 
de muzikale omlijsting. Zaterdag 4 ok-
tober 2014 om 18.30 uur in de H. Cle-
menskerk aan het Park in Nuenen.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten 
Zaterdag 4 oktober 18.30 uur: viering, 
kinderkoor, voorgangers pastoraal 
werkers J. Deckers en P. Peters.
Zondag 5 oktober 11.00 uur: viering, 
volkszang met klein koor, voorganger 
pastor I. Gijsberts.

Misintenties
Zaterdag 4 oktober 18.30 uur: Piet El-
zenga; Lies Noten-van Kemenade; Ine-
ke Hilberink (vanwege sterfdag); Lies 
Noten-van Kemenade (vanwege ver-
jaardag); Jo de Haas-van der Hamts-
voort (vanwege verjaardag en sterfdag); 
Marijn Zandboer.
Zondag 5 oktober 11.00 uur: Mina 
Swaanen; Jan en Miet Dijstelbloem-
Knoops; Diny van Zon-van de Ven; Jo-
han en Oda van Kemenade-Pepers; An-
toon Vereijken; Riet Slippens-van Gils; 
Wil Crooymans; Lotte van Rooij en Leo 
van Hevelingen; Toos Lijten-van Kes-
sel; Jo Cuijpers-Coppens; Aly Dören-
berg-Engbersen; Narda Renders-de 
Koning; Jacques Hamers (vanwege 
trouwdag); overleden ouders de Vries-
Tonneyk; Miriam Raessens; René Ha-
vermans; Johan Slegers en familie; 
Toon van Grotel (vanwege sterfdag).

Mededelingen
Vanaf deze week is de zondagsviering 
in de H. Clemenskerk in Nuenen weer 
om 11.00 uur!

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 5 oktober 09.30 uur: viering, 
parochiekoor, voorgangers werkgroep-
leden.

Misintenties
Tina van Hoof; Karel Foolen; Anneke 
Mouwen; Bert Sengers.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 5 oktober 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorgangers werk-
groepleden.

Misintenties
Bert van den Biggelaar; Annie van den 
Biggelaar-van der Putten; Riek van der 
Putten-Sanders.

Mededeling
In Van Week tot Week is een fout ge-
slopen. De gezinsviering op 4 oktober 
is niet in Gerwen, maar in Nuenen.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 5 oktober. Voorganger: ds. C. 
Crouwel. Medewerking van het Re-
genboogkoor o.l.v. I. de Graaff. Er is 
kindernevendienst voor kinderen van 
de basisschool en jongerenviering in 
de Jeugdruimte. De collecte is voor 
een project in Israël. Om 19.30 uur is 
er een Taizé-viering in het Van Gogh 
Kerkje. Open Huis op donderdag van 
10.00-12.00 uur. U bent van harte wel-
kom voor ontmoeting bij een kop kof-
fie of thee! Meer informatie over acti-
viteiten 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 2 okt. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, Feest van de H. En-
gelbewaarders. 
Vrijdag 3 okt. Eerste vrijdag van de 
maand; 17.30 uur H. Lof; 18.30 uur H. 
Mis, votiefmis van het H. Hart van Je-
zus; gedachtenis van H. Theresia van 
het Kind Jezus, maagd. 
Zaterdag 4 okt. 07.15 uur H. Mis, 
daarna uitstelling tot 9.00 uur. Eerste 
zaterdag van de maand, votiefmis van 
het Onbevlekte Hart van Maria; ge-
dachtenis H. Franciscus van Assisië. 
Zondag 5 okt. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, 17de zondag na Pinksteren; 
kinderzegen. 
Maandag 6 okt. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 H. Mis, H. Bruno, belijder. 
Dinsdag 7 okt. 17.30 uur H. Lof; 18.30 
uur H. Mis, Feest van de H. Rozen-
krans; gedachtenis van H. Marcus, 
paus en belijder. 
Woensdag 8 okt. 07.15 uur H. Mis, H. 
Brigitta van Zweden, weduwe; ge-
dachtenis H. Sergius, Bacchus, Mar-
cellus en Apulejus, martelaren. 

Najaarsconcert 
Euphonia
Op zaterdag 11 oktober organiseert ge-
mengd koor Euphonia uit Aarle-Rixtel 
haar najaarsconcert. Verder werken 
hieraan mee Sine Nomine uit Aarle-
Rixtel en het Stedelijk Helmonds Se-
nioren koor uit Helmond. Aanvang 
20.00 uur in de parochiekerk in Aarle-
Rixtel. Na afloop is er een samenzijn bij 
conferentiecentrum de Couwenberg.

De Krakenburg 
is op zoek naar 
vrijwilligers 
Zorgboerderij de Krakenburg is op 
zoek naar vrijwilligers voor het ver-
voer van kinderen van school/huis, 
naar de boerderij en van de boerderij 
naar huis. De dagen waarop vervoer 
nodig is zijn van dinsdag tot en met 
vrijdag, soms op zaterdagen. De tijden 
waarop gereden moet worden, zijn in 
overleg. Affiniteit met de doelgroep is 
belangrijk.

Voelt u zich geroepen, dan kunt u con-
tact opnemen met Gertie Verhagen, 
Zorgboerderij de Krakenburg, Olen 
50, 5674 PJ Nuenen, Tel: 0499-477162, 
Email: info@krakenburg.nl

Club Spaaractie Jan Linders

Leergeld Nuenen
Op zaterdag 4 oktober tussen 10.00 en 
15.00 uur is de Stichting Leergeld 
Nuenen c.a. aanwezig in de super-
markt Jan Linders. Tijdens deze laat-
ste actiedag zal een team van de stich-
ting nog eens extra uw aandacht 
vragen voor het doel van Leergeld. 
Een van de 4 zuilen, waarin klanten 
naar zijn of haar keuze munten (één 
munt per € 10,- boodschappen), kun-
nen deponeren, is van Stichting Leer-
geld. 
Regelmatig vragen ouders financiële 
en materiële hulp voor hun kinderen, 

omdat zij de bijdragen voor school en 
club niet kunnen bekostigen. Dat kan 
zijn voor een opgeknapte fiets, een op-
geknapte- computer of laptop, vergoe-
ding schoolboeken, studiekosten, 
maar ook het deels betalen van een 
sportcontributie, deelname aan een 
CAN-cursus of muzieklessen. Immers 
het motto van Leergeld is: alle kinde-
ren mogen meedoen! Voor het nood-
zakelijke budget is Leergeld voor 100% 
afhankelijk van donaties van particu-
lieren en bedrijven. 
www.leergeldnuenen.nl
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Misschien vind jij het wel 
leuk om ook lid van HSCN 
te worden, nou dat kan 
best hoor, kom er maar 
eens kijken met je papa 
of mama, je bent altijd 
welkom. Maar naast al dat 
sporten zijn we ook gezellig spelletjes wezen spelen op de Natio-
nale Burendag, die dit jaar weer gevierd werd bij de Dorpwerk-
plaats en dit jaar zelfs samen met de speeltuin de Kievit. 
Je hoort wel we hebben weer veel te vertellen, dus kijk vlug deel 
twee op onze site. En voor nu zeggen we:

“Dag Luuk, Dag Saar, kushandje en zwaaien maar!”
Lees verder op www.luukensaar.nu | Deel 24.2

 “Luuk en Saar sport en spel”
Deel 24.1 

Hallo Lindekids, het lijkt wel of we het steeds drukker krijgen!
Afgelopen weekend zijn we wel naar twee dingen geweest.
Op de foto’s kun je zien wat we allemaal gedaan hebben, maar je wilt 
vast en zeker ons verhaal ook lezen? Nou dat kan hoor! Op de site, 
maar dat weet je inmiddels wel denk ik. Afgelopen zondag zijn we bij 
het Ad Scheepers Honk -en Softbal toernooi geweest.

Nou dit was echt Vet cool 
hoor! (ja zo zeggen ze dat in 
Amerika).
De jongste spelers spelen 
daar Beeball, de meisjes aspi-
ranten softbal en de grotere 
jongens pupillen honkbal, 
nou dat was echt iets voor 
Luuk!

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

Deze week:
met Luuk & Saar

met Luuk & Saar

Hoi Sander.
 

Luuk wel hoor, 
maar Saar 

weet het nog niet. 

Sander van Hengel  18 jaar
Club Sam fan!

Zijn jullie ook voor PSV?

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.

BTW voordeel bij aankoop Windak dakkapel
BLADEL - Windak dakkapellen uit Bladel is gespecialiseerd in onderhouds-
vrije polyester dakkapellen. Alle dakkapellen worden volgens de wens van 
de klant op maat gemaakt en in één dag gemonteerd. In de maand oktober 
is het extra aantrekkelijk om een Windak dakkapel aan te schaffen. 

Advertorial

 
0% BTW kortingsactie
Naast het belastingvoordeel op arbeids-
werkzaamheden profiteert u in heel de 
maand oktober 2014 tevens van een flin-
ke BTW korting. U betaalt namelijk deze 
maand geen BTW. Enige voorwaarde om 
in aanmerking te komen voor de BTW 
korting is dat u de showroom in Bladel 
bezoekt. De Windak adviseur leidt u graag 
rond langs de diverse modellen zodat u 
inspiratie op kunt doen voor uw woning. 
Meer informatie over deze actie vindt u op 
de website van Windak dakkapellen.

De showroom van Windak is gevestigd 
aan de Nijverheidsstraat 16 in Bladel en 
is op werkdagen geopend van 9.00 uur 

tot en met 17.00 uur. Op zaterdag is de 
showroom open van 9.00 uur tot 13.00 
uur. Wilt u liever na de openingstijden 
langs komen? Dat kan ook. Maak dan 
een afspraak met een adviseur via de 
website: www.windak.nl of bel Windak 
op 0497-388062.

Kinderboekenweek
Hoera! Feest!
De Kinderboekenweek bestaat 60 jaar. 
Daarom is dit jaar het thema ‘Feest’. 
Ook in kinderboeken wordt flink ge-
feest. Denk maar eens aan al die boe-
ken over verjaardagen, Sinterklaas, 
Suikerfeest, schoolfeestjes enzovoort. 
Pippi Langkous maakt van iedere dag 
een feest en ook in de boeken van 
Toon Tellegen wordt flink gevierd. Er 
is een bekend spreekwoord: het leven 
is een feestje, maar je moet zelf de slin-
gers ophangen. De Kinderboeken-
week is dit jaar van 1 tot 12 oktober en 
de bibliotheek zorgt voor een aantal 
leuke activiteiten.
Ben je tussen 6 en 12 jaar, dan is de 
Versier-jezelf-app iets voor jou. Stuur 
een te gekke foto van jou verkleed als? 
Mooi, lelijk, apart of sprookjesachtig 
naar nuenen@bibliotheekdommeldal.
nl. Kijk hiervoor op de site van de bi-
bliotheek. Er zijn mooie posters mee 
te winnen.
De Biebfeestquiz is een verrassend par-
cours met in totaal 10 lees- en feestop-
drachten. De vragen en opdrachtjes 
gaan over alles wat met feesten en le-
zen te maken heeft. Voor de kinderen 
(midden en bovenbouw basisschool) 
ligt een speelformulier klaar in de bi-
bliotheek. Ook hier zijn mooie prijzen 
mee te winnen.

Denken en doen tijdens 
Vredeswandeling
Afgelopen zondag heeft een groep van ongeveer 30 mensen een vredeswan-
deling gemaakt door Nuenen. De wandeling was georganiseerd door de ker-
kelijke werkgroepen voor ontwikkelingshulp en vrede (ZWO en MOV) van 
de Nuenense kerken, ter gelegenheid van de landelijke Vredesweek (21-28 
september). 

