
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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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

‘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
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Berg 8 | 5671 CC Nuenen | 040 2988965

www.telecombinatienuenen.nl

“Altijd
 de 

beste deal!”

30ste 
Ezeltjesdag 
Eeneind

Inloop bij 
heemkunde-
kring ook in 
het nieuwe 
heemhuis  

Eerste 
bewoners 
Nuenen West

SportprijzenSportprijzen
bekers - medailles
bokalen - trofeeën

vanen - rozetten

de Huufkes 86
5674 TM  Nuenen
Tel: 040-2842338

info@getpromoted.nl

PROMOTION PRODUCTS SERVICESPROMOTION PRODUCTS SERVICES

Open Monumentendag bij de 
Opwettense Watermolen 
Het thema voor Open Monumentendag 2015 is: "Kunst & Ambacht". Wat 
kunnen wij ons in Nuenen toch gelukkig prijzen met de Opwettense Water-
molen waar kunst en ambacht al zo'n lange geschiedenis kennen. U bent 
van harte uitgenodigd om op deze bijzondere locatie op zondag 13 sep-
tember te figureren in een reis in de tijd.

Er valt daar voor jong en oud heel veel 
te beleven, te genieten en te leren. De 
werkgroep archeologie en monumen-
ten van de heemkundekring De Drije-
hornick heeft het thema uitgewerkt 
met onder meer een tentoonstelling 
over de geschiedenis van de molen en 
haar bewoners. De bijna 250 jaar oude 
molen zelf is te bezoeken met uitleg 
door een van de molenaars.
In de voormalige oliemolen is een ten-
toonstelling te zien van aquarellen die 
Jan Vlemmix maakte van en bij de 
Dommel. In de tuin achter het molen-
huis kunt u beelden van de vorige jaar 
overleden Sjef Neijts bewonderen.

________________________________ 

Open Monumentendag
Watermolen van Opwetten
zondag 13 september 2015

 van 12.00 tot 17.00 uur
Kleding:

ambachtelijk / kunstzinnig 
(optioneel)

Toegang: gratis 
________________________________ 

Woningbouwproject 
Gerwen ZO vertraagd
De grondexploitatie voor Gerwen 
ZO wordt voorlopig niet aangebo-
den aan de raad omdat de gesprek-
ken met Helpt Elkander, de belang-
rijke partner van het oorspronkelijk 
project, vastgelopen zijn.

Er start binnenkort een mediation tra-
ject dat de gesprekken vlot moet trek-
ken om zo een kans van slagen te creë-
ren en te komen tot het aanbieden van 
de grondexploitatie aan de Raad.
De Gemeente besluit het bericht met 
de mededeling dat zodra er een nieu-
we planning is hierover actieve com-
municatie zal plaatsvinden.

Ook aan de gezelligheid is gedacht 
want terwijl u geniet op het terras van 
het restaurant wordt er muziek gezon-
gen en gespeeld door onder meer 
Priamore, l'Accord volé en Peter Herz-
berg. De officiële opening vindt tradi-
tioneel plaats ‘met vendel en trom’ om 
12:00 uur door het Sint Antonius-
schut. Oók voor kinderen wordt dit 
weer een groots feest met diverse 
oude kinderspelen. U bent van harte 
uitgenodigd om ambachtelijk of als 
kunstenaar verkleed te komen. En 
kom dan bij voorkeur lopend of per 
fiets naar dit evenement want auto-
verkeer op het molenterrein is alléén 
mogelijk voor echte ‘Old Timers’. Als 
het niet anders kan: het parkeerterrein 
voor het evenement is aan de overkant 
van de straat of bij tuincentrum Cop-
pelmans. 
Later op uw tocht fietst u naar de Coll-
se Watermolen waar u vanaf 15.00 uur 
de oliemolen in bedrijf kunt zien en 
onderweg wordt u verrast door nog 
meer voor u opengestelde locaties...  
Tot zondagmiddag 13 september.

De scholen zijn weer begonnen!

Tekening van Guus van Brussel 
wordt door leerlingen uitgedeeld 
aan verkeersdeelnemers
Door Jose de Jong 

Kinderen vragen: let u op in de buurt van onze school? Op maandag 31 
augustus was voor veel scholen in Brabant de zomervakantie weer voorbij. 
Veilig Verkeer Nederland Brabantse start de campagne De scholen zijn 
weer begonnen in Nuenen en vraagt hierbij aandacht voor de verkeersvei-
ligheid in de omgeving van basisscholen.

Voorafgaand aan de campagne heeft 
Veilig Verkeer Nederland kinderen 
gevraagd om een tekening te maken 
van een verkeerssituatie in de buurt 
van hun school die zij zelf gevaarlijk of 
lastig vinden. Kinderen beleven het 
verkeer heel anders dan volwassenen 
en een kindertekening maakt volwas-
sen weggebruikers daar extra bewust 
van. In iedere provincie is een win-
nende tekening gekozen die bij de 
start van het nieuwe schooljaar prijkt 
op honderden ansichtkaarten en sand-
wichborden. Hierop is ook de bood-
schap weergegeven om extra alert te 
zijn op kinderen in het verkeer.

Basisschool De Wentelwiek in Nue-
nen is de locatie voor start van de Bra-
bantse campagne De scholen zijn 
weer begonnen. De tekening van Guus 
van Brussel is hier het ontwerp van de 
ansichtkaart die de leerlingen van 
groep 8 op deze dag zullen uitdelen 
aan verkeersdeelnemers. In de teke-
ning heeft Guus de verkeerssituatie 
aan de Meierijlaan uitgebeeld. Dit is 

een voor kinderen lastige situatie, om-
dat basisschool De Wentelwiek aan 
een onoverzichtelijk kruispunt ligt. Er 
wordt gebruik gemaakt van verkeers-
brigadiers, maar het komt regelmatig 
voor dat automobilisten te hard rij-
den, toch doorrijden bij het zebrapad 
en de brigadiers of pas op het laatste 
moment stoppen. Dit zorgt voor een 
onveilige verkeerssituatie.

Verkeersonveiligheid in de omgeving 
van de school is een veelgehoord pro-
bleem. Veel ouders laten hun 
kind(eren) liever niet zelfstandig naar 
school gaan omdat er zich op de route 
naar school een onveilige verkeerssi-
tuatie bevindt. Juist in de omgeving 
van basisscholen zou je verwachten 
dat het voor kinderen veilig is in het 
verkeer. Via het Meldpunt Veilig Ver-
keer (meldpuntveiligverkeer.nl) verza-
melt Veilig Verkeer Nederland mel-
dingen van verkeersonveilige situaties, 
en biedt Veilig Verkeer Nederland de 
helpende hand in het verbeteren van 
die situatie.  

Lindespelers 
zoeken mannen
Volgend jaar bestaan de Lindespe-
lers 40 jaar. Dat vieren ze met een 
avondvullende voorstelling en met 
een hele serie eenakters in het 
najaar. Voor de eenakters zoeken ze 
nog enkele mannen, al dan  niet met 
plankenkoorts.

Heb je nu altijd al jezelf willen zijn op 
het toneel, of misschien heel iemand 
anders? Dit is je kans om in te stromen 
in een gezellige toneelvereniging. Er 
zijn voor mannen nog enkele rollen 
beschikbaar. Je speelt met ervaren en 
jonge spelers onder leiding van goed 
opgeleide regisseurs.
De Lindespelers repeteren op de dins-
dagavond op de Speelvloer, Geldropse-
dijk 50a in Nuenen. Optreden doen ze 
volgend jaar op verschillende verras-
sende locaties in de omgeving. Meer 
weten? Of je gewoon al opgeven? In 
september kun je nog enkele proefre-
petities volgen. Ga naar www.lin-
despelers.nl en geef je op. Als je durft!

Nune Food Festival 
Nog even te gaan en dan is het zover. De eerste editie van Nune Food Festi-
val in de tuin van Nune Ville (Berg 24). Zaterdag 5 september van 12:00 – 
24:00 uur vindt een gratis evenement plaats voor iedereen die houdt van 
gezelligheid. Er is overheerlijk eten, voor de kinderen o.a. bevroren fruit op 
een stokje en vele leuke optredens. 

Silvie van der Linden, mede-organisa-
tor namens Van Gogh Village Nuenen: 
“Het gaat prachtig weer worden dat 
weekend. De grote tuin is rondom 
omgeven door zeer hoge bomen, die 
gelukkig voor voldoende schaduw 
gaan zorgen. De avond belooft extra 
sfeervol te worden, daar de tuin rond-
om met gekleurde ledverlichting uit-
gelicht wordt.”  Ron van der Voort, 
eveneens organisator: “Verder is de 
tuin gedecoreerd met grote foto’s van 
een Van Gogh expositie, kleurrijke 3D 
kunstwerken en een schilderij van 

liefst 4 x 2,5 meter. Verspreid door de 
hele tuin overal zitjes en sta-tafels en 
achterin de tuin een grote safaritent 
waar alle restaurants hun plek inne-
men. We zien jullie graag allemaal het 
weekend in de achtertuin van Nune 
Ville”. 

Nune Food Brunchy 6 september 
van 11.00 – 14.00 uur
Het brunchbuffet in de binnentuin 
wordt verzorgd door Van Reusel Par-
tyservice en Tafeltje19 en wordt om-
lijst door sfeervolle muziek. Kaarten 
dient u vooraf te kopen op www.the-
vincentaffair.nl/agenda. Wees snel 
want vol=vol. Bij bestellingen van mi-
nimaal 3 kaarten krijgt u gratis entree 
ter waarde van €6,- per persoon voor 
museum Nune Ville tijdens de brunch.
Voorafgaand aan Nune Food Festival 
is op vrijdag 4 september a.s. een be-
sloten avond voor Ondernemers Con-
tact Nuenen. Samen met hun partners 
gaan zij genieten van dezelfde ambi-
ance. Zij ondersteunen dit evenement 
financieel waardoor het mogelijk is op 
zaterdag de toegang voor iedereen 
gratis te maken.
Wil je op de hoogte blijven van het fes-
tival? Kijk op FaceBookpagina ‘Nune 
Food Festival’ en ‘like’ deze pagina.



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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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.
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vervOlG Op paGina 5

COlleCte
In de week van 6 september t/m 12 september 2015 wordt gecollec-
teerd door St. KWF Kankerbestrijding.

verkeer
verkeersstremmingen door asfaltonderhoud
In het kader van het jaarlijks asfaltonderhoud worden de komende 
weken, vooral in het buitengebied tussen Gerwen en Nederwetten, 
asfalteringswerkzaamheden verricht.
De wegen Stad van Gerwen, Nieuwe Dijk,  Rullen, Laar, De Huikert, 
Olen, Heerendonk, Kuilen en het Park worden voorzien van een nieu-
we slijtlaag. Ook zullen hier kleine reparatiewerkzaamheden worden 
verricht.

Het aanbrengen van de slijtlagen op al de bovengenoemde wegen staat 
gepland voor 9 en 10 september. In deze week kan het voorkomen dat 
een weg tijdelijk niet toegankelijk is.
De werkzaamheden worden zoveel mogelijk buiten de spitsuren uit-
gevoerd met behulp van een rijdende afzetting en verkeerbegeleiders. 
Dit zal enige verkeersstremming veroorzaken.
Wij proberen overlast zoveel mogelijk te beperken. Voor vragen kunt 
u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer (040)2631 
631.
 

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.

uitnODiGinG     
COmmissieverGaDerinGen
De vergaderingen vinden plaats vanaf 19.30 uur in de Commissiekamer 
van het gemeentehuis te Nuenen, op: 

•	 8 september 2015, Commissie ruimte
 Onderwerpen:
 - Deelnotitie Overlast bomen
 - Regionale Detailhandelsvisie MRE en Detailhandelsvisie 
   Stedelijk Gebied
 - Herontwikkeling van het perceel Kerkstraat 3,5,7 (terrein de Vank) 

- Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Blink 2016

•	 9 september 2015, Commissie Samenleving, deze vergadering gaat 
niet door

•	 10 september 2015, Commissie ABZFin
 Onderwerp:
 - Prioriteiten Kadernota Veiligheid 2015-2018

Agenda en bijbehorende stukken staan op www.nuenen.nl 
Burgers kunnen in de openbare commissievergaderingen gebruikma-
ken van het meespreekrecht. Neem daarvoor contact op met de grif-
fie: tel: 040-2631679 of email griffie@nuenen.nl

aFvalinZamelinG
restcontainer aanbieden
Op woensdag 9 september of donderdag 10 september kunt u uw 
grijze restafval aanbieden. De eerstvolgende keer is dan weer op 7 
oktober en 8 oktober. U mag  uw container de avond van tevoren 
vanaf 22.00 uur buiten zetten. Wij zien helaas op meerdere plaatsen 
dat de kroonringen voor plastic zakken gebruikt worden voor opslag. 
Dat is niet de bedoeling. Ook hier gelden dezelfde regels voor. Wij 

vragen u dringend om ook dit afval niet eerder aan te bieden. De in-
zamelaar start de inzameling om 07.30 uur.

jaarprOGramma    
OpspOrinGsamBtenaren
thema: honden
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor onze opsporingsambtenaren (boa’s) zijn 
benoemd. In week 37 en 38 letten we extra op het thema honden. Op 
de naleving van andere regels wordt uiteraard ook toegezien.

De regels voor honden(eigenaren)
In onze gemeente gelden verschillende regels als het gaat om het heb-
ben van een hond. Deze regels zorgen ervoor dat de verkeersveiligheid 
wordt gewaarborgd. Daarnaast willen we onze openbare plaatsen 
schoonhouden en overlast voorkomen. De regels over honden zijn:

•	 U	moet	uw	hond	overal	aanlijnen,	met	uitzondering	van	de	hon-
denlosloopwegen of – terreinen. Een overzicht van deze locaties, 
is te vinden op onze website, via www.nuenen.nl > leven en wonen 
> huis en buurt > huisdieren > hondenuitlaatgebieden.

•	 Op	speelplaatsen,	speelweiden,	schoolterreinen,	sportvelden	en	
in zandbakken zijn geen honden toegestaan. U moet ervoor zorgen 
dat uw hond niet op deze plaatsen komt, tenzij er sprake is van 
een geleidehond of een sociale hulphond. 

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

•	 U	moet	ervoor	zorgen	dat	uw	hond	niet	poept	op	een	openbare	
plaats. Als uw hond per ongeluk toch op een openbare plaats 
poept, dan moet u dit zelf opruimen. Zorg er dus voor dat u altijd 
iets bij zich heeft, zoals een zakje of een poepschepje. Dit moet u 
ook kunnen aantonen. Voor sommige hondenlosloopwegen of – 
terreinen geldt de opruimplicht niet. De opruimplicht bij een hon-
denlosloopweg of – terrein geldt alleen als dit staat aangegeven. 

het naleven van de regels
Wij vragen uw vriendelijk om bij het uitlaten van uw hond rekening te 
houden met deze regelgeving. Overtredingen die door onze boa’s 
worden geconstateerd, kunnen leiden tot een boete. Onze boa’s con-
troleren ook in burger op naleving van de regels. De regelgeving is 
terug te vinden in artikel 2:57 en 2:58 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV). U kunt deze vinden via www.overheid.nl

heeft u nog vragen of wilt u iets melden?
Als u vragen hebt over dit artikel of als u iets wilt melden, dan kunt u 
contact opnemen met ons Klantcontactcentrum via het nummer (040) 
2 631 631. U kunt uw melding ook altijd kwijt op www.nuenen.nl. 

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

tip van de week: Inbrekers op het verkeerde been? Laat de lampen 
branden als u weg bent.

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

aanGevraaGDe    
OmGevinGsverGunninGen
kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

•	 24	augustus	2015	 Laar	17,	5674	RC		-		het	plaatsen	van	een
   dakkapel en wijzigen van kozijnen (BOUW);
•	 26	augustus	2015	 Europalaan	103,	5671	JD	–	het	wijzigen	van	
   het gebruik ten behoeve van het vestigen van 
   een pedicurepraktijk (RO, afwijken van de  
   bestemming);
•	 28	augustus	2015	 Wettenseind	16,	5674	AA	–	het	plaatsen	van	
   een dakkapel aan de voorzijde van de woning
   (BOUW);
•	 27	augustus	2015	 De	Zandschel	26,	5672	NC	-	het	wijzigen	van
   het gebruik ten behoeve van het vestigen van
   een praktijk voor schoonheidsverzorging
   (RO, afwijken van de bestemming).

