
W E E K D I E N S T E N
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. DE
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Laat Nuenen  
het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het nieuws 

wat u vindt dat Nuenen moet 
weten. Plaats GRATIS 

uw redactioneel artikel.
redactie@ronddelinde.nl

Puzzel mee 
Win een kadobon ter waarde van        
€ 10,- van Albert Heijn Parkstraat. 
Kijk op de puzzelpagina in ons 
weekblad voor meer informatie.

Win een kadobon ter waarde van        

Berg 8 | 5671 CC Nuenen | 040 2988965

www.telecombinatienuenen.nl

“Altijd
 de 

beste deal!”

Voor de 
derde keer GDW 
op Weverkeshof

Een jaar 
Bio-Lekkers

Intratuin doneert 
kweekbakken 
aan Voedselbank 
Nuenen

 

de Huufkes 86
5674 TM  Nuenen
Tel: 040-2842338

info@getpromoted.nl

PROMOTION PRODUCTS SERVICESPROMOTION PRODUCTS SERVICES

RelatiegeschenkenRelatiegeschenken
Uw specialist voor  
relatiegeschenken,

give-aways en premiums 
kundig advies en snelle service

Heinz en Cobie 
van Rijwielhandel ‘HEICO’ 
50 jaar getrouwd
Op vrijdag 28 augustus zijn Heinz en Cobie 50 jaar getrouwd. Destijds 
geen WhatsApps maar echte liefdesbrieven. Heinz had destijds een
Australische droom maar die strandde wegens de liefde in Nederland.

Het was de zomer van 1961 dat Heinz 
op vakantie was in het pension ”Van 
de Berg” in Oosterhout. Vanuit Han-
nover kwam hij met drie vrienden op 
de brommer. In dat pension werkte 
Cobie en zij moest de jongens daar de 
weg wijzen. Blijkbaar konden ze zich 
verstaanbaar maken met handen en 
voeten want de taal der liefde is inter-
nationaal. Bij de eerste aanblik vonden 
ze elkaar al meteen leuk. Liefde op het 
eerste gezicht.

Met een guitige blik in zijn ogen ver-
telt Heinz ons dat het eerste wat hij 
zich herinnert is, dat Cobie hem had 
‘voorgelogen’, ze had hem namelijk 
verteld dat ze 16 jaar was, terwijl ze ei-
genlijk pas 15 jaar was. Cobie lacht 
schuldbewust maar ondeugend tege-
lijkertijd. Herinneringen lopen door 
elkaar tijdens het interview van deze 
liefdesgeschiedenis. Cobie had haar 
afspraakje met een ander afgezegd om 
het laatste avondje van Heinz in Ne-
derland voor zijn terugkeer, met hem 
door te brengen. De liefde hield stand 
en om de drie maanden reisde Heinz 
met diverse voertuigen naar Neder-
land. Het waren hele avonturen op de 
nog niet al te beste wegen. Gelukkig 
was hij monteur. Middels liefdesbrie-
ven hielden ze tussentijds contact en 
toen Cobie verhuisde naar Eindhoven, 

emigreerde Heinz op zijn 21e naar 
Nederland. Cobie werkte bij Philips in 
de bediening en Heinz bij Riemersma. 
In de lunchpauze maakte hij altijd een 
proefritje (naar Philips natuurlijk) om 
hun brood te wisselen en een lekker 
kroketje te eten. Toen Cobie 18 was en 
Heinz 22 jaar trouwden ze, als enig 

Reizende fototentoonstelling, 
De Wereld van Van Gogh’ in Nune Ville

Chris Eeuwhorst bij zijn ‘vakantiefoto’, brug bij Arles.                                        (Foto Elwien Bibbe).

bruidspaar, in het nonnenklooster 
‘Zusters van Liefde’ in Stratum door 
een oom van Cobie, die speciaal voor 
de gelegenheid uit Frankrijk, was 
overgekomen. Via Philips kregen ze 
hun eerste (huur)huis in Veldhoven 
waar 2 dochters geboren werden 
(1969 en 1971). Na een tussenstop in 
Gemert kwam de kans voorbij om een 
lang gekoesterde droom uit te laten 
komen in Nuenen. Daar startten ze  
rijwielhandel HEICO welke inmiddels 
al bijna zijn 40 jarig jubileum viert. 
Maar aan stoppen wil Heinz nog niet 
geloven, hij geniet nog elke dag van 
zijn winkel en de mensen. 

Vrijdag 28 augustus vieren Heinz en 
Cobie samen met hun kinderen en 
kleinkinderen deze bijzondere dag.

In hoeverre is de wereld van Van Gogh vandaag de dag nog herkenbaar? 
Levert het nostalgische plaatjes op of juist beelden van een sterk veran-
derde omgeving? In het kader van het Van Gogh jaar 2015 hebben het Vin-
cent van GoghHuis Zundert en De Brabantse Hoeders een internationale 
fotowedstrijd uitgeschreven met als thema: Treedt in de voetsporen van 
Van Gogh. 

Ruim 160 inzendingen werden door 
een deskundige jury beoordeeld. On-
der de dertig winnende foto’s twee fo-
to’s van Nuenenaren. Chris Eeuwhorst 
met een foto van een brug in Arles en 
Marlies Swinkels met de foto: Tante Jo 
en Riek - koperpoetsen uit het foto-
boek ‘de tantes’. Rens Hubers uit Mill 
maakte een foto in het Nuenens Broek. 

De dertig winnende foto’s zijn van 20 
augustus t/m 10 september in de tuin 
van Nune Ville.

Het juryrapport 
Over fotograaf Chris Eeuwhorst: Van 
de vele inzendingen van dit bruggetje, 
is dit de meest dramatische en thea-
trale, het minst een ‘ansichtkaart’. Ook 

de link naar de schilderkunst van nu, 
in de vorm van de graffiti is aardig. 
Het verval komt goed over.!!
Over Marlies Swinkels: Een bijzonde-
re eigentijdse versie van de handwerk-
sters, huisnijverheid in de vroege teke-
ningen en aquarellen van Van Gogh. 
Vincent had dit zo kunnen kiezen als 
motief. Er wordt met respect gekeken 
naar arbeid.
Rens Hubers uit Mill liet zich inspire-
ren door  het Nuenense Broek. De 
jury: Lekkere vette modder, een refe-
rentie aan de moerastekeningen uit 
Etten. Een mooi moment van de dag 
gevat in een fraai beeld.

De tentoonstelling was al te zien in 
Zundert, bij het Van Gogh festival in 
de kolenmijn van Marcasse in Petit-
Wasmes (Borinage), bij Van Gogh 
Leeft in Etten-Leur, in Auvers-sur-Oi-
se, St. Remy-de-Provence en Veen-
oord in Drenthe. Na Nuenen volgen 
nog Tilburg en Breda. Voor de organi-
satie van de fotowedstrijd werken het 
Vincent van GoghHuis en de Brabant-
se Hoeders samen met BredaPhoto, 
Van Gogh Brabant en Van Gogh Eu-
rope, en is mede mogelijk gemaakt 
dankzij de provincie Noord-Brabant, 
Kunstbalie en het Prins Bernhard Cul-
tuurfonds.

V.l.n.r. Marlies Swinkels, Chris Eeuwhorst en Rens Hubers bij de opening van de tentoon-
stelling.          (Foto Elwien Bibbe) 

Open dag Kids 
Society Erica 
Nederwetten
Kids Society Erica zorgt voor kwali-
teit in kinderopvang en buiten-
schoolse opvang (BSO). Deze orga-
nisatie is ‘wereldberoemd’ in Nue-
nen en heeft een goede naam in 
‘kinderopvangland’. 

De BSO-groep ‘De Oehoe’s’ in Neder-
wetten is kleinschalig, gezellig en 
leuk!! Ze hebben een mooie en gezel-
lige ruimte waar de kinderen zich pri-
ma vermaken in de vertrouwde omge-
ving van hun school. 
Ze hebben nog ruimte voor meer kin-
deren en daarom organiseren ze een 
open dag op: woensdag 2 september  
13.00-16.00 uur.

Alle kinderen van basisschool Sint Jo-
zef zijn dan van harte welkom om sa-
men met hun ouders/verzorgers een 
kijkje te komen nemen en kennis te 
maken. Het belooft een feestelijke 
middag te worden waarbij de kinderen 
deel kunnen nemen aan diverse leuke 
activiteiten. Ze hopen jullie op 2 sep-
tember te mogen begroeten!



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.

Donderdag 27 augustus 2015Rond de Linde  Nr.    35

Gemeentehuis nuenen
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 de volgende 
website: www.nuenen.nl

CmD,       
Centrum maatsChappelijke Deelname 
Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, 
dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantel-
zorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum 
Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. 
Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd! 

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl 
open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.

vervOlG Op paGina 5

verkeer
informatieavonden reconstructie europalaan
 
Begin september zijn er door de aannemer Rasenberg Wegenbouw 
drie informatiebijeenkomsten gepland:
1.         Donderdag 3 september 2015, 19.00-21.00 uur, 
  locatie Het Klooster, Nuenen
2.         Vrijdag 4 september 2015, 19.00-21.00 uur, 
  locatie Het Klooster, Nuenen
3.  Zaterdag 5 september 2015, 14.00-17.00 uur, 
  locatie Het Klooster, Nuenen
 
Tijdens de bijeenkomst zal de aannemer de uitvoering toelichten. Het 
gaat dan natuurlijk niet meer over de inspraak op de inhoud van de 
vastgestelde plannen, maar vooral over de communicatie van de werk-
zaamheden, de planning, volgorde en omleidingen.
 
Wat pakken we allemaal aan? Wat wordt er aangelegd?
 
	 •	3	kilometer	weg	
	 •	3.700	meter	busbanen
	 •	4.500	meter	fietspaden/	1700		m1	fietsstraten
	 •	5	voorrangspleintjes
	 •	300	stuks	(verkeers)	borden	
	 •	6.200	meter	riolering
	 •	525	bomen	te	planten	
	 •	Kosten:	circa	€	12	miljoen	
	 •	Ruim	80%	is	subsidie
	 •	De	werkzaamheden	duren	ongeveer	485	dagen
	 •	Start:	september	2015
	 •	Afronding	(wegen)	december	2016;	
     groen uiterlijk voorjaar 2017

verGaDerinG WijkraaD eeneinD
Dinsdag 1 september komt de wijkraad Eeneind in openbare verga-
dering bijeen in ’t Enodegebouw, Eeuw Driessestraat 1. De vergadering 
begint om 20.30 uur en belangstellenden zijn van harte welkom.

hOOrZittinG BeZWaarsChriFten-
COmmissie alGemene kamer
Op maandag 7 september 2015 is er een hoorzitting van de algemene 
kamer van de commissie voor de bezwaarschriften in het gemeente-
huis. Op de agenda staan de volgende zaken:

•	 Om	20.00	uur	het	bezwaar	 ingediend	 tegen	het	besluit	 van	24	
juni 2015 waarbij het Wob-verzoek buiten behandeling is gelaten.

•	 Om	20.30	uur	het	bezwaar	ingediend	tegen	het	besluit	van	2	april	
2015 betreffende het voornemen om in 2016 geen subsidie meer 
te verlenen.

•	 Om	21.00	uur	het	bezwaar	ingediend	tegen	het	besluit	van	9	maart	
2015 waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor het op-
richten van een tuincentrum op het perceel Kapperdoesweg 8 te 
Nuenen.

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

nuenen veiliG
inbrekers gaan niet met vakantie,
maar nemen toch graag een souvenir mee uit uw woning.

tip van de week: 
Eén of meerdere dagen niet thuis? Zorg dat uw huis er bewoond uitziet. 
Een leeg huis is aantrekkelijker voor inbrekers. Uit onderzoek blijkt dat 
de kans op inbraak in uw woning het grootst is op donderdag  tussen 
17.00  en 22.00 uur! Ben dan dus extra alert!

meer tips? 
Kijk voor handige tips om inbraak te voorkomen op www.nuenen.nl> 
leven en wonen > huis en buurt > Inbraakpreventie zomercampagne 
"Inbrekers gaan niet met vakantie"

aanvraGen Op GrOnD van De apv en 
BijZOnDere Wetten
Bij het college van burgemeester en wethouders danwel de burgemees-
ter zijn de volgende aanvragen om vergunning op grond van de A.P.V. 
en bijzondere wetten ingekomen: 
•	 Aanvrager:	Honk-	en	softbalclub	Nuenen	voor	het	organiseren	van	

diverse meerdaagse toernooien inclusief overnachtingen op het 
terrein van voornoemde club aan Lissevoort 6 in de weekenden 
van 2 tot en met 4 oktober 2015, 9 tot en met 11 oktober 2015 en 
16	tot	en	met	18	oktober	2015;

•	 Aanvrager:	Heyde	Hoeve	voor	het	organiseren	van	het	barbecue	
evenement Pig Pickin bij Rullen 15 op 17 oktober 2015 en 18 ok-
tober 2015.

