
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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“Altijd
 de 

beste deal!”

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.

71 jaar 
Bevrijding

Supportersclub 
RKSV Nuenen 
bestaat 30 jaar

Oogwereld 
Ton Lips
viert 35-jarig
jubileum!
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de Huufkes 86
5674 TM  Nuenen
Tel: 040-2842338

info@getpromoted.nl
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Veel belangstelling voor  
info avond aanleg HOV
Door Gerrit van Ginkel

Afgelopen donderdag 3 september liep Het Klooster aardig vol bij de pre-
sentatie van de plannen over de aanleg van de HOV lijn en alles wat daar 
aan vast zit. Wethouder Martin Jansen sprak het welkomstwoord samen 
met de heer Ton van Oosterhout, directeur van Rasenberg Infra. Ook twee 
dagen er na was er gelegenheid voor het bekijken van de plannen en het 
stellen van vragen.

In de theaterzaal van Het Klooster 
was een ruimte ingericht met grote 
tekeningen, foto’s en schetsen over de 
indeling van de nieuwe Europalaan 
tot aan de rotonde ‘Het Pluuke’.
Vooral de kruisingen  op de Vallestap, 
Kerkstraat, Refeling en Geldropsedijk 
konden op veel belangstelling reke-
nen. Afgaand op de vele vragen die 
werden gesteld aan de deskundigen 
van Rasenberg en de Gemeente is er 
nog veel onduidelijkheid over de nieu-
we kruisingen, die omgevormd wor-
den tot rotondes. Ook de omleiding-
routes waren vaak onderwerp van 
vragen.
De geplande bouwtijd voor het hele 
project gaat 14 maanden bedragen. Er 

zullen 6-8 bussen per uur over de lijn 
komen.
Eind oktober begint men in Eindhoven 
met de werkzaamheden. In de zomer 
van 2016 zal het verkeer in Nuenen 
tussen de rotronde bij Goossens en het 
Pluuke hinder ondervinden van de 
werkzaamheden. Gedurende 4 maan-
den zal er voor 1 richting een omlei-
dingsroute aangelegd worden. Op de 
kruisingen met de huidige Europalaan 
zal gedurende een week hinder onder-
vonden worden per kruising.
Speciaal om het hele project te volgen 
kan men een gratis bouwapp. laden:
Download BouwApp in appstore. Ga 
naar zoek project. Zoek op Europa-
laan. Selecteer het project.

Wethouder Martin Jansen (links) ondertekent de overeenkomst met directeur Rasen-
berg Infra, Ton van Oosterhout.

Vlooienmarkt    
Scouting Panta Rhei
Afgelopen twee zaterdagen zijn er weer flink wat vlooien opgehaald, alle-
maal voor de jaarlijkse vlooienmarkt aankomend weekend. Met hulp van 
vrijwilligers zijn er al heel wat vlooien uitgezocht, maar ook komende week 
zullen ze met alle handjes die ze hebben de vlooien uitzoeken. Dit om ze 
netjes gesorteerd op een kraam aan te kunnen bieden aan al hun bezoekers. 

Ze hebben weer een berg aan boeken, 
dit onder andere met dank aan u en 
het Weverkeshof, maar ook de aan-
voer van spelletjes en buitenspeelgoed 
heeft u als bewoner in Nuenen hen ge-
gund. Zoals al eerder vermeld is de 
opbrengst van de vlooienmarkt voor 
de vereniging van cruciaal belang en 
de Scouting wil de bewoners van Nue-
nen nu alvast bedanken voor de aanle-
vering van vlooien.
Net als andere jaren rekenen ze graag 
op uw aanwezigheid. U bent welkom 
in én rond de blokhut aan de Pastoors-
mast 12 in Nuenen. De vlooienmarkt 
is komend weekend op beide dagen 
voor alle kooplustigen open van 12.00 
uur tot 16.00 uur. 

Er staan 50 goed gesorteerde kramen 
zoals van speelgoed tot boeken, van 
kleding tot computers en van fietsen 
tot glaswerk en servies. En natuurlijk 
is er het onmisbare ‘opbod’ waar gebo-
den kan worden op de beste vlooien. 
Daarnaast kunt u ook weer terecht 
voor een hapje en een drankje in de 
gezellige tent, en op het terras genie-
ten van de gezellige sfeer! 

Zet 12 & 13 september in uw agenda en 
kom naar deze gezellige happening!!!

GSM Verloren
Op vrijdagavond rond 23.45 uur ben 
ik mijn gsm verloren in Nuenen, tus-
sen sportpark de Lissevoort en de 
Beekse Tuin. Het betreft een zwart 
toestel van het merk Sony. Wil degene 
die hem gevonden heeft aub contact 
opnemen met mij via telefoonnum-
mer 040-2839427? Alvast bedankt.

Beeldengroep kan nu 
definitief geplaatst worden
Door Gerrit van Ginkel

Veel lokale en regionale pers was afgekomen op de persverklaring die 
namens het College werd afgelegd door burgemeester Houben en wethou-
der Jansen op dinsdag 8 september.

Het besluit van de Commissie voor de 
Beroeps- en Bezwaarschriften was 
binnen en het luidde dat alle bezwa-
ren ongegrond zijn verklaard. Het 
College neemt dit advies over. Tijdens 
de zitting op 12 augustus j.l. werden al 
10 bezwaren afgewezen omdat zij 
geen direct belanghebbende waren. 
Deze bezwaarmakers woonden te ver 
van het object af. De bezwaarmaker 
die overbleef, diende samen met zijn 
partner het bezwaar in dat privacy en 
het niet voldoen aan het bestem-
mingsplan de voornaamste reden wa-
ren om bezwaar in te dienen.

Wethouder Jansen verklaarde tijdens 
de persconferentie dat bij de voorbe-
reiding voor het plaatsen van de beel-
dengroep, goedkeuring is verleend 

door het Team Ruimtelijke Kwaliteit 
(TRK) en dat het volgens het huidige 
bestemmingsplan mogelijk is. De Mo-
numentencommissie gaf ook een po-
sitief advies. Het College had dus aan 
alle voorwaarden voldaan en diende 
daarna de bouwaanvraag voor het 
monument in.

Burgemeester Houben schetste nog 
eens het voortraject dat gelopen is om 
te komen tot de installatie van de 
beeldengroep.
In het voorjaar van 2013 was er een 
bijeenkomst van ongeveer 50 perso-
nen in het Boordhuys. Achterliggende 
gedachte was om te komen tot een of 
meerdere projecten die zouden bij-
dragen aan het stimuleren van meer-
daagse verblijfsrecreatie in Nuenen. 
Kunstenaar Nagelkerke was in die tijd 
bezig met een prototype van de hui-
dige beeldengroep. Cor van de Linden 
kreeg destijds het verzoek een en an-
der te effectueren. Een belangrijk uit-
gangspunt is ook het streven om 
30.000 bezoekers jaarlijks naar het 
Vincentre te trekken. Ook dat is goed 
voor Nuenen.
Burgemeester Houben vindt het nog 
steeds jammer en spreekt van een ge-
miste kans dat er nooit een initiatief 
door de bezwaarmakers is genomen 
om te komen tot een gesprek.

De projectgroep die het plaatsen van de 
beeldengroep zal begeleiden zal zoals 
verwacht spoedig naar buiten treden. 
Verdere mededelingen over de feeste-
lijke onthulling komen eind september.
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Zwarte Pieten 
komen naar 
Nuenen, nu al  
in september?!
Het is pas september, dus het duurt 
nog even voordat Sinterklaas en zijn 
gevolg weer naar Nederland komt. Op 
zaterdag 14 november meert de Sint 
met Pakjesboot 12 aan in Meppel, 
waarna hij op zondag 15 november 
een bezoek aan Nuenen brengt. Al-
leen dit jaar is er iets aan de hand in 
Nuenen, maar wat er precies aan de 
hand is dat weten wij ook niet. Wij we-
ten alleen dat Sinterklaas nu al een 
aantal zwarte pieten naar Nuenen 
heeft gestuurd. Deze pieten zijn in het 
diepste geheim bezig met een verras-
sing voor de kinderen van de gemeen-
te Nuenen. Daarom kan het zijn dat je 
op donderdag 17 september of vrijdag 
18 september ergens in de gemeente 
Nuenen een paar zwarte pieten tegen-
komt, die aan de grote verrassing voor 
Nuenen aan het werk zijn. Binnenkort 
wordt er snel meer duidelijk, maar 
voor nu kunnen zowel Sinterklaas als 
de pieten nog niets verklappen. Houdt 
de kranten dus goed in de gaten, dan 
zal er snel meer duidelijk worden!