Onder de wandelaars was onder an-
dere Onno Groustra van de landelijke 
vredesbeweging PAX (www.paxvoor-
vrede.nl) en bijv. een student en mos-
lim uit India, die net toevallig Nuenen 
aan het verkennen was. Het goedge-
mutste gezelschap werd muzikaal be-
geleid door een accordeonist. Er is uit-
gelegd wat Bart de Ligt voor ons 
betekent heeft. Er is een vredesgedicht 

voorgedragen in het Houtrijk park on-
der begeleiding van cello. Er zijn peti-
ties getekend van PAX en Amnesty 
International. Er is gezocht naar het 
Amnesty beeldje in 't Klooster. Den-
ken werd gecombineerd met doen on-
der een heerlijk herfst zonnetje.
Voorafgaand aan de wandeling was er 
een oecumenische vredesdienst in het 
kerkelijk centrum De Regenboog. 
Hierin trad ook het jongerenkoor Jo-
canto op. Het centrale thema was ‘Wa-
pen je met vrede’. De dag heeft ons veel 
momenten van inspiratie opgeleverd in 
een wereld waar veelvuldig wapens van 
vernietiging worden gebruikt.
 Marijn Brouwers zingt 

Aznavour in Het Klooster 
Een bijzondere voorstelling voor jong en oud, ‘Bon Anniversaire’, naar het 
gelijknamige liedje ‘Een fijne verjaardag’. Theatertalent Marijn verrast met 
zijn eigentijdse programma, ter gelegenheid van de 90e verjaardag van 
Charles Aznavour. 

Samen met pianist Marc-Peter van 
Dijk heeft hij uit het enorme repertoi-
re van zanger en schrijver Aznavour 
(zo’n duizend liedjes) een selectie ge-
maakt op inhoud, tekst en gevoel en 
deze zo letterlijk mogelijk vertaald. De 
voorstelling is verrassend, omdat ie-
der liedje een verhaal vertelt en Marijn 
het met veel gevoel en expressie 
brengt. Hij acteert erbij en zet de sfeer 
fantastisch neer. Je waant je meteen in 

Parijs. Daar is hij zelf drie keer ge-
weest om inspiratie op te doen voor 
dit programma. De andere inspiratie-
bron was tante Nel; zij gaf hem op 
14-jarige leeftijd het boekje ‘poètes 
d'aujourd'hui’. 

“Herken je de liedjes?” vraagt hij aan 
zijn publiek. Nee, en dat hoeft ook 
niet. Je hoeft Aznavour niet te kennen. 
“Ik vind het heel leuk” vertelt een jon-
ge vrouw, “dat het in het Nederlands 
is. Waar hij over zingt is heel herken-
baar”. Het nummer ‘She’ wordt ‘Jij’ en 
‘Formidable’ wordt ‘Jij bent voor mij 
de ware’. 

Marijn en Marc-Peter zijn ‘formida-
ble’. In de try-out in Het Klooster 
speelt er ook een trompettist mee. 

Zondag 5 oktober 2014 om 14.30 uur
Kaartjes kosten € 16,50, inclusief pau-
zedrankje.
Reserveren kan via www.hetklooster.
org of via telefoonnummer 040-
2843399 van maandag tot en met vrij-
dag tussen 13.30 uur en 17.30 uur.

Welpen Scouting Lieshout-
Mariahout worden ‘waterproof’ 
Het water in de jungle wordt verontreinigd door een stel schatzoekers. De 
motor van de boot lekt olie en dat is ook in de Talaab poel terecht gekomen. 
Malchi heeft daardoor moeite met ademen…….. Met deze informatie namen 
de welpen van Scouting Lieshout-Mariahout, afgelopen zaterdag 27 sep-
tember, deel aan verschillende opdrachten tijdens de Jungledag 2014. Een 
regionaal scouting event op het terrein van Center Parcs ‘Het Meerdal’.

Inge Migchels jongleert op het touw, 
terwijl de andere welpen van Scouting 
Lieshout-Mariahout aandachtig toe-
kijken.

Enthousiaste 
Rabobank-
medewerkers 
steken handen uit 
de mouwen

Het Rabobankteam dat in Nuenen aan 
de slag gaat.

Snoeien in Gerwen.

Boeken kaften in de Sint Jozefschool in 
Nederwetten.

 
Doel van de opdrachten was om on-
derdelen voor een waterfilter te verza-
melen, zodat het water gefilterd en de 
olie uit de Talaab poel verwijderd kon 
worden.
De 8 verschillende opdrachten vereis-
ten moed, inzicht, sportiviteit, door-
zettingsvermogen en kracht. Allemaal 
eigenschappen waar de welpen regel-
matig mee bezig zijn tijdens de weke-
lijkse opkomsten. Water kwam in alle 
opdrachten terug en was een duidelij-
ke verbinding tussen de verschillende 
opdrachten. 

Scouting Lieshout-Mariahout heeft 
speltakken voor alle leeftijden. Op 
woensdagavond is de opkomst voor de 
Scouts (11 tot 16 jaar), vrijdagavond 
voor de Welpen (7 tot 11 jaar) en za-
terdagmorgen voor de Bevers (5 tot 7 
jaar). 
Interesse? Kom tijdens een opkomst 
eens kijken bij de blokhut van Scou-
ting Lieshout-Mariahout bij Sport-
park ‘t Luytelaar aan de Herendijk (in-
gang bij parkeerplaats voetbalveld) of 
neem contact op met Jessie Aalders 
(06-41946418).

Wij zijn superblij 
met de geboorte van 

KARA
Geboren 30-09-2014 in Dubai

Dochter van 
Michel & Nicky 

de Kramer - Karremans

Kleindochter van 
Frans en Loes 
Karremans - Manders

Gezellige drukte  
in Kernkwartier
Afgelopen zaterdag 27 september was 
het gezellig druk bij de knuffelfarm in 
winkelcentrum kernkwartier. Veel be-
zoekers, jong en oud, vermaakten zich 
goed met de biggetjes, geit, kippen, 
jonge hondjes, cavia’s, kuikens en ko-
nijnen die in grote manden stonden 
opgesteld en die geaaid en geknuffeld 
konden worden. De winkeliers van het 
overdekte winkelcentrum zorgen er-
voor dat er elke laatste zaterdag van de 
maand iets te doen is. 
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Dierendag

Gevarieerd programma op 
Weverkeshof
Dierendag is op 4 oktober. Maar op zondag 5 oktober is er voor kinderen van al-
les te doen op Weverkeshof. Vanaf 12.00 uur staat er een schminkteam klaar om 
de kinderen te schminken. Dus welk dier zal dat worden? Ook staan er levens-
grote gezelschapsspelletjes. Iedereen groot of klein kan hier aan meedoen. Er 
worden gratis dierenkleurplaten voor de kinderen beschikbaar gesteld, kleur-
potloden zijn aanwezig.
Vanaf 14.30 uur zorgen muziekleraar Carel Janssen en volgelingen met zang en 
gitaarmuziek voor een weergaloze muzikale omlijsting op Weverkeshof. En ook 
dat staat in het teken van dieren. Het vermaarde Poppenkast Theater Kris Kras 
speelt drie voorstellingen: om 14.00 uur, 15.00 uur en 16.00 uur. Entree is gratis. 
Hugo van Berckellaan 5 Nuenen. www.weverkeshof.nl 

Nuenense 
kunstenaars   
in Atelierroute 
Eindhoven
Komend weekend 4 en 5 oktober is de 
jaarlijkse Atelierroute Eindhoven en 
omgeving. Zo'n 80 professioneel beel-
dend kunstenaars stellen hun atelier 
open. Belangstellenden zijn welkom 
tussen 11.00 en 17.00. Te zien zijn 
schilderijen, keramiek, wandobjecten, 
grafiek enz.

In Nuenen zijn bezoekers welkom bij:
Marijke Fast  - Wilgenstraat 11
Ruimte in beeld - Dubbestraat 9a
Mart de Brouwer - de Huufkes 34
Paula Groote-Versteegen - Hoekstraat 56
Riki Rooijakkers - Broeckelaan 1
Gertje Roosen - Refeling 21
www.atelierroute.dse.nl

Keramiek beeldje van Marijke Fast.

Hermitage   
in Het Klooster
Op donderdag 9 oktober speelt de 
Gentse formatie Hermitage (B) hun 
programma Alleen De Liefde Kan U 
Redden in Het Klooster. In 2011 won 
Hermitage de publieksprijs op het 
Amsterdams Kleinkunst Festival.
Aanvang 20.15 uur. Toegangskaarten 
à € 17,50 inclusief een pauzedrankje, 
te bestellen via www.hetklooster.org 
of telefonisch reserveren maandag tot 
en met vrijdag tussen 13.30 uur en 
17.30 uur via 040-2843399.

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

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Lage rente maakt       
nu kopen aantrekkelijk
De (bijna) historisch lage rente maakt het kopen van een woning op dit moment 
zeer aantrekkelijk. Leuk als die uitspraak niet uit de mond van een makelaar 
komt, maar uit de richting van een consumentenplatform. Olaf Geysendorpher, 
directeur van het financiële consumentenplatform Wegwijs, heeft berekend dat 
de gemiddelde rentelast is gedaald naar het niveau van 1999. 

Op basis van data van CBS en Kadaster en eigen gegevens komt Wegwijs tot de 
conclusie dat een huizenkoper in het tweede kwartaal van dit jaar gemiddeld 677 
euro aan rentelasten betaalde. Dat is net zo veel als aan het einde van 1999. Uit-
gangspunt in de berekening is een 10 jaar vaste bruto hypotheekrente. Ter vergelij-
king: in 2008 was een nieuwe eigenaar gemiddeld 1148 euro per maand kwijt aan 
rentelasten, ruim 47% van een modaal inkomen. In mei van dit jaar was een huizen-
koper met een modaal inkomen zo’n 26% kwijt aan de rentelasten voor de woning.

De lage rentestand verzacht de pijn van de verplichte maandelijkse aflossing 
aanzienlijk, stelt Geysendorpher in het interview dat hij gaf aan NVMagazine, 
het blad van de NVM. Het is daarom nu een uitgelezen moment om te kopen of 
een hypotheek over te sluiten, zeker omdat de economie weer lijkt aan te trek-
ken. En dat kan weer betekenen dat zowel de rente als de woningprijs op termijn 
gaat stijgen en daarmee de situatie voor kopers weer iets minder gunstig maakt.

Ook voorzitter Michaël van Straalen van MKB Nederland zegt in het makelaars-
blad: “De dynamiek op de woningmarkt komt langzaamaan terug. Het is nu tijd 
voor kopers om in te stappen.” Hij bekijkt het uiteraard wat breder dan de consu-
mentenvoorman. Als de bouw weer op gang komt, geeft dat immers een gewel-
dige impuls aan de binnenlandse economische activiteit, aldus Van Straalen. Het 

waarschuwende woord in de NVM-uitgave komt van onze 
eigen NVM-voorzitter Ger Hukker. Ook hij ziet welis-

waar herstel, maar nog geen reden voor al te hard jui-
chen. “Er moet nog heel wat gebeuren voor er sprake 
is van een fundamenteel herstel van de woningmarkt.”

Eerlijke financiële voorwaarden voor starters en zzp’ers, 
een gezonde verhouding tussen kopen en huren en aan-
dacht voor voldoende nieuwbouw om aan de groeiende 

toekomstige vraag te kunnen voldoen, noemt hij als be-
langrijke aandachtspunten. Ik sluit me daar graag bij aan. 

Dat neemt niet weg dat de consument die nu voordeel 
meent te kunnen plukken van een snelle beslissing, 
dat uiteraard vooral niet moet laten. Het is zeker tijd 
om je goed te oriënteren op het aanbod en je eigen 
financiële situatie goed in ogenschouw te nemen.

Stichting ‘De Inhaalslag’  
zoekt grond voor thee kwekerij
Mensen met een achterstand nemen het heft in eigen handen om aan werk 
te komen. De stichting heeft als doel om extra inkomen alsook extra kansen 
te creëren voor mensen met een achterstand. Zij doen dit door de verkoop 
van thee. Het bijzondere is dat het initiatief voor dit plan nu eens niet is 
bedacht door dure reïntegratiebedrijven met goedbetaalde managers. De 
Inhaalslag gaat zelf biologische kruidenthee kweken. Zij vraagt aan mensen 
in Nuenen een klein stukje grond voor de Theekwekerij.
 