Naar aanleiding hiervan wordt eenieder in de gelegenheid gesteld bin-
nen twee weken na deze publicatie zijn of haar zienswijze in te dienen 
bij het college van Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.,  
Postbus 10.000, 5670 GA  Nuenen.
De aanvraag ligt ter inzage gedurende de openingstijden van het ge-
meentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en tevens op 
woensdag van 14.30 uur tot 19.00 uur) bij de receptie van het gemeen-
tehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.

Nuenen, 27 augustus 2015

verleenDe OmGevinGsverGunninGen
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning ver-
leend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden 
op:

	 •	20	augustus	2015	 Van	Maerlantstraat	20,	5671	VM	
     – het uitbreiden van de woning (BOUW).
  
De vergunningen zijn 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.
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.

puBliCatie
regeling Beheer en toezicht Brp gemeente nuenen, Gerwen en ne-
derwetten

Burgemeester en wethouders delen mede dat zij op 14 juli 2015 heb-
ben vastgesteld:
Regeling Beheer en Toezicht BRP 2015 gemeente Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten. 

Uit	oogpunt	van	privacy,	beveiliging	en	beheer	en	toezicht	is	het	nood-
zakelijk om voor de gemeentelijke voorziening een aantal taken te 
benoemen en vast te leggen in een regeling. De hoofdlijnen van de 
inrichting, de werking en de beveiliging van het gemeentelijke toepas-
singssysteem	zijn	hierin	vastgelegd.
Met de Regeling voldoet de gemeente aan de verplichting van artikel 
1.11	Wet	BRP,	zich	te	houden	aan	nadere	regels	van	de	systeembe-
schrijving.

De Regeling Beheer en Toezicht BRP 2015 ligt gedurende vier weken 
kosteloos ter inzage bij cluster Dienstverlening en Informatie, Jan van 
Schijnveltlaan 2 te Nuenen.

Viespeukendag Dierenrijk
Zondag 30 augustus is het weer Viespeukendag bij Dierenrijk. Kinderen mogen 
dan meedoen aan allerlei ‘vieze’ activiteiten. Bijvoorbeeld het bouwen van een zo 
hoog mogelijke stapel echte olifantendrollen, als een zwijn door de modder ban-
jeren, leren spugen als een kameel, graaien in een bak met meelwormen, snotte-
bellen blazen of poep kneden. One Two Trio brengt een muzikale Viespeuken-
show en aan het eind van de dag kan iedereen zich schoon wassen tijdens de 
schuimparty.
Deelnemers maken kans op mooie prijzen zoals een backstage-VIP-bezoek bij 
de olifanten. Dierenrijk is tijdens de Viespeukendag van 10.00 uur tot 18.00 uur 
geopend. Oude kleren aanbevolen. Zie ook www.dierenrijk.nl/evenementen.

Een toastje met meelwormen. Vies of juist heel lekker? De meiden op de foto denken daar 
heel verschillend over… (foto: Dierenrijk/Libéma)

Scouting Regio Eindhoven 
bouwt aan de toekomst!
Op zaterdag 5 september a.s. starten alle scoutinggroepen in de Regio Eind-
hoven (Eindhoven, Best, Son en Breugel en Nuenen) weer fris en fruitig aan 
een nieuw seizoen vol energie, leuke spellen en uitdagingen. Scouting is dé 
plek waar heel veel kinderen, jonge en oudere, wekelijks veel plezier maken, 
buiten bezig zijn en vooral samen spelen. Scouting is voor jong en oud!

In het nieuwe seizoen zal ‘De Familie 
Boskamp en de Toekomstboom’ zijn 
opwachting maken. Deze familie  
woont al jarenlang in de Schrijvers-
buurt in Eindhoven. De zeven kinde-
ren van deze familie zijn allemaal ac-
tief binnen scouting. Ook vader en 
moeder dragen hun steentje bij. In 

hun eigen achtertuin hebben zij een 
hele grote, mooie, oude boom staan. 
In deze boom zit een boomhut. Het is 
dan ook het favoriete plekje van de fa-
milie. Op een dag ontdekt de oudste 
zoon dat deze boom niet zomaar een 
boom is. Hij heeft een geheime in-
gang. Het is een boom waarmee je 

kunt reizen naar de toekomst! Hoe 
‘cool’ is dat? Wie wil er nu niet een 
kijkje nemen in de toekomst? Met 
deze familie gaan alle verschillende 
scoutingonderdelen (Bevers, Welpen, 
Scouts, Explorers en Roverscouts) een 
kijkje nemen in de toekomst. Wat ze 
daar allemaal gaan zien en beleven is 
natuurlijk nog één grote verrassing. 
Maar een ding staat vast. Het wordt 
een enorm avontuur vol uitdagingen 
en activiteiten, ook in Nuenen. 
Op www.eindhoven.scouting.nl vind 
je alle scoutinggroepen. Kom gerust 
eens kijken en beleef de avonturen van 
je leven. Ook voor de oudere kinderen 
onder ons is er plekje binnen Scou-
ting. Help jij mee aan het bouwen aan 
de toekomst van Scouting?

Jumbo Ton 
Grimbergen steunt 
Stichting Strijd 
Tegen Misbruik
Gedurende de hele maand september 
kunnen klanten hun statiegeldflessen 
inleveren om de strijd van de ouders 
Marcel en Priscilla te steunen tegen 
het misbruik van kinderen. Informatie 
over de stichting die zij hebben opge-
richt is te vinden op internet: 
www.strijdtegenmisbruik.nl



PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

Reclames geldig t/m zaterdag a.s.TOT ZIENS BIJ

Voor ideeën en recepten:www.tebak.keurslager.nl

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

VLUG 
KLAAR!!!

Lekker en Vertrouwd
Je eigen Slager!!

                

Broccoli
   1/2 kilo 0,99
Frieslanders

21/2 kilo 1,99
Blauwe pitloze druiven

1/2 kilo 1,79
Nw. oogst Delbart appelen
  1 kilo 1,99
Atjar salade

250 gram 1,59
Perssinaasappelen

10 stuks 1,99

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

weekaanbiedingen 
donderdag 27 t/m woensdag 2 september

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

 
4 Houthakkersteaks  ..6,50
Beef à la creme
100 gram .........................................2,25
Bij 150 gr. Beenham
100 gr. Beenhamsalade GRATIS

Ham gehakt Wellington
Per stuk  ..........................................1,75
Barbecue worst
iedere 4e  .................................Gratis
Mini fi let rollade
500 gram .........................................6,00

 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Speltbrood
100% eerlijk

Acties week 35: geldig maandag 24 t/m zaterdag 29 augustus 2015
_____________________________________________________

Speltbroden
 • Spelt natuur ( 100% speltmeel)   Nu 1.95
 • Spelt vitaal ( 100% speltvolkoren)  Nu 2.25
 • Desem Gildespelt 
    (70% speltmeel,  30% speltvolkoren)   Nu 2.95
_____________________________________________________

Aardbeiencroissants
roombotercroissants met banketbakkersroom 
en verse aardbeien 
                                  3+1 GRATIS_____________________________________________________

Mueslibollen
Lekker mals zacht broodje  met 
diverse noten en vruchten 3+1 GRATIS_____________________________________________________

Koffi ebroodjes    3+1 GRATIS

SPECIAL

SPECIAL

KOOPJE

4DE

zomer!
MET eastborn

VIER verfrissende
zomeracties VOL VOORDEEL!
KIJK VOOR ALLE ACTIES OP EAS

TBORN.NL/ZOMER

399,-

EASTBORN
matras sprint
599 *

slim SLAPEN fris WAKKER

*NU TIJDELIJK €200,� VOORDEEL! 
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Tijdens de bouwvak geopend 

van 10.00 tot 16 .00 uur

De best belegde broodjes

KOOPZONDAG 
30 AUGUSTUS

MEET & GREET THE MINIONS

WWW.WOENSXL.NL

Meet & Greet the Minions
Op zondag 30 augustus brengen de Minions een bezoekje aan Winkelcentrum 
Woensel. De Minions zijn er van 12.45 tot 16.45 uur  en hebben af en toe pauze. 
Alle Meet & Greet kinderen ontvangen een waardebon voor een 
gratis Minions ijsje van Zinin Ijs en Chocolade.

Kijk op www.woensxl.nl voor de juiste locatie

Kindertrein
Ook is de gezellige kindertrein weer aanwezig op het centrum.
Meerijden is gratis en hij rijdt door het hele winkelcentrum.

Zomermarkt (29 en 30 aug.)
Diverse winkels hebben dit weekend een kraam buiten  de winkel staan met leuke 
artikelen en scherpe aanbiedingen.
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NMK zoekt 
versterking
Het Nuenens Mannenkoor is altijd op 
zoek naar nieuwe leden. Daarom star-
ten ze weer met een KOORSCHOOL.
De lessen zijn laagdrempelig en zijn 
dan ook met name ideaal voor (begin-
nende) zangers. Kom gerust de sfeer 
proeven. Ze beginnen op maandag 7 
september en dan gedurende 6 maan-
dagen van 19.30 uur tot 20.15 uur, 
voorafgaand aan de reguliere repetitie 
in Het Klooster. Belangstellenden 
kunnen gratis deelnemen.  Wel graag 
even aanmelden via nuenensmannen-
koor@onsnet.nu.
www.nuenensmannenkoor-nb.nl

Start EHBO-
cursussen
EHBO Nuenen telt 74 volwassenen 
en 16 jeugdleden en bestaat dit jaar 
75 jaar. Zij leveren belangeloos een 
belangrijke bijdrage aan het wel-
zijn en de veiligheid van de deelne-
mers die aan de vele evenementen 
in Nuenen deelnemen. 

EHBO Nuenen start binnenkort met 
de volgende nieuwe cursussen:
1. EHBO aan kinderen: woensdag-
avond 16 september van 19.30 uur - 
22.30 uur (4 avonden).
2. Reanimatie voor niet-EHBO'ers: 
woensdagavond 14 oktober van 19.30 
uur - 22.30 uur (2 avonden).
3. Herhaling reanimatie voor niet-EH-
BO'ers: donderdag 15 oktober van 
19.00 uur - 23.00 uur (1 avond).
4. EHBO voor volwassenen: woens-
dag 18 november van 19.30-22.30 (10 
avonden)
Zorgverzekeraars vergoeden geheel of 
gedeeltelijk de kosten. Voor meer in-
formatie zie www.ehbonuenen.nl, 
mail naar ehbo.nuenen@onsnet.nu of 
bel 040-2833548.

Beleef ABBA 
en Rowwen Hèze met 
Openluchttheater Mariahout
Het is feest in het openluchttheater. Dit weekend kun je lekker uit je plaat 
op de glamourous nummers van ‘s werelds beste ABBA Tribute band. Het 
weekend daarop: lekker pierewaaien en meelallen met Rowwen Hèze. 

ABBA Tribute
Terug in de tijd met ‘Dancing Queen’, 
‘Mamma Mia’ en ‘Waterloo’. Deze 
band werd uitgeroepen tot de beste 
ABBA tribute band van de wereld, met 
een hoog muzikaal niveau, originele 
kleding zoals ABBA deze destijds 
droeg en een sfeer die je weer hele-
maal mee de jaren ’70 in zuigt. Een 
avond vol herkenbaarheid en verroe-
ring. Alles wordt live gespeeld en ge-
zongen. ABBA Tribute is een levendi-
ge flashback naar de mooie muzikale 
tijden van weleer!
(vr 28 aug, 20.30 uur)

Middag van het Brabantse lied
Sinds 2005 organiseert het dialecten-
festival Lieshout jaarlijks de Middag 
van het Brabantse Lied in het Open-
luchttheater. Deze gezellige middag 
staat in het teken van de mooie mu-
ziek en leuke liedteksten van Brabants 
beste artiesten. Dit jaar met Jeanne 
van der Rijt en Vandiekomsa. 
(zo 30 aug, 14.30 uur)

Rowwen Hèze 
De band die bekendheid kreeg met de 
nummers ‘Bestel Mar’ en ‘Limburg 
(Kwestie Van Geduld)’. Muziek met 
een unieke sound, variërend van ge-
voelige ballads tot snellere tex-mex en 
folknummers, waarin het geluid van 
de plaatselijke fanfare doorklinkt. 
Vorig jaar heeft Rowwen Hèze hier al 
bewezen wat voor waanzinnige show 
zij op het podium neerzetten. Niet al-
leen het publiek ging uit hun dak, ook 
de mannen van de band konden er 
geen genoeg van krijgen. De sfeer zat 
er goed in en dat gaan ze dit jaar, sa-
men met de ‘Three Amigos’, gelukkig 
nog eens goed overdoen. (za 5 sept, 
20.30 uur)

Kaartverkoop
Wil je deze voorstellingen niet mis-
sen? Wees er dan snel bij! Kaarten zijn 
verkrijgbaar via www.oltm.nl of via de 
verkoopadressen in Laarbeek (zie 
website). Openluchttheater Maria-
hout. Beleef meer.