Deze aanvragen liggen vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het	gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	U	kunt	hierte-
gen nog geen bezwaarschrift indienen. Dit kan pas nadat de omge-
vingsvergunning is verleend. Als u een aanvraag wilt inzien, vragen wij 
u hiervoor een afspraak te maken voor ‘inzien ontvangen aanvraag’. 
Dit kan via de website www.nuenen.nl en eventueel telefonisch bij ons 
klantcontactcentrum via telefoonnummer (040) 2631631.

meDeDelinG Omtrent intrekken 
aanvraaG OmGevinGsverGunninG
De aanvraag op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is door 
de aanvrager ingetrokken op:

•	25	augustus	2015,		 Soeterbeekseweg	23A,	5674	NJ	–	
 het wijzigen van het bouwplan van de 
 bestaande omgevingsvergunning (BOUW).
                                                                                                                                                              
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 omgevingsvergunning is verzonden 
op:

•	27	augustus	2015	 Vorsterdijk	8A,	5674	AG	–	het	uitbreiden	van
 de woning ten behoeve van een bed & breakfast
  (BOUW en RO, afwijken van de bestemming);
•	28	augustus	2015	 Soeterbeekseweg	26,	5674	NL	–	het	oprichten
 van een woning (BOUW en RO, afwijken van
 de bestemming).
  
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.

Besluit Op GrOnD van De apv en BijZOnDere Wetten
•	 aan	de	bewoners	van	de	Tweerijten	zijn	vergunning	en	ontheffing	

verleend voor het organiseren van een straatfeest in de Tweerijten 
ter hoogte van de huisnummers 1 tot en met 15 op zaterdag 5 
september 2015 (verzenddatum 2 september 2015);

•	 aan	de	bewoners	van	de	Kapmeeuwhof	zijn	vergunning	en	onthef-
fing verleend voor het organiseren van een straatfeest in de Kap-
meeuwhof ter hoogte van de huisnummers 12 tot en met 14 op 
zaterdag 5 september  2015 (verzenddatum 2 september 2015).

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.



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

NIEUW

Lekker en 
Verantwoord!!

                

Venkel
   1/2 kilo 0,99
Kastanje champignons

per bakje 0,99
Kiwi groen

1/2 kilo 1,49

Alkmene appel nw. oogst
  hele kilo 1,89
Wittekool knoflooksalade

250 gram 1,59
Perssinaasappelen

10 stuks 1,99

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

weekaanbiedingen 
donderdag 3 t/m woensdag 9 september

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

Rond de Linde 
iedere donderdag digitaal op

www.ronddelinde.nl 

 
Runder Minute Steaks
4 stuks  .........................................6,00
Beef à la crême
100 gram .........................................2,25
Bij 150 gr. gebraden rosbief
100 gr. sellerie salade ..... gratis

Kippeling
500 gram  .......................................5,00
Carpaccio misto
100 gram  .......................................2,15
Caprese al forno
100 gram .........................................2,45

 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Ons Speltbrood
=  100% eerlijk

Acties week 36: geldig maandag 31 t/m zaterdag 5 september 2015
_____________________________________________________

Brood van de week:
Gelders  hoog
fijn volkoren met zemelen op de korst   € 175
_____________________________________________________

Koffiebroodjes    3+1 GRATIS 
_____________________________________________________

Aardbeiencroissants
roombotercroissants met banketbakkersroom 
en verse aardbeien 
                                  3+1 GRATIS_____________________________________________________

Iedere maandag Brooddag
4 Broden naar keuze en 
2 x 6 witte en/of bruine bolletjes € 895
_____________________________________________________

SpEcIal

SpEcIal
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XL PRINTEN

MULTI
PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

De best belegde broodjes!

Vincent van Goghplein 99, 5671 DV Nuenen
T 040-2840333  |  E info@neworiental .nl  |  W neworiental .nl

MaandMenu SepteMber 2015
voor 2 personen € 18.75

1)  KroepoeK 
2)  Mini loeMpia’s Met fijne groenten ( 4 stuKs)
3)  saté ajaM (2 stuKs)
4)  BaBi pangang
5)  suun Yong Kai pien 
      (MaisKipfilet Met verse KnoflooK 
      in rooMBoter oestersaus)
6)  Daging BoeMBoe sMoor
      (runDvlees gestoofD en gesuDDerD 
      in KruiDige nootMusKaat laurier saus) 
7)  MassaMan Mooh

(plaKjes varKenshaas BereiD Met KoKos in 
De BeKenDe piKante thaise currY MassaMan 
Met chaMpignon, Mais en pinDa’s)

 gestooMDe jasMijn rijst – nasi – of BaMi naar Keuze!!!
(Met Mihoen gelDt een toeslag van € 2.00)

** in Dit Menu Kan helaas geen oMwisselingen 
van gerechten plaatsvinDen!!

Openingstijden:
Maandag t/m Donderdag van 16 .00 – 22 .00 uur  

(dinsdag is onze rustdag!!)
Vrijdag t/m Zondag en Feestdagen van 12 .00 – 22 .00 uur

6 SEPTEMBER 
KOOPZONDAG

Beestenboel op zondag 6 september
Op deze koopzondag zijn er vele dieren te zien  op het winkelcentrum. Er staat een dieren-
boerderij met meer dan 50 dieren en er kan gratis op pony’s worden gereden. Daarnaast  
staan er op verschillende plaatsen  knu� elmanden met jonge en kleine dieren. Een ware 
beestenboel dus!!! Winkels open vanaf 12.00 uur.

Winkelcentrum WoensXL is een van de grootste semi-overdekte winkelcentra van Neder-
land en er kan dus ook droog worden gewinkeld. Het parkeertarief is erg laag en u parkeert 
dicht bij de winkels. Koopzondagen zijn er 2 keer per maand en wel op de EERSTE en 
LAATSTE zondag van de maand.

BEESTENBOEL IN WOENSXL

WWW.WOENSXL.NL

New Oriental
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Savooiekool panklaar
1/2 kilo 0,79

Gekruid - gepaneerd - gebakken kip dijen vlees

SpEcIal
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Menu van Gogh € 34,50 

Voorgerecht
TONIJN avocado / babymais / paprika / piment / limoen

Tussengerecht
GAMBA parel couscous / raz el hanout / wortel / vinaigrette

Hoofdgerecht
DIAMANTHAAS BBQ gepofte aardappel / sjalot / romanesco / tijmjus

Dessert
PALLET VINCENT

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

Plateau de Fruits de Mer (alleen september)
Etagère vol met heerlijke vruchten uit de zee  34,50 p.p. 

A la Carte kunt u natuurlijk ook kiezen.

Keuken geopend vanaf 12.00 uur. Woensdag gesloten. www.restaurantolijf.nl
Reserveren kan telefonisch of via www.restaurantolijf.nl/reserveren

  

Stijl
dansen-Salsa-Rock ‘n Roll

BEL NU 06 - 55 14 05 01
Vraag naar onze folder voor andere dagen en plaatsen

www.dansschoolhellendoorn.nl

OPEN dag
ZONdag

6 sEPtEmBEr
19.00 UUr
sOmErEN
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BALLROOM
 • LATIN • SALSA • ROCK & ROLL • TROUW

CURSUS • SENIORENDANS 

• KINDERDANS 6-11 • JEUGD • PAREN • ALLEENSTAANDEN •

Elke zaterdagavond 
vanaf 20.30 uur 

DANSAVOND
(ook voor niet-leden)

DaNSleS

START
NIEUWE LESSEN

Al meer dan 
70 jaar uw adres voor 

dansen en gezelligheid!
Boerenkamplaan 43, Someren

Mierlo-Hout, Zaal Adelaars
aanvang maandag 7 sept.
19.30 uur: Salsa Beginners
20.30 uur: Paren Beginners
21.30 uur: Paren Gevorderden

Valkenswaard, Zaal Maenen
Aanvang Woensdag 16 sept.
18.30 uur: Jeugd Beginners
19.30 uur: Paren Vergevorderden
20.30 uur: Paren / Alleengaanden  
 Beginners
21.30 uur: Paren Gevorderden
20.00 uur: Salsa Beginners (Zaal 2)

Nuenen, Café/Zaal René
aanvang dinsdag 8 sept.
19.00 uur: Paren Gevorderden
20.00 uur: Paren Beginners
21.00 uur: Salsa Beginners

Bakel,  Zaal De Zwaan
Aanvang Woensdag 9 sept.
19.00 uur: Paren Gezelligheid/
 Gevorderden
20.00 uur: Paren Beginners
21.00 uur: Salsa Beginners

NIEUW
Heeze, Café/Zaal de Brug
aanvang donderdag 10 sept.
17.00 uur: Breakdance Kids
18.00 uur: Hip Hop/Streetdance
19.00 uur: Zumba
20.00 uur: Paren Beginners
21.00 uur: Salsa/Bachata/Merengue

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

Een groot assortiment

TUINPLANTEN

DAGELIJKS
VERSE AARDBEIEN

VAN DE VOLLE GROND
Auto Service Verbroekken

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

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

Het beschrijft de financiële gevolgen van een (echt)scheiding 
en geeft u een goed inzicht in alle zaken die moeten worden  
geregeld. Het wordt u kosteloos en discreet toegestuurd.

Gaat u scheiden?

Vraag ons  
gratis boekje  
aan: ‘Help, ik  
ga scheiden!’

Eindhoven Parklaan 81, 5613 BB Eindhoven
Tel. 0800-scheiden (0800-7243433)

eindhoven@scheidingsplanner.nl
www.scheidingsplanner.nl

Het nieuwe seizoen start
vanaf  7 september

De lessen bestaan uit
een combinatie van 

aerobics • bodygym • pilates
leeftijd vanaf 25 jaar en ouder

en gym 50+ op muziek

De lessen worden gegeven in ”Het Klooster” 
te Nuenen en het Buurthuis in Mariahout

Voor info: Lies Tempelaars
Tel. 06-46 32 08 66

Welke rechter 
is nou eigenlijk bevoegd?
Voordat een zaak aanhangig kan worden gemaakt, moet eerst worden 
bepaald welke rechtbank bevoegd is om van het geschil kennis te nemen. 
Allereerst moet worden bepaald of de Nederlandse rechter bevoegd is. 
Wanneer dit zo is, zal onderscheid moeten worden gemaakt tussen de ab-
solute en relatieve competentie. 

Absolute competentie
De absolute competentie bepaalt welke rechter bevoegd is. Is er bijvoor-
beeld sprake van een vordering tot € 25.000,-, een arbeidsgeschil of huur-
geschil dan is de kantonrechter bevoegd. Wat daarbij van belang is, is dat 
u bij de kantonrechter in persoon kan procederen en niet verplicht bent u 
door een advocaat bij te laten staan. Wel is het verstandig een advocaat te 
raadplegen en de  processtukken voor u te laten opstellen. Dit om te voor-
komen dat niet aan alle formele vereisten wordt voldaan en er geen be-
langrijke feiten en rechtsgronden worden vergeten. Bij een vordering van 
€ 25.000,- en meer is de rechtbank bevoegd en bent u verplicht u bij te la-
ten staan door een advocaat.

Relatieve competentie
De relatieve competentie heeft te maken met de plaats waar het geding 
aanhangig kan worden gemaakt. Nederland is opgedeeld in arrondisse-
menten , zo heb je bijvoorbeeld rechtbank Oost-Brabant welke bevoegd 
is voor alle gemeenten tussen ‘s-Hertogenbosch en Eindhoven (voor de 
exacte gemeenten zie www.rechtspraak.nl). Om te bepalen welk arron-
dissement bevoegd is, is in beginsel de woonplaats van gedaagde bepa-
lend. Echter in specifieke gevallen kunnen meerdere rechtbanken be-
voegd zijn. Bij consumentenaankopen is bijvoorbeeld tevens de 
woonplaats van de consument bepalend. Bovendien is het mogelijk om 
bij overeenkomst zelf te bepalen welke rechter bevoegd is, voor onderne-
mers kan het interessant zijn een zogenaamde rechtskeuze op te nemen 
in de algemene voorwaarden.

U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met een advocaat van Lamers 
Tielemans Advocaten voor meer informatie, zodat u weet waar u aan toe 
bent. E-mail naar info@lamerstielemans.nl of bel 040-2180515.

Advocatuur

Nederlandse 
taalles in het 
Vrouwencentrum 
‘De Vlinder’
Donderdag 3 september begint Vrou-
wencentrum “De Vlinder’ weer met 
de taalles. Het is voor vrouwen uit het 
buitenland, die Nederlands willen le-
ren of verbeteren. Het doel  is om el-
kaar te ontmoeten en te leren hoe het 
hier in de maatschappij gaat. Lezen, 
luisteren, schrijven, maar vooral  spre-
ken is belangrijk. Samen worden aller-
lei onderwerpen gekozen, die interes-
sant zijn. U bent welkom, welk  niveau 
van de taal u ook  hebt. Er zijn  vier 
docenten en er worden dus groepjes 
gemaakt op niveau. U bent  van harte 
welkom  van 09.30 uur tot 11.30 uur 
bij ‘De Vlinder’. De training vindt 
plaats in het gebouw van de LEV 
groep,  Sportlaan 12,  Nuenen. 

KVL Hobbybeurs
Beste hobbyisten uit de omgeving van 
Lieshout. Op zondag 4 oktober  orga-
niseert KVL een hobbybeurs in het 
Dorpshuis te Lieshout. Deze hobby-
beurs is alleen bedoeld voor mensen 
die hobbymatig bezig zijn. U mag wel 
spulletjes verkopen. De beurs begint 
om 11.00 uur en eindigt om 16.00 uur. 
Er zijn nog enkele tafels vrij, mis-
schien wel iets voor u? Voor 7,50 euro 
per tafel kunt u uw hobby aan een 
groot aantal mensen laten zien. Voor 
informatie kunt u bellen naar Sandra 
vd Aa 06-49855244, mailen mag na-
tuurlijk ook,kvlieshoutnb@gmail.
com En wilt u niet op de beurs als 
standhouder, bent u als bezoeker na-
tuurlijk van harte welkom! De toe-
gang is gratis!

Gewapende overval op tankstation in Nuenen
31-08-2015 Nuenen - Bij het tankstation op de hoek Berg - Jhr. Hugo van Berckellaan in 
Nuenen heeft maandagavond rond 18.45 uur een gewapende overval plaatsgevonden. 
Het is nog niet duidelijk of er iets is buitgemaakt. Het zou gaan om een blanke man van 
ca. 1.85 meter en ongeveer 20 jaar oud, een breed postuur, droeg een grijs vest met een 
zwarte sjaal. Ook had hij een pet op en een gestreept shirt. In zijn hand had de overval-
ler een tas van de Jumbo. De politie heeft meteen een buurtonderzoek ingesteld. 

Integrale actie tegen illegaal escortbureau
 Medewerkers van het Prostitutie Controle Team van de politie, de gemeente en de be-
lastingdienst deden donderdagmiddag 27 augustus onderzoek in een bedrijfspand in 
Nuenen. Er waren vermoedens dat van daaruit een illegaal escortbureau werd gerund. 
Nadat de afgelopen maanden signalen waren binnen gekomen dat er in het betreffende 
pand een bedrijf zou zijn gevestigd dat zich bezig hield met illegale prostitutie, werd een 
integraal onderzoek gestart. Dit onderzoek leidde tot de inval van donderdagmiddag.

Nader onderzoek
In het bedrijfspand troffen de handhavers een werkneemster aan, die is aangehouden 
voor nader verhoor. Het gaat om een 49-jarige vrouw uit Helmond Er waren geen pros-
tituees daadwerkelijk werkzaam. Administratie en computerapparatuur van het bedrijf 
zijn onderwerp van nader onderzoek. De aangehouden vrouw is overgebracht naar het 
politiebureau en ingesloten. Verder onderzoek door de gezamenlijke overheidspartners 
zal moeten uitwijzen wie verantwoordelijk is voor de exploitatie van het bedrijf.

Aanvullende informatie
Prostitutie is in Nederland legaal. Maar daar zijn wel regels voor opgesteld. Meer daar-
over en over het toezicht en de handhaving vindt u onder andere via onderstaande link 
op de website van de politie:  https://www.politie.nl/themas/prostitutie.html

Politieberichten

Rond de Linde 
iedere donderdag digitaal op

www.ronddelinde.nl 

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

Expositie Ellen Berens   
In de maand september kunt u in Het Klooster in Nuenen de expositie 
komen bewonderen van beeldend kunstenares Ellen Berens (1960). 
Ellen is woonachtig in Nuenen en schildert over vooruitgang in het 
leven, door positiviteit, loslaten en anders denken. 