Inhaalslag
Op initiatief van iemand uit de ge-
meente Nuenen met een indicatie so-
ciale werkplaats -die momenteel ook 
een studie rechten volgt- is de Stich-
ting “De Inhaalslag” opgericht. De ini-
tiatiefneemster speelt in op de partici-
patie wetgeving. Ze wil mensen met 
een beperking, met een indicatie so-
ciale werkplaats of bijstandsgerechtig-
den het heft in eigen handen geven. 
Voor deze mensen is het in deze tijd 
moeilijk om aan het werk te komen. 
De stichting heeft als doel extra inko-
men te creëren voor mensen die zich 
aansluiten. Ze doen dit door de ver-
koop van thee. Ze zoeken enthousias-
te mensen die mee willen doen. Daar-
toe voeren ze momenteel gesprekken 

met allerlei organisaties in Nuenen. 
Op deze manier kunnen mensen 
werkervaring op doen en zichzelf ont-
wikkelen door hun kwaliteiten opti-
maal te benutten. 

Stukje grond gevraagd 
Wie heeft er een klein stukje grond te 
leen of pacht? De Inhaalslag denkt dat 
ze met 100 m2 een mooie Theetuin-
kwekerij kan opstarten. Ook zoekt De 
Inhaalslag klein kweekmateriaal, zoals 
een tuinsproeier, een kruiwagen, 
kweekbakken of kweekpotjes. Onder 
de gulle donateurs verloot De Inhaal-
slag een jaar lang verse muntthee.
 
Stichting ‘De Inhaalslag’, 06-40859050 
Stichtingdeinhaalslag@outlook.com

Burendag
Een letterlijk en figuurlijk heerlijke dag. En een dag met een ‘gouden’ randje, van-
wege 't lekkere zonnetje! Zó vierden de bewoners van de Hugo-Brouwerhof hun 
burendag op zondag 28 september in de ‘Luistruik’, het pand naast hun deur.
22 Ouderen genoten van 't uitje, maar vooral van elkaar en werden verwend met 
vlaai, 'n drankje en een hapje. Zo gezellig bij elkaar te zijn, gaf toch 'n extra cachet 
aan zo'n dag. De saamhorigheid kwam zeker tot uiting, met 'n praatje, gedeelde 
ervaringen en medeleven. En het gezamelijke "proost"!!
Zeer voor herhaling vatbaar! DANK aan allen, die dit mogelijk maakten! 

Jacks & Porsche bij Crooijmans
Op vrijdagavond 3 oktober presenteren 2 'dressmen' onze collectie winter-
jacks van de merken: State 0f Art - Mc Gregor - Tenson - Gaastra - Cast Iron 
- Vanguard - Jupiter en Stones.

Door de vele variaties in jacks en jas-
sen hebben wij voor alle weertypes en 
gelegenheden de juiste voor u.
Mart & Pascal showen ze allemaal, 
terwijl u kunt genieten van een hapje 
en een drankje.

Verder hebben wij deze avond nog een 
bijzondere auto in onze winkel, 
namelijk een Porsche 356 B La Carre-
ra Panamericana Coupé uit 1959.

La Carrera Panamericana
Deze Porsche 356 B La Carrera Pana-
mericana Coupé heeft een lange race-
historie. Toen State of Art-oprichter 

Albert Westerman zijn eerste meters 
maakte op het circuit, was het in deze 
auto. Niet alleen het type, maar daad-
werkelijk déze auto voorzien van een 
rode lak die geprepareerd was voor 
het circuit. Hij reed hiermee onder 
andere op circuits als Zandvoort en 
Spa-Francorchamps. Toen State of Art 
in 2010 met twee teams aan La Carre-
ra Panamericana meedeed, is deze 
auto volledig omgebouwd en gepre-
pareerd voor deelname aan deze 
gevaarlijke maar mooie klassieker.

Graag verwelkomen wij u op deze spe-
ciale avond.

 

Gezelligste winkel 
van Nuenen 
Winkelstraten gaan steeds meer op el-
kaar lijken. Heel veel mensen vinden 
het jammer dat die gezellige winkels 
van zelfstandige ondernemers ver-
dwijnen. Hoogste tijd om die gezellige 
winkels die er nog wel zijn in de schijn-
werpers te zetten en te laten zien dat 
ze wel degelijk bestaansrecht hebben.

Winkeliers die de ‘gunfactor’ hebben 
kunnen zich nu aanmelden voor de der-
de editie van de Verkiezing van de Ge-
zelligste Winkel in de gemeente via 
www.gezelligstewinkel.nl. Ook inwo-
ners van de gemeente Nuenen, Gerwen, 
Nederwetten kunnen via deze website 
hun favoriete winkel nomineren.

Net als bij de vorige twee edities van 
de verkiezing is KiKa de maatschappe-
lijke partner. Zij ontvangen tijdens de 
Award Uitreiking een mooie cheque. 
www.gezelligstewinkel.nl

Oprichting Bijna Thuis Huis 
Nuenen - hulp gezocht!
Door Nannie van den Eijnden

Op 6 maart jl. berichtten we in deze krant dat het Bijna Thuis Huis in Son 
haar deuren wilde openen voor gasten uit Nuenen. Ben Klasens, mede-
oprichter en voormalig bestuurslid van dat hospice stelde aan de Nuenense 
huisartsen de vraag of zij bereid zouden zijn voor het bezoeken van hun 
patiënten naar Son te komen. Het antwoord daarop was “Nee”. Ben kreeg 
onverwacht de wedervraag of hij een Bijna Thuis Huis op wil richten in Nue-
nen. Dat wil hij graag doen. 

Ben had eerst een oriënterend ge-
sprek met wethouder Weijmans van 
Sociale Zaken om te kijken of er 
draagvlak is bij de gemeente. De wet-
houder steunt dit burgerinitiatief. Hij 
wil graag faciliteren en participeren. 
Meedenken bijvoorbeeld, over het 
vinden van een geschikte locatie, bui-
ten de woonwijken, zodat er geen be-
staande bestemmingsplannen hoeven 
te worden gewijzigd. 

De volgende twee stappen die Ben 
gaat zetten, zijn: 1. Het betrekken van 
de kerkgemeenschappen en inwoners. 
Het is de bedoeling dat het een geza-
menlijk initiatief wordt, zoals destijds 
in Son. Toen kwam het hele dorp in 
actie en bood vrijwillig hulp aan op al-

lerlei manieren. 2. Een bestuur vor-
men en plannen maken. 

Hij zoekt nu vijf bestuursleden: een 
voorzitter, secretaris, penningmeester 
en twee algemene bestuursleden met 
ervaring in de zorg. Daarnaast zoekt 
hij vrijwilligers, die zorg willen verle-
nen aan het bed, in huis, tuin en keu-
ken, gastvrouwen en -heren en coör-
dinatoren. Tevens heeft hij financiële 
middelen nodig en tot slot werkelijk 
alles wat er nodig is om het huis in te 
richten. 
Wie voelt zich geroepen om samen 
met Ben dit prachtige project vorm te 
geven? Belangstellenden kunnen een 
email sturen naar: bijnathuishuisnue-
nen@gmail.com
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‘Lets’ ontmoet bewoners van De Akkers

Burendag 2014! En Lets is te gast 
bij ‘De Akkers’
Afgelopen zaterdagochtend ontvingen bewoners van De Akkers Lets- leden 
van de kring Nuenen in de ‘Gasterij’. Onder het genot van een kop koffie en 
iets lekkers startte er een programma dat werd aangeboden door leden van 
Lets-Nuenen.

IVN-fotowedstrijd 
voor de jeugd
In het kader van haar 40-jarig jubileum 
organiseert het IVN een fotowedstrijd 
voor jongeren met een verwijzing naar 
de letters IVN: In de Vrije Natuur. Er 
zijn 2 categorieën: t/m 12 jaar en 12 
t/m 18 jaar. De onderdelen waarop fo-
to’s door een jury worden beoordeeld, 
zijn: compositie, helderheid en origi-
naliteit. De prijswinnaars worden be-
kend gemaakt op het jubileumfeest 
van de IVN op 8 november in Het 
Klooster. De foto’s zullen die dag ten-
toongesteld worden en zo mogelijk 
ook in de bibliotheek. Zie www.ivn.nl/
afdeling Nuenen voor eisen en criteria.

De voorzitter Daan Verbaan gaf info 
over wat Lets doet: het onderling rui-
len van diensten, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van een fictief betaalmiddel, 
dat apestaartjes (@@@) heet. Voor-
beeld: “Henk helpt Anke met de tuin, 
Anke doet boodschappen voor Jan en 
Jan repareert een fiets voor Karien.”
Daarna werd geluisterd naar het ver-
haal van Mevrouw Tiny de Louw over 
het leven in het Gerwense Alvershool 
zo’n 50/60 jaar geleden. Zij vertelde 

over het leven destijds in een buurt-
schap vol ‘bijnamen’ van buurtgeno-
ten, zoals Martha Kuus. Ze besloot 
haar verhaal door te zeggen wat het 
grote verschil is met vroeger: “dat je 
tegenwoordig niet meer ‘achterom’ 
kunt als je mensen bezoekt”….sluit 
ook mooi aan bij de ‘Burendag’. Er 
volgden nog verhalen in kleinere 
groepjes verteld door leden van Lets 
en dat riep bij de meesten eigen herin-
neringen en verhalen op.

Ingezonden brieven
In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst 

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

Gemeenteraad die zijn eigen vlees gaat keuren?
De gemeenteraad gaat op 16 oktober a.s. beslissen of hij zal instemmen met een voorstel 
van een drietal oppositiepartijen( Combinatie, PvdA en CDA) om een raadscommis-
sie, bestaande uit drie raadsleden, in te stellen die een enquête gaat voorbereiden naar 
het KAFI-onderzoek, dat moet leiden naar een raadsonderzoek nu het rapport open-
baar is geworden. Immers de onderste steen moet boven komen, werd door de meerder-
heid van de raad op 26 juni jl. geroepen. Maar de coalitiepartijen, een krappe meerder-
heid in de raad, is eigenlijk nog niet toe aan dit onderzoek, omdat zij eerst het 
onderzoeksresultaat van het OM/Rijksrecherche af willen wachten. Afgezien daarvan 
kan men zich afvragen of de raad en het college nu niet de schijn op zich laden, dat dit 
lijkt op het keuren van eigen vlees. Immers zij zijn collectief verantwoordelijk en dus 
aanspreekbare partijen in deze onverkwikkelijke zaak. Zij, raad en college, zijn in 
meerderheid leden, die ook al in de recente voorgaande raadsperioden en colleges zit-
ting gehad hebben, zouden nu over hun eigen eventuele fouten en nalatigheden moeten 
gaan oordelen? Verwacht dan niet dat dan de onderste steen boven zal komen, zoals 
burgemeester Houben dat zo graag zou willen. Logischer zou het zijn, dat een onafhan-
kelijke enquêtecommissie, buiten deze raad en college om, deze onverkwikkelijke zaak 
gaat aanpakken. Want dan pas kan de onderste steen naar boven gehaald worden.