Abba tribute in OLM Mariahout 

Schilderen of tekenen in de 
Geldropse Schilderschool
Een mooie vrijetijdsbesteding waarin je veel gevoel en creativiteit kwijt 
kunt. Dat is  wat tekenen en schilderen kan betekenen. De Geldropse Vrije-
tijds Schilderschool start 1 september a.s. haar activiteit weer op in het 
prettige clubgebouw De Twern, op de grens met Nuenen, aan het einde van 
de Kettingstraat in Geldrop. 

Amateurtekenaars en -schilders ko-
men een dagdeel per week (naar keu-
ze) onder deskundige begeleiding van 
een professioneel docent hun hobby 
uitoefenen en verder ontwikkelen, ie-
der met zijn of haar talent en eigen 
materiaalkeuze. Je tekent of schildert 
naar behoefte en krijgt inspiratie van 
elkaar of van de gediplomeerd begelei-
der, die je leuke tips en adviezen geeft. 
Geïnteresseerden krijgen eerst een 
paar weken kosteloos de kans om te 
komen proeven, om pas daarna te be-
sluiten of u zich wilt aanmelden als 
deelnemer. KBO leden uit Nuenen, 
Geldrop, Heeze en Mierlo krijgen een 
aardige korting. Benieuwd? Kijk eens 
op de website of bel  voor meer infor-
matie: Klaas van den Hurk, telefoon 
040-285 1352.
www.schildersschoolgeldrop.nl

Aquarel De Danseres van deelnemer 
Giel Schroijen

Een jaar Bio-Lekkers
Op zaterdag 29 augustus viert BIO-LEKKERS haar één jarig bestaan. Er is 
gratis biologische ko�  e en thee, met een mu�  n. Vanaf 8.30 uur bent u wel-
kom op het van Goghplein.

Eén jaar geleden stond op het van 
Goghplein voor het eerst de kraam 
van BIO-LEKKERS. De zussen Han-
nie en Maria van de Wetering begon-
nen daarmee aan de verwerkelijking 
van een ideaal. Zij misten in Nuenen 
een winkel waar je goede biologische 
waren kan kopen. Dus begonnen zij 
zelf.
Vol goede moed en hartelijkheid ont-
vingen zij de klanten en doen dat na 
een jaar nog steeds. Inmiddels is er 
een grote kring van enthousiaste vaste 
klanten die iedere zaterdag bij de 
kraam aanleggen voor een praatje en 
natuurlijk de boodschappen. Wie hun 
kaas eenmaal heeft geproefd, wil er ie-
dere zaterdag weer naartoe.
Maar je kunt bij de superwinkels toch 
ook veel biologische waren kopen? 
Wat is er dan anders aan de kraam van 
Bio-Lekkers?

De meeste groenten komen op vrij-
dagavond van de boer uit Oirschot en 
liggen dus zaterdagochtend kersvers 
en knapperig in de kraam.
Er komt zoveel mogelijk uit de regio, 
zo komt b.v. de geitenkaas van de 
Saanenhof uit Heeze. Door recht-
streeks bij de boer te kopen krijgt deze 
een eerlijke prijs én kunnen Hannie en 
Maria vaak zelfs onder die van de su-
permarkt.

U kunt naar wens nog meer biologi-
sche producten bestellen, ook gluten 
en lactose vrij. Aan service geen ge-
brek: u kunt via de website bestellen 
en desgewenst brengen zij uw bood-
schappen thuis in Nuenen maar ook 
bv. In Eindhoven, Son en Breugel, 
Aarle Rixtel en Helmond.
Laatst hoorde ik iemand zeggen: “Ik 
geloof niet dat het allemaal biologisch 
is, het ziet er zó mooi uit”.
Na kritische ondervraging van Hannie 

220 kinderen zaten maandag op de Lissevoort klaar voor de start van de Kindervakan-
tieweek. Met behulp van vele vrijwilligers wordt die week al sinds 1983 jaarlijks geor-
ganiseerd door de gelijknamige stichting. De hele week zijn er allerlei activiteiten voor 
de deelnemende kinderen, zoals knutselen, een speurtocht, bonte middag en water-
spelletjes. Morgen is de laatste dag.

Nieuwe leden gezocht    
voor dameskoor 
Het Nuenense Vissersvrouwenkoor ‘De Walnoten’ houdt een ledenwerf 
actie. Bij verschillende winkels zijn � yers opgehangen met een uitnodiging 
om de openbare repetitieavonden bij te wonen. Deze avonden zijn op 10 en 
24 september 2015 van 20.00 tot 22.15 uur in de aula van het Pleincollege 
in Nuenen, Sportlaan 8, naast het zwembad. 

De repetities zijn op de donderdag-
avonden van de oneven weken, uitge-
zonderd juli en augustus. Na de repe-
titie is er gelegenheid om gezellig wat 
te drinken.
Het koor is vrij uniek. Er zijn niet veel 
vrouwenkoren die liedjes over de zee 
zingen. Meestal zijn het mannenkoren 
die shanties zingen. De vrouwen zijn 
op de wal achtergebleven en terwijl 
hun mannen op zee zijn genieten ze 
van het zingen van de muzieknootjes. 
Vandaar de naam ‘Wal-Noten’. Bij de 
optredens gaan de koorleden verkleed 
als vissersvrouwen uit vervlogen tij-
den. Op de website zijn foto’s van het 
koor te zien. 
Ongeveer zes tot acht keer per jaar 
treedt het koor op in zorginstellingen, 
bij havenfestiviteiten en andere, 
meestal feestelijke, gelegenheden. Het 
koor wordt begeleid door twee accor-
deonisten en staat onder leiding van de 
enthousiaste dirigente Yvonne Bou-
vrie.

De koorleden komen niet alleen uit 
Nuenen, maar ook uit Eindhoven, 
Helmond en omliggende dorpen. Wie 
interesse heeft en meer informatie wil, 

kan bellen met: Thea van den Heuvel 
0492-752969 of Margaret Pronk 0492-
552131 / 06-81541944, www.vissers-
vrouwenkoordewalnoten.nl

blijkt alles wel degelijk biologisch, 
maar zij gaan voor top kwaliteit. Voor-
heen hadden Hannie en Maria een 
bloemenwinkel in Stiphout; zij zijn 
dus bekend met bedrijfsvoering en op-
timale kwaliteit. “ Zit er een slecht 
blaadje aan, dat halen we dat eraf. Het 
moet goed zijn en het oog wil ook wat”.
Vijf productgroepen zijn er in het aan-
bod: een groot assortiment groenten, 
fruit, vele soorten brood, kaas en 
droogwaren. Er  zijn regelmatig leuke 
acties. Zo is er bv. vanaf a.s. zaterdag 
een nieuwe 5-groepen-actie, waarbij u 
bij aankoop van een artikel uit ieder 
van de 5 productgroepen gratis het 
goedkoopste artikel mag meenemen.

Hannie en Maria hebben nog meer 
toekomstdromen, ze denken aan een 
biologische winkel met lunchroom in 
samenwerking met Wil (kokkin). 
Maar ze zijn ook benieuwd naar de 
wensen van ons Nuenenaren. Kijkt u 
eens op hun website voor meer infor-
matie en om uw ideeën kenbaar te ma-
ken. Maar beter nog: kom zaterdag 29 
augustus op de koffie. Wie weet wordt 
u ook zo’n enthousiaste klant, met 
hart voor biologisch eten. www.bio-
lekkers.nl /  info@bio-lekkers.nl
  

KBO reiscommissie 
organiseert 
dagtocht naar de 
Eifel voor leden
Op donderdag 17 september 2015 
staat er voor KBO-leden een tocht 
naar de Eifel op het programma.  Na 
een eerste stop in Limburg voor koffie 
met vlaai wordt de route vervolgd naar 
het bedevaartplaatsje Kornelimünster, 
het dorpje Mulartshütte en door het 
mooie natuurgebied naar Woffels-
bach. Hier staat een uitstekende kof-
fietafel klaar. Na de lunch wordt inge-
scheept voor een boottocht over de 
Rursee.Deze vormt samen met de 
Obersee en Urftsee de bekende Eifeler 
Seeënplatte en ligt tussen steile hoog-
ten, die grotendeels door bossen be-
dekt zijn. In Woffelsbach is er nog 
even vrij om eventueel iets te drinken. 
Terug in Nederland wordt de dag af-
gesloten met een diner. De reissom 
voor deze dagtocht bedraagt € 61,00 
per persoon. De kaartverkoop is op 
dinsdag 8 september van 13.00 tot 
14.00 uur in Het Klooster.

Inloopochtend 
Kiekeboe! start weer
Dinsdag 1 september begint weer de 
eerste inloopochtend van Kiekeboe! 
na de grote vakantie. Vanaf 9.30 uur 
kunnen de kindjes van 0 tot en met 4 
jaar weer met elkaar komen spelen. 
Ranja en fruit staat klaar, voor ouders 
en/of verzorgers is er koffie en thee.
Inloopochtend Kiekeboe! wordt iedere 
dinsdagochtend gehouden van 9.30 
uur tot 11.00 uur op de hoofdlocatie 
van basisschool De Rietpluim aan de 
Van Duynhovenlaan 15 in Nuenen, in-
gang via de hoofdingang.  De ochtend 
wordt verzorgd door vrijwillige gast-
vrouwen die zelf ook kleine kinderen 
hebben. Zie ook www.kiekeboenue-
nen.blogspot.com

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

en klachten. Bel 040 - 283 1200 
of mail rdel@onsnet.nu

Ook voor uw folders!
Van ontwerp t/m bezorging.
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Voor de derde keer GDW 
op de Weverkeshof
Alles wordt tegenwoordig afgekort. Wij kijken op TV al jaren naar GTST, 
Goede Tijden Slechte Tijden. We lezen tegenwoordig het ED of zoals het 
vroeger heette het Eindhovens Dagblad, maar ook lezen wij een e-Book op 
onze e-Reader. We versturen een JPG of een PDF mee via onze GSM smart-
phone of Tablet. En we vinden de weg tegenwoordig nog slechts via GPS op 
onze TomTom, onze Navi. 

Ja, we communiceren zelfs afgekort 
met elkaar, bijvoorbeeld in sms-taal of 
msn-taal.

Wat te denken van:
ADAK VOD WM A+ER.
Hij komt AAND8TK.
HV LHMW.
Ik HAMHLVJ en JOVM?
Of te wel:
Aan de andere kant van ons dorp 
woont mijn aanbidder.
Hij komt aandacht te kort.
Hij vraagt: Laat het mij weten.
Ik houd al mijn hele leven van jou en jij 
ook van mij?

Nee, dit is maar een geintje, moet kun-
nen toch in deze super snelle tijd en 
digitale communicatie!
Nu weer echt serieus, in dit geval staat 
GDW voor Goede Doelen Weekend, 
een jaarlijks terugkerend evenement 
op de Weverkeshof, die dat bewuste 
weekend haar locatie inclusief vrijwil-
ligers ter beschikking stelt aan organi-
saties uit Nuenen en omgeving die 
zich ergens op deze wereld voor goede 
doelen inzetten en daarvoor aandacht 
vragen.

Goede Doelen Weekend
Op zaterdag 29 augustus van 11.00-
16.30 uur en zondag 30 augustus van 
11.00-16.30 uur is het weer zover, dan 
is het op de Weverkeshof voor de der-
de keer Goede Doelen Weekend.