Een deel van de cursussen van de onlangs 
opgeheven CAN zal worden voortgezet
Een maand of drie geleden zag Stichting Culturele Activiteiten Nuenen 
(CAN) zich genoodzaakt haar activiteiten te staken. Nu vindt er een soort 
doorstart plaats. Er is een nieuwe stichting in het leven geroepen. Het ‘Ate-
lier Van Gogh Nuenen’. De betrokken voormalig CAN docenten gaan er als 
zzp’er of freelancer aan de slag. De (platte vlak) cursussen vinden, zoals van-
ouds plaats in het eigen teken- en schilderatelier in Het Klooster in Nuenen.

Begin juni leek, na 44 jaar kunst- en cul-
tuuractiviteiten, het doek te vallen voor 
het CAN. Het bestuur moest de Stich-
ting op heffen door financiële proble-
men veroorzaakt door toegenomen 
kosten, de BTW verhoging (al in 2011) 
van 6 naar 21 %, teruglopende gemeen-
tesubsidie en de economische recessie. 
De weigering van de gemeente Nuenen 
om het CAN tegemoet te komen in de 
vraag om naast de te ontvangen subsi-
die, een extra financiële ondersteuning 
van 10.000 euro toe te kennen, beteken-
de de genadeslag. Exit CAN. Een kleine 
twintig docenten werd ontslagen, pak-
weg 400 cursisten zagen hun cursus in 
rook opgaan. Een gedeeltelijke oplos-
sing werd echter gevonden in het initia-
tief van een aantal docenten, dat met 

Klooster-uitbater Henri Molenaar 
overeenkwam dat het eigen teken- en 
schilderatelier van het CAN boven in 
Het Klooster voor voortzetting van de 
activiteiten gebruikt kon gaan worden. 
De nieuwe Stichting ’Atelier Van Gogh 
Nuenen’ heeft inmiddels een bestuur, 
met als leden van de Stichting de do-
centen tekenen en schilderen, model- 
en portrettekenen, grafiek, fotografie 
en tekenen en schilderen voor kinde-
ren. Het CAN bestaat niet meer, maar 
de culturele beleving in Nuenen des te 
meer: onder een nieuwe naam, maar in 
het vertrouwde Kloosterlokaal, zelfde 
tijd, zelfde plaats, zelfde docent. 
De website is inmiddels in de lucht! 
www.ateliervangogh.nl. Hierop vindt 
men alle gegevens over de cursussen.
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt vanaf 
1 juni 2013 volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
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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.

Afspraak
maken!

Gemeentezaken?

Maak uw afspraak via www.nuenen.nl

Maak uw afspraak via 
www.nuenen.nl
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COLLECTE
In de week van 13 september t/m 19 september 2015 wordt gecollec-
teerd door St. Prinses Beatrix Spierfonds.

VERKEER
Thema: Verkeershinder door snoeiwerkzaamheden

Boord
Vanaf 16 september aanstaande gaat de gemeente starten met het 
snoeien (kandelaberen) van de bomen op Boord. Deze werkzaamhe-
den zullen duren tot 3 oktober 2015. 
De werkzaamheden starten vroeg in de ochtend vanaf 07.00 uur en 
duren tot ongeveer 16.00 uur. Om veiligheidsredenen wordt Boord 
voor het doorgaand verkeer beperkt toegankelijk. Bedrijven en wonin-
gen blijven bereikbaar door het inzetten van verkeersregelaars.

Boordseweg
Op maandag 14 en dinsdag 15 september aanstaande gaat de ge-
meente bomen snoeien in de Boordsweg vanaf de Smidse tot aan hoek 
Voirt. De Boordseweg wordt daarom afgesloten voor alle verkeer. Een 
omleiding is van kracht. Parkhof en Walburg blijven bereikbaar vanaf 
de Marijkestraat. De bomen worden in vakken van straat tot straat 
gesnoeid. Hierdoor zult u beperkt hinder ondervinden tijdens deze 
werkzaamheden. 

Als u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met het gemeen-
tehuis via (040) 2631 631.

NUENEN VEILIG
Inbrekers gaan niet met vakantie
maar nemen toch graag een souvenir mee uit uw woning

Tip van de week: Even boodschappen doen? Laat uw ramen niet open 
staan en sluit uw deur af met de sleutel. Inbrekers zijn zo binnen.

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".

23 SEPTEMBER      
“KIJK OP UW WIJK” NUENEN-OOST
Dit jaar zijn we gestart met de pilot “Kijk op uw wijk”. Binnen dit pro-
ject bekijken we samen met onze inwoners hun buurt. Wat zien zij en 
wat is de mening over het buitenbeeld? Wat zouden ze graag willen 
dat er bij hun in de omgeving aangepakt wordt? Daarbij gaat het om 
verbeterpunten voor bestaande situaties aan stoep, straat of groen. 

Horen en zien wat er leeft
Na de eerste inwonerswijkschouwen kunnen we concluderen dat 
het  zeer waardevol is om dit samen met de bewoners op te pakken. 
Zij kijken doorgaans vanuit een andere invalshoek naar de situatie in 
hun leefomgeving. De gezamenlijke wijkschouw geeft ons inzicht in 
wat er leeft en wat de wensen zijn. Waar mogelijk proberen we die 
wensen vervolgens binnen de (reguliere) werkzaamheden op te pak-
ken. Dat lukt misschien niet altijd, of niet meteen. Maar door te in-
ventariseren zijn we in ieder geval op de hoogte en kunnen we kijken 
wat we mee kunnen nemen in het (reguliere) onderhoud.

De eerstvolgende wijkschouw is op 23 september
Op 23 september om 18.30 uur is de volgende editie van de wijk-
schouw. De focus ligt dan op de straten Schutterijakker, St. Annagil-
delaan, Jonker Florislaan, Jonker Rutgerhof, Stephan Hanewinkellaan, 
Frl. Claralaan, Jonker Rudolfhof, Vrouwe Cecilialaan, Egidius Vogels-
laan, Jan Daamsweg en Laan van Nuenhem nummers 1 t/m 47. Alle 
bewoners van deze buurt krijgen een uitnodiging in de bus om ook 
deel te nemen aan de wijkschouw.

Hoe werkt het precies?
De medewerkers van de gemeente lopen samen met de inwoners een 
rondje door de wijk. Zij kunnen dan precies laten zien waar volgens 
hun onderhoud nodig is of waar verbeterpunten zijn. Bij de verzamel-
plaats proberen ook de collega’s van de politie, jongerenwerk en de 
woningbouwvereniging aanwezig te zijn. Inwoners kunnen met hen in 
gesprek gaan over bijvoorbeeld veiligheid, (problemen van of met) 
jongeren of zaken rond de (huur)woning.

Door samen te doen, kunnen we meer!
De inwonerswijkschouw betekent allereerst ‘’in kaart brengen’’. De 
gemeente kan weliswaar niet alle wensen oppakken, maar door de 
mening en wensen van onze inwoners in ieder geval helder in beeld te 
brengen, kunnen we van daaruit samen bekijken wat er mogelijk is. 
Deze werkwijze biedt ook volop kansen voor een wijk om samen met 
buurtgenoten iets op te pakken en te realiseren. Wie weet tot welke 
mooie dingen het kan leiden?

Er volgen nog meer inwonerswijkschouwen
De wijkschouw op 23 september is de laatste editie van dit jaar. Vol-
gend jaar volgen er nog meer inwonerswijkschouwen in andere wijken 
en buurten. Zodra die planning helder is, informeren we u daarover 
op deze gemeentepagina, via onze website en via Facebook en Twitter.

Heeft u nog vragen?
Wenst u meer informatie over de inwonerswijkschouw “Kijk op uw 
wijk” of heeft u wellicht vragen? Dan kunt u via het Klantcontactcen-
trum contact opnemen met de heer van der Horst.

AANGEVRAAGDE     
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 2	september	2015	 Parkhof	3,	5671	EX	-	het	wijzigen	van	het	
   gebruik ten behoeve van het vestigen van een 
   horecabedrijf 
   (RO, afwijken van de bestemming).

Deze aanvragen liggen vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. U kunt hierte-
gen nog geen bezwaarschrift indienen. Dit kan pas nadat de omge-
vingsvergunning is verleend. Als u een aanvraag wilt inzien, vragen wij 

u hiervoor een afspraak te maken voor ‘inzien ontvangen aanvraag’. 
Dat kan via de website www.nuenen.nl en eventueel telefonisch bij 
ons klantcontactcentrum via telefoonnummer (040) 2631 631.

Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij het college van burgemeester en wethouders danwel de burgemees-
ter zijn de volgende aanvragen om vergunning op grond van de A.P.V. 
en bijzondere wetten ingekomen:
•	 Aanvrager:	Carnavalsvereniging	“de	Narrekappen”	voor	het	orga-

niseren van drie activiteiten (“Gerwe live, d’n aftrap van het Ger-
wens carnaval”, (jeugd)prinsenbal 2015 en sinterklaasviering) in 
het weekend van 20 tot en met 22 november 2015 in een tent op 
het plein de Heuvel;

•	 Aanvrager:	V.O.F.	de	Stam	voor	het	organiseren	van	een	dorpsfeest	
in de vorm van een “dorpskermis” in Gerwen in de periode van 16 
tot en met 19 oktober 2015 op de openbare weg, op het wegdeel 
Gerwenseweg inclusief ventweg, gelegen tussen de Mgr. Frenken-
straat en Akkerstraat.

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

Nuenen, 10 september 2015

Besluit op grond van de APV en bijzondere wetten:
•	 aan	de	gemeente	Nuenen	zijn	vergunning	en	ontheffing	verleend	

voor het organiseren van de bevrijdingsherdenking bij het oorlogs-
monument aan de Europalaan en aansluitend ter hoogte van het 
Park voor Het Klooster op zaterdag 19 september a.s. (verzend-
datum 7 september 2015);

•	 aan	 de	 bewoners	 van	 de	 Europalaan	 102	 t/m	 144	 is	 vergunning	
verleend voor het organiseren van een burendag in het voorste ge-
deelte van de Hondsdrafstraat tussen de Europalaan en Akeleihof 
op zaterdag 26 september 2015 (verzenddatum 3 september 2015);

•	 aan	Stichting	Parkevenementen	Nuenen	zijn	vergunning	en	onthef-
fingen	verleend	voor	het	organiseren	van	een	bevrijdingsfeest	in	
het	Park	na	afloop	van	de	officiële		bevrijdingsherdenking	op	za-
terdag 19 september a.s. (verzenddatum 8 september 2015);

•	 aan	het	comité	Fietsen	voor	Muziek	van	het	Gerwens	Muziekkorps	
zijn	toestemming,	vergunning	en	ontheffing	verleend	voor	het	or-
ganiseren	van	de	fietstocht	“Fietsen	voor	muziek”	op	zondag	20	
september	2015,	waarbij	de	start	en	finish	plaatsvindt	vanaf	de	
Heuvel in Gerwen (verzenddatum 8 september 2015);

•	 aan	 Wandelsportvereniging	 Nuenen	 is	 een	 vergunning	 verleend	
voor het organiseren van een wandeltocht onder de naam Vin-
centwandeling op zondag 27 september 2015 waarbij wordt ge-
start vanaf MFA De Koppelaar (verzenddatum 8 september 2015).

Indien u het met deze beschikkingen niet eens bent kunt u op grond 
van de Algemene Wet Bestuursrecht hiertegen binnen zes 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.

Open avond atelier Nuenen 
De expositie 'Atelier Nuenen ziet Van Gogh anno NU', vorige week van start 
gegaan, is nu al een groot succes! De tentoonstelling in Het Weefhuis te 
Nuenen krijgt lovende kritieken en wordt druk bezocht. Het bezoekersaan-
tal is momenteel meer dan 500. 

De verscheidenheid aan kunstwerken 
maakt deze expositie bijzonder verras-
send en boeiend. Bovendien wordt er 
op een aansprekende manier uitleg ge-
geven over de gevarieerde werken. De 
kunstwerken, professioneel van opzet, 
lopen uiteen van ingetogen tot zeer ex-

pressief. De kleuren knallen of zijn be-
perkt tot zwart/wit. De ruimte in het 
unieke Weefhuis is zodanig ingericht 
dat je erin kunt blijven ronddwalen. 
De expositie loopt nog t/m zondag 20 
september, en is te bezichtigen op vrij-
dag, zaterdag, zondag van 13.00 tot 18.00 

Komt dat zien! Nog twee weekenden te gaan.

uur. Het Weefhuis, Lucas van Hauthem-
laan 1, Nuenen. De toegang is gratis. Dus 
nog zeer de moeite waard om de komen-
de 2 weekenden te komen kijken.

Open avond
Vanwege het grote succes van deze ex-
positie en het grote aantal inschrijvin-
gen, organiseert Atelier Nuenen volgen-
de week donderdag, 17 september, van 
19.00 tot 21.00 uur een inloopavond in 
ons atelier, Berkenbos 8, voor zelfstan-
dig werkende, gevorderde schilders, die 
denken ons collectief te kunnen komen 
versterken.

Nazomerwandeling met IVN Nuenen
Op zondag 13 september organiseert IVN Nuenen een nazomerwandeling door 
de Boktse beemden.
Vertrek per fiets om 14.00 uur vanaf Het Klooster, Park 1 Nuenen. Start wande-
ling om 14.30 uur vanaf de ‘Piet Rendersbrug’ bij de oude toren in Nederwetten.
Het dragen van waterdicht schoeisel, bij voorkeur laarzen en het meenemen van 
een verrekijker worden sterk aangeraden. Info: Paula van Agt, 040-2844414.

Lezing over gallen
Oud-biologieleraar Rini Kerstens uit Erp 
zal op donderdagavond 17 september in 
het IVN-gebouw te Aarle-Rixtel een le-
zing geven over het natuurverschijnsel 
gallen. Een gal is een reactie van een 
plant op de aantasting van een ander or-
ganisme. De galappel is het meest be-
kend. aanvang 20.00 uur, toegang aan de 
Beekseweg in Aarle-Rixtel is gratis.



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

Voor de beste
Service en Kwaliteit

                
Speciaalzaak in

aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

Mager 
Runder gehakt ......korting 
Cool Kool
100 gram  ........................................1,75
100 gr. Gebraden gehakt +
100 gr. Cervelaat worst .........2,25
Gevulde Paprika
100 gram  ........................................1,15
Berliner Bol
“Gekruid gehakt in 
bladerdeeg”, per stuk  ................1,50
Kippeling
Super lekker, 100 gram  ............1,00

Voor de best belegde broodjes!!!

SPECIAL

SPECIAL

25%
KOOPJE

Koolrabi
   2 stuks 0,99
Tastytom tomaat

1/2 kilo 0,99
Muskaat druiven

hele kilo  2,49

Courgette salade
250 gram 1,59

Perssinaasappels
10 stuks 1,99

weekaanbiedingen 
donderdag 10 t/m woensdag 16 september

Minneolas
8 stuks 1,99

SPECIAL

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

Caravan Centrum
Coppelmans

Wettenseind 2-B
5674 AA Nuenen
Tel.: 040 - 283 17 16
Fax: 040 - 283 84 57

www.caravancompleet.nl

• In- en Verkoop Caravans
• Onderhoud & Reparatie
• Haal- en Brengservice
• Schadeherstel
• Occasions

MOVERS 
compleet ingebouwd incl 
accu

halfautomaat € 1199,- 
volautomaat € 1399,- AIRCO

volledig ingebouwd
vanaf € 1500,- 

WINTER-
CHECK 
€ 45,- 

vanaf 1 oktober

OCCASION ACTIE 
in de maand september

korting tot € 500,-

GARANTIEBEDRIJF

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

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2014”Bekijk ook onze webshop

www.slijterijvanlieshout.nl

Licor 43 0,7lt.
Vaste lage prijs €15,95  

Finlaggan, Islay
 Single malt 0,7lt. €32,95

Jägermeister 0,7lt.
Vaste lage prijs €12,95  

Smeets
Jonge jenever 1lt.€11,25
Lenotti Valsorda, Italië
5+1 gratis, per stuk €8,50

Acties geldig van 10 sept. t/m 1 okt.

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

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

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

uw wensen juist vertaald worden.

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

vend gesprek komen wij dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

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

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

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

Interieurbouw & Meubelatelier
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

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

NIEUW!!!

 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Ons Speltbrood
= 100% Eerlijk

 

Acties week 37: geldig maandag 7 t/m zaterdag 12 september 2015_____________________________________________________

Brood van de week:
Woudkorn
smaakvol donker meergranen brood   € 175
_____________________________________________________

Frans appeltaartje
heerlijke harde wenerbodem
met roomspijs en appelpartjes       nu € 695
_____________________________________________________

Spelt natuur
100% speltmeel, 
luchtig speltbrood        € 195
_____________________________________________________

Spelt vitaal
100% speltvolkoren, 
voedzaam en vast met zonnepitten        € 225
_____________________________________________________

Gildespelt
70% speltmeel, 30% speltvolkoren, 
lekker en voedzaam        € 295



DANSEN OP STEPS! 
LEKKER SPORTEN! 
GRATIS proefles? Even bellen! 
Woensdagavond 19.30 tot 
20.30 uur en donderdagavond 
van 19.00 tot 20.00 uur. Jaco-
bushoek, Nuenen.Germaine. 
Tel. 06 - 22 22 07 28.