Rens Kuijten, Nuenen

Verkeersborden in Nederwetten
Wie Nederwetten binnenrijdt via de verschillende toegangswegen, wordt via borden 
op twee bepalingen gewezen die voor heel het dorp moeten gelden. Het eerste bord laat 
weten dat er ter plaatse een wegsleepregeling van kracht is. Er valt echter nergens een 
wacht-, stop- of parkeerverbod te ontdekken. Zou die wegsleepregeling dan alleen ten 
uitvoer worden gebracht als je je auto dwars op de weg parkeert? Of is het een extra 
service van de gemeente die jouw voertuig wegsleept als je onverhoopt met panne komt 
te staan? Een andere reden kan ik niet bedenken. 
Het andere bord geeft aan dat je je begeeft in een 30 km zone. Deze waarschuwing is 
uiteraard bedoeld om de verkeersveiligheid in Nederwetten te verhogen. Menig auto-
mobilist en motorrijder rijdt echter zó hard, dat het bord kennelijk niet opgemerkt 
wordt. Met name in de Hoekstraat wordt die maximum snelheid vaak ruimschoots 
overschreden. Snelheden van 70 km of meer zijn geen uitzondering. Na een drempeltje 
in de weg ontvouwt zich blijkbaar een prachtig raceparcours - een recht stuk nog wel - 
en pas een heel eind verder komt het volgende oneffenheidje. Zelfs iemand met de erg-
ste vorm van drempelvrees zet zich hier makkelijk overheen. Dit gegeven nodigt veel 
automobilisten en motorrijders klaarblijkelijk uit om even flink gas te geven. De zij-
straten, waaruit ook verkeer kan komen, vormen geen enkele aanleiding om vaart te 
minderen. Ze worden niet eens opgemerkt. Omdat de Hoekstraat geen trottoir heeft, 
moeten dus ook voetgangers gebruik maken van de rijweg. Het betreft veelal ouderen 
en kinderen die onverhoedse bewegingen kunnen maken. Behalve voetgangers maken 
ook fietsers veelvuldig gebruik van de weg. Ook zie je vaak paarden met hun berijders 
in de Hoekstraat. Het behoeft geen betoog, dat het hardrijden gevaar oplevert voor 
mensen die zich te voet of op de fiets of te paard door de Hoekstraat verplaatsen. Zoals 
zo vaak moeten er blijkbaar eerst ongelukken gebeuren, voordat er maatregelen getrof-
fen worden die dit kunnen voorkomen of die de kans daarop op z’n minst kunnen ver-
kleinen. De 30 km bordjes alléén hebben aantoonbaar weinig nut. Wellicht is het een 
goed idee om als noodoplossing aan weerszijden van de straat strobalen te plaatsen 
die - in afwachting van adequate maatregelen - enig soelaas kunnen bieden.

Jacques van Broekhoven, Nederwetten

Ontslag
SP Nuenen ontvangt met regelmaat berichten van ongeruste inwoners uit Nuenen. In 
navolging van de ingezonden brief vorige week betreffende een ongeruste zorgvrager 
van de thuiszorg willen nu een brief plaatsen van een recent ontslagen thuiszorgme-
dewerker. Is u hetzelfde overkomen, dan horen wij dit graag.
“Vier jaar ben ik werkzaam als thuiszorgmedewerker, eerst bij de organisatie Archi-
pel en de laatste drie jaar bij T-zorg. Werk, wat ik ontzettend graag doe, iedere dag ga 
ik met plezier naar mijn werk. Je bouwt een band op met de mensen, geeft hulp waar 
nodig en ondersteunt hen in datgene wat niet meer door de mensen zelf kan worden 
gedaan. Het zijn ook in de zorg onrustige tijden, maar toch ben ik verrast. Ik heb een 
tijdelijk contract, dit was het derde tijdelijke contract bij dezelfde werkgever. Nu ben 
ik ontslagen. Ik ben niet meer nodig….Het ergste vind ik nog de manier waarop. Eén 
telefoontje, je contract wordt niet verlengd, niks geen persoonlijk gesprek, niks geen 
uitleg. Wel nog een brief waarin staat dat mijn contract niet wordt verlengd en dat ik 
zelf een afspraak moet maken om mijn werkspullen in te leveren, doe ik dat niet dan 
volgt er een boete van € 150,-. Dat was het. Als ik bij mijn cliënten kom, moet ik ze zelf 
vertellen dat ik niet meer kom, ze zijn niet op de hoogte gesteld. Sommige mensen 
huilen, wisten van niks. Tot vandaag hebben deze mensen nog niet gehoord wie er 
komt, als ik niet meer kom. Ik weet het ook niet dus die onzekerheid blijft. Mensen 
maken zich zorgen en stellen mij de vragen. Komt er dan iedere keer iemand anders? 
Ik hoop niet dat ik dezelfde hulp krijg toen jij op vakantie was, die wist niet eens hoe 
een stofzuiger werkte. Hoe moet het dan tot januari, voor die tijd zou toch niets veran-
deren? Vragen waarop ik geen antwoord weet. Het enige wat ik weet, is dat ik ontsla-
gen ben en velen met mij. Het gaat mij zeer aan het hart, voor mezelf omdat ik een 
hele leuke baan had, maar zeker ook voor de cliënten. Een ding is zeker, werken in de 
thuiszorg is mijn passie en ik hoop dat ik weer een nieuwe baan vind. Ook na 1 janu-
ari hebben de mensen hulp nodig. Zeker nu ouderen langer thuis blijven wonen.” 
(naam thuiszorgmedewerker bekend bij SP Nuenen)
Wilt u reageren op deze ingezonden brief, dan kan dit via de mail nuenen@sp.nl

Rianne van de Ven, organisatiesecretaris SP Nuenen.

Beste Nuenenaren,
Zoals velen in Nuenen ontvang ik voor televisie, telefoon en internet de diensten van 
Ons Net Nuenen (onsbrabantnet). Ik ben hier niet tevreden mee, sinds juni heb ik last 
van haperend beeld en soms ook haperend geluid of een harde kras in het geluid. 
Soms is het zo erg dat een voetbalwedstrijd niet meer normaal te volgens is zonder de 
nodige ergernissen.
Ik heb meerdere keren contact gehad met de klantenservice van Ons Net. Wat ik te 
horen krijg is: Wij meten bij u verlies op de kabel, kunt u een rechtstreekse nieuwe 
kabel aansluiten van het modem naar de Amino, u moet de Amino updaten, u moet 
resetten, de stekker uit het stopcontact halen en daarna weer aansluiten. We kunnen 
een monteur langs sturen en als blijkt dat het probleem bij u in huis ligt dan moet u 
de monteur zelf betalen. Telkens krijg ik hetzelfde advies, als ik bel met Ons Net. Ik 
krijg ook van Ons Net het gevoel dat ik de enige ben die dit probleem heeft. Ik kom er 
echter bij toeval achter dat er meerdere mensen in Nuenen en Eindhoven zijn die 
kampen met ditzelfde probleem. Er zijn zelfs mensen die alle kabels, modem en Ami-
no hebben laten vervangen en nog steeds hetzelfde probleem hebben.
Graag kom ik in contact met inwoners van Nuenen die ook te maken hebben met ha-
perend beeld van hun televisie, ik zou al deze klachten gezamenlijk willen aanbieden 
bij Ons Net (onsbrabantnet) zodat er serieus naar dit probleem gekeken gaat worden. 
U kunt mailen naar jose_raaijmakers@hotmail.com 

José Raaijmakers, Nuenen

Positief opvoeden voor 
gescheiden ouders:
Omgaan met de gevolgen van een (echt) scheiding gaat niet altijd vanzelf. 
De Cursus Positief opvoeden voor gescheiden ouders is bedoeld voor ouders 
die net gescheiden zijn en die willen leren omgaan met de veranderingen 
die een echtscheiding met zich meebrengt.

Cursus Positief opvoeden voor 
gescheiden ouders
Vindt u het moeilijk om de draad weer 
op te pakken na de scheiding, om te 
gaan met de stress die de scheiding 
met zich meebrengt? Vraagt u zich af 
hoe u uw kind op een positieve manier 
kunt helpen om te gaan met de gevol-
gen van de scheiding? Hoe u beter 
kunt communiceren met uw ex-part-
ner, zodat conflicten zoveel mogelijk 
worden opgelost? De cursus Positief 
opvoeden voor gescheiden ouders 
helpt u om hier op een positieve ma-
nier mee om te gaan.
De Cursus van Triple P is voor ge-
scheiden ouders met kinderen in de 
leeftijd van 0 tot 16 jaar. In de 5-6 bij-
eenkomsten leert u vaardigheden voor 
het omgaan met de veranderingen als 
gevolg van de scheiding: het verwer-
ken van emoties, het ontwikkelen van 
een eigen probleemoplossend vermo-
gen en het hanteren van conflicten. 
Ook leert u om een goede balans tus-
sen werk, gezin en ontspanning te vin-
den. Tijdens de bijeenkomsten wordt 
gebruik gemaakt van een DVD met 
filmpjes van situaties uit de praktijk en 
met een werkboek waarmee u vanaf 
de eerste bijeenkomst thuis aan de 
slag gaat.
De bijeenkomsten worden vanaf eind 
september ingepland in de Westwijzer 
in Helmond, en/of op de Berg 22c LEV 
locatie Nuenen. Kosten voor deze cur-
sus inclusief werkboek en CD zijn € 45,-.

Aanmelden kunt u via de mail bij:
Monique van Kemenade: Monique.
vankemenade@levgroep.nl tel: 0493-
352500; Sanne Hurkmans: Sanne.
hurkmans@levgroep.nl tel: 0492-
598989; Joost Douwes: Joost.dou-
wes@levgroep.nl tel: 040-2831675; 
Liesbeth Schobers: Liesbeth.Scho-
bers@levgroep.nl tel: 040-2831675. Of 
via telefoonnummer: 0492-598989 of 
040-2831675. Voorafgaand aan de 

cursus vindt er een intakegesprek 
plaats. 
Eind oktober gaat de training Kind en 
Scheiding van start (voorheen 'Ge-
deeld Verdriet' genaamd) voor kinde-
ren van groep 7 + 8 van het basison-
derwijs en klas 1 + 2 van het voortgezet 
onderwijs.

Positief opvoeden werkt!
Positief Opvoeden volgens de metho-
de Triple P is meer dan 30 jaar geleden 
ontstaan in Australië. Het programma 
is gebaseerd op vele jaren van onder-
zoek naar de opvoeding en de ontwik-
keling van kinderen en tieners. Kijk 
voor meer informatie op: 
www.positiefopvoeden.nl

Tot slot was er een loterij, waarbij 10 
winnaars producten of diensten van 
Lets konden winnen. De komende pe-
riode gaan Letsleden bijvoorbeeld een 
winnares ophalen en met haar op een 
Nuenens terras een kop koffie drin-
ken. Een andere winnaar kan uitzien 
naar een fijne handmassage.
Al bij al een heel geslaagde ochtend en 
‘Lets’ bedankt ‘De Akkers’ voor haar 
gastvrijheid.
www.letsnuenen.nl

Open dagen bij  
De Bloemenmand 
in Nuenen
Atelier ‘De Bloemenmand’ houdt na 
een onderbreking van een jaar weer 
haar open huis dagen op zaterdag 4 en 
zondag 5 oktober van 13.00 - 16.00 uur. 

Tijdens deze middagen staan er een 
aantal voorbeelden van de stukken die 
u kunt maken. Maar het geldt dat uw 
eigen creativiteit fijn is maar niet 
hoeft.
Er zijn weer een aantal leuke work-
shops waaraan u kunt meedoen en 
ook de cursus bloemschikken is weer 
aanwezig maar nu gespreid over het 
hele seizoen. Voor het najaar kunt u 
een keuze maken uit een kruidenkrans 
en een herfstmand. De kersttijd wordt 
begonnen met een fraaie adventskrans 
en later volgen de workshops voor de 
kerstdagen. Met Pasen is het alweer 
bijna lente en dan wordt het natuurlijk 
een vrolijk paasstuk. Ook vogels zijn 
van de partij, al komen deze niet uit 
het zuiden gevlogen.
Atelier ‘De Bloemenmand’ is geves-
tigd aan Oosterklamp 10 in Nuenen 
en is telefonisch bereikbaar op tel. 
040-2834192.