Schilderen is voor Ellen haar actie-
reactie, nadat ze de 1e toets op het 
doek heb gezet, vraagt dat gelijk om 
een reactie. Een samenspel van haar 
ratio en buikgevoel. Het proces doet 
zijn werk, het mooie van het niet 
weten, de nieuwe beelden die ont-
staan.
 
Schilderen is een bevlogenheid 
waarbij ze zich niet laat beperken, 
zeker niet door zichzelf. Haar doel is 
bereikt als ze dat wat ze van binnen 
"ziet, voelt en denkt" heeft omgezet 
in een beeld, een vertaling van haar 

innerlijke wereld. Haar beeldtaal. 
Die beeldtaal is afwisselend en 
veelzijdig, zoals ook de ervaringen 
uit haar leven afwisselend zijn.
Haar schilderijen zijn expressionis-
tisch, kleurrijk en symbolisch. Van 
abstract tot abstract figuratief met 
sprekende kleuren die in harmonie 
zijn met het onderwerp.
Kijk voor meer informatie op haar 
website www.ellenberens.nl.
Van maandag tot en met vrijdag 
tussen 8.30 uur en 21.00 uur kunt u 
binnenlopen en de expositie be-
wonderen op het plein.
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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:

inloop bij heemkundekring 
ook in het nieuwe heemhuis  
Nu heemkundekring De Drijehornick de beschikking heeft gekregen over 
de nieuwe huisvesting in het voormalige Van Gogh-documentatiecentrum 
kunnen belangstellenden twee keer per week binnenlopen voor meer 
informatie over familiegegevens en stamboomonderzoek, oud schrift, 
kadasterkaarten, historisch beeldmateriaal, archeologie en monumenten 
en andere cultuurhistorische zaken. 

Bibliotheek
Ook kan de bibliotheek worden ge-
raadpleegd. De bibliotheek van de cul-
tuurhistorische vereniging telt meer 
dan tweeduizend titels. Alle boeken 
die in de loop van de jaren over Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten zijn ver-
schenen, zijn in de bibliotheek van de 
heemkundekring aanwezig. Van een 
aantal families uit Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten zijn biografieën be-
schikbaar. 

Verder telt de collectie van de cultuur-
historische vereniging veel boeken 
over de geschiedenis van de plaatsen 
in Zuid-Oost Brabant. De heemkun-

dekring heeft inmiddels de beschik-
king gekregen over de Brabantcollectie 
van Bibliotheek Dommeldal. Daar-
naast zijn er boeken en publicaties 
over monumenten, Nederlandse ge-
schiedenis, volkscultuur, heraldiek, ar-
cheologie, geologie, naamkunde en 
over Vincent van Gogh.

inloop
De inlooptijden van De Drijehornick 
zijn elke dinsdagochtend van 9.30 tot 
12.00 uur en elke woensdagavond tus-
sen 19.30 en 21.30 uur. Het Heemhuis 
heeft inmiddels van het gemeentebe-
stuur officieel het adres Papenvoort 
15A gekregen.

 

De deur van het Heemhuis aan de Papenvoort 15A is op dinsdagochtend en woensdag-
avond voor iedereen geopend…              (foto’s: Roland van Pareren)

De bronzen 
Aardappeleters
Waar zijn de bronzen Aardappele-
ters gebleven? kWf kankerbestrij-
ding afdeling Nuenen c.a. weet het 
niet. Wel weet zij dat de komende 
week - 7 tot en met 12 september - 
de grootste collecte van Nederland 
weer van start gaat. 

In deze week staan in Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten ruim 200 vrijwil-
ligers op tegen kanker om zoveel mo-
gelijk geld op te halen. Een enorme 
organisatie die van levensbelang is, 
want binnen de kankerbestrijding 
gaat het om grote thema's. Leven, 
dood, genezen, niet genezen. En om 
geld, heel veel geld. Wordt dat geld 
wel goed besteed? Wordt er niet te 
veel uitgegeven aan preventie? Waar-
om gaan er nog steeds mensen dood 
aan kanker terwijl we elk jaar veel geld 
ophalen? Ook in Nuenen ? Ja, ook in 
Nuenen, ook in Gerwen, ook in Ne-
derwetten en op het Eeneind.
De plaatselijke afdeling weet op al die 
vragen, in wisselende berichten, ant-
woord te geven. Nu zegt de afdeling te 
weten, dat alle beetjes helpen. Open je 
hart en help mee in de strijd tegen 
kanker. De collectant komt in ge-
noemde week weer bij je aan de deur 
om het geld op te halen. Namens de 
afdeling Nuenen c.a. héél hartelijk be-
dankt.

Grote Boekenmarkt op de Weverkeshof

ook CD’s, DVD’s en LP’s!
Dit jaar wordt er traditioneel tijdens het eerste weekend van september op 
de Weverkeshof al weer voor de 16e keer de Grote Boekenmarkt georgani-
seerd. Dit jaar valt dat op zaterdag 5 en zondag 6 september.

Mariette Pothumus en Martin Berg-
meijer zijn er met hun team voor ver-
antwoordelijk dat deze ‘Grote Boe-
kenmarkt’, kleinschalig begonnen, in 
de loop der jaren is uitgegroeid tot een 
van de bekendste ‘kwaliteits’ boeken-
markten van Zuid Nederland. Hun 
uitzoek en sorteerwerk heeft er dit 
jaar toe geleid dat de echte liefhebber 
een keuze heeft uit maar liefst 12.000 
boeken, allen overzichtelijk in diverse 
categorieën onderverdeelt. Na het 3e 
lustrum vorig jaar is 2015 een record 
jaar geworden!
           
Deze grote hoeveelheid boeken is er 
dan ook de oorzaak van dat er niet vol-
doende opslagruimte meer beschik-
baar is. De Weverkeshof zorgt ervoor 
dat, na 15 september, als het restant 
van de markt van dit jaar weer is uitge-
zocht, u uw boeken weer op de We-
verkeshof kunt inleveren. Hartelijk 
dank voor uw begrip.

Rond snuffelen tussen 12.000 boeken 
betekent op Weverkeshof naast de 
vele prachtige kwaliteitsromans ook 
boeken op het gebied van cultuur, mu-
ziek, kunst, hobby, natuur, geschiede-
nis, reizen, poëzie en nog veel meer. 
En alles keurig per rubriek gerang-
schikt.
Het overgrote deel van de puntgave 
boeken kost slechts € 3,- per stuk. 
Koopt u echter 4 boeken, dan betaalt u 
slechts € 10,-. In de buitentent liggen 
honderden kinderboeken en wachten 
er honderden CD’s en Dvd’s op een 
nieuwe eigenaar. Dit jaar is er voor de 
echte liefhebber ook een selectie vinyl 
LP’s in de collectie opgenomen.

Op de  Weverkeshof worden alle 
werkzaamheden door alleen vrijwilli-
gers verricht en nu al zestien jaar is het 
enthousiaste boekenteam onder lei-
ding van Mariette en Martin geduren-
de het gehele jaar bezig om alle door u 

Dames fitgym
Ben je op zoek naar een gezellige fitgymclub en heb je op woensdagavond 
tijd, dan ben je van harte welkom in de Jacobushoek van 20.30 tot 21.30 uur.

De vakantie is voorbij en de fitgymclub vindt het weer tijd om iets aan de conditie 
te doen. Bij de fitgym groep is er nog plaats voor een aantal nieuwe dames. Heb je 
zin om mee te doen, kom kijken en doe gezellig mee. Ze starten weer op 9 sep-
tember. Het is een groep dames, in de leeftijd van 40 tot …... jaar, iedereen doet 
enthousiast mee op haar eigen niveau. Ze bestaan als gymgroep al meer dan 40 
jaar en een aantal van hen doet ook al zolang mee.
Ze sporten van september tot en met mei en de kosten zijn € 100,- per seizoen. 
Als je niet zeker weet of dit iets voor je is, kom dan gerust gratis een aantal keren 
meedoen en beslis dan alsnog of je blijft. Wil je meer weten, bel dan 040 283 44 
86 of loop op 9 september even binnen.

belangeloos ingeleverde boeken te 
sorteren en op kwaliteit te beoordelen 
om deze vervolgens tweemaal per jaar, 
in de vorm van twee kwaliteits boe-
kenmarkten, met groot succes aan de 
boekenliefhebbers uit de regio aan te 
bieden. 
De opbrengst hiervan komt geheel 
Weverkeshof ten goede en is daarmee 
een van de belangrijkste peilers van 
het voortbestaan van de boerderij.
U bent ook dit jaar tussen 10.00-17.00 
uur op 5 en 6 september weer van har-
te welkom op deze Grote Boeken-
markt op Weverkeshof en zoals altijd 
is de toegang gratis.

U vindt Weverkeshof op de Jur. Hugo 
van Berckellaan 5 in Nuenen. Meer in-
formatie kunt u vinden via de website: 
www.weverkeshof.nl of onder Dorps-
boerderij Weverkeshof op Facebook.

Seniorenvereniging KBO Lieshout 

Jubileumactiviteiten en 
lezingenreeks kunstgeschiedenis
Zaterdag 5 september vertrekken drie bussen vol opa’s en oma’s met hun 
kleinkinderen naar attractiepark irrland in Duitsland. Deze dag was eigen-
lijk gepland op 4 juli maar door de ongekend hoge temperaturen in die 
week vond de organisatie het niet verantwoord te gaan. een nieuwe kans 
dus. Wie op 4 juli verhinderd was, maar nu wel mee kan, kan bij de inloop 
informeren of er nog plaats is.

Op zondag 13 september wordt het 
Jubileumjaar feestelijk en officieel af-
gesloten met een grote feestdag voor 
alle leden, die het hoogtepunt van het 
60-jarig Jubileum gaat worden. De dag 
begint om 10.00 uur met een mis in de 
Sint Servatiuskerk. Het Sint Servatius-
gilde en koor Vogelenzang verlenen 
hun medewerking. Om 11.00 brengt 
het gilde een vendelgroet op het plein 
voor de kerk en harmonie Sint Caeci-
lia zorgt voor een aubade. Vanaf 12.00 
uur vervolgt het feestelijke program-
ma in het Dorpshuis. Voor iedereen is 
er een uitgebreide lunch. Angelique 
Hesen-Swinkels zal met haar uitge-
breide repertoire aan songs deze fees-
telijke middag muzikaal omlijsten. De 
dag wordt afgesloten met de trekking 
van de jubileumloterij. De buurtbus 
heeft toegezegd voor het vervoer te 
zorgen van mensen die zelf niet naar 
de kerk of het Dorpshuis kunnen ko-
men. 

Liefhebbers van kunst kunnen terecht 
bij de vierde reeks lezingen kunstge-
schiedenis. In zeven lezingen vertelt 
mevrouw Ine Pels over kunst vanaf de 
achttiende eeuw tot de moderne tijd. 
Stromingen als classisisme, romantiek 

en impressionisme, maar ook kubis-
me, fauvisme en postmodernisme 
passeren de revue. Geïllustreerd met 
veel beeldend materiaal. Maandag-
avond 28 september, 20.00 uur begint 
de eerste lezing. Locatie: Franciscus-
hof aan de Ribbiusstraat.

Om vast in de agenda rekening mee te 
houden: Vrijwilligersdag op 2 oktober, 
Superseniorendag dinsdag 6 oktober, 
Museum Plus Bus dinsdag 13 oktober. 

De Inloop is vanaf 1 september weer 
in het Dorpshuis. Van 10.00 tot 11.00 
uur kunt u terecht voor informatie, 
om u aan te melden voor een activi-
teit, of zo maar voor een praatje met 
een kop koffie of thee. Blijf niet thuis-
zitten, maar kom gezellig naar de In-
loop. U bent meer dan welkom.

Wist u dat...
Rond de Lindehet enige 

echte Weekblad is 
dat geheel in Nuenen 
wordt vervaardigd

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.

Brandweerfestijn kievit
Zaterdagmiddag werd in speeltuin De kievit de zomervakantie afgesloten 
met het jaarlijkse brandweerfestijn. De Nuenense brandweer was aanwe-
zig met enkele wagens en materieel. onder hun begeleiding konden kinde-
ren met de brandweerspuit spuiten, in de brandweerwagens zitten en was 
er een grote schuimparty. De kievit is nog geopend tot en met zondag 27 
september.

Gerwense vlooienmarkt goed bezocht
Afgelopen zondag werd weer de goed georganiseerde Gerwense Vlooien-
markt gehouden in het centrum van Gerwen. ondanks het hete weer was 
de opkomst, en ook de verkoop, groot. Veel belangstellenden hebben hier-
mee Drumfanfare Jong Leven uit Gerwen gesteund. Deze vlooienmarkt is 
al jaren een grote bron van inkomsten. www.drumfanfarejongleven.nl.

(Foto’s Peter Coppens)



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.

Winkelhart
 van Nuenen

Voirt     Parkstraat     Parkhof     Park     Boordseweg     Smidse

www.WinkelhartvanNuenen.nl

Winkelhart
 van Nuenen

Voirt     Parkstraat     Parkhof     Park     Boordseweg     Smidse

www.WinkelhartvanNuenen.nl
Bruisende zaterdag:

Zaterdag 5 septemBer

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
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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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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

www.kdv-kiddies.nl
Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314 www.kdv-kiddies.nl

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

www.kdv-kiddies.nl
Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

Vraag ’t aan Ivi

Kunnen kaak- en 
protheseproblemen 
voorkomen worden?

Een jaarlijkse controle op pasvorm en slijtage is ons advies. 

Zo voorkomt u problemen met uw kaak of prothese. Daarom 

vinden wij het zo belangrijk dat een gebitsprothese goed 

onderhouden wordt. Alleen dan kunt u optimaal gebruik 

maken van uw prothese. Praten, eten, lachen en uzelf zeker 

voelen over uw gebit!

Heeft u nog andere vragen over uw gebitsprothese? 

Bel naar 040 – 780 22 32.

Parkstraat 31 | Tel. 040 - 780 22 32 
info@tppnuenen.nl | www.tppnuenen.nl 

Piano-keyboard lessen
Zowel klassiek als pop.

gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper
Voor info: www.frankhelsper.nl

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

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

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

•	 Gon	Bao	Kai	
				(Kip	met	cashewnoten)
•	 Babi	Pangang
•	 Foe	Yong	Hai
•	 Kou	Lou	yuk
•	 6	Chun	Kun	Loempia
•	 Nasi,	bami	of	rijst

€ 1750

Maandmenu 
September
Afhaalmenu	voor	2	à	3	personen

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

Chinees Indisch Restaurant
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Hooidonkviering 2015
Op zondag 6 september vindt weer de jaarlijks Hooidonkviering plaats in 
Nederwetten. Het thema van de viering: ‘Afscheid nemen en opnieuw 
beginnen’, is gekozen vanwege het grote aantal parochianen dat afgelopen 
jaar in Nederwetten is overleden. De gedachteniskruisjes zullen tijdens de 
viering door familieleden van de overledenen aan de ruwhouten dwars-
balk van het kruis worden gehangen. De viering vindt plaats in het kapel-
park achter de eeuwenoude watermolen.

Op deze historische plaats stond eens 
het klooster van adellijke nonnen waar 
op 4 september 1244 het “Wonder van 
Hooidonk” plaatsvond. Toen werd op 
wonderlijke wijze vastgesteld dat het 
stukje hout van het H. Kruis dat men 
hier sinds de kruistochten bewaarde 
een gedeelte was van het kruis waar-
aan Christus was gestorven. Bij de 
sluiting van het klooster in 1648 werd 
de relikwie door de laatste priorin 
meegenomen. Na vele vergeefse po-
gingen van eerdere pastores slaagde 
pastoor Roelofs er in 1953 in om een 
gedeelte van deze relikwie terug te 
krijgen.

De twee kleine stukjes hout worden 

tot op de dag van vandaag bewaard in 
de fraaie reliekhouder in de kerk van 
Nederwetten. 
Deze reliekhouder wordt op zondag 1 
september in processie meegedragen 
naar de kapel in het Heilig Kruispark, 
dat er weer goed onderhouden uitziet 
dankzij de inzet van de vele vrijwilli-
gers. De viering begint met een pro-
cessie met deelname van het Sint An-
nagilde en vertegenwoordigers van de 
Nederwettense verenigingen met hun 
vaandels. De eucharistieviering begint 
om 10.30 uur.  Na de viering zal de 
wonderbare relikwie ter verering wor-
den uitgesteld in de kapel. Bij slecht 
weer zijn we genoodzaakt om uit te 
wijken naar de kerk in Nederwetten.

Het park van Hooidonk met kapel.