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)PRINTENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN

MULTI PRINTEN

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 37

5 9 6
7 5 1

4 2
9 8 5

7 1 6 9
8 3

8 7
2 9

4 9 5 1

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 beweeglijk 6 pl. in Italië 12 zwart paard 13 zangstuk 15 
bevlieging 17 Gedeputeerde Staten 19 gulden 20 hoon 22 bijbelse figuur 23 
scheepstouw 25 gesloten 26 riv. in Rusland 28 autopech 30 ploegsnede 31 kier 
33 gevolg 35 steensoort 36 vlaktemaat 38 aanvankelijk 40 erwtensoep 43 lof 
bewijzen 45 mode 47 echtgenoot 49 op grote afstand 50 ik 51 sportterm 52 ge-
hoorzaal 54 eerstkomende 55 dierengeluid 57 behoeftig mens 58 koortsachtig 
spreken 60 ambtsgewaad 62 geraamte 63 keukenapparaat.

Verticaal: 2 verkeer 3 uitroep van afkeuring 4 in opdracht 5 hevig 7 paling 8 
public relations 9 vordering 10 schootcomputer 11 fijngebouwd 14 hoofddeksel 
16 wees gegroet 18 leiding 19 Europese taal 21 handvat 24 United Nations 
27 iedereen 28 pukkel 29 groot hert 30 pl. in Zeeland 32 voordat 34 roem 
37 snedig 38 fair 39 eetlust 40 parvenu 41 zitje 42 jury 44 mannelijk dier 46 
landbouwwerktuig 48 schoolbenodigdheid 53 Engels bier 54 een zekere 56 
wandversiering 57 Turks bevelhebber 59 oude lengtemaat 61 in orde.

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

S A T A N B A S I S

E G A A L E G E E U W

N M L L E N T E L A S

C A P B E N Z I N E E S P

R I S E I E D O C A

V L A M I N G L A M P I O N

R E E E P E

H O M E R U N T H E A T E R

O P R L A R E S M I

M E P S T A B I E L M E T

P R A I D O O L S L S

A L L E E F A P A R T

R E U M A F L O R A

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

Oplossingen wk 36
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

BROODROOSTER

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.

AREND
BESJE
BLOND
BOSBES
CASCADE
ETHEEN
HOOIBERG
HOTSPOT
HYPERNERVEUS
KERST
KREEK
LAARS
LACONIEK
LEIDEN
LEMMET
NACHTHEMD
NUMERO
PRODUCTIEF
PROEF
RASTA
SCORE
SPION
TEGEN
TEKENSCHRIFT
TREEM
TRUCJE
WELVING

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

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: Wk35, Mw Swinkels-van Valkenburg, Nuenen.

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

AANGEBODEN IN DE 
HUISHOUDING Tel: 040-
2029778/0685856246.

KLEICURSUS Ervaren 
keramist geeft cursus bij 
haar thuis. Je eigen ont-
werp creëren. Max. 7 per-
sonen per groep. Woe. en 
Don. 13.00 - 15.00 uur. Info: 
Nicole 2838899.

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

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

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

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

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

T W E E D E H A N D S  
SPEELGOED, BABY 
EN KINDERKLEDING-
BEURS. Ruim 100 kramen. 
4 oktober: Bongerd in Breu-
gel & 11 oktober: Dreef in 
Aarle-rixtel  11.00-14.00 uur. 
Nog enkele kramen vrij. www.
kinderkledingbeurs.net

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

TE HUUR
AANHANG
WAGENS

VERKOOP - ONDERHOUD

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040 - 283 20 29

Nagelstudio ALTA GRACE 
• Medische pedicure • Voet-
massage NIEUW! Kleine 
Pedicure behandeling € 15,- 
Ik kom ook bij u thuis! 
(ook in de avonduren). 
KADOTIP: Kadobonnen 
te verkrijgen. Marieke: 06- 
50 57 11 83.

Klassiek ballet in NUENEN!
NIEU

W!

Vanaf volgende week starten we met klassieke balletlessen 

in `t Klooster in Nuenen! 

MEE-DOE-LESSEN:

maandag 14 september & donderdag 17 september:

16.00-17.00 uur - 5 t/m 9 jaar

17.00-18.00 uur - 10 t/m 14 jaar

Ook zal er een groep gaan starten in de leeftijd 

van 15 t/m 25 jaar!

Nieuwsgierig?
Doe  mee met de MEE-DOE-LESSENgratis

of bel/mail voor meer info.

www.dededanceballet.nl - 040 2544052
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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:

Wurmen in Weverkeshof…….
Honderden wurmen die in duizenden boeken snuffelen. Gelukkig geen 
wurmen die de boeken aantasten, wel wurmen die soms ezelsoren achter-
laten in de boeken. Belangstellenden worden buiten welkom geheten door 
ezels, binnen zijn vrijwilligers actief om iedereen de weg te wijzen. De boe-
kenwurmen zoeken iets van hun gading in de lawine van gedrukte litera-
tuur. Alles netjes geselecteerd op diverse thema’s zoals: kinder- en jeugd-
boeken, kookboeken, (streek)romans, toerisme, kunst en cultuur. 

Het evenement dat afgelopen week-
einde mijn aandacht trok was de Gro-
te Boekenmarkt in Dorpsboerderij 
Weverkeshof. Twee keer per jaar gooit 
deze boerderij de deuren wijd open 
voor een boekenmarkt: de kleine 
markt is in de zomer (met kinderboe-
ken, reisboeken en romans) en de 
grote markt is tijdens het eerste week-
einde van september. De inkom is 
gratis. 

Het Boekenteam onder leiding van 
Mariëtte en Martin krijgt jaarlijks zo 
tussen de zes- en zevenduizend boe-
ken aangeboden. Tijdens de markten 
in Weverkeshof worden de tweede-
hands boeken voor een spotprijsje te 
koop aangeboden. De markt is uitge-
groeid tot een regionaal bekende 
kwaliteitsverkoop van gebruikte boe-
ken. Boekenwurmen scoren voor een 
paar tientjes een grote stapel boeken. 
De opbrengst is bestemd voor Wever-
keshof, een welkome inkomstenbron 
voor de boerderij. 

Zaterdagmorgen op weg naar Wever-
keshof ontmoet ik twee dames die 
met goed gevulde gele Jumbo-tassen 
lachend roepen: “Prachtige boeken 
en geen geld, wij hebben al tassen vol 
gekocht.” Mensen die boeken, cd’s, 

dvd’s of lp’s kwijt willen kunnen in-
middels weer elke dag op de boerde-
rij terecht.

In schril contrast met de animo voor 
de Grote Boekenmarkt staat de leegte 
bij Boekhandel van de Moosdijk in het 
Winkelhart van Nuenen. Het is de eer-
ste zaterdag van de maand, dus zou 
het een bruisende zaterdag moeten 
zijn. Een blik in de onverlichte etalage 
levert mij ‘Vincentje van Gogh’ op. Een 
kinderboekje van Wim Daniëls over 
Vincent van Gogh. Volop aandacht 
voor deze wereldberoemde schil-
der…..Helaas, de deur is dicht. 

‘Wegens omstandigheden gesloten’ 
staat op de deur van de boekhandel 
die al ruim veertig jaar voorziet in de 
lees- en informatiebehoefte van de 
plaatselijke bevolking. Curator Dag-
mar Dielissen-Breukers laat in het 
Eindhovens Dagblad weten dat vol-
gens haar de economische crisis en 
de concurrentie van internetverkoop 
de belangrijkste redenen zijn voor het 
faillissement. Mogelijk volgt er een 
doorstart. Daar zijn Nuenen en Park-
hof bij gebaat. Een bruisende zater-
dag in het Winkelhart van Nuenen 
kan niet zonder een bruisende boek-
handel…. 

Tekst en foto: Cees van Keulen

CeesSeniorWeb bereidt zich voor 
op Open Dag
Terwijl de meeste mensen nog (na)genieten van een mooie zomer zijn de 
technici van SeniorWeb Nuenen weer volop bezig om alle apparatuur in 
orde te brengen voor het nieuwe cursusseizoen.

Alle computers staan gedurende het 
seizoen in een zgn. diepvries toestand 
die er voor zorgt dat, wat de cursisten 
er ook mee uitvoeren, de computer 
aan het eind van de les weer in de oor-
spronkelijke staat terugkeert. Dit be-
tekent dat ook alle Microsoft-updates 
genegeerd worden. De vakantieperio-
des moeten dus gebruikt worden om 
alle systemen weer bij te werken.

Dit jaar komt de introductie van Win-
dows 10 daar nog bij. Omdat verwacht 
wordt dat veel mensen snel gratis over 
zullen stappen naar Windows 10, moe-
ten alle computers daar op tijd mee uit-

gerust zijn. Voor de start van het sei-
zoen zullen alle PC’s voorzien moeten 
zijn van zowel Windows 7, Windows 
8.1 als Windows 10, zodat iedereen er 
in zijn vertrouwde omgeving mee kan 
werken. SeniorWeb vrijwilligers Peter 
van der Straten en Arend Bretveld zijn 
daar volop mee bezig.