Op zaterdag 29 augustus komen Hen-
ny en Jaap Matser weer met hun pro-
ject Rising-Stars uit Ghana, de bouw 
van de zorgboerderij Kings and 
Queens in Offinso. In de zorgboerde-
rij wonen nu 10 kinderen en jongeren 
met een verstandelijke of meervoudi-
ge beperking, die worden door een 
team van 5 Ghanese begeleiders on-
dersteund. Rising-Stars ondersteunt 
door het bijdragen in de schoolkosten 
ook 4 andere kinderen die buiten de 
zorgboerderij wonen.
’s Middags verzorgt de zangvereniging 
Keskedee a capella twee optredens. 
De eerste is van 13.30-14.00 uur. De 
tweede van 14.30-15.00 uur.

Op zondag 30 augustus is Anneberthe 
Stolten met stichting de Regenboog-
boom aan de beurt. Deze wereldwijde 
stichting helpt kinderen die te maken 

hebben met ziekte, trauma of handi-
cap ontdekken dat zij op eigen kracht 
een gevoel van veiligheid en vrijheid 
kunnen scheppen – op ieder moment 
dat zij daar behoefte aan hebben. Ze 
kunnen daarmee met meer zelfver-
trouwen, rust en levenslust hun moei-
lijke omstandigheden tegemoet tre-
den. Kinderen kunnen die zondag 
langs komen om zich door de dieren-
verzorgster en schminkvirtuoos Djo-
lien te laten schminken.

Namens de goede doelen Rising-Stars 
en Regenboogboom hoopt de Wever-
keshof het weekend van 29 en 30 au-
gustus op een grote opkomst, de toe-
gang is zoals altijd gratis.

contact: 
www.rising-stars.nl en info@rising-
stars.nl / www.keskedee.nl 
www.weverkeshof.nl 

Tekst en foto: Cees van Keulen

Cees
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Cees
Vrolijke Imke + 177 kinderen 
op Gerwen Airport
Gerwen Airport koestert zich drie dagen lang vredig in de zon. Geen ver-
traagde, omgeboekte of geannuleerde vluchten, alles verloopt volgens 
schema. Alleen maar tevreden en blije reizigers, mede dankzij de inzet van 
vele vrijwilligers. 

Een geslaagd uitstapje via Van Gogh 
Airport naar de ‘geheime’ locatie 
speeltuin De Kievit in Nuenen, specta-
culaire BMX-ers in actie, lekker eten 
en drinken. Spelletjes doen, fijn knut-
selen, schilderen, timmeren en ravot-
ten. Imke geniet zichtbaar van dat al-
les. En samen met vrolijke Imke nog 
eens 177 enthousiaste kinderen tij-
dens de driedaagse Kindervakantie-
week in Gerwen.  
De Stichting Jeugd & Jongerenactivi-
teiten Gerwen kondigde tijdens de 
plaatselijke Carnavalsoptocht in fe-
bruari het motto aan voor de Kinder-
vakantieweek van 19 tot en met 21 
augustus: Gerwen Airport. De negen-
de keer alweer dat Gerwen een eigen 
versie van de Kindervakantieweek or-
ganiseerde. De aanleg van luchtha-
ven Gerwen Airport aan De Huikert 
neemt een paar dagen in beslag. Tij-
dens de opbouw was het frisjes en af 
en toe ook wel nat.  
Imke zit met Anouk, Lieke, Luuk, Mare, 
Roos, Stef, Tess en Tijs in groep 11 en 
schildert er  vrolijk op los. Het thema 
van de week is weergegeven op een 
grote ansichtkaart en de kinderen vie-
ren hun creativiteit bot. Imke laat zich 
niet afleiden en brengt geconcen-
treerd kleurtjes op de kaart (zie foto). 

Iedere groep heeft een eigen tent, 
waar de kinderen zich lekker kunnen 
uitleven. 
Gerwen Airport opent vrijdagavond 
haar deuren voor oma’s en opa’s, ma-
ma’s en papa’s, zusjes en broertjes, en 
iedereen die zin heeft om een kijkje te 
komen nemen. Het is erg druk op Ger-
wen Airport en alles blijft op rolletjes 
lopen. De kinderen laten zien wat ze 
allemaal gemaakt en gedaan hebben 
deze week. Er volgt prachtig vuur-
werk met aansluitend de traditionele 
feestavond als afsluiting van de Kin-
dervakantieweek.
Drie mooie dagen en na afloop op za-
terdag zijn ook weer veel vrijwilligers 
in actie op Gerwen Airport. Goed in 
beeld allemaal en via de webcam op 
de voet te volgen. Camerabeelden lie-
gen niet: wat je ziet gebeurt ook echt. 
Hier wordt het spreekwoord ‘Vele han-
den maken licht werk’ in praktijk ge-
bracht. Binnen een paar uur is het ten-
tenkamp netjes opgeruimd en komt 
het weiland aan De Huikert weer be-
schikbaar voor de paarden. Volgend 
jaar zomer staat de tiende editie van 
Kindervakantieweek Gerwen op het 
programma. Ook zo benieuwd wat 
het thema wordt? Maakt niet uit welk 
thema, Imke doet weer mee. 

Expositie rond Van Gogh   
in Weefhuis
Van 28 augustus tot en met 20 september organiseren de beeldende kun-
stenaars van Atelier Nuenen een expositie in het Weefhuis te Nuenen waar-
bij Vincent van Gogh centraal staat. Een eerbetoon aan Vincent van Gogh 
die 125 jaar geleden overleed. Voor deze gelegenheid is het voormalige 
Weefhuis omgetoverd tot expositieruimte. Van Gogh gaf de inspiratie voor 
deze werken van de kunstenaars van Atelier Nuenen. De exposerende kun-
stenaars lichten hun werk graag toe aan de hand van diverse foto's en teke-
ningen. 

Inge Schüller, statenlid Provincie 
Noord-Brabant met in haar porte-
feuille kunst en cultuur, zal de officiële 
opening verrichten op vrijdag 28 au-
gustus om 16.00 uur. Speciaal worden 
ook aspirant leden uitgenodigd omdat 
er nog enkele plaatsen te verdelen zijn 
in ons atelier. 

De expositie is op vier opeenvolgende 
weekenden, vrijdag, zaterdag en zon-
dag, van 28 augustus tot en met 20 
september van 13.00 uur tot 18.00 uur 
te bezichtigen in Het Weefhuis, Lucas 
van Hauthemlaan 1, Nuenen. De toe-
gang is gratis.
Zie ook www.ateliernuenen.nl

 Prinses Beatrix Spierfonds 
zoekt nog tientallen 
collectanten in Nuenen
In Nuenen vindt van 13 tot en met 19 september aanstaande de jaarlijks 
terugkerende collecteweek plaats van het Prinses Beatrix Spierfonds. Het 
fonds zoekt hiervoor in Nuenen, Gerwen en Nederwetten nog tientallen 
extra collectanten. 

Het Prinses Beatrix Spierfonds heeft 
de collecte heel hard nodig. Het fonds 
krijgt geen overheidssteun en is volle-
dig afhankelijk van de inzet van vrij-
willigers. Mede dankzij de collecte 
hebben we in 2014 vijftien nieuwe we-
tenschappelijke onderzoeken naar 
spierziekten gefinancierd. 

Deze nieuwe onderzoeken zijn van le-
vensbelang voor de 200.000 mensen 
met een spierziekte in Nederland. He-
laas is er voor veel spierziekten nog 
geen behandeling. De meeste spier-
ziekten zijn progressief en een groot 
deel van de mensen komt in een rol-
stoel terecht. Zelfs al op hele jonge 
leeftijd.

Twee uur per jaar
Collecteren kost maar twee uur per 
jaar en je kunt het helemaal op je eigen 
manier doen. Samen met een vrien-
din/vriend of alleen, in een rolstoel, 
met de bakfiets of terwijl je toch met je 
hond aan het wandelen bent of als je 
even een frisse neus wilt halen na het 
eten. Een levensreddend medicijn, 
technologie die de kwaliteit van leven 
verhoogt, hoop voor ouders en een 

beetje meer begrip in het dagelijkse le-
ven, daar doen we het voor. En met 
onder andere de hulp uit Nuenen kan 
het Prinses Beatrix Spierfonds dat ook 
blijven doen. 

Wilt u helpen, meld u dan aan bij: Ria 
van de Leur (283 82 83, riavandeleur@
gmail.com) of Bauke Sijtsma (283 48 
22, bauke@onsnet.nu).

 Tips om water in de 
tuin te besparen
• Met een bodembedekkende mulch-

laag van bijvoorbeeld compost 
houdt u het vocht langer vast in de 
grond, dus hoeft u minder vaak te 
sproeien.

• Geef vooral water bij de planten-
wortels. Een druppelslang is daar-
bij erg efficiënt.

• Sproei alleen waar de planten er om 
vragen. Aan een besproeid terras of 
natte muren heeft niemand iets.

• Een slimme vaste sproei-installa-
tie (met sproeicomputer), werkt 
absoluut waterbesparend. Zo’n 
automatisch watergeefsysteem 
kan heel zuinig werken. Dat 
hangt van de afstelling en de 
sproeitijden op de dag af. Zo’n 
systeem neemt u enorm veel 
werk uit handen en uw planten 
varen er wel bij. Er zijn systemen 
die met een waterklok werken en 
op vaste tijden water geven en 
andere die met vochtvoelers en 
een simpel te bedienen sproei-
computer het watergeven naar 
behoefte regelen.

• U kunt systemen vast en vorstvrij 
(laten) ingraven of bovengronds 
uitleggen. Er zijn ook druppel-
systemen en systemen met wa-
tergeefpennen voor iedere indi-
viduele (pot)plant. Er bestaat 
echt van alles als antwoord op de 
eisen die u stelt.

• Vang regenwater van schuur- en 
huisdak op in een regenton met 
tapkraantje. Maak vanaf de boven-
kant van de regenton (er zit vaak 
een overloopstop in de zijkant) een 
overloop naar de vijver, zodat van-
uit een overstromende ton de vij-
ver wordt bijgevuld.

• Maak een met puin of grind ge-
vulde zinkput onder het terras 
waar hemelwater snel in kan weg-
zakken.

www.tuinbranche.nl

Expositieruimte in Het Weefhuis

Wist u dat...
Rond de Linde
het enige echte
Weekblad is 

dat geheel in Nuenen 
wordt vervaardigd
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Ma-
riahout. 100 bij Jumbo Stiphout en 100 bij 
AH Brandenvoort/Helmond.

ADVERTENTIES/ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 
E-mail: drij.mes@iae.nl 
Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk 
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.

REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail: redactie@ronddelinde.nl
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur, 
Mariët Jonkhout, Edwin Coolen, Josine Jans-
sen, Nannie van den Eijnden en Elwien Bibbe.
Aanleveren van digitale teksten vóór maan-
dag 17.00 uur, anders in overleg.

Berichten en/of advertenties die door om-
standigheden foutief of niet geplaatst zijn, 
geven geen recht op schadevergoeding. 
Kopij en beeldmateriaal dienen vrij van 
rechten te worden aangeleverd.

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

BEZORGING 
Telefoon 040-2831200
E-mail: rdel@onsnet.nu
Ook voor verspreiding van folders.

© 2015 - “Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, 
door fotokopieën, opnamen of op enige 
andere manier zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever.”

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

Dokter Lieveld is arts voor medische acupunctuur en acupressuur 
in Nuenen. Zijn behandelingen werken vaak goed bij heel uiteen-
lopende pijn-, ontstekings-, psychische en vruchtbaarheidsklachten. 
Belt u gerust om advies: 040-2837612. www.acupunctuur-lieveld.nl
Deze column verschijnt iedere twee weken.

Dokter Lieveld vertelt...Dokter Lieveld vertelt...Dokter Lieveld vertelt...Dokter Lieveld vertelt...

Acupunctuur : bij vruchtbaarheids-   
en seksuele klachten
In mijn praktijk behandel ik wekelijks een aantal mensen om hun vrucht-
baarheid positief te beïnvloeden: mannen en vrouwen. Acupunctuur blijkt 
namelijk een gunstig e� ect te hebben op de mannelijke en vrouwelijke 
vruchtbaarheid. Acupunctuur is dikwijls van toegevoegde waarde. Zowel 
bij een natuurlijke bevruchting, als bij bevruchtingen waar de natuur een 
handje wordt geholpen, zoals bij  IVF (reageerbuisbevruchting).  

Vrouwelijke vruchtbaarheidsproble-
men
Bij vrouwen lijkt acupunctuur het en-
docriene systeem te ondersteunen. 
Dat is het regelsysteem voor de hor-
monale balans. Acupunctuur blijkt 
namelijk de aanmaak van neurotrans-
mitters in het lichaam van de vrouw te 
bevorderen. Deze neurotransmitters 
stimuleren de productie van een be-
paald hormoon. Dat hormoon beïn-
vloedt op zijn beurt de menstruatie-
cyclus weer heel positief. En wel op 
een heel natuurlijke manier. 