Uniek benefietconcert 
Nuenens mannenkoor
Op 20 september organiseert Het Nuenens Mannenkoor een uniek bene-
fietconcert in de H. Clemenskerk in Nuenen. Dit concert beoogt geld in te 
zamelen voor ondersteuning van een project dat staaroperaties mogelijk 
maakt bij het Mutomo Mission Hospital in Kenia.

Bekende artiesten als Lenny Kuhr, Pa-
tricia ter Burg-Heesakkers en Inge Fri-
mout verlenen aan dit concert hun 
medewerking. Arno ter Burg verzorgt 
de begeleiding, en het geheel staat on-
der leiding van de dirigent van Het 
Nuenens Mannenkoor, Paul Hotter-
beekx.

Aanvang van het concert: 14.30 uur. 
Kaarten à € 20,- zijn vanaf 4 septem-
ber in de voorverkoop verkrijgbaar bij: 
Crooijmans Mannenmode, Parkstraat 
9/B Nuenen, en bij Jumbo Nuenen 
Ton Grimberg, De Smidse 1 Nuenen

U kunt ook kaarten bestellen, à € 20,- 
per kaart, door overschrijving van het 
totaalbedrag op bankrekeningnum-
mer NL51 RABO 0148 2280 38 t.n.v. 
Het Nuenens Mannenkoor, onder ver-
melding van: aantal kaarten, uw post-
code, uw huisnummer. De kaarten lig-
gen dan vanaf 13.30 uur klaar bij de 
ingang van de kerk. Foto Milan Goldbach

Uitgebreide informatie over dit con-
cert is te vinden op de website: www.
nuenensmannenkoor.nl.

Ligtsedreef 39, 40 en 41

Eerste bewoners Nuenen West
Door Edwin Coolen

Google Maps kent de straat nog niet: de Ligstedreef in de nieuwbouwwijk 
Nuenen West. De eerste bewoners wonen er inmiddels zo’n twee maanden.

Inge en Martijn waren de allereerste, 
op nummer 40. Het is het middelste 
huis van het eerste blok aan de rech-
terkant, gezien vanuit Eindhoven: 
‘Ongeveer een jaar geleden hebben we 
het koopcontract getekend. We wil-
den graag nieuwbouw en de locatie is 
gunstig. Op 23 juni kregen we de sleu-
tel, wat later dan gepland. Na een paar 
weken flink klussen zaten we erin. We 
hadden weinig tijd want we hadden 
ons huurhuis in Nuenen al opgezegd. 
Het bevalt ons heel goed.’

Vlak daarna kwamen Lisanne en Erik 
(nr. 41) en Maxine en haar moeder 
Monique op nummer 39. Monique: 
‘Mijn zoon Lars trekt binnenkort ook 
nog bij ons in. Wij woonden in Eind-
hoven en kwamen via internet op dit 
plan. De locatie, tussen stad en dorp 
in, is ideaal.’

Lisanne komt oorspronkelijk uit Nue-
nen. ‘Wij hebben het pas begin dit jaar 
gekocht. Wij woonden ook in Eindho-
ven maar ik wilde ooit weer terug naar 
Nuenen. Dit was een mooie kans voor 
ons.’

Deze eerste fase, Opwettens Land, is 
onderdeel van het veel grotere nieuw-
bouwplan Nuenen West. Daar moe-
ten uiteindelijk zo’n 1500 huizen ko-
men. Het plan lag lange tijd stil 
vanwege de crisis.

Informatieochtend 

Leerproblemen 
bij de basis 
aanpakken
Leer- en gedragsproblemen: heel vaak 
ligt de oorzaak hiervan veel dieper 
dan je denkt. Maar waar moet je als 
ouder of leerkracht dan aan denken? 
In deze interactieve voorlichtingsbij-
eenkomst hoort u wat de oorzaken 
zijn van het leer- of gedragsprobleem 
zoals hierboven genoemd en wat de 
mogelijkheden zijn om deze structu-
reel aan te pakken. Er wordt hierbij 
verteld over het verband tussen leer-
problemen en reflexintegratie/ oogsa-
menwerkingsproblemen. Deze infor-
matieochtend is voor ouders van 
kleuters, basisschoolleerlingen en pu-
bers. Deze ochtend is ook interessant 
voor professionals die met deze groe-
pen werken, zoals leerkrachten. 

Herken je je kind hierin? Je kind 
heeft dyslexie of dyscalculie
kan zich niet goed concentreren; 
heeft een houterige motoriek; 
gebruikt zijn vinger bij het lezen;  
heeft ADHD/ ADD of autisme; 
is hoogsensitief
is beelddenker
heeft al veel begeleiding gehad zonder 
afdoende of blijvend resultaat;
enzovoorts…

Door: Gabriëlle Verouden - IK KAN 
HET OOK! onderwijsondersteuning
Wanneer: donderdagochtend 10 sep-
tember van 10 tot 11.30 uur
Waar: Lobroec 48, Nuenen
Deze ochtend is gratis. 

Aanmelden is noodzakelijk op info@
ikkanhetook.nl. Meer informatie op 
www.ikkanhetook.nl

V.l.n.r.: Maxine en Monique, Martijn en Inge, Erik en Lisanne

Lenny Kuhr

Meer dan 40 spetterende jaren

Bert Mickers 41 jaar 
zwemonderwijs in Nuenen
Door Gerrit van Ginkel

Tijdens het informele en gezellige afscheid van de beheerder van het Laco 
Sportcentrum aan de Sportlaan, Bert Mickers, werd duidelijk dat hij veel 
netwerken heeft in de sportwereld. Allerlei vertegenwoordigers van ver-
schillende takken van de sport kwamen op zijn afscheidsreceptie. Ter gele-
genheid van zijn afscheid gaf Bert een fotoboekje uit met in grote lijnen 
zijn levensloop.

Vanaf zijn indiensttreding op 12 april 
1974 bij het N.V. Sportfondsenbad-
Nuenen tot zijn Getuigschrift, dat ge-
dateerd is op 31-8-2015, is het boekje 
een vogelvlucht van vele gedenkwaar-
dige momenten. Hij heeft ongetwij-
feld vele duizenden Nuenense inwo-
ners de zwemkunst aangeleerd. 
Tijdens ons gesprek blijkt dat Bert een 
gedreven persoonlijkheid is die weet 
wat hij wil.  
Vooral sociale contacten zijn onmis-
baar in zijn beleving en dat moeten 
ook de sterke punten zijn in de be-
drijfsvoering.

Service en gastvrijheid staan boven 
aan bij het beheerder zijn van Laco 
Nuenen.
Hij wil een glimlach boven geldelijk 
gewin stellen en wil voor de bezoekers 
wat extra’s betekenen dan het lidmaat-
schap met een plastic pasje. Bert Mic-
kers zegt daarover: ”Er is in de afgelo-
pen tijd dat ik hier werk veel 
veranderd. Wat nooit veranderd is de 
menselijke behoefte aan sociale con-
tacten. We merken dat ook bij onze 
kleine of grotere groepen die geza-
menlijk zwemmen of fitnessen”.
Tijdens ons gesprek verstart Bert en 

kijkt ingespannen naar het zwembad. 
Hij verklaart:” Ik zag iemand te lang 
stil op zijn buik in het water liggen. 
Gelukkig beweegt hij weer”. Bert haalt 
opgelucht adem. “Eens een badmees-
ter, altijd een badmeester”, lacht hij.
Voor wat betreft zijn toekomst is hij 
nog wat onzeker. Hij heeft hier in en 
rond het bad en op Enode veel georga-
niseerd. Vandaar dat hij veel gevraagd 
wordt door allerlei verenigingen. Hij 
heeft ook geleerd niet te vlug ‘ja’ te 
zeggen.
“Nuenen is een geweldig dorp maar 
mijn hart ligt nog steeds in Gemert 
waar ik geboren en getogen ben”, zegt 
hij zelfverzekerd.
Verder wachten er thuis nog verschil-
lende karweitjes die te lang zijn blijven 
liggen.
Een al lang gekoesterde wens is een 
fietstocht naar Santiago die hij alleen 
wil volbrengen.. Voor goedkeuring 
van de fietstocht van 2500 kilometer is 
hij langzaam het thuisfront warm aan 
het maken.
:Ik wil wel eens kijken of ik mezelf te-
genkom en hoe het is om langere tijd 
zonder sociale contacten te leven” , 
verklaart Bert Mickers die nog lang 
niet uitgeblust is.

Bert Mickers beleefde meer dan 40 spetterende jaren

Beelden uit de Bijbel
Marianne Schellekens heeft heel wat inspi-
rerende schilderijen op haar naam staan. 
Vaak heeft zij zich laten inspireren door 
Bijbelse verhalen. Ook Klaas de Graaff 
heeft zich in zijn gedichten daardoor laten 
raken. Samen hebben zij een kleine ten-
toonstelling opgesteld van deze schilderij-
en en gedichten, die te zien is in de gang 
tussen de H. Clemenskerk en de pastorie 
in Nuenen. Deze coproductie is nog te be-
wonderen in de maand september, na de 
vieringen op zondag en tijdens openings-
uren van het parochiesecretariaat. 

De omtovering van gras naar 
kunstgras RKSV Nuenen
Op maandag 13 juli  startte de werkzaamheden op sportpark Oude Landen. 
Het zorgenkindje van de RKSV Nuenen, het hoofdveld, zou omgetoverd 
worden tot een prachtig kunstgrasveld. Ondanks jaren van goede zorgen 
door de BOSN en de groenploeg van de RKSV heeft het hoofdveld nooit 
echt aan alle eisen kunnen voldoen en werd er na een flinke regenbui zelfs 
gesproken van een ‘moeras[‘.

Na maanden onderhandelen met de 
gemeente kreeg de RKSV begin juli 
groen licht en konden de werkzaam-
heden beginnen. Dankzij de vele in-
spanningen van de werkgroep ‘kunst-
gras’ was het mogelijk om meteen met 
het werk te beginnen en dat was no-
dig, omdat alleen dán aan het begin 
van de competitie het hoofdveld in 

gebruik kon worden genomen. Na het 
afgraven van het natuurgrasveld wer-
den de leidingen voor de sproei-in-
stallatie gelegd, waarna er een nieuwe 
laag zand en daarop een laag lava aan-
gebracht werd.
Op deze lagen is vorige week het 
kunstgras gelegd en mocht er al met-
een op het nieuwe veld getraind wor-
den. 
Samen met de werkgroep is een groep 
spelers bij diverse clubs langs geweest 
en zij hebben voor dit gras gekozen, 
dat niet alleen ingestrooid wordt met 
rubber, maar ook met kurk. Kurk 
zorgt er voor dat de lelijke brandplek-
ken na een sliding achterwege blijven, 
maar ook dat de temperatuur op het 
veld minder hoog is dan wanneer het 
alleen met rubber ingestrooid zou 
zijn.

A.s. zondag, 6 september, zal het 
hoofdveld officieel in gebruik geno-
men worden. Groenwitter 2015, Jan 
Nijssen en erelid Elly Noyen zullen 
rond 12.30 uur de wedstrijdbal over-
handigen aan wethouder Joep Pernot, 
waarna deze de aftrap zal verrichten 
voor de eerste wedstrijd. 

Om 14.30 uur zal Nuenen 1 de com-
petitiewedstrijd tegen Goes spelen, 
het team van trainer Jan Poortvliet, 
oude bekende van de RKSV Nuenen. 
Na de wedstrijd wordt het feest voort-
gezet in de kantine.
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Expositie ‘Atelier Nuenen eert 
Van Gogh’ geopend 
Door Nannie van den Eijnden

Op het zonovergoten terras van galerie ‘t Weefhuis opende Inge Schüller, 
statenlid Provincie Noord-Brabant met kunst en cultuur in haar portefeuil-
le, op vrijdag 28 augustus jl. officieel bovengenoemde expositie. Tevens 
hielden Ton Sommen, Joep Pernot en Tom van den Boomen een korte toe-
spraak. Ton en Inge onthulden samen de door Ank Thijssen beschilderde 
koe, in de voortuin van ‘t Weefhuis. 

De kunstenaars van Atelier Nuenen 
eren Van Gogh met een expositie, om-
dat de schilder 125 jaar geleden ge-
storven is. Ze hebben zich door hem 
laten inspireren en originele, eigen-
tijdse versies gecreëerd van enkele 
kunstwerken van zijn hand. Het ni-
veau van de Nuenense kunstenaars 

ligt hoog - daar was iedereen het over 
eens - en de diversiteit in hun werkwij-
zen en stijlen is groot en verrassend. 
De expositie is gratis te bezichtigen op 
vrijdag, zaterdag en zondag van 28 au-
gustus t/m 20 september 2015 van 
13.00 - 18.00 uur in Het Weefhuis, Lu-
cas van Hauthemlaan 1, Nuenen.

Atelier Nuenen draagt bij aan het feestelijke Van Gogh-jaar 2015. De 
kunstenaars van Atelier Nuenen eren de beroemde kunstenaar Vincent 
van Gogh met een unieke expositie. De expositie is op vrijdag, zaterdag 
en zondag, te bewonderen in Het Weefhuis, Lucas van Hauthemlaan 1, 
Nuenen. De tentoonstelling loopt t/m 20 september van 13.00 - 18.00 
uur en is gratis te bezoeken.

Inge schueller opent de expositie.

Het kunstwerk van Ank Thijssen.

Van Goghs muzikale inspiratiebronnen    
in Het Klooster

Maar het palet van tegenwoordig is absoluut kleurig – hemelsblaauw, rose, oranje, ver-
milloen, hoog geel, helder groen, helder wijnrood, violet.
Maar alle kleuren opvoerende komt men op nieuw tot kalmte en harmonie. En geschiedt 
er iets dergelijks als met de Wagner muziek die met een groot orchest uitgevoerd daarom 
niet minder intiem is.

Brief aan zus Willemien van Gogh,  Arles, 30 maart 1888

IT Pro komt  
met nieuw 
concept
IT Pro, aan de Berg 41a in Nuenen, is 
een nieuwe dienst gestart: het ‘IT 
Pro Home Contract’. Het is een onaf-
hankelijke servicedienst waarbij u 
middels een abonnement, hulp en 
service krijgt op het gebied van IT. 
Hierbij kunt u o.a. inloggen op de 
website voor het aanmelden van 
een storing of reparatie. U krijgt 
online support of u kunt bellen met 
één van de medewerkers van IT Pro 
Home. Ook zijn er mogelijkheden 
voor IT support aan huis. 

De hulp bestaat uit het bieden van op-
lossingen voor computerproblemen, 
storingen en defecten aan uw pc, lap-
top, tablet, smartphone of andere IT 
gerelateerde producten als routers en 
uw Wifi netwerk. Met dit abonnement 
hoeft u zich geen zorgen meer te ma-
ken over uw internetverbinding of sys-
temen thuis en kunt u bij problemen 
altijd rekenen op hulp en support van 
IT Pro Home. 

Wat kunt u verwachten 
van uw IT Pro Home pakket?
Directe hulp op afstand (remote sup-
port).
Altijd bellen voor gratis support.
Inloggen voor hulp & support online.
Support aan huis.
Bij reparaties betaalt u alléén product-
kosten.
Gratis virusscanner en monitoring.

Wat kost de service 
van IT Pro Home?
Het maandelijks abonnement be-
draagt € 10,- voor één device. Dit geldt 
als het abonnement in één keer vol-
daan wordt. (Maandelijks facturen en 
betalen kost € 11,00). Per extra device 
(bijvoorbeeld een extra laptop, tele-
foon, tablet of pc) € 2,- toeslag.
 
Wanneer u nog vragen heeft kunt u al-
tijd contact opnemen met IT Pro 
Home: 040-290 69 62 of email naar: 
info@itprohome.nl / Voor meer infor-
matie: www.itprohome.nl.

Windkorenmolen De Roosdonck   
mag gezien worden
 
Zaterdag 12 september is windkorenmolen De Roosdonck aan de Ger-
wenseweg 2 in Gerwen open voor bezoek. Onder het motto 'Dit monu-
ment mag gezien worden' staat de molen op het programma van het 
landelijke evenement  Open Monumentendag. Bij voldoende wind is 
de molen in bedrijf. Molenaar Mario Collombon nodigt belangstellen-
den uit voor een bezoek en hij geeft graag uitleg over de werking van 
de molen. De Roosdonck is zaterdag 12 september van tien tot vier uur 
open.
 

Molenaar Mario Collombon laat zien hoe de molen werkt....                 
                   (foto Cees van Keulen)   

Zaterdag 5 september brengt een kamermuziekensemble van de philhar-
monie zuidnederland een programma dat Van Gogh zeer gewaardeerd zou 
hebben. U kunt in Het Klooster in Nuenen genieten van Van Goghs muzi-
kale inspiratiebronnen.