Open Dag: zaterdag 19 september
Het seizoen gaat op zaterdag 19 sep-
tember van start met een Open Dag. 
Tussen 10.00 en 15.00 uur staat de 
deur van de bibliotheek aan de Jhr. 
Hugo van Berckellaan voor iedereen 
open.

Vrijwilligers Peter van der Straten en Arend Bretveld bezig met het installeren van Windows 10.

Men kan dan kennismaken met alle 
activiteiten van SeniorWeb en uiter-
aard ook inschrijven voor een cursus 
of workshop in het nieuwe seizoen. 
Voor diegenen die op 19 september 
verhinderd zijn is er op woensdag 23 
september tussen 19.00 en 20.00 uur 
alsnog gelegenheid om in te schrijven.
Tijdens de open dag en inschrijfavond 
wordt 10% korting op de cursusprij-
zen gegeven.

Cursusprogramma
Voor de beginnende computergebrui-
ker zijn er Beginnerscursussen voor 
Windows 8.1 en Windows 10 en een 
E-mailcursus voor het werken met 
Windows Live Mail.
Voor de overstappers van Windows 7 
of 8.1 naar Windows 10 is er een korte 
Overstapcursus waarin de nieuwe za-
ken van Windows 10 uiteen gezet 
worden. 
Uiteraard staan ook de tabletcursus-
sen voor iPad en Android/Samsung 
weer op het programma met voor elk 
van de systemen een basis- en een ver-
volgcursus. In de categorie fotografie 
staan er weer op het programma Pi-
casa fotobewerking, Fotoalbums ma-
ken en Digitale camera.

Helpdesk en Computercafé
De gratis helpdesk op de maandag-
middag is inmiddels weer van start ge-
gaan en het Computercafé (in samen-
werking met bibliotheek Dommeldal) 
begint op donderdag 8 oktober.
Dit eerste Computercafé zal gaan over 
de overstap naar Windows 10, de rest 
van het programma kan men vinden 
op www.seniorwebnuenen.nl/com-
putercafe

SeniorWeb Nuenen hoopt dat de inzet 
van al haar vrijwilligers er voor zal 
zorgen dat veel mensen uit Nuenen en 
omgeving komend seizoen weer op 
weg geholpen kunnen worden met PC 
en tablet. 

Feelgood familiedag
 
Een gezellige dag op de Dorpsboerderij Weverkeshof! Laat de kids zich ver-
maken met veel activiteiten in de knusse sfeer, en laat je inspireren door 
nieuwe ideeën. Zaterdag 12 september van 10.30 - 15.00 uur

Wat is er te doen?
•	 Maak	tekeningen	of	vingerafdruk,	

die ‘ID Sieraden’ kun je verwerken 
in sieraden.

•	 Touwtjes	trekken	en	maak	kans	op	
een gratis sjaal van de nieuwe 
herfst/ winter collectie van ‘honni’.

•	 Foto´s	laten	maken	door	C.V.	Foto-
grafie.

•	 Proef	 die	 heerlijke	 hapjes	 van	
EVA.

•	 Maak	leuke	schilderijen	onder	bege-
leiding van schilder Sanne Tournoy.

•	 En	nog	meer:	Schminken,	blikken	
gooien, klap een geit, en lekker in 
de zandbak spelen. 

•	 Verkoop	 van	 biologische	 produc-
ten van de Weverkeshof.

•	 Toegang	zoals	altijd	gratis.
•	 Een	sfeervol	ontspannen	dag	bij	de	

Weverkeshof in Nuenen voor 
groot en klein.

www.weverkeshof.nl

Nieuw in Hobbycentrum de Dorpswerkplaats:  
Modelbouw en Fotografie

Modelbouw, het zelf bouwen van 
schaalmodellen van bijvoorbeeld 
spoorwegwagons, motoren, sche-
pen, molens, stoommachines etc. 
met behulp van tekeningen en foto’s. 
Deze hobby is erg in trek en ook mak-
kelijk thuis uitvoerbaar echter voor 
bepaalde onderdelen heeft men spe-
ciale apparatuur nodig. Hobbycen-
trum de Dorpswerkplaats beschikt 

over deze apparatuur. Onder begelei-
ding kan van deze apparatuur ge-
bruik gemaakt worden. Bovendien is 
het leerzaam dit samen met anderen 
te doen.

Heeft u interesse maar nog heel veel 
vragen? Kom dan naar de informatie-
avond op dinsdagavond 15 of 22 sep-
tember van 19.00 tot 22.00 uur. De 
dinsdagavond wordt, bij voldoende 
belangstelling, tevens de modelbouw-
avond.

Iedereen fotografeert tegenwoordig. 
Hetzij met een dure camera, met een 
compact camera of zelfs met de tele-
foon. Toch komt er bij een echt goede 
foto meer kijken. Te denken aan com-
positie of de camera net iets anders 
instellen dan je gewend bent voor een 
beter effect.
Dat vraagt om extra kennis. Fotograaf 
Ben Wilde gaat, bij voldoende belang-
stelling, een cursus fotografie geven in 

Hobbycentrum de Dorpswerkplaats in Nuenen start bij voldoende belang-
stelling een groep modelbouw en fotografie.

het Hobbycentrum. Het ligt in de be-
doeling dat in een of twee groepen te 
gaan doen naar niveau en ervaring. 
Maandagavond 28 september 19.30 
uur is hiervoor een informatieavond 
in het Hobbycentrum de Dorpswerk-
plaats, Park 63B Nuenen. Vanuit de 
belangstelling zal bekeken worden of 
de voorkeur uitgaat naar een avond of 
middag. 

Meer weten over hobbycentrum de 
Dorpswerkplaats?	Kijk	op:
www.dorpswerkplaatsnuenen.nl

Rabobank organiseert   
met SeniorWeb Nuenen   
cursus Internetbankieren
In een tijdperk, waarin de computer en het Internet niet meer weg te den-
ken zijn uit onze dagelijkse bezigheden, verandert ook de manier van ban-
kieren mee. Internet- en Mobielbankieren bieden mogelijkheden om bank-
zaken te regelen waar u ook bent en wanneer het u uitkomt. U hoeft hier-
voor bij wijze van spreken uw luie stoel niet meer uit.

Om mensen op weg te helpen met In-
ternetbankieren organiseert Rabo-
bank Dommelstreek in samenwerking 
met SeniorWeb een cursus Internet-
bankieren in Nuenen. De cursus be-
staat uit twee dagdelen. Het eerste 
dagdeel ontvangt u een cursusboek 
met daarin een demo-cd en legt de 
cursusleider diverse zaken uit. Vervol-
gens kunt u thuis met behulp van de 
demo-cd aan de slag om te oefenen. 
Het tweede dagdeel is een terugkom-
bijeenkomst, waarin u de zaken waar 
u met oefenen tegenaan gelopen bent 
kunt aangeven en waarin nog wat ex-
tra uitleg gegeven wordt.
 

Het eerste dagdeel vindt plaats op 
donderdag 24 september van 09.00 
uur tot 11.00 uur in het kantoor van 
Rabobank Dommelstreek, Park 34-36 
in Nuenen. Het tweede dagdeel is op 
donderdag 1 oktober van 09.00 uur tot 
11.00 uur. Dit dagdeel vindt plaats in 
het lokaal van SeniorWeb in de biblio-
theek, Vincent van Goghplein 97 in 
Nuenen. Er kunnen 12 cursisten deel-
nemen. Vol is vol.
Meld u aan voor de cursus door uiter-
lijk vrijdag 18 september een e-mail te 
sturen naar communicatie@dommel-
streek.rabobank.nl. Deelname aan de 
cursus is gratis.
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Herdenken en vieren

71 jaar Bevrijding
Gemeente Nuenen, het Oranje Comité Nuenen en de Stichting Parkevene-
menten organiseren op zaterdag 19 september verschillende activiteiten 
om de bevrijding, dit jaar 71 jaar geleden, te herdenken en te vieren. Ook 
zijn er twee historische rondritten (zie elders voor meer informatie).

Historische rondritten
Het Oranje Comité Nuenen organiseert zaterdagavond 19 september twee 
historische rondritten die voeren langs plekken waar tijdens de Bevrijdings-
dagen in september 1944 gevechten plaats hebben gevonden tussen de 
Duitsers en de Geallieerden. Vereniging Wheels zorgt hierbij voor de voertui-
gen en chauffeurs, Battlefield Discovery voor de routes en teksten en Vereni-
ging Screaming Ducks zet vrijwilligers in bij de kiosk en als vraagbaak.