Verder verbetert acupunctuur bij de 
vrouw de bloeddoorstroming ter hoog-
te van de voortplantingsorganen. Daar-
naast stimuleert acupunctuur de ei-
sprong. 

IVF
Het gerenommeerde medische vak-
blad, het British Medical Journal, pu-
bliceerde in 2008 een grote weten-
schappelijke studie naar het effect van 
acupunctuur op de vruchtbaarheid 
van vrouwen die een IVF-behandeling 
ondergingen. Aan deze studie werkte 
professor Lex Bouter, van de Vrije Uni-
versiteit van Amsterdam, mee. Deze 
studie liet zien dat acupunctuur de 
aantallen zwangerschappen en le-
vend geboren kinderen bij deze vrou-
wen significant verhoogden. 

Mannelijke vruchtbaarheidsproble-
men
Bij de man lijkt acupunctuur het aantal 
spermacellen te vermeerderen. Tege-
lijkertijd lijkt acupunctuur ook de be-
weeglijkheid van die spermacellen te 
verbeteren. Daarnaast ziet het ernaar 
uit dat acupunctuur ook bij mannen 
positief ingrijpt in het hormoonstelsel. 
Dat betekent onder meer dat het ni-
veau van het mannelijk hormoon tes-
tosteron beter geregeld wordt.  

Een modern Chinees wetenschappe-
lijk onderzoek laat positieve resulta-
ten zien door acupunctuur bij man-
nen. Bij de behandelde mannen was 
een verbetering van de kwaliteit van 
het sperma te zien. Er was vervolgens 
sprake van een verhoging van het 
percentage bevruchtingen en ge-
boorten. 

WHO: vruchtbaarheids- en erectie-
problemen
De afgelopen jaren behandelde ik veel 
mannen en vrouwen tegen hun libido-
problemen. Veel mannen kon ik tegen 
hun erectiestoornis behandelen. De 
WHO publiceerde een lijst met meer 
dan 100 klachten waarvoor zij acu-
punctuur adviseert. Niet fysieke erec-
tiestoornissen en vrouwelijke vrucht-
baarheidsproblemen staan ook op die 
lijst.

Inloopochtend Stichting 
Kinderspeelzalen Nuenen
Op 29 augustus is er een inloopochtend van de peuterspeelzaal Stichting 
Kinderspeelzalen Nuenen van 10.00–12.00 uur. Bezoekers zijn van harte 
welkom om binnen te lopen samen met hun peuter, die over kortere of lan-
gere tijd mogelijk op de speelzaal komt spelen. Broertjes en zusjes mogen 
natuurlijk ook mee, ko�  e en limonade staan klaar.

Open dag  ‘Kunst aan de Berg‘ 
zondag 30 augustus
De kunstenaars die op deze dag exposeren zijn Heleen van der Velden 
(beeldend kunstenaar), Heleen Venema (schilderijen) en Thea Prummel 
(fotogra� e).

Heleen van der Velden werkt onder de 
naam steenvanheleen. Zij is ruim 25 
jaar geleden begonnen met het maken 
van keramiek en heeft hiervoor ver-
schillende opleidingen en cursussen 
gevolgd. Een aantal jaren geleden is zij 
ook afgestudeerd aan de academie van 
Turnhout in de richting van monu-
mentale kunsten. Haar werk is kleurig 
en humorvol. Hiermee wil zij mensen 
een goed gevoel geven. Haar inspiratie 
haalt zij uit de natuur, cartoons, huis-
dieren om haar heen en het dagelijks 
leven. Invloeden van Niki de Saint 
Phalle, Dubuffet, Hundertwasser en 
Cobra zijn duidelijk in haar werk te 
zien.
Thea Prummel fotografeert al meer 
dan veertig jaar. In haar werk laat zij 
zich voornamelijk inspireren door de 
natuur; wijdse landschappen én bij-
zondere details. Vooral in haar macro-
foto’s wordt de weergave van de wer-
kelijkheid meer en meer ondergeschikt 
aan het spel van kleuren, lijnen en vor-
men, waarbij vaak haast abstracte 
beelden ontstaan. Zij laat zich leiden 
door haar gevoel en hoopt dat het 
beeld bij de kijker vooral verwonde-
ring en de notie van schoonheid op-
roept.
Heleen Venema schildert collages in 
acryl, het liefst op linnen, waarbij ze 
naast verf verschillende andere mate-
rialen gebruikt. Deze worden tijdens 
het proces onderdeel van het geheel. 
De natuur, een mooie foto, de sfeer in 
een tijdschrift zijn voor haar inspiratie 
om haar kleuren op het doek te zetten. 

Ze laat zich daarbij graag ondersteu-
nen door muziek. Zo ontstaat intuïtief 
een samenspel van kleur en materie.
Thea en Heleen combineren hun 
werk: “Voor deze expositie hebben wij 
ons beiden laten inspireren door het-
zelfde onderwerp of begrip, en dat los 
van elkaar vorm gegeven in ons eigen 
beeld. Het was daarbij niet de bedoe-

Sponsors gezocht 
voor onderzoek 
ziekte van 
Duchenne
De ziekte van Duchenne is een slopen-
de, erfelijke ziekte die bij jonge men-
sen de spieren aan tast, waardoor het 
kind steeds minder zelf kan, een rol-
stoel noodzakelijk wordt, en uiteinde-
lijk zelfs beademing nodig is. 
Tot nu toe is deze tragische ziekte on-
geneeslijk en diepgaand medisch on-
derzoek is vereist. Daarvoor is veel 
geld nodig.
Van 13-19 sep. wordt het sponsoreve-
nement 'Duchenne Heroes' georgani-
seerd: een groep van meer dan 300 
mountainbikers die in een week een 
zwaar parcours van 700 km afleggen 
vanuit de Ardennen naar Nijmegen. 
De opbrengst van deze tocht is voor 
het onderzoek naar de behandeling 
van Duchenne.  We hebben in Nuenen 
twee dorpsgenoten, Jaap Woudsma en 
Carola Stork, die als fanatieke moun-
tainbikers deelnemen aan dit evene-
ment. Voor hun deelname zijn spons-
orgelden nodig. U kunt hen 
persoonlijk steunen door een bedrag 
toe te zeggen op de web site www.du-
chenneheroes.nl waar u hen onder het 
menu 'Helden' kunt vinden en sponso-
ren.  Carola en Jaap, ze verdienen onze 
steun in de strijd tegen de ziekte van 
Duchenne !

Intratuin doneert 
kweekbakken Bloem en Tuin 
aan Voedselbank Nuenen
Nadat deze kweekbakken dienst deden tijdens het prachtige BLOEM en 
TUIN evenement gaf Intratuin alle bakken aan de Voedselbank Nuenen. 
Heel erg graag willen we Intratuin bedanken voor de superverse groen-
ten, die we daardoor de laatste weken mochten uitdelen. De Voedsel-
bank Nuenen www.voedselbanknuenen.nl   

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

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

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

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

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

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
Collse Heide 4 NueNeN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL

ling dat de foto en het schilderij el-
kaars evenbeeld zouden worden. Bij 
een schilderij een foto zoeken of ma-
ken, die daarbij aansluit en andersom, 
bleek toch een pittige uitdaging. Door 
na te denken over het onderwerp, het 
als het ware te proeven en te voelen, 
hebben wij onze eigen interpretatie 
vorm gegeven. Zo kreeg het begrip bij 
ieder van ons een eigen karakter. We 
zijn bewust samen op zoek gegaan 
naar beelden waar we allebei mee kon-
den werken. Zo inspireerden wij ook 
elkaar”.

Locatie: Instituut Zilverschoon, B erg 
Nuenen van 13.00 - 17.00 uur.
De expositie loopt tot eind september.

Op deze dag worden ook de peuters 
uitgenodigd die al voor de vakantie 
naar de speelzaal kwamen. En zo kun-
nen zij, vlak voor er gestart wordt, 
weer even een kijkje nemen na een 
lange vakantieperiode. De vaste leid-
sters en een aantal vrijwillige leidsters 
zullen aanwezig zijn, zodat men met 
hen kan kennismaken. 

De peuterspeelzalen vindt u op de 
volgende adressen:
’t Dwersliggertje Vrouwkensakker 17 
(in Kindcentrum De Nieuwe Linde )
’t Kwetternest, Jacob Catsstraat 1-3 (in 
Brede School de Dassenburcht)
Peuterhof, Heuvel 5, ( in Brede school 
Heuvelrijk in Gerwen)
Enode, Heikampen 5 -7 (De speelzaal 
zit in het achterste lokaal van Kids So-
ciety Erica, gezien vanaf de Braban-
tring: U gaat bij de zoen-en zoefstrook 

het voetpad in, tussen de twee gebou-
wen door. Aan het einde ervan gaat u 
linksaf en na ongeveer 20 meter gaat u 
de omheinde buitenspeelplaats op. 
Daar is ook de ingang van de peuter-
speelzaal.) 

Snoeien bij de Jo 
van Dijkhof
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DRUKKEN

LINDEBLAADJES

REPARATIE van was-, 
droog- en koel-apparaten. 
Tevens verkoop van AEG, 
Siemens, Miele en Beko. 
Zowel vrijstaand als inbouw. 
Voor aanbiedingen zie www.
adivitswasdroogkoelspec-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.

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.

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.

LINDEBLAADJES per E-MAIL 
opgegeven, worden NIET GE-
PLAATST indien niet voor-
uit betaald is. Er volgt geen 
tegenbericht.

Rond de Linde

Vanaf ontwerp tot en met 
verspreiding van uw folders! 

Informatie verspreiding: 
040-2831200 / rdel@onsnet.nu

GOEDKOPE AUTO-
BANDEN voor Nuenen c.a. 
vakkundig gemonteerd door 
Gerwenaar. Online prijsinfo 
op www.helmondbanden.nl 
Duizeldonksestraat 11b Hel-
mond. Bel voor afspraak 06-
54297369.

PUZZELHOEKWeek 35

5 3 8
7 9

4 7 1 2

1 3 9
5 6 4 8
8 6 9 4

4 2
7 1

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 neerslag 6 dapper 11 tochtje 12 bijbelse figuur 13 laag 
15 getijde 17 verdrukking 19 wasem 21 dierengeluid 22 spinrag 24 dwergstaat 
25 scheepstouw 26 plan 28 titel 29 in memoriam 30 borrel 31 Griekse letter 
33 duivel 35 spil 36 in opdracht 38 cadans 41 draagband 45 vermaak 
47 voegwoord 48 riv. in Italië 49 heilige 51 pret 52 voortreffelijk 
54 ontkenning 55 reeds 56 vette rook 57 insecteneter 59 ter inzage 
60 pausennaam 61 muziekteken 62 Europeaan 64 bioscoop 65 rookgerei.