Van Goghs muzikale 
inspiratiebronnen
Beethoven, Septet in Es opus 20 
Ravel, Introduction et Allegro
Wagner, Siegfried Idyll

Schilderen met muziek
Op 29 juli is het precies 125 jaar gele-
den dat Vincent van Gogh overleed. 
Dat is aan Nuenen, de plaats waar de 
schilder enige jaren woonde, niet on-
gemerkt voorbij gegaan. Naast het 
prachtige Van Gogh- Roosegaarde 
fietspad, diverse manifestaties en ex-
posities is er ook muziek. In het pro-
gramma passen de impressionistische 
klanken van Ravels Introduction et 
Allegro perfect bij de latere impressio-
nistische schilderijen van Van Gogh 

en zijn Beethoven en Wagner twee 
componisten die de schilder nadruk-
kelijk bewonderde. Over Wagner ver-
zuchtte hij ooit: ‘Had de schilderkunst 
maar zo’n artiest’. En van Beethoven 
vond Van Gogh dat hij ‘met noten 
componeerde als een schilder met zijn 
kleuren’. De aanvoerders van de diver-

se secties van de philharmonie zuid-
nederland brengen daarom al hun 
muzikaliteit en virtuositeit mee om 
een passend klankschilderij te maken 
dat de geest van Van Gogh ook in mu-
ziek dichterbij brengt.

De voorstelling begint om 20.00 uur. 
Toegangskaarten kosten € 23,50 (in-
clusief drankje) en zijn te reserveren 
via onze website www.hetklooster.org 
of telefonisch via 040-284 33 99 op 
werkdagen tussen 13.30 en 17.30 uur.

 

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

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Ja hoor,         
de overhitting dreigt weer
“We verwachten geen oververhitting, maar aangenaam warm blijft het 
zeker. Geniet ervan.” 

Met die woorden besloot ik mijn laatste column voor de zomervakantie. Uiter-
aard ging het niet over het echte weer, maar over de gevoelstemperatuur op de 
woningmarkt. De komkommertijd is echter nog niet voorbij en ja hoor, de over-
hitting dreigt weer!

De Telegraaf: “Huizengekte op oude peil.” RTL Nieuws: “Oververhitting dreigt in 
Amsterdam en Utrecht.” Eén Vandaag: “Huizenmarkt raakt oververhit.” En bijzon-
der hoogleraar woningmarkt Johan Conijn beweert al dat de tijden van voor 
2008 terugkeren.

Laat mij dan – na een vakantie met mooi weer voor velen – even de afkoeling 
verzorgen. De cijfers waarop het etiketje ‘oververhitting’ wordt geplakt, hebben 
betrekking op Amsterdam en iets minder mate op Haarlem en Utrecht. Met 
name in de hoofdstad bieden de kopers tegen elkaar op, zeker in de populaire, 
wat hippere buurten. Dat heeft enerzijds te maken met de algemene lijn om-
hoog die de woningmarkt heeft gevonden. Na jaren van zorgen en noodge-
dwongen beperking van de kooplust, is sprake van een inhaalslag. Nu het con-
sumentenvertrouwen over een langere periode stijgende is, de hypotheekrente 
zeer laag blijft en we bijna allemaal weer meer te besteden hebben, gaan de 
remmen los en de sluizen open.

De stad Amsterdam trekt bovendien steeds meer hoger opgeleiden met een 
goed inkomen; de trek naar de Vinex-wijken en naar satellietsteden als Almere 
en Lelystad is voorgoed voorbij. De woningvoorraad houdt de groeiende wo-
ningbehoefte niet bij en dan ontstaat er schaarste. Daarom wordt er dus fors 
hoger geboden op te koop staande woningen in plaats van onderhandeld om 
een lagere prijs te verkrijgen.

Kijken we naar Nederland als geheel en naar onze eigen regio, dan is sprake van 
een natuurlijke en beheerste prijsstijging: gemiddeld 2,7% over de maand juli 
van dit jaar, afgezet tegen juli 2014. Ten opzichte van augustus 2008, net voor de 
crisis begon, is het prijsniveau gemiddeld nog altijd 16,9% lager. En in heel Ne-
derland wordt gemiddeld op dit moment 4% minder voor een woning betaald 
dan de vraagprijs. Over de volle breedte gezien valt het met de oververhitting 
nog wel mee. 

Dus verkopers: hou de vraagprijs vooral reëel. En kopers: ga 
niet direct met geld smijten. Dit is zeker niet bedoeld als 

koude douche, want uiteindelijk zijn de meeste partijen 
en belanghebbenden gebaat met een evenwichtige 
en beheerste ontwikkeling. Niemand zit te wachten 
op een nieuwe zeepbel.

En natuurlijk kan de stad Eindhoven – die ook groei-
ambities binnen de ring heeft - lering trekken uit de 

Amsterdamse toestanden: geef ruimte aan initiatieven 
voor het realiseren van hoogwaardige woonruimte voor 

hoogopgeleiden met een bovengemiddeld inkomen. 
Daarmee kan oververhitting in de toekomst worden 

voorkomen.



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

Hoe gaat dat?
’’Lindeblaadje’’ opgeven?

Tot uiterlijk dinsdagmorgen 12.00 uur 
kunt u de advertentie aanleveren bij: 

Drukkerij Messerschmidt, Berkenbos 6, Nuenen.

Lindeblaadjes worden uitsluitend tegen contante 
betaling geplaatst. Geen foto, geen logo. 
De kosten zijn € 10,- 
(max. 20 woorden). Per woord meer € 0,25. 
Voor “Lindeblaadjes” onder nummer wordt € 2,50 
extra berekend. Bewijsnummer is € 2,50 extra.

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

XL PRINTEN

MULTI PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

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 36

7 6 8
2 7

9 1 3
1

5 9 8 6
3 5

1 8 4 9
9 2

6 2 8

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 duivel 5 grondslag 10 vlak 12 gaap 14 namiddag 15 jaargetijde 
18 spil 20 hoofddeksel 21 brandstof 22 ratelpopulier 23 Romanum Imperium 
25 vogelproduct 26 en dergelijke 28 circa 29 Belg 32 feestverlichting 
35 soort hert 36 pl. in Gelderland 37 sportterm 41 schouwburg 45 voorzetsel 
46 bergplaats 47 zangnoot 48 mijns inziens 49 klap 50 evenwichtig 
52 voorzetsel 53 public relations 55 afgod 57 de lezer heil 58 laan 
61 gescheiden 64 gewrichtsaandoening 65 plantenwereld.

Verticaal: 1 soortelijk gewicht 2 paling 3 blijkens de akten 4 uitsluitend 
6 aantekenboek 7 selenium 8 mager 9 Sovjet-Unie 10 brandverf 11 enzovoort 
13 tekengerei 14 Ned. omroep 16 uniek 17 pl. in Gelderland 19 koppel 
24 vet 27 babysit 30 behoeftig 31 Europeaan 33 honingdrank 34 een weinig 
37 brok 38 zangspel 39 uiterst 40 voeg 41 drietal 42 kosmos 43 muggenlarve 
44 treksluiting 51 buitenkans 54 Engels bier 56 plaaggeest 59 lage rivierstand 
60 Europese Unie 62 riv. in Italië 63 rondhout.

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

S N E E U W M O E D I G

G R I T E V A M I N B

E B K N E L D A M P B E

W E B A N D O R R A G E I

I D E E I R I M N E U T

S O M E G A D E M O N S

A S I O

I R I T M E S J E R P S

S P E L E N P O S I N T

L O L E M I N E N T N E E

A L S M O G E G E L T I

M L E O M O L L E T L

C I N E M A S I G A A R

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

Oplossingen wk 35
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

JEUGDHERBERG

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.

APRIL
DOKTER
DUBIEUS
EIGEN
FEEKS
FILMSCENARIO
GHANA
HANDS
KROON
ORKAAN
OVERHEMD
PANEL
PICKNICKMAND
PIKEREN
PINNEN
POPELEN
PROSTAAT
RAGOUT
RATEL
REGIMENT
RENNER
RIANT
SKIEN
SPRAAK
SPRITS
VEDERKRUID
WANEN

P B R R I A N T O D R S
R I W A N E N N I P E T
D O C A G E O U R H N I
O M H K M O R K A A N R
K G E I N K U N N N E P
T D G H R I D T E O R S
E E R E R S C L C O E U
R N D L F E E K S R K E
N E G I E P V T M K I I
V I O R O N A O L A P B
O K S P R A A K I S N U
T S R A T E L P F E R D

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT NUENEN 
Los de woordzoeker 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 34, Mw Van Bakel, 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

T’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, ‘s Avonds om 18.00 uur
 Donderdag 10 September, ’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 proefles? 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

pIaNoLeSSeN IN 
NueNeN gegeven door 
gediplomeerd en ervaren do-
cente. Voor beginners en ge-
vorderden. Voor info: Noortje 
Sluyter, tel. 040-2843533 /06-
23094787 of kijk op www.
pianolesnuenen.nl

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

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

Witgoedapparaten met lichte 
transportschade. Witgoed-
specialist Van de Weijer, 
De Hooge Akker 29, Gel-
drop (naast DAF), tel. 040-
2802390.

Inductiekookplaat, combi-
magnetron defect? Van de 
Weijer, De Hooge Akker 29, 
Geldrop, tel. 040-2802390, 
storing@vandeweijer.net

Wasmachine, koelkast, vaat-
wasser defect? Van de Weijer, 
De Hooge Akker 29, Gel-
drop, tel. 040-2802390, 
storing@vandeweijer.net

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.

tekeNeN eN SCHIL-
deReN In september start 
Atelier Berloz weer met deze 
cursus. Het atelier is voor ie-
dereen toegankelijk, begin-
ners en gevorderden. Will 
van Berlo, Mariahout 0499-
422030 will@berloz.nl

BIJLeSSeN aan kinderen 
in het basisonderwijs. Indivi-
dueel en op maat. Zeer veel 
ervaring. Marie-José Kneg-
tel • Vallestap 90, 5672 BJ 
Nuenen • tel. 040-2838138 
• www.bijlessennuenen.nl

WaRRINk CoMputeR 
SeRvICe Last van com-
puterstoringen of advies 
op maat nodig? Neem dan 
contact met ons op via 
06-40947823 of mail naar 
info@warrinkcomputerservice.nl

te koop: BouWpeRCeeL      
Voor het realiseren van uw 
halfvrijstaande patio-bun-
galow in het centrum van 
Nuenen. Reeds één helft 
verkocht. Interesse en/of 
meer info? Mail naar info@
vastgoedmiddel.nl
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Door de overweldigende reacties van ons 50-jarig huwelijk is het voor ons 
een onvergetelijke dag geweest en daar willen wij iedereen hartelijk voor 
bedanken, het was geweldig! 

Heinz en Cobie (HEICO)

Uitzendingen LON-TV
Vanaf 6 september in het programma Nuenen-Nu : 
•  Dorpswerkplaats viert 20 jarig bestaan
•  Kindervakantieweek 2015 in Nuenen
•  Vooruitblik benefietconcert Nuenens Mannen Koor
• Nieuw Vocal Center in Nuenen
•  Overzicht van Exposities en Open Dagen In Nuenen
• Gerwense vlooienmarkt
•  LON door de jaren heen, aflevering 2

De tv-uitzendingen vinden plaats om 11.00 uur , 14.00 uur , 17.00 uur , 19.00 
uur , 21.00 uur , 23.00 uur en 01.00 uur. 
Het programma is ook te volgen via de livestream op www.omroepnuenen.
nl. Tevens zijn op deze website actuele nieuwsberichten te lezen en oude 
LON-opnames te bekijken. 
Alle reportages zijn ook apart te bekijken op You Tube en Facebook.

Op welke TV- kanalen is LON TV te ontvangen?
UPC analoog (frequentie 256.00 MHz, kanaal S14+)
Ons BrabantNet analoog (frequentie 792 MHz, kanaal 39)
Ons BrabantNet Nuenen HD (frequentie DVB-C 44, kanaal 61+)
Ons BrabantNet Nuenen IPTV (Animo-set-up box, kanaal 2009)
Ziggo digitaal (kanaal 36) ; met CI+ module kanaal 334

Ideeën of tips voor een door LON TV te verzorgen reportage ?
Stuur dan een e-mail naar tv@omroepnuenen.nl.
Openingstijden studio in Het Klooster op werkdagen van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Carat-Concerten: Gerwens Gemengd 
Koor St. Caecilia
 
Op de zon- en feestdagen van mei tot en met eind september vinden er op 
het Carat-Paviljoen, in stadswandelpark de Warande, Carat-Concerten 
plaats. Op alle concertdagen vinden drie optreden plaats, die elk ongeveer 
drie kwartier duren. De vaste aanvangstijd is 12:00 uur en het programma 
is rond 15:00 uur afgelopen. Alle concerten zijn gratis toegankelijk.

Programma zondag 13 september:
12.00 uur BSO Bernhezer Seniorenorkest, Heeswijk-Dinther
www.bernhezerseniorenorkest.nl
13.00 uur Senioren Orkest Rick, Weert www.ricknet.nl 
14.00 uur Gerwens Gemengd Koor St. Caecilia. www.gerwensgemengdkoor.nl

Workshops 
internationaal 
koken
Workshops koken van spannende, 
internationale gerechten tot een 
heerlijk meergangen diner. Iedere 
keer wordt hiervoor een, hoeft niet 
professionele, internationale kok of 
kokkin gezocht. 

Met behulp van deze kok en natuurlijk 
de hulp van de aangemelde personen, 
worden iedere keer opnieuw weer lek-
kere dingen gemaakt. Je hoeft geen 
keukenprins of -prinses te zijn om 
mee te helpen, want de taken worden 
verdeeld. Het is voornamelijk een 
smakelijke, sociale en ontspannen
bijeenkomst.

Er is plaats voor maximaal 10 perso-
nen, waarvoor je je dus wel van te vo-
ren moet aanmelden. De avonden vin-
den geregeld plaats op de eerste 
vrijdag van de maand, op de locatie 
van De Vlinder/LEV:  Sportlaan 12 in 
Nuenen. De bijdrage per avond is           
€ 9,50.

Het koken start om 17.30 uur en rond 
meestal 21.15 uur is de boel weer aan 
kant. Lekkere trek? Bel en geef je op 
om een keer mee te helpen! De eerst-
volgende workshop is al op vrijdag 4 
september. Telefoonnummer: 040 – 
283 16 75.

30ste Ezeltjesdag Eeneind
Zondag 6 september wordt op Eeneind voor de 30ste keer Ezeltjesdag 
georganiseerd. Na vele jaren is er deze keer weer een ezelkeuring, 
waar het 30 jaar geleden allemaal mee begon.

Tijdens de Ezeltjesdag kunnen kin-
deren ezel rijden waarmee zij het 
goede doel van de ezelopvang 
sponsoren. Verder rijdt er een 
stoomtreintje waarop de kinderen 
een ritje kunnen maken; zijn er 
schminkdames, ballonnenentertai-

ner Tijn Mandarijn, is er een loterij 
en een springkussen. Kinderen kun-
nen tegen een kleine vergoeding 
een spelletjeskaart kopen om spel-
letjes te doen en krijgen ze daarvoor 
ranja en een pannenkoek. Ook kan 
er onder begeleiding worden ge-

Veel belangstelling 
zomeravondconcert  
Paul Weijmans
In een goed gevuld Van Gogh kerkje 
gaf Paul zijn vierde zomeravond-
concert. In voorgaande jaren vond 
zijn concert altijd begin augustus 
plaats, ter vervanging van de Tai-
zévesper. Deze keer was het concert 
uitgesteld en stond het in het teken 
van het afsluiten van de zomer en 
zijn terugkeer naar het werk, zo 
lichtte hij in een persoonlijke noot 
toe. Hij bedankte zijn luisteraars 
voor hun aanwezigheid op deze 
broeierige zomeravond, stak de 
kaarsen aan en zei vlak voor hij 
plaatsnam aan de piano: “Ik doe 
nooit aan verzoeknummers, maar 
vanavond wel” en speelde num-
mers van Bach en Beethoven voor 
een vriend.

Paul had als leidraad een programma 
gemaakt met tien thema’s, o.a. ‘In de 
sfeer van Satie’, Wat gebeurt’ en ‘Ei-
gentijdse groten der aarde’. Binnen 
deze thema’s speelde hij variaties op 
bekende klassiekers van o.a. Satie, 
Glass en Pärt en eigen composities 
(Tsunami, MH17). 