Oproep familieleden
Op zaterdag 19 september vieren Nuenen, Gerwen en Nederwetten de 
bevrijding, 71 jaar geleden. Die herdenking begint om 18.00 uur met een 
openbare samenkomst in de Clemenskerk aan het Park van ongeveer een 
half uur. Tijdens deze samenkomst worden ook de 25 namen van in de oor-
logsperiode in en om Nuenen omgekomen buitenlandse militairen en de 
43 namen van omgekomen Nuenense militairen en burgers voorgelezen.

De organisatoren van de bijeenkomst in de Clemenskerk, Brassband De Voor-
uitgang en de raad van kerken, willen in de kerk plaatsen reserveren voor fami-
lieleden van destijds omgekomen Nuenenaren. Als familieleden er prijs op stel-
len om de bijeenkomst in de Clemenskerk bij te wonen, kunnen zij naam, adres 
en het aantal personen dat de bijeenkomst wil bijwonen, vóór woensdag 16 sep-
tember, schriftelijk of via e-mail doorgeven aan J. Haan, Frederikstraat 5, 5671 
XG Nuenen; e-mail: jhwhaan@cs.com.

Onderstaand een lijst met namen, leeftijden en datum van overlijden van de om-
gekomen Nuenenaren, militairen en burgers: 

Adrianus van Stiphout, 27 jaar, 10 mei 1940
Josef A. Smolders, 35 jaar, 11 mei 1940
Marinus J. Koolen, 28 jaar, 13 mei 1940 
Elias Snuijf, 30 jaar, 27 augustus 1942 (concentratiekamp Auschwitz)
Bertha Jansen - Kwappenberg, 24 jaar, 6 december 1942
Ad van Dommelen, 66 jaar, 6 december 1942
Paul Blumenfeld, 40 jaar, 2 juli 1943 (concentratiekamp Sobibor)
Walter Eichenwald, 42 jaar, 2 juli 1943 (concentratiekamp Sobibor)
Aart M. A. Begemann, 74 jaar, 12 augustus 1943 (Tjimahi) 
Jetta Cohen - Kan, 55 jaar, 1 oktober 1943 (concentratiekamp Vught)
Willem de Laat, 36 jaar, 22 februari 1944
Emiel M. H. Vermeulen, 5 jaar, 22 februari 1944
Jan Vriend S. J., 63 jaar, 31 mei 1944
Henri Habraken, 26 jaar, 25 augustus 1944 (concentratiekamp Erzen/Bitburg)
Jacoba M. van der Wielen - Arts, 29 jaar, 17 september 1944
Martina M. Merks, 37 jaar, 20 september 1944
Thea A. van de Laar, 28 jaar, 20 september 1944
Maria W. van der Sterre - Driessen, 52 jaar, 20 september 1944
Cornelia P. Smeulders, 17 jaar, 21 september 1944
Anton C. M. Saelemans, 19 jaar, 21 september 1944
Cor P. M. Boset, 25 jaar, 21 september 1944 
Johanna C. van Heeswijk - Daems, 52 jaar, 21 september 1944
Johanna M. de Louw - Donkers, 46 jaar, 21 september 1944
Antonia Damen - Spang, 37 jaar, 24 september 1944
Bernard de Louw, 71 jaar, 26 oktober 1944
Annemarie van der Maat - Boudewijns, 34 jaar, 29 oktober 1944 
Jo W. van der Maat, 12 jaar, 29 oktober 1944
Anton M. van der Maat, 3 maanden, 29 oktober 1944 
Martien van Kessel, 19 jaar, 12 november 1944
Godfried H. van Gog, 21 jaar, 17 november 1944 (concentratiekamp Neuengamme)
Maria A. van Lierop, 4 jaar, 20 december 1944
Johan M. Th. van Leth, 14 jaar, 21 december 1944
Hubert Bijnen, 20 jaar, 30 december 1944 (Mosbach)
Ad M. Hendriks, 41 jaar, 31 januari 1945 (concentratiekamp Neuengamme)
Peter H. Derhaag, 21 jaar, 13 februari 1945 (Dresden)
Felix Levi, 35 jaar, 15 maart 1945 (concentratiekamp Auschwitz)
Gijsbert van Bakel, 42 jaar, 24 april 1945 (Berlijn)
Ad C. Dekkers 21 jaar, 27 april 1945 (Frankfurt am Main)
Hendrika C. van Beek - van Wilderen, 63 jaar, 23 mei 1945 (Ambarawa)
Jakob L. Buijsman, 48 jaar, 9 juli 1945 (Bandoeng)
Frans A. Roijakkers, 22 jaar, 24 november 1947, (Bandoeng)
Anton M.M. de Win, 21 jaar, 22 maart 1949 (Gribig/Java)
Marinus W. van de Nieuwenhof, 30 jaar, 28 juni 1949 (Solo)

MEDIA handboek Historische Rit Nuenen 2015  

 
Projectie van de twee routes op Amerikaanse stafkaart 1944, inclusief periodieke kreten 
(HQ=hoofdkwartier, cp.1=checkpoint)  
Hiermee een verkenning van die periode in een correct tijdsbeeld jasje. 
Bij dit document hoort als bijlage het afbeeldingsbestand: Routes media OC-HRN 2015.jpg  (4Mb) 
 
Algemene informatie: 
 
Vertrek en aankomst is in het Park te Nuenen. 
Afhalen van de instapbewijzen alleen op 19 september vanaf 20:30, in de Kiosk in het Park. 
LET OP: Meerijden is geheel op eigen risico! Geen kinderen onder de 12 jaar zonder begeleiding. 
Keuze uit twee routes. Tussentijds wordt er niet gestopt. Houd er rekening mee dat de voertuigen niet 
zo comfortabel zitten en er verder geen beschutting is voor de weersinvloeden. 
-Organisatie door Oranje Comité Nuenen.  
-Vereniging Wheels voor de inzet voertuigen en chauffeurs.  
-Battlefied Discovery voor de historische uitwerking van routes en teksten. 
-Vereniging Screaming Ducks voor inzet vrijwilligers bij kiosk en vraagbaak.  
Alles onder voorbehoud!!! 
 

Op zaterdagmiddag wordt onder an-
dere door loco burgemeester Martien 
Jansen en de Nuenense jeugdburge-
meester Anne Postma het bevrijdings-

vuur opgehaald in Eindhoven. De te-
rugtocht vertrekt om 18.00 uur en zal 
worden uitgevoerd door vrijwilligers 
in de historische militaire voertuigen 

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

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

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

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

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

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

van Wheels. Aan de rand van Nuenen 
wachten de historische auto’s op el-
kaar en wordt gehergroepeerd. 
Ook om 18.00 uur vindt er in de Cle-
menskerk een herdenkings-/bezin-
ningsbijeenkomst plaats die wordt 
verzorgd door leerlingen van de Das-
senburcht. Hier zullen de veteranen 
en genodigden bij aanwezig zijn. Zij 
zullen onder een erehaag de kerk bin-
nentreden en verlaten. De dienst 
wordt muzikaal begeleid door Brass-
band De Vooruitgang. 

Om 19.00 uur vindt bij het oorlogs-
monument op de hoek Europalaan/
Parkstraat de bevrijdingsceremonie 
plaats. Onderdeel van de ceremonie 
dit jaar is het voorlezen van een ge-
dicht door de Nuenense oorlogsvete-
raan Piet Teunisse. Ook zullen er, on-
der andere door de burgemeester en 
de jeugdburgemeester, een aantal 
kransen worden gelegd. Na de laatste 
kranslegging wordt 1 minuut stilte ge-
houden waarna de ‘Last Post’ ten ge-
hore wordt gebracht, gevolgd door het 
Wilhelmus.
Na deze plechtigheid vertrekt de stoet 
via de Parkstraat naar Het Klooster 
aan het Park voor de ceremonie rond 
het bevrijdingsvuur om 20.00 uur. 
Hierbij wordt de fakkel met het vuur 
vanuit de militaire auto overgedragen 
aan burgemeester Maarten Houben 
en de jeugdburgemeester. Zij zullen 
het bevrijdingsvuur ontsteken, ge-
volgd door een woord van burgemees-
ter Houben, een vendelgroet door de 
Nuenense gilden en een woord van de 
jeugdburgemeester, onder het motto 
‘vrijheid geef je door’. Ter afsluiting 
van dit officiële deel, zal er muziek 
worden gebracht door Wereldmuziek-
koor Kesdedee, Brassband De Voor-
uitgang en Showkorps Oefening & 
Volharding.