Verticaal: 2 nummer 3 boom 4 vulkaan op Sicilië 5 spoedig 6 Europese 
hoofdstad 7 koningin-regentes 8 inzinking 9 voorzetsel 10 stellig 
14 kleurmiddel 16 slaapplaats 18 uniek 20 behoeftig mens 21 spuugzat 
23 vogel 25 erfelijkheidsdrager 27 brandverf 30 Europese taal 32 Europeaan 
34 Chinese deegwaar 37 godsdienst 38 opstootje 39 korte notitie 40 raadsel 
41 dartel 42 jeugdig 43 metalen staafje 44 loodrecht 46 kluit 50 keurig 
52 loopvogel 53 nakomeling 56 vreemde munt 58 bijbelse figuur 
60 Chinese munt 63 blijkens de akten.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34

35 36

37 38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50

51 52 53 54

55 56 57 58 59

60 61 62 63

64 65
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I T A L I E D O U C H E

E E K L E B K E G T O N

R I D S E R R E W N O

S L A A F L E A P A T E R

E S T A N G B A R S T M

E G O R I B

O F R O N T R E E E L M

P A L E T E V A M E K K A

E K N K A S S A R R K

R E K R A M P A D H O E

A L I N E A R U M O E R

A T T E N T A D O N I S

5 8 1 4 6 2 3 7 9
7 2 6 9 3 1 8 4 5
9 4 3 5 7 8 1 6 2
2 6 4 7 9 3 5 1 8
3 9 8 1 4 5 6 2 7
1 7 5 8 2 6 4 9 3
8 3 9 6 1 7 2 5 4
6 5 7 2 8 4 9 3 1
4 1 2 3 5 9 7 8 6

Oplossingen wk 34
J G I T S E O N K V A A

L G E H A L T E E L T A

N E S T I L F R G W R T

E R P T E S L U I K U E

T R K E S O E H B U N H

E A Z S O R E R B M I T

W A U F E S O E I I L R

U V D D E B D V R E N I

N E G N I R P S K O B L

E I G O L O C A M R A F

Z O N N E S T E L S E L

K O G E L F A M O K G K

JAARREKENING

Woordzoeker
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in 
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep 
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

AARDBODEM
ACHTERBALKON
ATTENTIE
CANON
CHINA
DIENSTMEISJE
EENAKTER
EGAAL
GETAL
HORECA
KANAAL
KNEEP
KOGEL
KOOIEN
KORPS
KREUK
KUCHEN
NAZOMER
POTEN
REMMEN
RIANT
SMART
SPEENKRUID
TABLEAU
TANKER
TEQUILA
VERRAAD

R I A N T A B L E A U J
A T T E N T I E J C C P
A V E R R A A D S H O E
R L U Q T K G C I T R D
D E D I U R K N E E P S
B G T E H I A N M R E N
O O R K G K L M T B O E
D K G R A A E A S A C H
E N R E K N A T N L A C
M E B E T A E L E K N U
R E M O Z A N E I O O K
S P R O K L L R D N N G

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT NUENEN WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT NUENEN 
Los de woordzoeker hierboven op en email het antwoord naar: hierboven op en email het antwoord naar: 
puzzel@ronddelinde.nl (Vermeld naam, telefoonnummer 
en adres). De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij 
Drukkerij Messerschmidt tijdens kantooruren.
Winnaar: Week 33, Dhr. L. de Koning, Nuenen.

Zondag 6 september grote 
SPIRITUELE BEURS 
van 11.00 tot 17.00 uur. 4 Gra-
tis lezingen 1ste 11.30 uur No-
Nosland, Irislaan 7 Leende. 
Entree € 5,- Kortingsbon op 
www.stichting-deva.nl

CARAVAN (vouwwagen, 
boot) stalling in Gerwen.  Nog 
enkele plaatsen vrij. Maximale 
lengte 5,80 m inclusief dissel. 
Tel. 040-2834498.

KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m € 125,-

Hoogte 200 cm p.m € 135,- 
ANTRACIET EN GRIJS! 

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

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

TÕ ai Chi School Goudswaard
Bent u op zoek naar geestelijke en lichamelijke rust?

Wilt u op een plezierige en actieve manier ontspannen?
Wilt u bewuster met uw lichaam omgaan,

bewegen en in beweging komen?
Misschien zijn T'ai Chi Ch'uan en Qi Gong 

dan iets voor u.
Door langzame vloeiende bewegingen uit te voeren leren 

we beter ontspannen en ervaren meer innerlijke rust.
Deze uit China afkomstige oefeningen verbeteren de algehele gezondheid, 

waardoor ziekten voorkomen kunnen worden en tevens genezen.

GRATIS proeflessen T’ai Chi Ch’uan en Qi Gong in NUENEN
 
 Maandag 7 September, Ô s Avonds om 18.00 uur
 Donderdag 10 September, Õ s Ochtends om 10.15 uur

 Scarabee, Mantelmeeuwlaan 10, Nuenen

Wees stil als een berg, beweeg als een machtige rivier

www.taichischoolgoudswaard.nl                       tel: 013 5714949/06 41370232

Tilburg                     Nuenen                     Drunen                     Den Bosch

STEPS! Lekker sporten!
GRATIS proefl es? Even bellen!

Woensdagavond 19.30 tot 20.30 uur en donderdagavond 
van 19.00 tot 20.00 uur. Jacobushoek, Nuenen.

GERMAINE
Tel. 06 - 22 22 07 28

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

TE HUUR
AANHANG
WAGENS

VERKOOP - ONDERHOUD

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040 - 283 20 29

Wie, vind het leuk om met 
een jong volwassen meis-
je naar een special stree-
korkest te gaan? De repe-
titie is om de 2 weken. Re-
actie, naar marioncavander-
linden@gmail.com of tel; 06-
53785237.

Voor onderhoud en re-
paratie van uw vloer 
of nieuwe vloer bij 
Bernard Smits. Kerkak-
kers 3, Gerwen. Tel. 040-
283 39 94 / 06-51 93 55 89 
of kijk voor info op www.
smitshoutenvloeren.nl voor 
het assortiment.

OPEN HUIS: Donderdag 
3 september a.s. van 19.00 - 
21.00 uur, Papenvoortsedijk 6 
Nuenen. t.e.a.b. Zie funda.nl 
Tophuis.

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

 

BOTOX EN FILLERS, as. 
vrijdag middag 28 Augus-
tus komt onze cosmeti-
sche arts weer. Nieuw nu 
ook THREADLIFT; lif-
ting gezicht/hals, decol-
leté zonder snijden!! Bel 
voor gratis consult. Maak 
tijdig een afspraak er is 
een beperkt aantal plaat-
sen! Instituut Zilverschoon, 
Berg 51  5671 CB Nuenen 
040-2300025.

AS. ZONDAG 30 Augus-
tus OPEN DAG KUNST 
AAN DE BERG 13.00-
17.00 UUR . Met HELEEN 
VAN DER VELDEN; beel-
dend kunstenaar, HELEEN 
VENEMA; kunstschilder 
THEA PRUMMEL; fotogra-
fie. LOCATIE: INSTITUUT 
ZILVERSCHOON. U bent 
van harte welkom !!

Wijnproeverij in cafe 
Ons Dorp zondag 30/8 
vanaf 15:00, deelname €35 
p.p. incl. wijn en hapjes, 
beperkt kaarten verkrijg-
baar bij Ons Dorp, op-
brengst t.b.v. onderzoek 
ziekte van Duchenne, zie 
www.duchenneheroes.nl, 
zoek naar Jaap Woudsma 
of Carola Stork

Piano-keyboard lessen
Zowel klassiek als pop.

gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper
Tel. 040-2839698 / 06-15653151. Tomakker 40, 5673 LG Nuenen

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

Een groot assortiment

TUINPLANTEN

DAGELIJKS
VERSE AARDBEIEN

VAN DE VOLLE GROND
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Opgave uitgaansagenda via redactie@ronddelinde.nl onder vermelding van "uitgaansagenda"

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA

Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger
Nuenen c.a.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorger 
Nuenen c.a.

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

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

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

Maand Augustus
WSV-wandeling

Zondag 09.00 uur, woensdag 19.00 uur
ingang van het EMK terrein 

aan het Wettenseind.

Elke 1e zaterdag van de maand
‘Bruisende Zaterdag’

Winkelhart van Nuenen
Centrum

Do. 20 augustus t/m do. 10 september
10.00-17.00 uur Reizende expositie met de 

dertig winnaars van de fotowedstrijd 
‘De wereld van Van Gogh’ Nune Ville

Berg 24, Nuenen

Zaterdag 22 t/m zondag 30 augustus
De Nuenense tenniskampioenschappen 

TC Wettenseind

Maandag 24 t/m vrijdag 28 augustus
Kindervakantieweek Nuenen

Honk- en Softbalvereniging Nuenen, 
Lissevoort

Vrjidag 28 augustus
16.00 uur Opening Expositie in Het Weefhuis 

‘VanGoghNuenen’ Atelier Nuenen ziet Van 
Gogh anno NU Het Weefhuis, Lucas van 

Hauthemlaan 1 Nuenen

Vrij. 28 augustus t/m zo. 20 september
13.00 – 18.00 uur Expositie in Het Weefhuis 

‘VanGoghNuenen’ Het Weefhuis, 
Lucas van Hauthemlaan 1 Nuenen

Zaterdag 29 augustus
13.30 uur Brandweerfestijn 

Speeltuin De Kievit

Zaterdag 29 en zondag 30 augustus
Vanaf 11.00-16.30 uur 

Goeden Doelen weekend
Weverkeshof

Zaterdag 29 Augustus
13.30-14.00 uur en 14.30-15.00 uur

zangvereniging Keskedee
tijdens Goede Doelen Weekend 

Weverkeshof

Zondag 30 augustus 
14.30 uur DE Middag van het Brabantse 

Lied georganiseerd 
Openluchttheater van Mariahout

Zondag 30 augustus 
15.00 uur Wijnproeverij Power4Kids tbv 

Duchenne spierdystrofi e
Café Ons Dorp Nuenen

Zondag 30 augustus
12.00-17.00 uur Open Dag Ruimte in beeld 

Dubbestraat 9a, Nuenen

Zondag 30 augustus 
19:30 uur Zomeravondconcert 

Paul Weijmans
Van Gogh Kerkje 

aan de Papenvoort in Nuenen

Woensdag 2 september
13.00-16.00 uur

Open dag Kids Society Erica Nederwetten

Vrijdag 4 t/m zondag 6 september
Harleytreffen Harley Davidson Club Gerwin 

terrein van Strandbad Nuenen 
aan Enodedreef 3 

Zaterdag 5 september
20.00 uur Van Goghs muzikale inspiratie-

bronnen - Schilderen met muziek
Het Klooster

Zaterdag 5 september
20.30 uur Rowwen Hèze 

Openluchttheater Mariahout

Zaterdag 5 september
12.00-24.00 uur Nune Food Festival

Nune Ville
Berg 24, Nuenen

Zaterdag 5 en zondag 6 september
Jaarlijkse Ezeltjesdag 

Jo Arts terrein aan Mulakkers 24 Nuenen

Zaterdag 5 en zondag 6 september
10.00-17.00 uur Grote Boekenmarkt

Weverkeshof

Zondag 6 september
11.00-14.00 uur Nune Food Brunchy

Nune Ville
Berg 24, Nuenen

Zondag 6 september
12.00 uur Ezeltjesdag

Mulakkers, Eeneind 9, Nuenen

Maandag 7 september
19.30-20.15 uur Koorschool, 

  NMK zoekt versterking
Het Klooster

Maandag 7 september
Open lessen T’ai Chi Ch’uan en Qi Gong
Scarabee, Mantelmeeuwlaan 10, Nuenen

Dinsdag 8 september
10.30 uur Informatiebijeenkomst leesgroep 

geschiedenis
Bibliotheek Dommeldal, 

Jonkheer Hugo van Berckellaan 18, Nuenen

Donderdag 10 September
10.15 uur Open les Qi Gong

Scarabee, Mantelmeeuwlaan 10, Nuenen

Kerkberichten

Zondag 30 augustus 
11.00-17.00 uur De Gerwense Vlooienmarkt 

Drumfanfare ‘Jong Leven’ Gerwen 
Heuvelplein Gerwen

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 29 augustus 18.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorgangers: pastor J. 
Vossenaar en pastoraal werker P. Pe-
ters.
Zondag  30  augustus 09.30 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorgangers: pas-
tor J. Vossenaar en pastoraal werker P. 
Peters.

Misintenties
Zaterdag 29 augustus  18.30 uur: Ruud 
Bijsterveld (vanwege de buurt); Tonia 
Reijnders - Smulders; Gerardus Kluijt-
mans; Gijsberdina van Iersel-van 
Doorenmalen.

Zondag 30 augustus 09.30 uur: Ger-
trude Smeulders - Sanders, Wout 
Smeulders en Margo Smeulders; An-
toon Vereijken; overleden ouders San-
ders - Boeijen; Jac Hamers; Barth 
Roovers; Jorrit Meuwissen; Marjo de 
Boer-Sanders (verjaardag); Zus, Piet 
en Toon Beks; Romke de Jong.

Mededelingen
Vanaf 31 augustus is het parochiese-
cretariaat weer op de normale tijden 
geopend: van maandag tot vrijdag van 
9.00 uur tot 12.00 uur. De vieringen 
zijn dan ook weer op zaterdagavond 
om 18.30 uur en zondag om 9.30 uur. 
Dit weekend, 29 en 30 augustus, is de 
jaarlijkse collecte voor de MIVA, de 
actie voor vervoers- en communica-
tiemiddelen voor werkers in de missie. 
Deze collecte wordt van harte aanbe-
volen.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 30 augustus 09.30 uur. Viering 
met Volkszang,Voorganger: Pastor S. 
Kuijpers.

Misintenties 
Fien Raaijmakers - Aalders; Cissy 
Rooijackers - Duijghuisen namens de 
buurt; Jan en Riek de Goeij-Van Rooij.