Annemijke wint kaartjes 
Toverland met pleegzorgprijsvraag 
Combinatie Jeugdzorg was op zondag 31 augustus aanwezig op de Vereni-
gingenmarkt in Nuenen met een pleegzorgstand. Naast het geven van infor-
matie over pleegzorg en het uitdelen van kleurplaten en ballonnen aan kin-
deren, konden er vier toegangsbewijzen voor Attractiepark Toverland 
gewonnen worden door een aantal vragen over pleegzorg goed te beant-
woorden. Uit alle goede inzendingen is een winnaar geloot en dat is Anne-
mijke Kraaijeveld uit Nuenen. Ze was erg blij met haar prijs. Bij het over-
handigen van de prijs aan Annemijke en haar broer Joél, bleek dat deze 
familie in het verleden ook pleegkinderen heeft opgevangen. Geen wonder 
dat ze alle vragen over pleegzorg goed hadden beantwoord!

Meer weten over pleegzorg? 
Maandelijks organiseert Combinatie 
Jeugdzorg een informatieavond. Tij-
dens deze avond worden alle kanten 
van pleegzorg op een heldere en rea-
listische manier belicht en vertelt een 
ervaren pleegouder over de eigen er-
varingen. De eerstvolgende informa-
tieavond is op donderdag 9 oktober 
van 20.00 tot 22.00 uur, bij Combina-
tie Jeugdzorg aan de Nuenenseweg 4 
in Eindhoven. Deelname is vrijblij-
vend en verplicht u tot niets. U kunt 
zich hiervoor aanmelden bij Triangel, 
het centrum voor pleeggezinnen van 
Combinatie Jeugdzorg via (040) 245 
1945 of triangel@combinatiejeugd-
zorg.nl. Hier kunt u ook een informa-
tiepakket aanvragen.
www.pleegzorg.nl
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Uitzendingen LON-TV
Met gastpresentator Vince van Alphen

Vanaf zondag 5 oktober NIEUW in 
de uitzending van LON-TV:
•	 Open	dag.	Kinderdagverblijf	Kiddies	

bestaat	10	jaar.
•	 MatchMentor,	een	project	van	de	LEV-

groep	waarin	 jongeren	ondersteuning	
krijgen	van	vrijwilligers

•	 Don	Croonenberg	presenteert	zijn	nieuwste	boek:	TanTan	
•	 Nuenen	West,	voorbereidingen	in	volle	gang.
•	 Nieuw	raadslid,	Ton	Vereyken	
•	 Biljartvereniging	Apollo	viert	50-jarig	jubileum	
•	 Bevrijdingsherdenking	
Gastpresentator	is	Vince	van	Alphen.	Hij	is	op	de	open	dag	van	de	LON	ge-
kozen	tot	‘beste	jeugdpresentator’.

Dit	programma	wordt	dagelijks	uitgezonden	om	11.00,	14.00,	17.00,	19.00,	
21.00	en	23.00	uur.	De	programma’s	zijn	ook	te	bekijken	via	de	site:	www.
omroepnuenen.nl.	Heeft	u	een	idee	of	een	tip	voor	een	reportage?	Wij	ho-
ren	graag	van	u!	Onze	studio	in	het	Klooster	is	dagelijks	geopend	van	10.00	
tot	12.00	uur.	Loopt	u	gerust	even	binnen.	Of	stuur	een	e-mail	naar:	
tv@omroepnuenen.nl.

Orgelconcert Tannie van Loon      
in Nuenen

Tannie	 van	 Loon	 studeerde	 achter-
eenvolgens	 schoolmuziek,	 piano	 en	
orgel	 aan	 het	 Brabants	 Conservato-
rium	in	Tilburg,	bij	Ton	Demmers	(pi-
ano)	en	bij	Bram	Beekman	(orgel).	In	
het	 kader	 van	 de	 2e	 fase	 opleiding	
voor	orgel	volgde	zij	 tevens	 interpre-
tatielessen	bij	Ewald	Kooiman,	Ad	van	
Sleuwen,	Theo	Jellema	en	Eric	Lebrun	
in	Parijs.
Tannie	treedt	regelmatig	op	als	soliste,	
begeleidt	op	diverse	koren	en	is	vaste	
organiste	 van	 de	 Maria	 Presentatie-

kerk	in	Aalst.	Ook	in	de	bekende	Eind-
hovense	 concertserie	 ‘Muziek	 in	 de	
Cathrien’	 verzorgt	 zij	 regelmatig	 de	
orgelbegeleiding.	 Voor	 de	 Brabantse	
Orgelfederatie	heeft	Tannie	medewer-
king	verleend	aan	een	aantal	cd-opna-
mes	 van	 bijzondere	 instrumenten	 in	
Brabant.	In	de	afgelopen	jaren	heeft	zij	
orgelconcerten	 gegeven	 in	 de	 kathe-
dralen	van	Den	Bosch,	Brugge,	Brus-
sel,	de	Grote	kerk	in	Breda,	de	Univer-
siteitskerk	 St.	 Mary	 the	 Virgin	 in	
Oxford,	de	Severikirche	 in	Erfurt,	de	

 

De fysiotherapeut

Jean-Pierre Bergmans, (sport)fysiotherapeut, manueel therapeut, 
Met dank aan Kiki van Rutte, (oedeem)fysiotherapeute.

www.fysiotherapienuenen.nl 

Oncologie en training
Eind	jaren	negentig	werd	rust	gezien	als	de	beste	aanpak	voor	patiënten	die	her-
stelden	na	behandeling	vanwege	kanker.	Onderzoek	toont	echter	aan	dat	juist	
een	intensief	trainingsprogramma	de	lichamelijke	conditie	en	de	kwaliteit	van	
leven	bij	deze	patiënten	sterk	verbetert.	

De	 laatste	decennia	zijn	de	behandelmethoden	voor	kanker	enorm	verbeterd.	
Kanker	is	hiermee	voor	velen	geleidelijk	veranderd	van	een	onafwendbaar	dode-
lijke	ziekte	in	een	behandelbare	aandoening.	De	behandelingen	die	hiervoor	in-
gezet	worden	(operatie,	bestraling,	chemotherapie,	hormoontherapie	en/of	im-
munologische	therapie)	zijn	echter	zwaar	en	eisen	hun	tol.	
Het	 klachtenpatroon	 kan	 zich	 uiten	 in:	 verminderde	 beweeglijkheid	 van	 ge-
wrichten,	 verminderde	 spierkracht,	 vermoeidheid,	 conditieverlies,	 spannings-
klachten,	pijn,	stug	littekenweefsel,	huidveranderingen	en	lymfoedeem.

Er	zijn	verschillende	fasen	waarbij	training	effectief	is.
In	de	curatieve	fase	is	alles	gericht	op	het	bestrijden	van	de	kanker.	De	behande-
ling	richt	zich	op	de	specifieke	hulpvraag.	Tevens	is	uit	meerdere	wetenschap-
pelijke	onderzoeken	gebleken	dat	training	tijdens	de	medische	behandeling	van	
kanker	verval	van	spierkracht	en	uithoudingsvermogen	tegengaat.	Het	 lijkt	er	
ook	op	dat	negatieve	bijwerkingen	op	lange	termijn,	zoals	vermoeidheid,	minder	
kans	krijgen	door	vroegtijdige	training.	Daarom	is	het	zinvol	om	ook	tijdens	de	
medische	 behandelingen,	 voor	 zover	mogelijk,	 gedoseerd	 en	 verantwoord	 te	
trainen.	De	diversiteit	in	bijwerkingen	van	de	chemotherapie	maken	deskundige	
begeleiding	 in	 deze	 fase	 van	 de	 behandeling	 noodzakelijk.	 Het	 trainingspro-
gramma	wordt	voortdurend	aangepast	aan	de	fitheid	van	de	patiënt	in	deze	be-
handelfase.	Daarnaast	 kan	met	 speciale	 taping	misselijkheid,	 lymfoedeem	 en	
uitgebreide	littekenvorming	worden	verminderd.

In	de	herstelfase	gaat	het	om	het	herwinnen	van	(bewegings-)	functies,	kwaliteit	
van	leven	en	het	herwinnen	van	controle.	Als	de	patiënt	na	een	succesvolle	be-
handeling	van	de	kanker	genezen	is	verklaard,	zijn	er	soms	wel	blijvende	gevolgen	
zoals	 bewegingsproblemen	 of	 vermoeidheid.	 Goede	 nazorg	 is	 dan	 belangrijk.	
Oncologische	 fysiotherapie	 kan	 in	dat	 geval	helpen	middels	 een	 trainingspro-
gramma	en	begeleiding	bij	het	hervatten	van	sport	en	werk.

Dom	 van	 Wenen,	 Het	 Klooster	 in	
Melk	en	de	Thomaskirche	in	Leipzig.	
Het	 karakteristieke	 orgel	 in	 de	 Nue-
nense	 Clemenskerk	 biedt	 alle	 moge-
lijkheden	 voor	 een	 bijzonder	 pro-
gramma	 met	 (laat)romantische	
werken	van	o.a.	Edward	Elgar,	Théo-
dore	Dubois	en	Flor	Peeters.

Bevrijdingsevent Brassband Vooruitgang en de Lindespelers:
‘Nuenen zal het zich lang heugen…’
Op zaterdag 18 oktober geven Brassband De Vooruitgang en toneelvereni-
ging De Lindespelers uit Nuenen gezamenlijk een bevrijdingsevent in Het 
Klooster, getiteld: Nuenen zal het zich lang heugen… 
	
Aan	 de	 hand	 van	 ooggetuigenversla-
gen,	muziek	en	beelden	wordt	het	pu-
bliek	 meegenomen	 naar	 het	 Nuenen	
van	de	oorlogsjaren	1940-1944.	 In	de	
voorstelling	proberen	De	Vooruitgang	
en	De	Lindespelers	deze	periode	mu-
zikaal	en	op	 toneel	 te	verbeelden.	De	
nadruk	zal	hierbij	liggen	op	de	gebeur-
tenissen	rond	de	bevrijding	van	Nue-
nen,	Gerwen	en	Nederwetten	 in	sep-
tember	 1944,	 nu	 70	 jaar	 geleden.	 De	
voorstelling	zal	ruim	een	uur	duren.
Binnenkort	 in	 Rond	 de	 Linde	 meer	
aandacht	voor	dit	bijzondere	project.
Bevrijdingsconcert	 ‘Nuenen	 zal	 het	

Geniet jij ook zo 
mee met Keskedee 
Wellicht heb je een eerdere oproep 
om mee te zingen, in deze krant 
gemist. Niet erg, je kunt altijd bin-
nenlopen om mee te repeteren op 
woensdagavond. Repetitietijden in 
Het Klooster/Le Pair-zaal; van 
19.00-20.30 uur. Er wordt nu gestart 
met het verder uitbreiden van het 
kerstrepertoire met liederen uit 
Venezuela, Polen, in het Swahili, 
Oekraïne, Rusland en nog veel meer. 
Dus wat let je…? 

Geplande optredens:
•	 5	 oktober:	 Herfstdag	 in	 de	 tuinen.	

De	Walburg	Tuinen	in	Nuenen
•	 26	 oktober:	 Afrikadienst	 Regen-

boogkerk	in	Nuenen
•	 23	 december:	 Kerstoptreden	 Pep-

pelrode	in	Eindhoven
•	 In	optie:	Kerstoptreden	Clemenskerk	

in	Nuenen	 /	 Jo	 van	Dijkhof	 in	Nue-
nen/Joris	Wensboom	in	Den	Bosch.