Maar, zoals hij al had aangekondigd, 
betekent  improviseren dat niet pre-
cies vast staat wat er gespeeld gaat 
worden. Zo ontstond er intuïtief een 
muzikale reis van een uur, met stem-
mige en vrolijke klanken om bij weg te 
dromen, te verstillen en van te genie-
ten. 

Paul is kerkmuzikant in de protestant-
se kerk. Tevens begeleidt hij de Tai-
zévesper op de piano, iedere eerste 
zondag van de maand. Kenmerkend 
voor Paul’s pianospel zijn zijn krachti-
ge aanslag en de verrassende wendin-
gen, die de muziek melodieus en har-
monieus maken. Zijn muziek maakt 
blij, ontroert en verbindt. 

Het volgende zomeravondconcert 
vindt plaats op zondag 7 augustus 
2016; het eerste jubileumconcert. 

schoten op de vlakschietbaan van 
de Sint Antoniusschut.

Programma:
12.00 uur: vertrek van de ezelhou-
ders met de ezels en showkorps 
O&V van het ing. Noordhof plaetse 
voor het Enodegebouw naar het Jo 
Arts evenemententerrein aan de 
Mulakkers.
12.15 uur: aankomst en opening 
van Ezeltjesdag door de Koning van 
de Sint Antoniusschut (Willy Smits).
12.30 uur: start kinderspelen en 
ezel rijden (tot 16.15 uur)
16.30 uur: ezeldiner en sluiting 
Ezeltjesdag 2015.

Officiële opening nieuw 
kunstgrasveld RKSV Nuenen
Zondag 6 september is het zover, dan wordt, na een aantal weken van hard 
werken het nieuwe hoofdveld van RKSV Nuenen in gebruik genomen. Tij-
dens de zomervakantie is het gras van het hoofdveld vervangen door 
kunstgras, waardoor het hoofdveld zowel tijdens trainings- als tijdens wed-
strijduren optimaal kan worden gebruikt. 

Ten tijde van gras, speelde de regen regelmatig parten en kon er vaak niet ge-
speeld worden. Kunstgras maakt een volledige benutting, ook bij slecht weer, 
mogelijk. Tijd voor een feestje dus en wel op zondagmiddag 6 september. De 
opening zal onder toeziend oog van genodigden om 12.00 uur plaatsvinden door 
wethouder Joep Pernot, waarna het kunstgras officieel ingewijd wordt met een 
vriendschappelijke wedstrijd, door wie blijft nog even een verrassing. Om 14.30 
uur is de aftrap voor de wedstrijd Nuenen 1 – Goes 1. Na afloop van deze wed-
strijd is er gelegenheid tot het heffen van het glas in de Kantine op Sportpark 
‘Oude Landen’. U bent van harte uitgenodigd te komen kijken.

Annemarie Teunisse tweede plaats op 
het NK in Ermelo,
Paardensport vereniging de Bosrakker uit Nederwetten trots op Annemarie. 
Annemarie en haar pony Nikki Nova, mochten na een goede prestatie op de 
Brabantse kampioenschappen, meedoen om het Nederlands kampioenschap 
dressuur in Ermelo in de klasse B cat. C. Met 31 combinaties aan de start begon 
om 13.00 uur de wedstrijd. Annemarie en Nikki reden een super nette proef en 
stonden heel lang op de eerste plaats. De spanning liep hoog op in Ermelo. Op 
het allerlaatste werd ze toch nog tweede. Nu is ze reserve kampioen van Neder-
land. Een knappe prestatie voor onze jonge ruiter en haar mooie pony. Dit be-
looft nog veel voor de toekomst van dit duo. Annemarie nogmaals gefeliciteerd.

Brede school Heuvelrijk 
begroet nieuwe directeur 
Mascha Stikvoort
De scholen zijn weer begonnen. Voor veel kinderen betekent dit een nieu-
we leerkracht, ander lokaal en nieuwe schoolmaterialen. Team, kinderen en 
ouders van Brede school Heuvelrijk kregen tevens een nieuwe directeur. 
Maandagmorgen werd Mascha Stikvoort warm onthaald.

Mascha komt oorspronkelijk uit Den 
Haag maar woont al een tijdje in Bra-
bant. Afgelopen drie jaar was ze direc-
teur op Eenbes brede school De Mul-
dershof in Beek en Donk. “Een prettige 
school waar ik het naar mijn zin had.” 
vertelt Mascha; “Ik had dan ook niet 
de intentie om daar weg te gaan.” Ma-
scha is, zoals ze zelf zegt, een echte 
onderwijsfreak. Ze vindt het heerlijk 
om te studeren en het onderwijs nog 
beter te maken. De samenwerking tus-
sen Heuvelrijk in Gerwen en de Sint 
Josef in Nederwettten sprak haar erg 
aan. “Toen ik de vacature voorbij zag 
komen vond ik dat ik die kans moest 
pakken.” legt ze uit; “Beide scholen 
zijn volop in ontwikkeling en dat vind 
ik erg interessant. Mascha vindt het 
fijn om te werken waar kinderen zijn. 
“Het houdt je jong.” zegt ze. Vrolijk 
vertelt ze over een voorval van afgelo-
pen jaar waarin ze een kind tegen de 
leerkracht hoorde zeggen; “Juf, ik heb 
mijn doelen behaald.” Mascha lacht; 
“Als ik dat stralende koppie zie, sta ik 
echt te genieten.” Ze geniet ook als ze 
samen met een team weer nieuwe din-
gen kan leren. “Samen werken om het 
onderwijs nog beter te maken.” Naast 
onderwijsvrouw is ze een echte hon-
denliefhebster. “We hebben er zes.” 
lacht ze. Ook is ze is dol op boeken. 

Het onderwijs zit in haar familie. Met 
een vader als directeur had ze als jong 
meisje al met het onderwijs te maken. 
“In de vakanties hielp ik mijn vader op 
school.” Brede school Heuvelrijk start 
het nieuwe schooljaar met een nieu-
we, enthousiaste directeur die het on-
derwijs in het bloed heeft zitten.
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KBO-Bridgedrive
Najaar 2014 organiseerde de Nue-
nense KBO Bridgeclub een bridge-
drive waarvan de opbrengst geheel  
ten goede komt aan de Nuenense 
Voedselbank. Vanwege het succes 
wordt dit jaar op zaterdag 26 sep-
tember om 13.00 een bridgedrive 
gehouden waarvan de opbrengst 
wederom ten goede zal komen  aan 
de Voedselbank Nuenen.

Ook niet KBO - leden worden van 
harte uitgenodigd. De bridgedrive 
wordt gehouden in de KBO ruimte in 
Het Klooster Park Nuenen. 
Inschrijving door storting van € 15,00 
per paar op rekening nr. NL89RA-
BO0109125878 t.n.v. Nelly van Breu-
gel o.v.v. voedselbankdrive.
Voor aanmelding en of nadere infor-
matie: Beike Rooijackers  040-2832399 
of e-mail beikesmetsers@zbcnet.nl of 
Marij van Dun 040-2834153 of e-mail 
p.vandun@onsnet.nu

Kienen    
bij de Raopers
De vakanties zijn voor een groot 
deel weer voorbij en dan begint 
voor veel verenigingen weer een 
nieuw seizoen. Zo ook voor C.V. de 
Raopers uit Lieshout. Om in het 
komende seizoen weer de nodige 
activiteiten te kunnen organiseren 
is er natuurlijk geld nodig. Deze 
club is dan ook op verschillende 
manieren bezig om het geldpotje te 
vullen.

Een van de activiteiten is het organise-
ren van kienavonden. Een keer in de 
drie weken zijn zij aan de beurt om de 
mensen een prijs, of meerdere, te laten 
winnen. Er wordt gekiend om vlees-
prijzen, levensmiddelen, koffie en 
twee hoofdprijzen, een voor de pauze 
en een in de laatste ronde van de 
avond. Ook kunnen er loten worden 
gekocht voor een 25-tal vleesprijzen.

Deze avonden vinden plaats in het 
Dorpshuis in Lieshout en beginnen 
om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 
19.00 uur. Wilt U een spannende ont-
spanning en daarbij ook nog eens kans 
maken op een mooie prijs, kom dan 
eens kienen bij de Raopers in het 
Dorpshuis in Lieshout.
U steunt hierbij de club, die hiermee 
carnavalsactiviteiten kan organiseren 
voor de Lieshoutse gemeenschap. Dus 
graag tot vrijdag 4 september in het 
Dorpshuis.

Een mooie regenboog na een goede regenbui.            (Foto: Peter Coppens)

OnsBrabantNet komt weer naar Nuenen

Servicedag OnsBrabantNet in 
het teken van Interactieve TV
Na het succes van de eerdere servicedag komt OnsBrabantNet opnieuw 
naar Nuenen toe. Op zaterdag 5 september aanstaande kunnen klanten uit 
de gemeente terecht in Het Klooster voor technisch advies, tips en vragen 
over hun diensten. Andere geïnteresseerden zijn ook van harte welkom. Dit 
keer is er speciale aandacht voor het gebruik van Interactieve TV met 
demonstraties en uitleg.  

Persoonlijke benadering
Een goede en persoonlijke dienstver-
lening is waar OnsBrabantNet voor 
staat. Klanten kunnen al telefonisch, 
per mail en in het informatiecentrum 
terecht, daarnaast organiseert Ons-
BrabantNet net als vorig jaar een ser-
vicedag. Adviseur Twan: “Als lokale 
aanbieder zijn wij altijd in de buurt, zo 
ook met onze servicedagen. Klanten 
kunnen dan terecht met een vraag of 
voor persoonlijk advies. Over wifi of 
kabels bijvoorbeeld of het verlagen 
van de factuur.” Zaterdag staan de ser-
vicemedewerkers van OnsBrabantNet 
vol enthousiasme voor iedereen klaar 
vanaf 11.00 tot 16.00 uur in Het Kloos-
ter op Park 1 in Nuenen. Alle klanten 
in gemeente Nuenen ontvangen een 
brief met een persoonlijke uitnodi-
ging. Uiteraard zijn andere geïnteres-
seerden ook van harte welkom om 
kennis te komen maken met OnsBra-
bantNet.

Geen vraag te gek 
over Interactieve TV
Aanstaande zaterdag is er speciale 
aandacht voor het gebruik van Inter-
actieve TV. Adviseur Twan demon-

Tekst en foto: Cees van Keulen

Cees

Van Gogh anno NU
Mooi dat het Weefhuis weer in beeld is als expositieruimte voor kunst. In dit 
geval kunst van deelnemers van Atelier Nuenen. Wie Vincent van Gogh 
door de ogen van hedendaagse kunstenaars wil zien moet echt wel naar 
het Weefhuis. Een rijke verscheidenheid aan schilderijen. Loop daar eens 
binnen, bekijk de schilderijen en praat erover met de makers ervan. Het 
kost niks.      
Het Weefhuis ligt onder de rook van 
het gemeentehuis. Het is in 1888 ge-
bouwd als linnenfabriek. Tot 1920 ver-
vaardigden daar wevers met behulp 
van handweefgetouwen linnen. In 
1970 is het pand gerestaureerd en in 
gebruik genomen als expositieruimte. 
De afgelopen jaren was het in gebruik 
als kantoorruimte voor gemeente-
ambtenaren en zijn er geen exposities 
meer gehouden. Mooi dat Atelier 
Nuenen het Weefhuis weer heeft om-
getoverd tot expositieruimte. Dit 
roept om een vervolg, het Weefhuis is 
er klaar voor.    
Vincent van Gogh vertrok eind 1885 
uit Nuenen, een paar jaar later is het 
Weefhuis gebouwd. Jammer, anders 
had hij zeker ook daar wevers geschil-
derd. Want Vincent had belangstelling 
voor de werkende mens. Hij koos we-
vers en boeren als onderwerp in zijn 
schilderijen. In zijn brieven vergeleek 
hij de wevershuisjes met de rieten da-
ken met vogelnestjes en noemde ze 
mensen-nesten. Op de tentoonstel-
ling zeker ook ‘Het Wevers-huisje’ be-
kijken, een prachtig voorbeeld van 
een materieschilderij. En niet te verge-
ten de ‘Vreemde vogel, gevangen in 
een kooi’. 
Met deze expositie eert schilderscol-
lectief Atelier Nuenen Vincent van 
Gogh. Geïnspireerd door het werk van 
Vincent van Gogh, zijn passie en zijn 
bezieling, zijn kleurgebruik en zijn 
penseelstreek, kiezen de schilders van 
Atelier Nuenen hun eigen onderwerp 
en uitwerking. Ieder geeft zo vanuit 

de eigen beleving en fantasie, vorm 
aan een schilderij. 
Bijna vijftig werken, te veel om hier al-
lemaal te benoemen. Een uitzonde-
ring maak ik voor ‘Talking eyes’, een 
sprekend voorbeeld. Hier is een zelf-
portret van Vincent uit 1889 als uit-
gangspunt gekozen. “Omdat zijn 
ogen spreken: over de werkelijkheid 
die hij zag op zijn eigen bijzondere 
manier, over hemzelf, over zijn gedre-
venheid en over zijn getormenteerd-
heid.” Het portret staat niet gecen-
treerd zoals bij Van Gogh zelf en het is 
ook iets groter.      
Atelier Nuenen pakt flink uit in het 
Weefhuis en dat verdient een bezoek. 
De toegang is gratis en de deuren zijn 
open op vrijdag-, zaterdag- en zon-
dagmiddagen van een tot zes uur. 
Nog een paar weekeinden, zondag 20 
september is de laatste kans. Grijp die 
kans. En bedenk: in elk mens schuilt 
wel een kunstenaar. 

Terrasconcert Lieshoutse kermis
Liefhebbers van de blaasmuziek: op zondag 6 september start de Lieholter 
Blaaskapel het nazomerseizoen met een terrasconcert bij Bavaria Brouwe-
rijcafé aan de Heuvel in Lieshout. Dit optreden begint om 14.00 uur en 
duurt tot ca. 16.00 uur. Bij minder gunstige weersomstandigheden vindt 
het optreden in het café plaats.

streert dan hoe eenvoudig Interactie-
ve TV te gebruiken is. 
Ook beantwoordt hij alle vragen. “Het 
maakt niet uit met wat voor vraag de 
klant komt, want geen vraag is ons te 
gek. Wij hopen dat dit ook nu weer 
een laagdrempelige en prettige manier 
is om advies te vragen aan ons”, aldus 
Twan. De demonstraties zijn doorlo-
pend, aansluiten kan op elk moment.

10 jaar glasvezel
Tien jaar geleden was Nuenen de eer-
ste gemeente met een glasvezelnet-
werk voor consumenten. Nu, 10 jaar 
later, levert OnsBrabantNet (eerst on-
der de naam OnsNet Nuenen) er nog 
steeds haar glasvezeldiensten en wil 
zij laten zien wie ze écht is. Een lokale 
aanbieder waar klanten gewoon goed 
worden geholpen en waar zij terecht 
kunnen met een vraag of voor per-
soonlijk advies. 
www.onsbrabantnet.nl     

Schoonheidssalon doet mee aan verwendag voor mensen met kanker

Wie geeft u       
een ‘glimlach’ cadeau?
Iedereen kent wel iemand met kanker. Als je in die medische molen terecht 
komt, verandert je gemoedstoestand en ook je uiterlijk waardoor het lijkt 
alsof je iemand anders in de spiegel ziet.

Stichting Look Good…Feel better or-
ganiseert 5 oktober a.s. de landelijke 
Look Good…Feel Better-dag ‘Geef 
een glimlach cadeau’. Deze nationale 
Look Good…Feel Better-dag heeft als 
doel mensen met kanker tijdens hun 
ziekte te ondersteunen bij hun uiter-
lijke verzorging. Op deze dag slaan 
schoonheidsspecialisten de handen 
ineen door belangeloos in hun eigen 
salon verwenbehandelingen te geven 
aan mensen met kanker.

Geef een glimlach cadeau
Kent u iemand die kanker heeft (ge-
had) of kent u iemand anders die een 
verwenbehandeling verdient? Koop 
dan een cadeaubon t.w.v. € 25,-. Voor 
dit bedrag krijgt uw dierbare een ver-
wenbehandeling van ongeveer een 
uur waarbij hij of zij ook advies krijgt 
hoe thuis de huid goed verzorgd kan 
worden. Nadat u hebt aangegeven een 
dierbare te willen verrassen, ontvangt 
u een cadeaubon van Schoonheidssa-
lon Beauty & You met een unieke code 
van stichting Look Good...Feel Better 
erop. Het volledige bedrag gaat naar 
de stichting Look Good...Feel Better.