Mededeling
Zondag 30 augustus is er de jaarlijkse 
collecte voor de MIVA, de actie voor 
vervoers- en communicatiemiddelen 
voor werkers in de missie. Deze col-
lecte wordt van harte aanbevolen.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 30 augustus 11.00 uur: vie-
ring, volkszang,  voorganger: pastor S. 
Kuijpers.

Misintenties 
Bert Coolen (vanwege verjaardag).

Mededelingen
Vanwege de vakantie gelieve de misin-
tenties uiterlijk donderdags te depo-
neren in de brievenbus van de kerk-
deur (normaal zondags). Dit geldt tot 
eind augustus.

Komend weekend, 30 augustus 2015, 
is er de jaarlijkse collecte voor de 
MIVA, de actie voor vervoers- en 
communicatiemiddelen voor werkers 
in de missie. Deze collecte wordt van 
harte aanbevolen.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen-
Zondag 30 augustus zal in de dienst 
voorgaan: ds. C. Crouwel. De dienst 
begint om 10.00 uur. Nu de schoolva-
kantie voorbij is, starten we weer met 
de kindernevendienst. We collecteren 
voor ZWO/ Oeganda. Na afloop van 
de dienst is er koffiedrinken, verzorgd 
door de ambtsgroep Eredienst. Elke 
donderdag is er Open Huis tussen 
10.00 en 12.00 uur, waar iedereen wel-
kom is voor koffie en ontmoeting met 
anderen. U kunt zo binnenlopen.

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 27 aug. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 H. Mis, H. Jozef Calasanctius, 
belijder.
Vrijdag 28 aug. 07.15 uur H. Mis, H. 
Augustinus, bisschop, belijder en 
kerkleraar; gedachtenis van H. Her-
mes, martelaar.
Zaterdag 29 aug. 08.30 uur H. Mis, 
Onthoofding van de H. Johannes de 
Doper; gedachtenis van H. Sabina, 
martelares.
Zondag 30 aug. 08.30 uur H. Mis, 
Veertiende zondag na Pinksteren. 
17.30 uur Hoogmis (in Brielle) Votief-

mis van de H. Martelaren van Gor-
cum; gedachtenis van de 14de zondag 
na Pinksteren.
Maandag 31 aug. 18.30 uur H. Mis, H. 
Raymundus Nonnatus, belijder.
Dinsdag 1 sept. 18.30 uur H. Mis, ge-
dachtenis van H. Egidius, abt en H. 
Twaalf Gebroeders, martelaren.
Woensdag 2 sept. 07.15 uur H. Mis, H. 
Stefanus, koning en belijder.

De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. 

Bekijk Kerken in Peelland ook op 
Facebook ('Kerken in Peelland') en op 
YouTube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').   

Zondag 30 augustus
13.00-17.00 uur 
Kunst aan de Berg

Instituut Zilverschoon
Berg 51, Nuenen

Donderdag 3 september
vanaf 10:30 uur

Inloopochtend PVGE Kwetternest 
Mantelmeeuwlaan 12, Nuenen

Zomeravond-
concert in het 
Van Gogh Kerkje
Op zondag 30 augustus (gewijzigde 
datum! was 2 augustus ) is er 
in het Van Gogh Kerkje een 
zomeravondconcert. Op deze avond 
zal Paul Weijmans improviseren op 
de piano. 
Het karakter van de muziek is verstil-
lend, ofwel gewoon lekker wegdro-
men en luisteren. 
Het concertje is in het Van Gogh 
Kerkje aan de Papenvoort in Nuenen 
en begint om 19:30 uur. Toegang gra-
tis, na afloop collecte voor de Wilde 
Ganzen.

Nationaal Ouderenfonds 
schenkt €  1.750 aan 
Dorpswerkplaats Nuenen
De heer R. Moviat heeft, namens het Nationaal Ouderenfonds, € 1.750 over-
handigd aan de Stichting Dorpswerkplaats Nuenen. Dit bedrag is beschik-
baar gesteld door het Premieplan, een plan dat (kleine) activiteiten en pro-
jecten, gericht op het welzijn van ouderen, meer slagkracht geeft. Dit 
gebeurt doordat het Premieplan de opbrengst van geldinzamelacties ver-
dubbelt tot een bedrag van maximaal € 2.000,-   . 

Het geld is onder andere ingezameld 
door verkoop van zelfgebakken wafels 
en door deelnemers zelf vervaardigde 
artikelen. Het geld is bestemd voor de 
viering van het 20-jarig jubileum van 
Dorpswerkplaats Nuenen. Op deze 
dag is er een feest met buffet en mu-
ziek. De Dorpswerkplaats is enorm 
belangrijk voor de ouderen.

Over Premieplan
In 2005 zijn Nationaal Ouderenfonds, 
Stichting RCOAK en Fonds Sluyter-
man van Loo gestart met het zoge-
noemde Premieplan. Het principe 
achter het Premieplan is dat door het 
stimuleren van geldinzamelacties met 
een zo groot mogelijk bereik ook het 
welzijn van ouderen breed onder de 
aandacht wordt gebracht.
Sinds 1 januari 2013 is Vereniging 
NOV de beheerder van het Premieplan. 

Alle vrijwilligers-organisaties kunnen 
meedoen aan het Premieplan zolang 
een KvK-nummer voorhanden is.

Over het Nationaal Ouderenfonds
Het Nationaal Ouderenfonds is het 
enige geldwervende fonds in Neder-
land dat geld inzamelt voor projecten 
die uitsluitend ten goede komen aan 
kwetsbare ouderen. 
Het Ouderenfonds richt zich daarbij 
op de volgende speerpunten: de be-
strijding van eenzaamheid en armoe-
de onder ouderen, het verbeteren van 
de ouderenzorg en veiligheid en het 
bevorderen van een gezonde oude 
dag.

Het Nationaal Ouderenfonds heeft ei-
gen diensten zoals de Boodschappen-
PlusBus en de OuderenOmbudsman 
(0900 – 60 80 100) (5 cent/min). 

Telefoon gevonden
Zondag 23 augustus is om 19.00 uur in 
het Park bij de kerk een telefoon ge-
vonden behorend bij een Siemens Gi-
gaset. Contact: 06-12232602.

 Het Brandweerfestijn in 
Speeltuin de Kievit! 
Hét jaarlijks terugkerende Brandweerfestijn. Een inmiddels mooie traditie 
in Speeltuin De Kievit, vindt dit jaar plaats op zaterdag 29 augustus. Dit 
spetterende evenement is niet mogelijk zonder medewerking en enorme 
enthousiasme van de brandweermannen in Nuenen.

Kennismaken met echte brandweermannen en -vrouwen, klimmen in de brand-
weerauto en zelfs je vriendjes en vriendinnetjes natspuiten met een echte brand-
weerspuit. Het kan dit jaar weer allemaal in De Kievit. Nu hopen en duimen dat 
de weergoden goed gezind zijn. Speeltuin de Kievit is zaterdag 29 augustus open 
vanaf 13:30 uur.
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SPORT
Programma

Korfbal Badminton

Voetbal

KORFBAL

NKV
Zaterdag 29 augustus
NKV 1 - Voltre� ers 1  . . . . . . 15.30

Bekerwedstrijd 

BLC 1 – EMK 1    1-5
EMK heeft het niet erg moeilijk gehad tegen de zaterdag amateurs van BLC 
(vereniging gelegen langs de autoweg A2 onder de rook van het Provincie-
huis in Den Bosch – 3e klasse zaterdag amateurs). De weersomstandighe-
den waren niet gunstig om te spelen met een broeierige hitte die versterkt 
werd door de absorptie van zonlicht door het (niet gesproeide) kunstgras. 

Trainer Toon van der Loo heeft een 
spitsenprobleem en loste dat op door 
een verdediger in de punt van de aan-
val te plaatsen: Hein van den Bosch. 
Die had duidelijk de opdracht om te 
jagen op de verdedigers van de tegen-
stander. EMK kwam hierdoor wat be-
ter voor de dag dan in de oefenwed-
strijden tevoren. Geleidelijk kreeg 
EMK vat op BLC en al vroeg in de eer-
ste helft scoorde Geert-Jan Kemper-
man met een diagonaal schot nadat hij 
zijn tegenstander op snelheid voorbij 
was gegaan. BLC probeerde in de 
wedstrijd terug te komen en toen er 
druk werd uitgeoefend op de EMK – 
helft, werd een diepe pass gegeven 
richting Hein van den Bosch die veel 
sneller was dan de verdedigers en de 
keeper van BLC en makkelijk de 0-2 
kon scoren in de 33e minuut. BLC gaf 
zich nog niet gewonnen en keeper 
Edwin Cuppen had een fantastische 
reflex nodig om een tegendoelpunt te 
voorkomen. Na de rust golfde het spel 
op en neer, maar de verdediging van 

EMK kwam nooit echt in de proble-
men. Door wissels bleef EMK druk 
houden op de tegenstander. Na een 
drietal pogingen over links was het zo-
ver: de 17-jarige Frits Linders scoorde 
behendig zijn eerste doelpunt voor 
EMK (0-3) in de 63e minuut. EMK 
bleef daarna komen maar keeper Cup-
pen werd verrast door een verre boog-
bal die in zijn doel plofte (1-3). BLC 
kon desondanks geen vuist meer ma-
ken en moest toezien dat EMK nog 
twee keer scoorde door Sjoerd Stoo-
ker op voorzetten van Rik Frederiks 
(1-4 en 1-5). Tijdens de wedstrijd was 
er een eerste optreden van de verzorg-
ster van EMK, Lauren Frederiks. Jam-
mer dat Rick Slaats in de laatste minu-
ten uitviel met een liesblessure; ook 
met 10 man bleek EMK de betere par-
tij. Al met al was sprake van een spor-
tieve wedstrijd (geen kaarten). Er was 
meer balans in het team van EMK dan 
bij eerdere oefenwedstrijden. De te-
genstander bleek minder sterk dan 
verwacht.   

Dames EMK van start
Op zondag 23 augustus 2015, een schitterend weer, het hoofdveld bij EMK, een 
meelevend publiek, een tegenstander (ZSC uit Westerhoven) die net kampioen 
was geworden in de 5e klasse, dat waren de elementen voor een eerste optreden 
van het dameselftal van EMK in een bekerwedstrijd. Voor EMK een nieuw mo-
ment van voetbalgeschiedenis. Het gebrek aan ervaring bij EMK werd gecom-
penseerd door een geweldig enthousiasme. Enkele onzekerheden bij EMK en 
vrij snel stond ZSC VR1 met 0-2 voor. EMK knokte terug en kreeg zowaar ook 
kansen op een doelpunt, maar er stond een keeper in de weg of de goal was te 
klein. Na de rust gingen de dames van EMK meer spelen op de helft van de te-
genstander maar het lukte niet om de bal erin te prikken. Men werd verrast door 
countervoetbal met twee doelpunten als gevolg. Veel speelsters van beide kanten 
zaten er doorheen op het einde van de wedstrijd. Daar was de hitte mede debet 
aan. Voor EMK VR1 was het spelbeeld bemoedigend; men werd niet wegge-
speeld. Het kan alleen maar beter gaan in de toekomst. Einduitslag 0-4.    

genstander bleek minder sterk dan 

Badminton Club Lieshout 
terug van vakantie
Op woensdag 2 september 2015 pakken de badmintonners van Badminton 
Club Lieshout de rackets weer op. Dan beginnen de wekelijkse speelavon-
den weer van deze sportvereniging en zijn nieuwe leden van harte welkom. 
Is badminton iets voor jou? Kom het proberen bij Badminton Club Lieshout.

Jeugd
De jeugd van Badminton Club Lies-
hout begint om 18.30 uur. Zij spelen 
tot 19.30 uur en sommigen tot 20.00 
uur. Dat doen ze onder leiding van een 
trainer en met behulp van enkele 
jeugdbegeleiders. Tijdens de speel-
avonden zullen de grondbeginselen 
van het badminton worden bijge-
bracht, uiteraard in combinatie met 
het spelen van wedstrijdjes en het 
doen van oefeningen die gerelateerd 
zijn aan de badmintonsport. Je kunt 
altijd twee keer gratis meespelen voor-
dat je moet besluiten om lid te wor-
den. Zo kun je dus eerst rustig kijken 
of de sport iets voor je is en hoef je niet 
meteen lid te worden. Ook een racket 
hoef je niet meteen te kopen. Deze 
kun je gebruiken van de vereniging, 

die hier een speciaal aantal rackets 
voor op voorraad heeft. Kortom; geen 
enkele drempel om het eens te komen 
proberen. Kom daarom op een van de 
komende woensdagavonden om 18:30 
uur naar “Sporthal De Klumper”. Als je 
je sportkleding meebrengt kun je met-
een meedoen en ervaren hoe leuk 
badminton kan zijn. 