Voor	2015	staan	ook	alweer	flink	wat	
opties	open:	een	optreden	in	Helvoirt,	
een	 optreden	 Korenfestival	 Mooi-
KoorMan,	Doetinchem,	een	optreden	
tijdens	 het	 Volkorenfestival	 in	 Aar-
schot	België	 en	 eenFlashmob	boven-
toonzingen	 in	 Stiftung	 Insel	 Hom-
broich	 in	 Hombroich	 Duitsland.	
Kortom:	 daar	 moet	 je	 als	 zanger	 of	
zangeres	bij	zijn!	www.keskedee.nl

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

Wat is het leukste 
restaurant 
Tot	en	met	22	oktober	kan	er	in	de	ge-
meente	Nuenen	c.a.	gestemd	worden	
om	te	bepalen	wat	het	Leukste	Restau-
rant	van	de	gemeente	is.	Bij	welke	res-
taurants	voelen	de	 inwoners	zich	het	
meeste	 thuis?	 Stemmen	 kan	 nu	 via	
www.restaurantverkiezing.nl

Inkomsten voor Pink Ribbon
Pink	 Ribbon	 is	 als	 maatschappelijk	
partner	 opnieuw	 aan	 de	 Verkiezing	
van	 het	 Leukste	 Restaurant	 verbon-
den.	 Indien	 men	 bij	 het	 uitbrengen	
van	een	stem	zelf	actief	toestemming	
geeft	voor	het	ontvangen	van	nieuws-
brieven	van	partners	wordt	er	door	de	
organisatie	 €	 0,05	 overgemaakt	 aan	
Pink	Ribbon.	Dit	goede	doel	ontvangt	
de	cheque	bij	de	Award	Uitreiking.
www.restaurantverkiezing.nl

Op 5 oktober vindt het inmiddels al weer derde orgelconcert plaats op het 
gerestaureerde Smits-Vermeulenorgel in de H. Clemenskerk in Nuenen. 
Deze keer zit Tannie van Loon uit Eindhoven aan de toetsen. De aanvang is 
15.30 uur en de toegang is gratis met een vrijwillige bijdrage na afloop.

LINDEBLAADJES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(MEDISCH) PEDICURE 
Anouk van Dijkhuizen. Ge-
specialiseerd in reumati-
sche en diabetische voe-
ten. Bel voor een afspraak 
040-2834576.

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

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

JOS COOLEN
Voor al uw 

stucadoorwerk
Tel. 06 - 21 89 56 72

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

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

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

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

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

Zie ook www.vtzgeldropnuenen.nl

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

Telefoonnummer 040-2862395 of 040-2844005

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
30 JAAR
ERVARING

5 OKTOBER VLOOI-
ENMARKT Sporthal Tivo-
li Eindhoven, Geert Groote-
straat 72. 9-16 uur. € 2 p.p. 
Bomvol. 06-20299824.

LINDESPELERS ver-
huurt kleding. Ook voor 
themafeesten. Zoekt u iets 
speciaals? Elke dinsdag-
avond van 19.00 tot 20.00 
uur. Geldropsedijk 50a. Kijk 
ook op www.lindespelers.nl

OPENLES TEKENEN 
EN SCHILDEREN 7 t/m 
12 jaar. Woensdag 08 ok-
tober van 15.30-17.00 uur 
aanmelden. 040-2845775. 
www.stichtingcan.nlOPSLAGRUIMTE TE 

HUUR; 220m2, Spegelt, 
Nuenen, voor meer info; 
040-2840516

CARAVAN STALLING 
in Gerwen.  Nog enkele 
plaatsen vrij.  Maximale 
lengte 5,80 m inclusief dis-
sel.  Tel. 040-2834498.
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Nuenen-West in aanbouw (2), wordt vervolgd….. (Foto Peter Coppens)

Vliegende start Mannenteam 
Badminton Club Lieshout 
Na twee wedstrijdronden staat BCL-M1/Sportpoint Gemert onbedreigd 
bovenaan in de eerste afdeling van de Mannen-3 klasse. Na eerst een goede 
uitoverwinning te hebben behaald op het mannenteam van Goirle, werd 
ook de eerste thuiswedstrijd tegen de mannen van Veerkracht met de maxi-
male score van 8-0 binnengehaald.

BC Goirle-M1 - BCL-H1/Sportpoint 
Gemert: 2-6
In de uitwedstrijd tegen de Goirlese 
mannen viel vooral de kracht van de 
singlepartijen op bij de Lieshoutse 
mannen. Alle singlepartijen werden 
door Bert Manders, Ruud van Vijf-
eijken, Wouter van Vijfeijken en Je-
roen van der Heiden binnengehaald. 
Zij deden dat ook nog eens in twee 
sets; alleen Jeroen van der Heiden 
had uiteindelijk drie sets nodig om 
zijn tegenstander op de knieën te 
krijgen. In de vier dubbelpartijen 
was het anders. Tim van Bommel en 
Wouter van Vijfeijken verloren na 
een spannende wedstrijd nipt van 
hun Goirlese tegenstander (21-15, 
24-22). Ook de dubbelpartij van 
Bert Manders en Tim van Bommel 
werd in twee sets verloren. Daarte-
genover stond dat de broers Ruud 
en Wouter van Vijfeijken hun dub-
bel wonnen (in drie sets) en Bert 
Manders en Jeroen van der Heiden 
dat ook deden (in twee sets), waar-

door de eindstand van 2-6 op de 
borden kwam.

BCL-M1/Sportpoint Gemert - BC 
Veerkracht-H3: 8-0
De thuiswedstrijd tegen het derde man-
nenteam van BC Veerkracht uit Oeffelt 
was erg eenzijdig. In de eerste dubbel-
partijen was er nog enige spanning. 
Bert Manders en Wouter van Vijfeijken 
verloren hun tweede set, waardoor zij 
een driesetter moesten spelen. Ruud 
van Vijfeijken en Jeroen van der Heiden 
wonnen in twee sets. De singlepartijen 
waren niet anders. Wouter van Vijfeij-
ken won met 21-10 en 21-11. Ruud van 
Vijfeijken had het als tweede heer 
moeilijker en had een derde set nodig 
om te winnen. Bert Manders (als derde 
heer) en Laurence Roijackers (als vierde 
heer) wonnen weer met gemak. Dat de 
afsluitende twee dubbelpartijen in twee 
duidelijke sets beslist werden in Lies-
houts voordeel was volledig conform 
de verwachtingen gezien de behoorlijke 
krachtverschillen in deze wedstrijd.

BCL-M1/Sportpoint Gemert zoals het tegen BC Veerkracht speelde met Wouter 
van Vijfeijken, Ruud van Vijfeijken, Bert Manders, Jeroen van der Heiden en 
Laurence Roijackers.

Daan van Bussel ving een reuzenkarper in de Hooijdonkse beek. De 
vorige dag was het ook al drie keer raak. Daan had een groot visnet nodig 
om de karper aan de kant te krijgen. Na de vangst heeft hij de vis weer 
netjes terug in de beek gezet.

HSCN Slaat Super Slag

Engelse kampioen en Dominican 
Power trekpleisters op 27e M.E.E.T.
Razend benieuwd zijn ze bij Honk- en Softbal Club Nuenen. Razend 
benieuwd naar het treffen tussen de Essex Arrows, het team dat dit seizoen 
de kampioenstitel van Engeland veroverde, en het team van Dominican 
Power, vertegenwoordigers van de Dominicaanse Republiek, een land waar 
men honkbal ademt, een honkballand dat jaar na jaar honkbalspelers afle-
vert aan de belangrijkste honkbalcompetitie van de wereld: de Major League 
Baseball in de Verenigde Staten. Van deze ontmoeting wordt verwacht dat 
de vonken van de knuppels zullen vliegen. HSCN verwacht dan ook dat veel 
honkballiefhebbers de Lissevoort weten te vinden.

Het driedaagse honk- en softbaltoer-
nooi begint op vrijdagavond 3 okto-
ber. Om 19.00 uur bijten de Essex 
Redbacks het spits af tegen het Itali-
aanse Old Rags uit Lodi, waarna Essex 
Arrows, kampioen van Engeland, aan-
treedt tegen gastheer Nuenen. In de 
kantine is er die avond een M.E.E.T. & 
Greet: de mogelijkheid voor de vele 
spelers en speelsters van de teams om 
elkaar te ontmoeten. 
Op zaterdag zijn er wedstrijden vanaf 
10.00 uur tot ongeveer 18.30 uur. Op 
zondag wordt ook weer om 10.00 uur 
met de wedstrijden gestart. De finale 
wedstrijden staan bij zowel honkbal 
als softbal gepland om 15.00 uur. Bij 
softbal zullen dan de winnaars van de 
te spelen kruisfinales strijden om 
plaats 1. Bij honkbal zal dat worden 

gedaan door de twee winnaars van de 
twee poules. Daarna zal bekend zijn 
welk team er met de riante wisselbe-
ker met één oor naar huis zal gaan. 
Waarom één oor? M.E.E.T,. staat voor 
Missing Ear European Tournament. 
En dat is dus een link naar van Gogh.
Kanshebbers voor de eerste plaats zijn 
ook de Nederlandse eerste klasser 
Braves uit Gouda en het Italiaanse 
vriendenteam Los Amigos dat vorig 
jaar verrassend de finale wist te berei-
ken. En misschien zorgt het uit België 
afkomstige Hoboken Pioneers wel 
voor een stuntje. In totaal doen er 14 
teams mee. Het Nuenense softbal-
team mag het opnemen tegen de 
London Angels (Engeland), de Gryp-
hons (Rosmalen/Den Bosch) en Roef! 
(Moergestel).

Honk- en Softbal

Badminton

Succesvolle 
Verenigingenmarkt 
vraagt om vervolg!
Woensdag 24 september presenteer-
de Stichting DwersVerband de resul-
taten van de evaluatie onder deelne-
mers aan de Verenigingenmarkt. Het 
algemene beeld is erg positief: men 
kijkt met een goed gevoel terug op 
een zeer gezellige middag. Ook over 
de resultaten is men te spreken: onge-
veer de helft van alle deelnemers heeft 
nieuwe leden en/of vrijwilligers kun-
nen aantrekken. Daarnaast zijn veel 
nieuwe contacten tussen vrijwilligers-
organisaties onderling gelegd. Stich-
ting DwersVerband gaat de komende 
jaren werken aan nieuwe projecten, 
gericht op het ondersteunen van vrij-
willigersorganisaties in Nuenen c.a. 
Informatie daarover kunt u volgen via 
Twitter (@DwersVerband) en Face-
book www.facebook.com/stichtingd-
wersverband. Alvast een tipje van de 
sluier? In 2017 komt er opnieuw een 
Verenigingenmarkt!

Start winterseizoen 
bij WandelSport-
Vereniging Nuenen
Na een zeer succesvolle 6e editie van 
de Vincentwandeling en de traditio-
nele afsluiting van het zomerseizoen 
met het wandelen van een gedeelte 
van de Lichtjesroute start zondag 5 
oktober het winterseizoen. 

Tijdens het winterseizoen zijn de wan-
delingen op zondagochtend. 
De startlocatie voor deze wekelijkse 
wandeling is in de maand oktober de 
parkeerplaats aan de vijverzijde bij het 
gemeentehuis. Op zondagmorgen om 
09.00 uur vertrekken 2 groepen, ieder 
in een eigen tempo, voor een sportieve 
wandeling van maximaal 2 uur door 
de mooie Nuenense omgeving. Voor 
de echte wandelliefhebbers is er de 
mogelijkheid om een langere wande-
ling in groepsverband te maken. Ie-
dereen is welkom om ook eens vrijblij-
vend mee te wandelen. Vooraanmelden 
is niet nodig, men kan zich melden op 
de startlocatie. Voor nadere informa-
tie: www.wsvnuenen.dse.nl. Ook kunt 
u mailen naar het secretariaat, joke_
wsv@hotmail.com

Herfstwandeling 
Eckartdal 
Op 5 oktober organiseert IVN Nue-
nen een herfstwandeling door het ter-
rein van Eckartdal.
Deze wandeling wordt gegidst door 
leden van de natuurclub voor mensen 
met een verstandelijke beperking, “Sa-
men De Natuur In”. Deze leden wonen 
zelf op het Eckartdal. 
Aanvang 14.00 uur vanaf de parkeer-
plaats bij de hoofdingang aan de Nue-
nenseweg in Eindhoven. Laarzen of 
waterdichte schoenen worden aanbe-
volen. Info: 040-2421423.