Stichting Look Good…Feel Better
Stichting Look Good…Feel Better 
stelt alles in het werk om mensen met 
kanker te steunen bij hun uiterlijke 
verzorging. De stichting organiseert 
met vrijwilligers workshops in zieken-
huizen waarbij mensen met kanker 
leren hoe zij hun huid het beste kun-
nen verzorgen en hoe zij hun gezicht 
het beste kunnen opmaken. “Je uiter-
lijk is essentieel voor wie je bent, hoe 
je je voelt en hoe je benaderd wordt. 
Als je er goed uitziet, voel je je ook be-
ter. Dit willen we nog meer mensen 
met kanker laten ervaren. Vandaar de 
landelijke Look Good... Feel Better-
dag!” aldus Petra Odenthal, directeur 
Stichting Look Good...Feel Better. Kijk 
ook op www.lookgoodfeelbetter.nl

De actie ‘Geef een glimlach cadeau’ 
wordt mogelijk gemaakt door diverse 
schoonheidsspecialisten in Nederland 
en vindt plaats op 5 oktober. Deze ac-
tie wordt ondersteund door de Alge-
mene Nederlandse brancheorganisa-
tie voor schoonheidsspecialisten, 
ANBOS en de Nederlandse Cosmeti-
ca Vereniging, NCV. Alle schoon-
heidsspecialisten werken volgens een 
protocol of zijn opgeleid tot het ver-
zorgen van mensen met kanker. 

Voor meer info over deze actie kunt u 
contact opnemen met Simone Ringe-
ling van Schoonheidssalon Beauty & 
You, 06-48 50 26 43 www.beautyen  
you.nl

Zit jij in groep 7 of 8 en wil je straks naar havo of vwo? 

Ontdek dat leuk en slim ook 
sportief is tijdens Funtastica!
Elk jaar organiseert het Lorentz Casimir een sport- en speldag voor leerlin-
gen uit groep 7 en 8 op hun gras- en kunstgrasvelden. Een sportieve en 
gezellige middag waar je samen met andere kinderen kunt kennismaken 
met deze school voor havo en vwo. 

Een heel actieve kennismaking die je 
alvast laat beleven hoe de sfeer op het 
Lorentz Casimir Lyceum is. Want op 
het Lorentz Casimir Lyceum zit je 
echt niet alleen met je neus in de boe-
ken. Er is ook veel aandacht voor cre-
ativiteit, spel en sport. Funtastica is 
daarvan een voorproefje. 
Je bent, samen met je ouders, broer-
tjes of zusjes, van harte welkom op 
zondag 13 september van 11.00 tot 
14.00 uur op het Lorentz Casimir Ly-
ceum aan de Celebeslaan 20 in Eind-
hoven. Op het programma staan on-
der andere golf, klimmen aan de 
klimwand, boogschieten, levend ro-
deo, tafeltennis en badminton. Tussen 
de activiteiten door kun je op het ter-

ras genieten van 
een drankje en 
een ijsje om ver-
volgens aan de 
volgende uitda-
ging te begin-
nen. Tijdens 
Funtastica ont-
dek je dat 'leuk 
en slim', dus ook 
heel sportief kan 
zijn. Wil je al-
vast meer weten over het Lorentz Ca-
simir Lyceum en het unieke, inspire-
rende onderwijsprogramma Quest? 
Kijk dan op www.lcl.nl. Graag tot 
ziens op zondag 13 september tijdens 
Funtastica! 

LEVgroep 
organiseert een 
informatieavond 
over dementie
Zorgen voor een dementerende 
oudere is, ook al doet men het met 
zoveel liefde, een zware opgave. U 
krijgt als partner, zoon of dochter, 
goede buur of vriend een heel 
andere rol. Daarbij kunt u ongetwij-
feld wat ondersteuning of hulp 
gebruiken.

Deze informatieavond zal gaan over:
informatie over het ziektebeeld de-
mentie door de GGzE door Erik van 
Overbeek informatie over het werk 
van een geriatrisch fysiotherapeute 
Mirjam ter Beek Marijke Goossens 
van Zuidzorg vertelt als Zorgtraject-
begeleider over haar functie en het on-
dersteuningsaanbod tot slot zal Joost 
Douwes van de LEVgroep wat vertel-
len over de ondersteuningsgroep voor 
familieleden  en mantelzorgers van 
dementerenden

Op deze avond is foldermateriaal aan-
wezig en zal er gelegenheid zijn om 
vragen te stellen. Tijdens de avond en 
ook daarna kunt u zich aanmelden 
voor de cursus die half oktober in 
Nuenen zal starten, ook voor bewo-
ners van Geldrop, Mierlo en Son en 
Breugel.

De informatieavond wordt gehouden 
op dinsdag 29 september in de com-
missiekamer van het gemeentehuis 
van 19.30 - 21.30 uur  ingang via de bi-
bliotheek Nuenen. Jonckheer Hugo 
van Berckellaan 18. In verband met de 
voorbereiding van de avond is het 
prettig als u zich aanmeldt.
Contactpersoon: Aline Perdaen, Man-
telzorgsteunpunt, Berg 22c, 5671 CC 
Nuenen. Telefoon 040-2831675 of 
steunpuntmantelzorg.nuenen@    
levgroep.nl 
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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...
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   

Maand Augustus
WSV-wandeling

Zondag 09.00 uur, woensdag 19.00 uur
ingang Lissevoort, ingang tennisterreinen

Elke 1e zaterdag van de maand
‘Bruisende Zaterdag’

Winkelhart van Nuenen
Centrum

t/m donderdag 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

t/m zondag 20 september
Op vrijdag t/m zondag

13.00 – 18.00 uur Expositie in Het Weefhuis 
‘VanGoghNuenen’ Het Weefhuis, Lucas van 

Hauthemlaan 1 Nuenen

Woensdag 2 september
13.00-16.00 uur

Open dag Kids Society Erica Nederwetten

Donderdag 3 september
10:30 uur Inloopochtend PVGE Kwetternest

Mantelmeeuwlaan 12, Nuenen

Donderdag 3 september
19.00 uur Informatiebijeenkomst 

Plan HOV2/Europalaan
Het Klooster

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

terrein van Strandbad Nuenen 
aan Enodedreef 3 

Vrijdag 4 september
1e Workshops internationaal koken

locatie van De Vlinder/LEV
Sportlaan 12 in Nuenen

Vrijdag 4 september
19.00 uur Informatiebijeenkomst 

Plan HOV2/Europalaan
Het Klooster

Vrijdag 4 september
20.00 uur Kienen bij de Raopers

Dorpshuis in Lieshout

Zaterdag 5 september
10.00 uur NKV Korfbal Inlooptraining 

voor Kangoeroes
Wettenseind 20 Nuenen

Zaterdag 5 september
12.00-24.00 uur Nune Food Festival

Nune Ville
Berg 24, Nuenen

Zaterdag 5 september
14.00 uur Informatiebijeenkomst Plan HOV2/

Europalaan
Het Klooster

Zaterdag 5 september
20.30 uur Rowwen Hèze 

Openluchttheater Mariahout

Zondag 6 september
Hooidonkviering

10.30 uur eucharistieviering
kapelpark achter de watermolen 

Nederwetten

Zondag 6 september
11.00-14.00 uur Nune Food Brunchy

Nune Ville
Berg 24, Nuenen

Zondag 6 september
12.00 uur Jaarlijkse Ezeltjesdag 

Jo Arts terrein aan Mulakkers 24 Nuenen

Zondag 6 september
14.00-16.00 uur Lieholter Blaaskapel 

terrasconcert
Bavaria Brouwerijcafé aan de Heuvel

 in Lieshout 

Zondag 6 september
15.00 uur Opening Waterveld HC Nuenen

De Lissevoort

7 t/m 12 september
Collecte KWF Kankerbestrijding afdeling 

Nuenen c.a. 

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

Vrijdag 11 t/m zondag 13 september
American Car Meeting 

Strandbad Enode, Enodedreef 3, Nuenen

t/m 27 september
De Bijbel in Beeld

Expositie kunstenaar Marianne en poëet 
Klaas de Graaff, in de gang van 

H. Clemenskerk naar de pastorie Nuenen

Kerkberichten

Zaterdag 5 september
11.00 tot 16.00 uur Servicedag 

OnsBrabantNet
Het Klooster Nuenen

Zaterdag 5 september
20.00 uur Van Goghs muzikale inspiratie-

bronnen - Schilderen met muziek
Het Klooster

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

Weverkeshof

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 5 september 18.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger Dhr. J. 
van der Graaf.
Zondag 6 september 09.30 uur: vie-
ring, volkszang met klein koor, voor-
gangers pastor S. Kuijpers en dhr. J. 
v.d. Graaf. 

Misintenties
Zaterdag 5 september 18.30 uur: Ma-
ria Prinsen.
Zondag 6 september 09.30 uur: Mar-
tina Dekkers-Leenders; Maria Peters-
Wernaart; Hub Verhoeven; Leo van 
Hevelingen en Lotte van Rooij; Fran-
cien van der Linden-Meulendijks; 
Cees Meulendijks; Willy Spaanjaars; 
Flora Aagaard-Romero; Ruud Bijster-
veld; Nelly Thijssen-Janssen; overle-
den familie IJzermans-van der Eijn-
den; Ans Moors-Westerveld; Jeanne 
van der Sanden; Marinus van Maasak-
kers (jaardienst); Mia Steemers-Pe-
ters; Jos Janssen (jaardienst). 

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Jan de 
Groof, Schietbergen 114 en Einar Aa-

gaard, Vredehof 30. Wij wensen de fa-
milies en vrienden veel troost en sterk-
te bij het verwerken van dit verlies.  

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 6 september 10.30 uur 
Hooidonkviering met parochiekoor, 
voorganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Miet van Rooij; Bert Sengers, overle-
den ouders Sengers-Van Dijk en Ge-
rard van Dijk; Ouders Renders-Van 
Hoof; Familie Migchels-Vlietstra; Ma-
rietje van den Putte-Habraken; Piet 
van den Putte en Peter van den Putte; 
Marco Hoeks en Harrie Vinke; Cisca 
Snijders-Vos en Antoon Snijders; Piet 
en Ilse Renders; Uit dankbaarheid 
voor een wonderbaarlijke genezing; 
Theo Rovers.

Mededeling
Aanstaande zondag, 6 september 
2015, is de viering in de Kapel van het 
Hooidonkpark. In onze Parochiekerk 
is dan geen viering.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 6 september geen viering in 
Gerwen, maar samen in Hooidonk.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen 
Zondag 6 september zal in de dienst 
voorgaan: ds. C. Crouwel. De dienst 
begint om 10.00 uur. Er is kinderne-
vendienst. We collecteren voor Vluch-
telingenwerk Nuenen. Na afloop van 
de dienst is er koffiedrinken, verzorgd 
door de ambtsgroep V&T/Oecumene. 
Elke donderdag is er Open Huis tus-
sen 10.00 en 12.00 uur, waar iedereen 
welkom is voor koffie en ontmoeting 
met anderen. U kunt zo binnenlopen.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl 

Donderdag 3 sept. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Pius X, paus, pa-
troon van de Priesterbroederschap St. 
Pius X. 
Vrijdag 4 sept. 17.30 uur H. Lof; 18.30 
uur H. Mis, Eerste vrijdag van de maand, 
votiefmis van het H. Hart van Jezus. 
Zaterdag 5 sept. 8.30 uur H. Mis, Eer-
ste zaterdag van de maand, votiefmis 
van het Onbevlekte Hart van Maria; 
gedachtenis van H. Laurentius Justiti-
anus, bisschop en belijder; daarna uit-
stelling tot 12.30 uur. 10.00 uur Gods-
dienstlessen.   
Zondag 6 sept. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, plechtige viering van de H. 
Pius X, paus, patroon van de Priester-
broederschap Pius X; gedachtenis van de 
15de zondag na Pinksteren; kinderzegen. 
Maandag 7 sept. 18.30 uur H. Mis. 
Dinsdag 8 sept. 18.30 uur H. Mis, Ge-
boorte van de H. Maagd Maria; ge-
dachtenis van H. Hadrianus, martelaar. 
Woensdag 9 sept. 07.15 uur H. Mis, ge-
dachtenis van H. Gorgonius, martelaar.

Koffieochtenden voor KBO 
leden bij Stijn’s Slaapstudio!
Vraagt u zich af of uw matras of bed nog helemaal goed is? Wilt u meer 
weten over de diverse soorten matrassen, comfortbedden, boxsprings en/
of bedtextiel?

Of bent u gewoon geïnteresseerd in de 
nieuwste ontwikkelingen omtrent 
bedden en bedtextiel?
Dan bent u in oktober woonmaand, 
als KBO lid, van harte welkom bij 
Stijn’s Slaapstudio in Nuenen.
Stijn van Bree, eigenaar van Stijn’s 
Slaapstudio, zal u persoonlijk voor-
zien van de nodige informatie omtrent 
bedden en bedgerelateerde produk-
ten.
Op de donderdagen 1-8-15 en 22 ok-
tober kunt u dan terecht voor een in-
fo-ochtend van 10.00 uur tot 12.00 
uur. U krijgt dan, onder het genot van 
een kop koffie of thee met een extra-
tje, ongedwongen deskundig advies. 
Geheel Gratis en zonder enige ver-
plichting!!
Om iedereen voldoende aandacht te 
geven zijn er per ochtend maximaal 8 
personen van harte welkom. Bij mini-
maal 2 personen gaat de info-ochtend 
door!

Het is wel de bedoeling dat geïnteres-
seerden zich van tevoren aanmelden.   
Opgeven kan via de mail stijn@tijd-
voorkwaliteit.nl of per telefoon 040-
2840013.
Heeft u specifieke vragen en/of wen-
sen, maak deze bij het opgeven ken-
baar zodat die onderwerpen ook be-
sproken kunnen worden of maak een 
persoonlijke afspraak.
Graag voor 15 september opgeven 
i.v.m. beschikbaarheid. Indien moge-
lijk per persoon 2 data doorgeven. U 
krijgt dan persoonlijk bericht over de 
geplande data.

U bent van harte welkom bij Stijn’s 
Slaapstudio, de beddenspecialist van 
Nuenen, aan de Opwettenseweg 81.
Als de interesse groter is dan de ge-
plande oktober-ochtenden, dan zullen 
er ook nog donderdag-ochtenden ko-
men in november. Maar geeft u zich al 
wel alvast op?

Ouderavond voor 
Eerste Communie 
2016
Alle katholieke kinderen vanaf 
groep 4 van de basisschool, die 
ingeschreven staan in Parochie Hei-
lig Kruis (uit Nuenen, Gerwen, 
Nederwetten), kunnen in 2016 hun 
Eerste Communie doen. Een infor-
matieve ouderavond voor de Eerste 
Communie zal woensdagavond 16 
september om 20.30 uur in de St. 
Clemenskerk, Heuvel 17 te Gerwen 
zijn. U wordt op deze avond geïn-
formeerd over de voorbereidings-
tijd van de communie en de com-
munieviering zelf.

U kunt aan het eind van deze avond 
uw kind(eren) opgeven voor de Eerste 
Communie. De kosten hiervoor zijn   
€ 40,-. Wij vragen u dit bedrag deze 
avond mee te brengen in een envelop-
pe met daarop de naam en de naam 
van de school van uw kind.
Wij kijken uit u als ouder van aan-
staande communicanten te mogen be-
groeten op 16 september a.s.

Eventuele informatie is verkrijgbaar bij: 
Marianne Schutte    040-2837266
Anna-Maria Janner 040-2425021

Werkgroep Eerste Communie

Horloge verloren
Verloren vrijdag 28 augustus jl. een 
dameshorloge van het merk Rado. 
Waarschijnlijk ofwel op het parkeer-
terrein voor de Boerenbond, ofwel op 
het parkeerterrein bij de Aldi. Achter 
op het horloge staat een registratie-
nummer. Heeft u het horloge gevon-
den dan graag contact opnemen met 
040-2833582.

IVN Paddenstoelencursus
De zomer is aardig op weg en de we zien de eerste paddenstoelen in het bos 
en in de tuin verschijnen. Wil je meer weten over de fascinerende padden-
stoelenwereld schrijf je in voor een interessante korte IVN-cursus voor max. 
24 deelnemers. 