Senioren
Ook senioren zijn natuurlijk van harte 
welkom. Zij spelen, op dezelfde woens-
dagavonden, vanaf 20.00 uur. Voor se-
nioren is er geen verplichte training: ie-
dereen mág deelnemen aan de training, 
die wel gefaciliteerd wordt en om 20.30 
uur begint. Vóór die training vangt om 
klokslag 20.00 uur de beginnerstraining 
aan. Heb je dus nog nooit gebadmin-
tond en wil je het een keer proberen. 
Ook dat kan bij Badminton Club Lies-
hout: neem dan deel aan de beginners-
training. Als je niet traint kun je vrij 
spelen op de resterende banen. Ook 
voor senioren geldt dat je twee keer gra-
tis mag komen meespelen, voordat je lid 
moet worden van de vereniging. En, ook 
senioren kunnen gebruik maken van de 
leenrackets die de vereniging aanbiedt. 
Dus; ook voor senioren zijn er geen 
drempels of andere belemmeringen om 
eens uit te komen proberen of badmin-
ton een sport voor jou is.

Badminton: een leuke sport voor iedereen 

 
 

Wijziging 
startplaats bij 
WandelSport-
Vereniging Nuenen
 
De startlocatie voor de zondagmor-
gen- en woensdagavondwandeling bij 
de Nuenense wandelsportverenging 
WSV is in de maand september de in-
gang van de tennisvelden op Sport-
park De Lissevoort.
Op zondagmorgen om 09.00 uur en 
op woensdagavond om 19.00 uur ver-
trekken 2 groepen, ieder in een eigen 
tempo, voor een sportieve wandeling 
van maximaal 2 uur door de mooie 
Nuenense omgeving. Iedereen is wel-
kom om ook eens vrijblijvend mee te 
wandelen. Vooraanmelden daarvoor 
is niet nodig, men kan zich melden op 
de startlocatie.
Voor nadere informatie: www.wsvnue-
nen.nl. Ook kunt u mailen naar het secre-
tariaat, secretariaat-wsv@outlook.com

RKSV Nuenen – VV Gemert 1-1
Door John van den Elsen

Hoewel afgelopen vrijdag in een dag het hoofdveld werd omgetoverd van 
een veld met als toplaag lava korrels in een heus schitterend ogend hoofd-
veld met daarop kunstgras,  vond de wedstrijd plaats op veld 2.

De bezoekers waren  in de eerste helft 
duidelijk sterker dan een flets Nuenen. 
Al na 5 minuten kon Danilo Verus la-
ten zien uit het goede hout gesneden 
te zijn. Hij verwerkte een knappe inzet 
van een Germert aanvaller tot corner. 
Enkele minuten later had de Nuenen 
keeper geluk dat een inzet op de paal 
belandde. Nuenen was niet bij machte 
hier iets fatsoenlijks tegenover te stel-
len.  In de 16e minuut Scoorde Ralf 
Kemper de openingstreffer voor de 
hoodfklasser, 0-1. Gemert bleef aan-
dringen maar gelukkig voor de thuis-
club hadden de bezoekers het vizier 
niet scherp afgesteld. Met het nodige 
fortuin stond het met rust slechts 0-1.   
Na de pauze kreeg Nuenen meer vat 
op het spel en kreeg zowaar een op-
tisch veldoverwicht. In de 56’ soleerde 
Yef Marcelli vanaf links richting de   

“zestien”. Kort samenspel met Ron 
Jansen bracht de bal bij Noël Jansen 
die in twee tijden Gemert doelman 
Sven van Ommeren het nakijken gaf, 
1-1.  
Diep in de tweede helft werd Nuenen 
nog een keer gevaarlijk. Noël Jansen 
passeerde de sluitpost van Gemert 
met een lobje en zag de bal al stuite-
rend richting het net gaan. Juist voor 
de bal de doellijn zou passeren kon 
Davy Vermeulen de bal nog uit de ge-
varenzone tot corner verwerken. Zo-
wel Noël als de Gemert verdediger la-
gen in de touwen.

Op het oog een goed resultaat voor 
RKSV Nuenen maar aanstaande dins-
dag zal in Groesbeek toch uit een an-
der vaatje getapt moeten worden om 
RKVV Rood Wit te verslaan. 

Vorig jaar A junior, nu inspirator van RKSV Nuenen 1, Yef Marcelli.

Stompelinde 
Schaaktoernooi 
komt er weer aan
Schaakvereniging Nuenen gaat ook 
dit jaar weer voor de 21 ste keer het 
Stompelindeschaaktoernooi orga-
niseren. Het is een toernooi waar de 
gezelligheid  de boventoon voert 
maar er mag natuurlijk ook gepres-
teerd worden. Daarom is het toer-
nooi geschikt voor de club- en huis-
schaker. Vandaar dat er in vier cate-
gorieën gespeeld wordt. 

Ook dit jaar heeft het toernooi weer 
een internationaal  tintje omdat er 
Duitse deelnemers zijn. Voor de win-
naar van de A poule staat de wisselbe-
ker klaar die hij/zij  dan een jaar op de 
kast mag zetten. Kortom hou je van 
een lekker potje schaken je bent van 
harte welkom.
Wanneer: 12 september 2015.                                                                                                                                           
Waar: Pleincollege Nuenen, Sportlaan 
8 in Nuenen.
Speeltempo: 7 ronde Zwitsers 20 min 
P.p.p.p. 
Inschrijfgeld: 7 euro. Prijzen: 300 euro 
in natura.
Aanvang 10.00 uur zaal open 9.30 uur 
prijsuitreiking 16.30 uur.
Opgeven: wedstrijdleider@svnuenen.
nl of 06-42372927 (Cor van Leuken). 

Jeu de Boules 
kampioen 2015
Op woensdag 19 augustus werd de 
jaarlijkse bijeenkomst van de Jeu 
de Boulesclub “De Elmde” gehou-
den waarbij om het kampioenschap 
werd gespeeld.

Hoewel niet alle spelers door omstan-
digheden konden meedoen, werden er 
toch vier ronden gespeeld, alvorens de 
kampioen zijn wedstrijd kon spelen te-
gen de uitdager. Het leverde een span-
nende wedstrijd op waarbij om elke 
punt gestreden werd met als resultaat 
dat Jac Clement won met 13 tegen 12 
punten. Een verdiende overwinning 
van Jac, die uit handen van Harrie de 
Haas de felicitaties en de wisseltrofee 
mocht ontvangen. Alle leden en sup-
porters beloonden hem met een luid 
applaus. De toernooileiding kan terug-
zien op een zeer geslaagde dag met 
mooi weer en veel gezelligheid.

Inlooptraining 
voor kinderen 
bij NKV
De kangoeroes zijn bij de Nuenense 
Korfbalvereniging de jongste leden 
(3 tot 6 jaar). Voor komend seizoen 
is er nog ruimte voor nieuwe leden. 
Om hiermee kennis te maken wordt 
daarom een inlooptraining georga-
niseerd op zaterdag 5 september 
van 10 tot 11 uur op de kunstgras-
velden.

Elke zaterdag trainen de kangoeroes. 
Op zaterdag 5 september zijn alle kin-
deren in de leeftijd van 3 tot 6 jaar van 
harte welkom om vrijblijvend mee te 
komen doen en kennis te maken met 
korfbal. Aanmelden is niet nodig. 
Korfbalvereniging NKV is een sociale 
club die al meer dan 50 jaar midden in 
de Nuenense gemeenschap staat. Bij 
NKV gaan sportieve prestaties hand 
in hand met leuke sociale contacten 
en samen naast het korfbal andere ac-
tiviteiten beoefenen. NKV heeft haar 
sportpark op het Wettenseind 20 te 
Nuenen. Op het sportpark zijn drie 
kunstgrasvelden voorhanden en be-
schikt NKV over een gezellig clubhuis, 
voldoende kleedlokalen en een fraai 
terras met een ruim uitzicht op de 
sportende jeugd. Meer weten over 
korfbal en NKV, bezoek dan eens web-
site www.nkvkorfbal.nl.
Ben je geïnteresseerd, maar ouder dan 
6 jaar, iedereen is welkom en de eerste 
vier trainingen zijn gratis en vrijblij-
vend. Kom dan op donderdagavond 
kijken (en meedoen).
7 tot 11 jaar (pupil)  18.30-19.30 uur
12-15 jaar (aspirant)  18.30-19.30 uur
15-18 jaar (junior) 19.30-20.30 uur
Vanaf 19 jaar (senior)   20.30-21.30 uur
Tot 99 jaar (recreant)   20.30-21.30 uur

De ouder- en kind- gym     
start weer met een nieuwe cursus
Op 18 september start weer de ouder- en kindgym. Ouder- en kindgym is 
bedoeld voor peuters van 1,5 tot 4 jaar, die samen met papa, mama, oma, 
opa of een oppas lekker willen gymen in een echte gymzaal.  Het opdoen 
van bewegingservaring is op deze leeftijd erg belangrijk. 

Thuis klimmen ze op stoelen en ban-
ken. Niets lijkt meer veilig…. “Niet 
doen!” en “Pas op!” zijn de kreten die 
een kind regelmatig te horen krijgt. 
Maar wat thuis niet altijd kan of mag, 
is wel mogelijk in de gymzaal. Klim-
men, klauteren, springen, rollen of 
spelen met ballen, blokken of pitten-
zakken, het kan allemaal!
De ouder- en kindgym geeft drie maal 
per jaar een cursus op vrijdagochtend. 
Er worden cursussen van 10 lessen    
gegeven op verschillende locaties in 
Eindhoven. De lestijden zijn als volgt:

Spilcentrum ’t Hofke,
Koudenhovenseweg 102
Groep 1: 09.00-09.45 uur
Groep 2: 09.45-10.30 uur

Spilcentrum Boschdijk,
Wenckenbachstraat 42
Groep 1: 11.00-12.00 uur

Ook kinderen met een beperking of 
motorische achterstand zijn samen met 
hun ouders/verzorgers van harte wel-
kom. Een cursus kost € 35,00 voor 10 
lessen. Voor meer informatie en/of 
aanmelden kunt u bellen of mailen naar  
Naomi van den Heuvel, telefoon: 040-

2860452 / 06-12782381 (bij voorkeur 
na 20.00 uur). info@spelendbewegen.
com / www.spelendbewegen.com



Let op! Geld lenen kost geld

Een aandeel in elkaar

Graag tot maandag in ons Ontmoetingscentrum in Geldrop.

Wilt u weten of uw droomhuis financieel haalbaar is, of uw hypotheek oversluiten interessant is voor u

of heeft u geld nodig voor de verbouwing van uw huis? Loop dan maandag even bij ons binnen in ons

Ontmoetingscentrum. Onze financieel adviseurs staan voor u klaar en geven u graag inzicht en advies.

Rabobank Dommelstreek Hypotheek Inloopspreekuur

Kom langs met uw
vragen en krijg een
gratis oriëntatiegesprek.

Iedere maandag van
15.00 tot 20.00 uur:

inloopspreekuur wonen.

Dagopvang • Tieneropvang • BSO • VSO

w w w. k i d s s o c i e t y. n l

Goed voor je kind!

GARANTIEBEDRIJF

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

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2014”

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

Heikampen 40
5672 SM Nuenen
Telefoon 06 - 22 30 67 17
info@saloncarpediem.nu
www.saloncarpediem.nu

Garage Sale
Zaterdag 29 en zondag 30 augustus 

tussen 11.00 en 17.00 uur 
op Ruiterweg 3 in Gerwen. 
Veel brocante en spullen uit 

grootmoeders tijd.

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

De vakantie is bijna voorbij. 
Wij zijn vanaf 1 september weer op dinsdag geopend. 

Kom genieten van een verrassingsmenu 
of kies a la carte van de nieuwe kaart.
(nieuwe kaart vanaf 3 september)

3 gangen verrassing  € 29,50
4 gangen verrassing  € 34,50
5 gangen verrassing  € 39,50

In september kunt u nog genieten van plateau Fruits de Mer

Reserveren kan telefonisch of via 
www.restaurantolijf.nl/reserveren

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

Rond de Linde

Informatie verspreiding: 
040-2831200 / rdel@onsnet.nu

Vanaf ontwerp tot en met 
verspreiding van uw folders!

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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