Lintje voor Anneriet Driessen van 
Stichting Poolse Kinderen Nuenen
Op zaterdag 27 september ontving Anneriet Driessen-Versleijen van Stich-
ting Poolse Kinderen in Nuenen, een Koninklijke onderscheiding in de 
graad Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Maarten Houben 
verrichtte de uitreiking van het lintje in MFA De Koppelen te Nederwetten. 
Hier viert de stichting het 25 jarig bestaan met een reünie voor alle gastge-
zinnen, leden, vrijwilligers en sponsoren.

Anneriet Driessen-Versleijen (58 jaar)
Van Duynhovenlaan 3, 5673 AP 
Nuenen: 
De afgelopen tien jaar heeft decoran-
da zich op voortreffelijke intensieve 
wijze ingezet als bestuurslid voor de 
Stichting Poolse Kinderen Nuenen. 
Anneriet is de kartrekker van de Stich-
ting en een vaste waarde op gebieden 
als organisatie, inhoud, communica-
tie, uitvoering en evaluatie. Ze gaat 
jaarlijks mee naar Polen om de kinde-
ren uit de achterstandgebieden op te 
halen voor een welverdiende vakantie 
in Nederland. In de afgelopen vijfen-
twintig jaar zijn er al veel kinderen 
naar Nuenen gekomen.

Anneriet Driessen is een veelzijdig 
vrijwilliger. Naast de activiteiten voor 
de Stichting Poolse Kinderen Nuenen 
heeft zij ook verdiensten opgebouwd 
vanaf 1993 binnen de RK Parochie 
Nuenen. Daar is zij lid van de werk-
groep Eerste Communie en door haar 
werkervaring in het onderwijs is zij 
van grote waarde gebleken bij het pro-
ject Samen op weg (een eigen metho-
de voor de catechese van de Eerste 
Communie). Daarnaast is zij een van 
de vaste fotografen voor de parochie.
Haar vrijwilligerswerk startte vanaf 
1977. Naast haar baan gaf zij in haar 
vrije tijd les in technische installaties 
en natuurkunde. Dat was voor de 
Oosterhoutse Reddingsbrigade en de 
opleiding tot badmeester/zwemin-
structeur. Zij was ook nog penning-
meester en cursuscoördinator voor 
deze Oosterhoutse Reddingsbrigade. 
Tussen 1986 en 1990 was Anneriet 
Driessen voorzitter van Projectgroep 
Ontwikkelings Samenwerking POS 
Veldhoven. Toen zette zij zich al in 
voor mensen elders op de wereld. Na 
haar verhuizing naar Nuenen in 1993 
zette zij zich in als Lid Ouderraad 
(1993-1997) van openbare basisschool 
De Rietpluim te Nuenen. In 1999 is zij 
als herintreder gaan werken als docent 
Techniek bij het Pleincollege Nuenen. 
Zij is nu alweer ongeveer 15 jaar werk-
zaam bij het Pleincollege Nuenen. Scoutinggroep Rudyard Kipling 

gaat voor gratis zonnepanelen
Scoutinggroep Scouting Rudyard Kipling uit Nuenen dingt mee naar een set gra-
tis zonnepanelen. Natuur & Milieu deelt, met steun van de ASN Bank, vijf sets 
zonnepanelen uit aan Scoutinggroepen. De groep die de meeste stemmen krijgt, 
wint tien zonnepanelen. Voor de 2e en 3e plaats zijn tweemaal acht zonnepane-
len beschikbaar, voor de 4e en 5e plek zes zonnepanelen.
Op 1 november maakt Natuur & Milieu de winnaars bekend. De zonnepanelen 
worden in november door Eneco bij de winnaars geïnstalleerd. Doel van de actie 
is jongeren en hun ouders op een positieve manier in aanraking brengen met 
duurzame energie, aldus Olof van der Gaag van Natuur & Milieu. 
Stemmen kan op www.zonnestrijd.nl vanaf 24 september tot en met 31 oktober.

Opbrengst collecte KWF
Dankzij alle gulle gevers van Nuenen, 
Gerwen, Nederwetten en Eeneind be-
draagt het eindresultaat van de in de 
week van 1 t/m 7 september gehouden 
collecte ten behoeve van het KWF 
Kankerbestrijding € 12.774,15. En dat 
bedrag gaat voor 100 % naar het Lan-
delijk KWF. Van iedere euro die u aan 
het KWF geeft, besteedt KWF 16 euro-
cent aan wervingskosten, administratie 
en beheer. Van de overige 84 eurocent 
gaat gemiddeld 80% naar wetenschap-
pelijk onderzoek en 20% naar patiënten 
ondersteuning en preventie.
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Waterpolo

Zwemmen
P R O G R A M M A

Voetbal
VOETBAL 
RKSV NUENEN
Zondag 5 oktober
Nuenen 1 - LONGA 1 .................... 14.30
Dongen 2 - Nuenen 2 ..................... 11.30

EMK NUENEN
Zondag 5 oktober
SCI/FLYNTH 1 - EMK 1  .............. 14.30
Waalre 4 - EMK 2  ........................... 10.30

RKGSV GERWEN
Zaterdag 4 oktober
RKGSV 1 Vet - EMK Vet  .......16.00 uur
Zondag 5 oktober
RKGSV 1 - Den Dungen 1   ....14.30 uur
RKGSV 2  ............................................. Vrij
Best Vooruit 6  - RKGSV 3  ........... 12.00
Nederwetten 4  - RKGSV 4  .......... 11.00
RKGSV dames 1 - Tivoli dames 1  11.00

KORFBAL NKV NUENEN 
Zondag 5 oktober
NKV 1 - Ten Donck ........................ 14.30
NKV 2 - Novio Magnum ............... 13.00

Z&PV Nuenen wederom sterk bij NEK
De zwemmers van Z&PV Nuenen hebben een sterke indruk achtergelaten 
bij de Nederlandse Estafette Kampioenschappen. In een veld met vooral 
hoofdklasse verenigingen eindigde het heren team op plaats 17 en het 
dames team op plaats 15.

De Nederlandse estafette kampioen-
schap wordt door veel zwemmers ge-
zien als de officiële start van het wed-
strijdseizoen. Teams uit het hele land 
komen naar het Pieter van den Hoogen-
band stadion om op 5 verschillende es-
tafettes met elkaar de strijd aan te gaan.
Ook dit jaar was de strijd weer zeer 
spannend, in de eindstand wist het da-
mes team van Z&PV Nuenen op plaats 
15 de nummer 16 net 1,2 seconden voor 
te blijven. Dit op een totaal van alle op-
getelde tijden van ruim 30 minuten.
Bij de heren was het verhaal net an-
dersom, zij eindigden als nummer 17 
binnen 3 seconden van de nummer 15. 
Totale score voor de Nuenense heren 
1621.66 seconden.
Individueel vielen ook een aantal tij-
den op, zoals de persoonlijke records 

als startzwemmer voor Silke Voets 
(100m schoolslag) en Joeri Phaff 
(100m vrijeslag). Verder wist Robin 
Goossens op de 100m schoolslag on-
der de limiet voor de Nederlandse Ju-
nioren en Jeugd Kampioenschappen 
te duiken. Ze deed dit echter als 3e 
zwemster van de estafette en dus telt 
haar tijd nog niet als officieel limiet, 
maar het geeft wel vertrouwen voor de 
komende wedstrijden. 
Komend weekend is het de beurt aan 
de jongste jeugd van Z&PV Nuenen tij-
dens hun eerste miniorenwedstrijd van 
het seizoen, de week erna volgt de eer-
ste ronde van de verenigingscompeti-
tie. Hierin gaat het team uit Nuenen 
een gooi doen naar een klassering bij 
de beste 4, wat recht geeft op een pro-
motiewedstrijd voor de hoofdklasse.

Audacia - EMK 1-3
Voordat de tijd op het scorebord liep kwam EMK al op een 1-0 achterstand. 
Slecht ingrijpen op het middenveld was daar de oorzaak van. Met een vlijm-
scherpe counter in de 7e minuut herstelde EMK deze misstap. Ruud Boerema 
stuurde met een steekpass Geert-Jan Kemperman (gekozen als Man of the 
Match door de supporters) weg en die omspeelde knap de Audacia doelman. In 
de 14e minuut kreeg een speler van Audacia rood na een overtreding op Ruud 
Bijsterveld in het strafschopgebied. De toegekende strafschop werd door Rick 
van den Bogaard keihard in het doel geschoten. In de 36e minuut kreeg Rick 
Frederiks nog een kopkans, maar deze bal ging naast. Met een 1-2 voorsprong 
ging EMK de rust in, maar Audacia liet al direct na de hervatting zien dat het 
zich niet bij een nederlaag neer wou leggen. Met veel inzet en ook wel wat on-
nodige overtredingen probeerde men EMK uit het spel te halen. De EMK verde-
diging kwam onder druk te staan, maar gaf niets weg. Invaller Ruud van Helvert 
bepaalde met een kopbal uit een voorzet van Frederiks in de 69e minuut de ver-
diende 1-3 eindstand. Door puntverlies van de concurrenten is EMK tot op 1 
punt van de koploper gekomen.

Nederlaag Nederwetten
 
In een teleurstellende voetbalwedstrijd liet RKVV Nederwetten afgelopen zon-
dag drie punten liggen bij hekkensluiter Knegselse Boys (KB). Nederwetten 
startte voortvarend en dat resulteerde in de 2e minuut al in een kans voor Roy 
Sleegers die net naast schoot. Daarna was het ook meteen afgelopen met de goe-
de bedoelingen van Nederwetten. In de 4e minuut werd de bal net over het doel 
van Nederwetten geschoten en in de 8e minuut werd een doelpunt van KB afge-
keurd wegens buitenspel. Nederwetten speelde onrustig, soms zelfs een tikje pa-
niekerig en over en weer werd er veel balverlies geleden. De debuterende scheids-
rechter Smets had z’n handen vol aan de wedstrijd en maakte meteen alles mee 
wat je zoal in het voetbal tegenkomt. Hij deelde maar liefst 8 gele kaarten uit. In 
de 44e minuut kende Smets een strafschop toe aan KB nadat keeper Thoonen de 
aanvaller van KB onreglementair tegen de grasmat had gewerkt. De penalty 
werd onberispelijk ingeschoten door J. Teunissen 1-0.
Na de thee zette Nederwetten de verdediging van KB direct onder druk. Via Ben 
van Bruggen kwam de bal bij Toon van Rooij die in de 48e minuut de gelijkmaker 
binnenschoot. Nog geen minuut later stond de 2-1 op het bord. Na een korte 
corner werd de voorzet mooi binnengekopt door Hein Willems. En in de 55e 
minuut wist de speler Jano Wilting de 3-1 te maken (later moest hij van het veld 
na twee maal geel).
Nederwetten zette hier bijzonder weinig tegenover. Alleen een schot tegen de paal 
door Giel van Korven leek de ommekeer in te luiden. Maar het liep anders. Di-
verse malen was KB al gevaarlijk geweest via lange ballen over de verdediging van 
Nederwetten. Precies uit zo’n situatie kwam de bal in de 82e minuut bij Harold van 
Beers die de bal over de keeper lobte voor de 4-1. De race leek gelopen maar de 
wedstrijd kreeg een onverwachte wending toen Tim Bunthof in de 85e minuut 4-2 
maakte en 3 minuten voor tijd Ben van der Bruggen de 4-3  binnenschoot. Neder-
wetten moet deze wedstrijd snel uit het geheugen wissen en volgende week in de 
thuiswedstrijd tegen Tuldania laten zien waartoe het werkelijk in staat is.

Halsteren - Nuenen 1-1
De Groen-Witten herstelden zich van het verlies vorige week tegen Beerse 
Boys door de moeilijke uitwedstrijd bij RKSV Halsteren gelijk te spelen. 
Nagenoeg de hele wedstrijd had Halsteren het initiatief.