De cursus wordt gegeven door Henk 
Huijser, hij neemt ons mee in deze 
wondere wereld. Henk houdt zich al 
jaren bezig met onderzoek naar en 
over paddenstoelen, hij heeft op natio-
naal en internationaal niveau contac-
ten met mycologen. Hij heeft een 
schat aan kennis. We zijn verheugd 

dat Henk zijn kennis met ons wil de-
len.

In de cursus wordt behandeld:
Algemene kenmerken van padden-
stoelen.
Kenmerken van belangrijke groepen 
paddenstoelen. 
Met doel deze paddenstoelen zelf in 
de natuur te ontdekken en op naam te 
brengen. 

De cursusavonden zijn op maan-
dag:
14, 21 en 28 september van 20.00 – 
22.00 uur in de IVN-ruimte in ’t 
Klooster.
De 2 excursieochtenden zijn op zater-
dag:
19 en 26 september van 09.00 uur tot 
12.00 uur. Het te bezoeken gebied 
wordt op de voorafgaande cursus-
avond bekend gemaakt.

Meld je aan via ivn-nuenen@live.nl 
o.v.v. paddenstoelencursus 2015.
De kosten bedragen € 15,-. Je bent 
aangemeld voor de cursus als het be-
drag ontvangen is. Gelieve het bedrag 
over te maken op bankrekeningnum-
mer NL97RABO  0109 1201 08 t.n.v. 
IVN  afdeling Nuenen. Voor meer in-
formatie: Ellie Kok: e.kok-hoogka-
mer@onsnet.nu  of 040-2836728
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SPORT
Programma

Tennis

Paardensport

Voetbal

Bekerwedstrijd 

EMK 1 – Den Dungen 1   1-1
De wedstrijd werd zondag 30 augustus  gespeeld onder tropische weers-
omstandigheden. Beide teams deden hun best, maar de toeschouwers 
beleefden weinig spannende momenten. Bij EMK zat het achter goed dicht 
in de eerste helft, voorin kon men Den Dungen niet goed onder druk zet-
ten. 

Na de rust ontstonden er kansen voor 
Den Dungen op hoekschoppen. Een 
eerste kopbal raakte de lat. Enkele mi-
nuten later kwam Den Dungen op 
voorsprong uit een corner door een 
kopbal van Daan van der Heijden. 
EMK probeerde terug te komen in de 
wedstrijd en dat lukte vrij snel. Een 
aarzeling tussen een verdediger en de 
keeper van Den Dungen was genoeg 
voor Guus Lippens om zijn eerste 

doelpunt voor EMK 1 te scoren. Den 
Dungen moest winnen om verder te 
bekeren en probeerde op de aanval te 
spelen. Zo kreeg het bezoekende team 
twee kansen, maar een kopbal en een 
afstandschot gingen naast de goal van 
EMK. Met snelle counters had EMK 
ook enkele kansen om te scoren, maar 
het bleef bij de uitslag 1-1 die de 
krachtsverhouding redelijk weergeeft. 
EMK bekert verder. 

Vrouwen en meiden 
van de RKSV 
Nuenen zijn    
op zoek
Het nieuwe seizoen staat voor de 
deur en de vrouwen en meiden van 
RKSV Nuenen zijn nog dringend op 
zoek naar:

• Een grensrechter voor Vrouwen 1. 
Dit elftal speelt hoofdklasse, en dus 
landelijk. De thuiswedstrijden wor-
den gespeeld om 12.00 uur. Voor 
vervoer naar de uitwedstrijden 
wordt gezorgd.

• Een trainer voor Vrouwen 3. De 
Vrouwen 3 spelen 4e klasse. Graag 
komen  zij in contact met een trainer 
die deze enthousiaste groep wil trai-
nen en begeleiden. Vrouwen 3 speelt 
om 10.00 uur thuis en gaan graag 
voor resultaat, maar plezier in het 
voetballen staat voorop!

Mocht je als voetballiefhebber (V/M) 
de teams willen komen versterken, 
neem dan contact op met: Rob Pee-
ters, 06-19861475 of mail even: r.pee-
ters02@onsnet.nu.

Jef Vels ‘in the pocket’  voor dames-meisjes 
Nederwetten.

Maar nee, Jef is NIET gecontracteerd 
voor de heren selectie.
De heren hebben een prima trainer-
coach, het bestuur heeft het contract 
van Dennis Wouterse verlengd met 1 
jaar met een optie voor een derde jaar. 
Dennis past prima in de jeugdige se-
lectie van gemiddeld 22 jaar. Met dit 
jeugdige enthousiaste elftal kan RKVV 
Nederwetten nog jarenlang vooruit’ 

Inmiddels is de damesafdeling uit-
gegroeid naar een 70- tal dames en 
meisjes. Ze hebben de afgelopen 

jaren bewezen een fanatieke kun-
dige trainer waard te zijn. Harrie 
van Elderen heeft de dames de laatste 
twee jaar naar een hoger niveau ge-
bracht maar moet helaas om gezond-
heidsreden stoppen. Harrie heeft Jef 
benaderd met het verzoek om uit zijn 
netwerk te zoeken naar een geschikte 
trainer-coach voor onze dames. Na 
enkele gesprekken tussen het bestuur, 
Harrie en Jef kwam er een onderlinge 
klik. Jef besloot om zelf te solliciteren 
naar deze functie. Na 12 jaar docent 
opleiding bij de NKS / KNVB en later 
regiocoach en docent opleidingen bij 
KNVB te zijn geweest, is hij toe aan 
een nieuwe uitdaging. 

Jef heeft als betaald voetballer ge-
speeld in Spanje, Oostenrijk maar de 
meeste tijd in België. Als trainer heeft 
hij hogere amateurteams getraind 
waaronder SV Deurne, Avensteyn, 
Blauw Geel’38 en Helmondia. Hij is 
met de dames van Braakhuizen enkele 
jaren geleden kampioen van Neder-
land geworden. 

Jef heeft met alles wat hij doet een 
doel, hij houdt niet van bezigheidsthe-
rapie. Hij wil met Nederwetten een 
weg in slaan, die continuïteit kan 
waarborgen, waaronder het scholen 
van de jeugdtrainers etc. etc. Het be-
stuur is zeer verheugd dat deze voet-
balman in hart en nieren gekozen 
heeft voor RKVV Nederwetten.

RKVV Nederwetten     
trekt oefenmeester 1 aan
Voetbalvereniging Nederwetten contracteert Jef Vels voor alvast 
twee seizoenen. Misschien is voor de buitenwereld de keuze van Jef om 
met Nederwetten in zee te gaan zeer opvallend. Jef is een man die voetbal 
ademt en weet waar hij over spreekt. 

VOETBAL

RKGSV Gerwen
Zondag 6 september 
RKGSV 1 – Mariahout 1 . . . . . . . . 14.30

RKSV Nuenen
Zondag 6 september
Nuenen 1 - Goes 1 . . . . . . . . . . . . 14.30
Nuenen 2 - Rood Wit V 2  . . . . . . 12.00
Boxtel 2 - Nuenen 3  . . . . . . . . . . . 11.00
Bergeijk 2 - Nuenen 4  . . . . . . . . . 12.00
Unitas’59 4 -Nuenen 5 . . . . . . . . . 10.00
Braakhuizen 4 - Nuenen 7 . . . . . 11.00
Nuenen 8 - WODAN 7 . . . . . . . . . 10.00
Nuenen 9 -  WODAN 6  . . . . . . . . 14.00
Geldrop 7 - Nuenen 10 . . . . . . . . 10.30
RKSV Heeze 7-Nuenen 11  . . . . . 12.00
RKDEO VR1-Nuenen VR1  . . . . . . 14.00
FC Eindhoven -Nuenen VR2 . . . 12.00
Nuenen VR3 - Unitas’59 VR2 . . . 10.00

EMK
Zaterdag 5 september
EMK VE 1 - FC Eindhoven AV 1 . 15.30
Zondag 6  september 
EMK 1 - Hilvaria 1 . . . . . . . . . . . . . . 14.30
EMK 2 - Spoordonkse Boys 2 . . . 11.00
Nieuw Woensel 3 - EMK 3  . . . . . 10.00
EMK 4 - Geldrop 5 . . . . . . . . . . . . . 12.00
Nuenen 6 - EMK 5 . . . . . . . . . . . . . 12.00
EMK 6 - Pusphaira 3 . . . . . . . . . . . 11.00
EMK 7 - Braakhuizen 6 . . . . . . . . . 10.00
EMK VR 1 - Hapert VR 1 . . . . . . . . 13.00

RKVV Nederwetten
Zaterdag 5 september
Vet. Nederwetten - Gerwen  . . . 16.30
Zondag 6 september
Fiducia 1 - Nederwetten 1 . . . . . 14.30
Nederw. 2 - Woenselse B. 8 . . . . 10.00
SBC 10 - Nederwetten 3 . . . . . . . 12.30
Nederwetten 4 - SBC 8 . . . . . . . . 11.00
Wilhelmina B. Da1 - Nederw. Da1 10.00

KORFBAL

NKV
Zaterdag 6 september
Klimop (Asten)- NKV 1   . . . . . . . . . . .14.30

Gratis proe� essen 
in Het Klooster 
Voormalig CAN- docente Anja Ver-
meulen en Tessa de Jongh zetten van-
af september onderstaande beweeg-
activiteiten in H et Klooster door. 

Voor meer informatie tel. 06-27268751 
of email geelagnes@hotmail.com. Zie 
ook website www.anjavermeulenac-
tief.weebly.com

Maandag: 20.00 uur Zumbamix.
Woensdagochtend en -avond: 09.00 
uur en 19.30 uur Aerobics/Zumbamix,
10.00 en 12.00 uur Bodygym 55+.
11.00 en 18.30 uur Pilates.
13.00 en 20.30 uur Power Yoga.
Donderdagochtend: 09.00 uur en 10.00 
uur. Pilates.

RKSV Nuenen naar de 
volgende ronde KNVB beker
Door John van den Elsen

Er werd gekozen om te spelen op het grasveld, veld 6, wat de laatste jaren 
dienst deed als  trainingsveld en waar na november nauwelijks nog wed-
strijden gespeeld konden worden. Het lag er puik bij. Evenals vorig seizoen 
is SV Meerssen (1e klasser uit district Zuid II) tegenstander in de poule fase.  
Vorig seizoen werd de wedstrijd eenvoudig met 3-0 in Nuenens voordeel 
beslecht. 

Zaterdagavond verliep de wedstrijd 
iets anders. Nagenoeg de hele wed-
strijd domineerden de bezoekers het 
spel. In de aanvangsfase ging het spel 
nog op en neer en kwam Nuenen, zon-
der uitgespeelde kansen te creëren re-
gelmatig voor het doel van SV Meers-
sen. 

Danilo Verus uitblinker
De bezoekers moesten ruim winnen 
om verder te “bekeren”. Hiervan be-
wust drukken ze de thuisclub steeds 
verder terug op eigen helft. Na een mi-
nuut of twaalf moet uitblinker Danilo 
Verus voor het eerst ingrijpen op een 
inzet van Richard Hannon. De volgen-
de levensgrote kans viel te noteren in 
de 17’ als Dogan Golpek vrij voor de 
Nuenen doelman opduikt. Met een 
katachtige reactie voorkomt Danilo 
een doelpunt. Gelukkig voor Nuenen 
last scheidsrechter Sanders een korte  
drinkpauze in. Miguel van den Dungen 
benut deze periode om zijn spelers op 
het gevaarlijke duo Golpek-Hannon te 

attenderen. In de resterende periode 
voor de pauze bleef de tegenstander 
gevaarlijk echter zonder te scoren.

2e helft
Luuk Tielemans (rug problemen) en 
Lars van Stipdonk (geblesseerd in een 
duel) bleven in de rust achter in het 
kleedlokaal. Sjaak Egmond en Noël 
Jansen zijn de vervangers. In de 51ste 
minuut een vleugje hoop voor de sup-
porters van de thuisclub, Koen Jansen 
schiet uit een vrije trap net naast. Ook 
in het tweede bedrijf zijn het de be-
zoekers die het meeste aanspraak ma-
ken op een “driepunter”. Danilo Verus 
is echter onverslaanbaar en houdt de 
geel-zwarten meerdere malen van een 
treffer.

Competitie
Aanstaande zondag 6 september 2015 
wordt het nieuwe hoofdveld officieel 
geopend. Om 14.30 staat bovendien 
de eerste competitie wedstrijd tegen 
V.V. Goes op het programma. 

 

Ruud Jansen gevaarlijk voor het Meerssen doel. (foto John van den Elsen).

Inschrijven voor 
Autobedrijf 
Janssen/Goudhoek 
tennistoernooi
Van 5 t/m 11 oktober aanstaande 
wordt bij TV de Goudhoek in Ger-
wen weer het Autobedrijf Janssen/
Goudhoek Open tennistoernooi 
gehouden.  Op dit toernooi wordt 
gestreden om de titels in de catego-
rieën HD, DD en GD voor KNLTB 
speelsterktes 3 t/m 8. 

Het wordt op voorhand weer een 
prachtige editie van dit leukste en ge-
zelligste tennistoernooi van Gerwen. 
Er worden in die week ruim 200 wed-
strijden  gespeeld en er zijn tal van ne-
venactiviteiten die het de deelnemers 
op alle mogelijke manieren naar de zin 
zullen maken.  
De schema's zitten ieder jaar rap vol 
dus het is zaak dat je jezelf tijdig in-
schrijft samen met je partner. 
Doe mee aan dit toernooi en kom ten-
nissen op het tennispark van TV de 
Goudhoek aan de Polder 3 in Gerwen 
en ervaar het Goudhoek Open gevoel. 
Inschrijven kan via de website www.
goudhoek.nl

Uitnodiging voor alle leden    
van RKVV Nederwetten
Donderdagavond 3 september om 21.30 uur wordt de Algemene Leden 
Vergadering (ALV) in het Piet Renders Paviljoen gehouden.

De agenda voor de ALV:
1. Opening
2. Notulen ALV d.d. 11-09-2014
3. Verslag secretaris
4. Financieel verslag

Bestuur RKVV Nederwetten.
Meer info via info@rkvvnederwetten.nl of www.rkvvnederwetten.nl.

Laura van Gennip Nederlands 
kampioen dressuur
Ieder jaar, aan het eind van het outdoorseizoen, organiseert de Koninklijke 
Nederlandse Hippische Sportbond de Hippiade op het Nationaal Hippisch 
Centrum in Ermelo. Tijdens de Hippiade worden de Nationale Kampioen-
schappen in de disciplines springen, dressuur, mennen dressuur en vaar-
digheid, voltige en aangespannen sport verreden.

Voorafgaand aan de Hippiade zijn in 
het hele land regionale selectiewed-
strijden, waar duizenden enthousiaste 
ruiters, amazones, voltigeurs en men-
ners alles op alles zetten om zich te 
kwalificeren voor het kampioenschap. 
De beste combinaties komen gedu-
rende maar liefst drie weekenden in 
actie op het Nationaal Hippisch Cen-
trum in Ermelo. Afgelopen weekend 
kwamen de pony’s aan start waaron-
der 3 amazones van de Nuenense Po-
nyclub Prins Willem Alexander. Zij 
streden om de Nederlandse titels. 

In de dressuur wist Laura van Gennip, 
na de Brabantse Titel, ook de Neder-
landse titel met haar pony Ti Sento in 
de klasse DL1 in de wacht te slepen. 
Met haar andere pony Special Indy 
behaalde Laura ook een heel mooi re-
sultaat en eindigde als 10e van Neder-
land in de klasse DL2. Met deze titel is 
ze super blij omdat ze met Ti Sento 
twee jaar heeft getraind voordat ze 
hem eindelijk zo ver had. 
In de dressuur kwam ook Nikki Nag-
tegaal aan de start met  haar pony Mil-
lagros Ricardo. In de klasse CB be-
haalde zij een verdiende 4e plaats.
Kirsten Kreemers had op de Brabantse 
Kampioenschappen ook een startplek 
voor het NK springen weten te be-
machtigen. Samen met  Black Jack ver-
scheen zij al vroeg in de schitterende 
springpiste van het vernieuwde Hip-
pisch Centrum. In de klasse CZ reed 
ze een foutloze 1e ronde en na een 
spannende barrage eindigde zij als 4e 
in de hoogste klasse voor C pony’s.

Laura van Gennip kampioen dressuur.

5. Verslag kascommissie
6. Bestuursverkiezingen 
7. Mededelingen (o.a. ivm 50 jarig 
    jubileum) 
8. Rondvraag.



* Actie is geldig van 2 t/m 19 september 2015. 
Vraag naar de voorwaarden in de winkel. 
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complete bril 
oplopend tot

 € 150,-*
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