Park
Het programma wordt dan om 21.30 
uur vervolgd in het Park met livemu-
ziek, georganiseerd door de Stichting 
Parkevenementen Nuenen. Er zijn op-
tredens van Nuenenaar Mark Elbers, 
vooral bekend van zijn Elvis vertolking 
en van de allround band ‘Duo Two for 
You’. De bezetting wordt verzorgd door 
John Kanters op toetsen, zang, gitaar 
en saxofoon, en Rick Weijters zang en 
toetsen. Deze muzikanten brengen de 
nieuwste hits, rock, Nederlandstalige 
muziek en golden oldies doorspekt met 
humor. De toegang in het Park deze 
avond is gratis. Zie ook Stichting Par-
kevenementen Nuenen op facebook.

De eerste route (rood) is van 20.45 uur 
tot ongeveer 21.15 uur en loopt via het 
bewoonde gedeelte van Nuenen: het 
eerste vuurcontact op 20 september 
bij Opwetten; hoofdaanval Geldropse-
dijk; ondersteuningsaanval op de 
Boordseweg.
De tweede (blauw) van 21.30 uur tot 
ongeveer 22.30 uur en gaat via de bui-
tengebieden in Nederwetten en Ger-
wen: Boord/Soeterbeekseweg; aanval 

Hoekstraat 20 september; omtrekken-
de aanval De Huikert; hoofdaanval 
Gerwenseweg, de eerste tankslag in 
Nederland met Panzer Brigade 107.

De instapbewijzen kunnen worden af-
gehaald op zaterdagavond 19 septem-
ber in de Kiosk in het Park, tevens ver-
trek en aankomst. Meerijden is op 
eigen risico, kinderen onder twaalf 
jaar onder begeleiding.

De twee routes, geprojecteerd op deze Amerikaanse stafkaart uit 1944

Boekhandel Van de Moosdijk 
sluit haar deuren
‘Wegens omstandigheden gesloten’, staat er op het briefje dat op de deur 
hangt. Vorige week dinsdag 1 september, is het faillissement uitgesproken 
van boekhandel Van de Moosdijk in het Parkhof. De winkel was al 41 jaar in 
Nuenen gevestigd.

‘Het kon niet anders, het ging niet 
meer’, zegt directeur/eigenaar Karin 
Aarts. ‘We konden niet meer doen wat 
we graag wilden doen, en dat is een 
goed gesorteerde boekhandel zijn met 

een prachtige collectie themaboeken, 
uniek in Nederland. Internet kwam, 
de boeken waren ook elders heel ge-
makkelijk te bestellen, prijsconcur-
rentie, veranderend consumentenge-
drag en de opkomst van digitaal lezen 
gaven voor ons de doorslag.’
‘Beste klanten, iedereen die ooit bij 
ons in de boekhandel kwam, via de 
website bestelde of op beurzen een be-
zoek aan onze stand bracht: hartelijk 
dank voor jullie vertrouwen in ons en 
bedankt voor jullie enthousiasme en 
geloof in ons en waar wij voor ston-
den: mooie boeken aanbieden.’

Eerder al ging de vestiging van Van de 
Moosdijk in Someren dicht, op 1 fe-
bruari 2012. Daar is de boekhandel 
ooit in 1959 begonnen. 

Speciaal seizoen 
Ierse sessies
Aanstaande zondag zal er weer Ier-
se muziek klinken in de Weverkes-
hof en dan t/m juni 2016 iedere 
tweede zondag van de maand. Ze 
starten met de muziek om half twee 
maar vanaf één uur zijn de muzi-
kanten welkom om vast hun instru-
menten optimaal af te stemmen.

Dit seizoen is wel heel speciaal omdat 
ze in het weekend van zondag 1 no-
vember voor de vijfde maal het Iers 
Sessie Festival rondom Het Park gaan 
houden. Zo waar een eerste lustrum. 
En omdat dit zo speciaal is hebben ze 
een iets andere formule. De aftrap van 
dit festival is op zaterdagavond 31 ok-
tober om 21.00 in Bar Van Gogh waar 
The Pyrates voor feestelijke Ierse mu-
ziek zullen zorgen. De muziek zal met 
een ‘piratensausje’ overgoten zijn. Er 
zal vooral gezongen worden op deze 
avond. Dat is op 1 november bedui-
dend minder het geval. Zet maar vast 
deze twee data in de agenda. 
Maar allereerst nog twee keer de ge-
wone sessies in de Weverkeshof: aan-
staande zondag en de tweede zondag 
van oktober. www.weverkeshof.nl

Aylan Kurdi
Het kind heeft de grond
van de vrijheid gekust
na een lange tocht
over het water.
Het strand was te kort,
de golven te lang.
De zon ging voorbij
en de maan zag
het einde gebeuren.
Onder zijn mond 
lag het zand in de wind
en kon daarna niet meer verkleuren.
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Oogwereld Ton Lips viert   
35-jarig jubileum!
 
Sinds 1980 is Oogwereld Ton Lips dé optiekzaak in Nuenen, waar met grote 
kennis, ambacht en passie gewerkt wordt. Dit alles om klanten de hoogst 
mogelijke kwaliteit aan oogzorg en oogmode te kunnen bieden. 
 
Lars Ooms, vestigingsmanager van 
Oogwereld Ton Lips, “In de afgelopen 
jaren is onze leefwereld, levensstijl en 
ons kijkgedrag behoorlijk veranderd. 
We vragen steeds meer van onze ogen. 
We kijken vaak en lang naar grote en 
kleine beeldschermen. Zonlicht en 
kunstlicht wisselen elkaar regelmatig 
af. En we willen snel kunnen reageren 
tijdens het autorijden of sporten. Er 

wordt dus veel van onze ogen ver-
langd. Door deze belasting kunnen er 
allerlei klachten optreden, zoals ver-
moeide en droge ogen, maar ook nek- 
en schouderklachten. Een controle 
van de ogen en een upgrade van het 
zicht is dan ook noodzakelijk op zijn 
tijd, zodat klachten kunnen worden 
verholpen of zelfs voorkomen kunnen 
worden en u in alle situaties optimaal 

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

Dokter Lieveld vertelt...

Janneke: ontslagen door migraine
Na haar eerste kind was bij Janneke de hoofdpijn begonnen. Gemiddeld 
drie keer per maand was ze uitgeschakeld door een migraine-aanval. 
 
Tijdens een aanval kunnen de meeste 
patiënten geen licht en geluid verdra-
gen. Je kunt dan eigenlijk niet functio-
neren, Janneke dus ook niet. Op Jan-
neke’s werk werd het begrip steeds 
minder. Het eind van het liedje was, 
dat ze ontslagen werd. 
 
Eenmaal werkloos, had ze tijd om zich 
te verdiepen in allerlei therapieën. Zo 
zag ze dat op de site van de WHO 
(World Health Organisation van de 
VN) acupunctuur wordt aangeraden 
bij meer dan 100 aandoeningen, 
waaronder hoofdpijn. Ze begreep dat 
de WHO zich op gedegen weten-
schappelijke studies baseerde. Dus 
ging ze die onderzoeken eens bekij-
ken. Daaruit bleek dat acupunctuur 
vaak beter werkt dan de normale 
hoofdpijn- of migraine-pillen. 
 
Dat was de reden dat Janneke zich tot 
mij wendde. Ik behandelde haar met 
klassieke Chinese acupunctuur. Dat 
wil zeggen dat ik op een stuk of tien 

punten van haar armen, benen en 
hoofd heel zachtjes enkele superdun-
ne acupunctuurnaaldjes plaatste. 
 
Janneke was verbaasd dat ze er niets 
van voelde én dat ze vrijwel direct in 
slaap viel. Dat overkomt de meeste pa-
tiënten. Veel mensen soezen lekker weg 
op het zachte, verwarmde behandel-
bed. Ook thuis gaan de meeste mensen 
er direct veel beter door slapen. 
Verder blijkt acupunctuur, tot stomme 
verbazing van de meeste mensen, he-
lemaal niet pijnlijk. Daarvoor zijn de 
naaldjes ook te klein. Wel kun je acu-
punctuur het beste laten doen door 
een gewone, westerse dokter die zich 
in medische acupunctuur bekwaamd 
heeft. Omdat deze beide werelden 
kent: de westerse en de oosterse ge-
neeskunde. Inzicht in beide kan ge-
weldig goede resultaten opleveren. 
Dat was ook bij Janneke het geval. Al 
heel snel kwamen de aanvallen min-
der vaak en als ze kwamen, waren ze 
niet zo hevig meer. Na drie maanden 
waren de aanvallen praktisch weg. Al-
leen vlak voor de menstruatie had ze 
soms nog wat last van lichte hoofdpijn. 
 
Inmiddels komt Janneke af en toe nog 
eens bij me langs, voor een ‘onder-
houdsbehandeling’, zoals ze die noemt. 
Het laatste half jaar heeft ze geen mi-
graine-aanval meer gehad en sinds 
twee maanden heeft ze een nieuwe 
baan. Het gaat haar uitstekend! 