Nuenen startte met één wijziging in 
het team, Koen Bots stond aan de af-
trap in plaats van de jonge Max Ver-
kuijl. Halsteren begon voortvarend 
aan de wedstrijd en was direct drei-
gend voor de Nuenen goal. Het duur-
de slechts 8 minuten voordat de ope-
ningstreffer werd gescoord. Met aan 
de basis de gevaarlijke linksbuiten Ti-
ago Faria da Silva werd de jonge Je-
roen Beerendonk een kans geboden 
die hij met beide handen aangreep, 
1-0. In het verdere verloop van de 1e 
helft was het aan doelman Stijn van 
der Donk te danken dat het slechts 1-0 
bleef. Toch kwam Nuenen langzaam 
onder de druk uit en ook de keeper 
van Halsteren moest handelend op-
treden. Een inzet van Jurik Zimmer-
man werd door hem onderschept en 
Mart van de Gevel zag zijn inzet aan 
de verkeerde kant van de paal verdwij-
nen. In de 38ste minuut kwam Nue-

nen langszij. Een hoekschop kwam op 
de rand van de zestien bij Jurik die 
hem op Mart van de Gevel inspeelde. 
Deze speelde het speeltuig direct door 
naar Rick Wijnen die handig keeper 
Christianen passeerde. 1-1.
Na de pauze heeft Nuenen met veel in-
zet geknokt om een resultaat uit het 
vuur te slepen terwijl Halsteren nau-
welijks iets weg gaf. In de 62ste minuut 
schoot Halsteren uitblinker Tiago Fa-
ria da Silva buiten bereik van Stijn te-
gen de lat. Ook in de 2e helft hield Stijn 
van der Donk meerdere malen met at-
tent keeperswerk zijn team overeind. 
Nuenen kreeg nog een kansje door 
Loed Kuijten, zijn inzet was te zwak 
om de Halsteren keeper te verontrus-
ten. Doordat ook Halsteren geen ope-
ning kon vinden eindigde de wedstrijd 
met 1-1. Aanstaande zondag treedt 
Nuenen op ‘Oude Landen’ aan tegen 
TSV LONGA, aanvang 14.30 uur. 
 

Rick Wijnen scoort 1-1 (foto John van den Elsen).

SC Woezik VR1 - Nuenen VR1 1-2
De wedstrijd tegen SC Woezik stond op het programma, vorig seizoen nog 
de terechte kampioen in de 1e klasse D. Toen leverde de uitwedstrijd in 
Wijchen 3 punten op, ook nu was dat weer het geval. Daarmee is Nuenen 
voor de ploeg uit Wijchen een echte angstgegner.

Nuenen startte geconcentreerd aan de 
wedstrijd. Toch had het in het begin 
grote problemen met de beweeglijke 
voorhoede van SC Woezik. Vooral Bo-
nita Theunissen, startend vanaf rechts, 
was een plaaggeest voor de Nuenense 
verdediging. Zij was het ook die binnen 
20 minuten 2 x voor Britt Boerema ver-
scheen. De eerste keer kwam ze na een 
prima pass van Eilander en dito loopac-
tie volledig vrij en verzilverde onmid-

dellijk dit buitenkansje. 1-0. De tweede 
keer koos ze ervoor de bal breed te leg-
gen. Een verkeerde keuze waarna de 
Nuenense defensie in kon grijpen. In-
middels had Nuenen in aanvallend op-
zicht al wel van zich doen spreken. Het 
vizier van Nicole Vervoort en Ellen van 
der Hulst stond nog niet op scherp. Met 
name Vervoort kopte volledig vrij-
staand uit een corner tegen de keepster. 
Even later verzuimde ze via een pass 
van Van der Hulst de gelijke stand op 
het bord te zetten. Nuenen werd wel 
steeds sterker en verscheen meer en 
meer op de helft van Woezik. Tot 2 x 
toe werd door de verder goed leidende 
scheidsrechter Schenk een strafschop 
over het hoofd gezien. Rust dus 1-0. 
Nuenen wisselde tactisch en bracht 
Megan de Ronde voor Annelies Nei-
len. Daarmee werd op 1 moment na 
het gevaar Theunissen geëlimineerd. 
Een schitterende lob eindigde op de 
lat. Inmiddels had een goed spelend 
Nuenen wel al de leiding genomen. Na 
5 minuten in de 2e helft draaide Ver-
voort zich prima vrij en eindigde haar 
schot via Derks in de bovenhoek. Nue-
nen kreeg prima kansen via Jochems 
en Van Stiphout. Uiteindelijk was het 
Vervoort die in een 1 op 1 met Wagen-
voort de trekker over haalde. 1-2. De 
wedstrijd eindigde in een 1-2 overwin-
ning voor de groen-witten. Nuenen 
heeft nu 7 punten uit 4 gespeelde wed-
strijden. Kan het team dit doorzetten 
dan behoort een mooie middenmoot-
positie tot de mogelijkheden.
Komende zondag speelt Nuenen we-
derom een uitwedstrijd. Dan is SV So-
meren de tegenstander. Aftrap daar is 
11.00 uur.

7 jubilarissen bij RKVV Nederwetten
Afgelopen vrijdag zijn op de druk bezochte vrijwilligersavond van RKVV 
Nederwetten 7 jubilarissen gehuldigd.

4 leden waren 25 jaar lid en 3 leden maar liefst 40-jaar lid van RKVV Nederwetten.
Na een heerlijke barbecue voor alle vrijwilligers werden de jubilarissen in het 
zonnetje gezet door voorzitter Willy Raaijmakers.
Deze had een korte speech over de 7 jubilarissen waarna aan allen een ere speld-
je, werd uitgereikt met een oorkonde en een mooie bos bloemen. 25 jaar lid zijn 
Pieter Saris, Rene Ploegmakers, Lambert van Dinter en Ad van den Biggelaar. 
40 jaar lid zijn: Riny van Kessel, Tiny van Esch en erelid Gerard Renders.

Spel nog niet wat 
het moet zijn
Voor een 25-tal meegereisde fans wis-
ten de waterpoloërs van Z&PV Nue-
nen ook hun tweede uitwedstrijd met 
grote cijfers te winnen. Met de jonge 
Rolf Matser uit het vierde team als 
vervanger van de geblesseerde aan-
voerder Dirk Bothof wist Nuenen het 
Eindhovense Aegir met 15-5 te ver-
slaan. De fans werden dus niet teleur-
gesteld. De uitslag doet echter meer 
vermoeden dan werd waargemaakt. 
Alhoewel er uiterst geconcentreerd en 
met veel inzet werd gespeeld, was 
Nuenen nog niet op het niveau waar 
het wil zijn. Het spel bevatte nog te 
veel slordigheden, te veel foute passes, 
te veel goals van de tegenstander, om-
dat een Nuenen-speler net niet bij de 
bal kon of omdat er nog te weinig ren-
dement uit de man-meer situaties ge-
haald werd. Er is dus nog werk aan de 
winkel om in een stijgende lijn te ko-
men. Een lijn die naar het kampioen-
schap moet leiden.
Komende zondag is om 16.00 uur de 
eerste thuiswedstrijd in het TU-bad te-
gen het ook nog ongeslagen team van 
De Schelde uit Terneuzen. Dat wordt 
de eerste echte test en de wedstrijd be-
looft nu al een spektakelstuk te worden.

Edwin Siepe. Kienen in Lieshout
Op vrijdag 3 oktober organiseert Car-
navalsvereniging de Raopers een kien-
avond in het Dorpshuis, aan het Gro-
tenhof, in Lieshout. De avond begint 
om 20.00 uur en de zaal is open om 
19.00 uur. Iedereen is welkom.

Kienen Nuenen
Dinsdag 7 oktober Kienen bij de Vrou-
wenVereniging Nuenen-Gerwen op 
Het Pleincollege. Aanvang: 20.00 uur. 
Ook niet leden zijn van harte welkom.

Geslaagd touwtrektoernooi c.c. Ok-Moi

Het winnende dames-team van de Koekoek.

Afgelopen zaterdagavond vond bij 
café zaal de Koekoek in Lieshout  de 
eerste editie van het touwtrektoer-
nooi van Ok-Moi  plaats. Met een 
deelnemersveld van 11 teams werd er 
fanatiek en sportief getrokken door de 
deelnemende teams. De avond werd 
gepresenteerd door mastercaller 
Hans Smits en de jury stond onder de 
bezielende leiding van Gerrit van 
Kaathoven. Uiteindelijk werd de fina-
le bij de heren gewonnen door de Pro-
millikantjes uit Veghel die in een 
spannende partij de buurtvereniging  
Dorpsstraat- Kuiperstraat  wisten  te 
verslaan. In de dames finale trok het 
team van de Koekoek tegen de dames 

van Ok-Moi aan het langste eind. De 
avond werd tot in de late uurtjes on-
dersteund door huis dj R-Bass. Ok-
Moi bedankt alle deelnemende teams 
en toeschouwers voor hun steun tij-
dens dit gezellige evenement. 



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

Olijf
r e s t a u r a n t

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

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

Italiëweek
Van 5 t/m 9 oktober kunt u genieten van heerlijke Italiaanse 
gerechten met bijpassende Italiaanse wijnen. 
We laten u authentieke gerechten uit Piemonte proeven.
5 gangen met 5 bijpassende wijnen € 69,50.

U kunt ook alleen voor de authentieke gerechten kiezen:
3 gangen € 29,50
4 gangen  € 34,50
5 gangen  € 39,50

À la carte dineren is tijdens deze avonden ook mogelijk.
www.restaurantolijf.nl/reserveren

KOOPZONDAG
5 OKTOBER

WWW.WOENSXL.NL

Deze koopzondag staan er verdeeld over het winkelcentrum diverse prachti-
ge “Living Statues” of wel levende beelden. U heeft ze vast wel eens gezien, 
de indrukwekkende standbeelden die uiteindelijk  mensen bleken te zijn. Op 
WoensXL ziet u diverse artiesten die prijzen hebben gewonnen in binnen- en 
buitenland. Laat u verrassen.

Muziek mag natuurlijk ook niet ontbreken. Dansschool The Boogie Academy 
geeft diverse Rock&Roll demonstraties en orkest Just4Fun zorgt voor Live mu-
ziek. Uiteraard ontbreken ook de gratis kinderattracties niet. Op WoensXL is al-
tijd wat te doen!!

Tijdens deze dag zijn er zeer aantrekkelijke prijzen te winnen via de Facebook 
site van WoensXL. Dus zorg dat u een FAN bent van facebook/woensxl en doe mee! 

BEELDENSTORM OP WOENSXL
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Vloer Het Zelf eindHoVen
Willem v. Konijnenburglaan 1c, industrieterrein de Kade   tel. 040-2468180   

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

 oP=oP   GoedKooPste VAn nederlAnd!   uit VoorrAAd leVerbAAr

mega 
stunt verkoop
laminaat royalty 
extra lang  
203 cm lang, 19 cm breed, 8 mm dik,
met Fall Down kliksysteem, klasse 32,
in 6 kleuren leverbaar.

Nu deze week introductie prijs

15.95
normaal 27.95 

per m2  

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

Nu deze week introductie prijs

25.95
normaal 37.95 

per m2  

lamel parket
extra brede rustiek eiken landhuisdelen  
naturel en wit geolied, 
c.a. 18 cm breed 15 mm dik.

Nu deze week introductie prijs

29.95
normaal 49.95 

per m2  

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

multiplank 
rustiek eiken  
22 cm breed, 4 mm toplaag, leverbaar in:

Nu deze week introductie prijs

715.00
excl. montage

42.95
naturel of wit, normaal 
69.95

44.95
gerookt naturel of 
gerookt wit geolied, 
normaal 72.95

WIJ ONDERHOUDEN, REPAREREN, KEUREN
EN VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

Voor zowel particulieren als bedrijven bieden wij betaalbaar onderhoud en/of reparaties aan.

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

GELDROPSEDIJK 51-53 • NUENEN • TELEFOON 040 - 283 24 47
WWW.AUTOBEDRIJFJOOPVDHEUVEL.NL

Autobedrijf joop v.d. Heuvel 
Gespecialiseerd in VOLVO en Japanse merken.
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(XL)PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN
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