Expositie geïnspireerd door ‘s werelds meest 
bekende Brabander, Vincent van Gogh
Afgelopen vrijdag was er een klein circus tussen het gemeentehuis en onze kinder-
boerderij in. Daar staat een markant gebouw met geschiedenis. Het is mij nog niet 
helemaal duidelijk of Vincent het weefhuis ooit heeft getekend of geschilderd, maar 
daar kom ik als Van Gogh kenner in opleiding nog wel achter. Wie het weet mag mij 
natuurlijk helpen. Toevalligerwijze ben ik in contact gekomen met het Nuenense 
schilderscollectief zichzelf Atelier Nuenen noemend. Met de voorzitter had ik direct 
een zogenaamde click, waarna wij heel soepel samen konden werken. Na mijn avon-
tuur in Zeeland heb ik een zware periode gekend en heeft het lezen van de biografie 
van Vincent bijgedragen aan mijn genezing. Vincent was een kunstenaar die zijn tijd 
vooruit was. Hij werd niet begrepen door de mensen in zijn omgeving, zowel in Bel-
gië, Frankrijk en Engeland als Nederland. Deze geboren Brabander is voor mij de eer-
ste Europese burger. Hij sprak 3 talen, een groot deel van zijn brieven is in het Frans. 
Vincent had naast schilder ook schrijver kunnen worden, en waarschijnlijk had hij 
nog meer talenten. Hij was ook een mensen-mens, heeft al zijn bezittingen weggege-
ven, hij kwam uit een rijke domineesfamilie, heeft eigenlijk nooit hoeven te werken 
en zou prima gepast hebben in een klooster.

Voldoende over Vincent. Wij zijn blij dat hij is gaan schilderen, want daardoor kent de 
gehele wereld ons Nuenen. Ondanks dat hij maar twee jaar in Nuenen heeft mogen 
blijven, omdat hij weggejaagd is en zijn atelierrestanten zijn verbrand, heeft hij zeer 
veel werk nagelaten. Zijn beroemdste werk ‘De Aardappeleters’ is ontstaan in ons 
Nuenen Dwers. Deze man, zijn leven, zijn gedachten zijn voor velen in de wereld een 
houvast en inspriratie. Zo ook voor de 40 amateurschilders die zich verenigd hebben 
in Atelier Nuenen en gezamenlijk een moderne website exploiteren.

Ik was bij de opening en was positief verrast. Een professionele expositie omringd 
door enthousiaste mensen, die allemaal bereid zijn om de inspiratie waarom en 
waardoor zij dit kunstwerk gemaakt hebben uit te leggen. Je voelt hun passie! Dit is 
ook in Den Bosch duidelijk, want niet voor niets kwam VVD gedeputeerde Inge Schül-
ler in haar Vincent van Gogh jurk de formele openingshandeling verrichten. Op de 
achtergrond was er nog iets met een koe. Er liep een Belgisch trekpaard, windmolen 
De Roosdonck gaf een eresalut en een drietal jonge Nuenense ondernemers liet hun 
waardering en interesse voor dit initiatief blijken.
Voor mij wederom een kennismaking met een groepje actieve Nuenenaren waar 
menig buurgemeente jaloers op is. Mensen van Atelier Nuenen ga zo door. Mijn ze-
gen heb je!

De expositie is nog de gehele maand september te bezichtigen, ook voor internatio-
nale bezoekers van het Vincentre. 

Met vriendelijke groeten,
Tom van den Boomen, Vonderrijt 2, Nuenen

Afgelopen donderdagmiddag
Donderdagmiddag 3 september omstreeks 16.00 uur kwam ik ten val op het fietspad 
bij de Hongerman. Drie lieve hulpvaardige mensen (twee dames en een heer) stonden 
plotseling om mij heen. Dat voelde goed. Bedankt voor alles. Bij mij is alles in orde.

 
Groet van Margot Sanderson

Aan alle lezers, schrijvers, dichters en 
klanten van onze dierbare boekhandel 
V.d. Moosdijk
Terugkomende van een korte vakantie lijkt er een bom ingeslagen in Nuenen: de 
Boekhandel v.d. Moosdijk is op slot. In de krant lees ik: ze zijn failliet. Hoe kan dat 
nou? We zijn er toch steeds klant geweest, u en ik en vele anderen. We werden altijd 
perfect en heel vriendelijk geholpen. Ze organiseerden steeds interessante bijeen-
komsten op literair gebied. Moeten we dat allemaal nu missen? Dat kan toch zomaar 
niet?
Ik hoop van harte dat er iemand een goede oplossing kan bedenken zodat we deze 
fijne zaak mogen behouden in Nuenen. We werden altijd met veel deskundigheid 
geholpen en waar vind je dat tegenwoordig nog?
Kan de gemeente daar iets aan doen? Nuenen kan deze deskundige boekhandel niet 
missen.

Op hoop van zegen!
Liane Bredee-van Ginkel, Jac. Catsstraat 28 Nuenen

In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst 
kunnen worden met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.

Ingezonden brieven

zicht heeft. Kom eens langs, dan infor-
meren en adviseren we u graag over de 
vele mogelijkheden die er zijn om hel-
der en ontspannen te kunnen kijken.”

Het 35-jarig jubileum van Oogwereld 
Ton Lips wordt gevierd met veel aan-
biedingen! Bij hen kunt u t/m 19 sep-
tember 2015 terecht voor een gratis 
uitgebreid oogonderzoek. De opto-
metristen van Oogwereld Ton Lips 
kijken naar de gezondheid van uw 
ogen kunnen en onderzoeken daar-
mee ook naar eventuele afwijkingen 
en ziektes. Blijkt hieruit dat u een 
nieuwe bril nodig heeft, dan kunt u in 
deze periode profiteren van een kor-
ting oplopend tot € 150,- op de aan-
schaf van een nieuwe complete bril.
 
Oogwereld Ton Lips, Park 30, Nuenen
tonlips@oogwereld.nl, 
www.oogwereld.nl
 

Scouting Rudyard Kipling is klaar voor   
het nieuwe seizoen en zoekt nieuwe leden

Bevers zijn de jongste leden. Dit zijn 
jongens en meisjes van 5 - 7 jaar. Ze 
leven zich uit in en rond de blokhut op 
zaterdag van 13.30-16.00 uur.
Esta’s is een gemengde groep voor jon-
gens en meisjes van 7-11 jaar. Zij spe-
len in de bossen rond de blokhut, doen 
een speurtocht, bouwen hutten, sto-
ken een kampvuur of blijven een 

nachtje logeren op de blokhut. Zij 
draaien zaterdag van 10.00-12.30 uur.
De Welpen zijn jongens (in overleg 
ook meisjes) van 7-11 jaar. Het thema 
van de Welpen zijn de verhalen uit 
Jungle Book, geschreven door Ru-
dyard Kipling. De Welpen spelen in de 
bossen rond de blokhut, lopen speur-
tochten, timmeren vogelhuisjes en le-

Jeu de Boules kampioen 2015
Op woensdag 19 augustus werd de jaarlijkse bijeenkomst van de Jeu de 
Boulesclub ‘De Elmde’ gehouden waarbij om het kampioenschap werd 
gespeeld.

Hoewel niet alle spelers door omstan-
digheden konden meedoen, werden 
er toch vier ronden gespeeld, alvorens 
de kampioen zijn wedstrijd kon spe-
len tegen de uitdager.

Het leverde een spannende wedstrijd 
op waarbij om elke punt gestreden 
werd met als resultaat dat Jac Clement 
won met 13 tegen 12 punten. Een ver-
diende overwinning van Jac, die uit 
handen van Harrie de Haas de felici-
taties en de wisseltrofee mocht ont-
vangen. Alle leden en supporters be-
loonden hem met een luid applaus.

De toernooileiding kan terugzien op 
een zeer geslaagde dag met mooi weer 
en veel gezelligheid.

Jac Clement (rechts) ontvangt de wissel-
trofee uit handen van Harrie de Haas.

De zomervakantie zit er weer op. Vanaf 12 september maakt Scouting 
Rudyard Kipling zich weer klaar voor een nieuw seizoen bomvol leuke acti-
viteiten. Ook dit jaar zijn ze blij met nieuwe leden. Lijkt het je leuk om op 
zaterdag lekker buiten bezig te zijn én nieuwe vrienden of vriendinnen te 
ontmoeten? Dan ben je welkom om een paar zaterdagen mee te draaien bij 
een van de volgende speltakken:

ren dat samen spelen en ontdekken 
gezellig en leerzaam is. De Welpen 
draaien zaterdag van 13.30- 16.00 uur.
Verkenners en Padvindsters zijn jon-
gens en meisjes in de leeftijd van 11 - 
15 jaar. Bij deze leeftijd gaat het al 
meer over zelfredzaamheid, zorg voor 
de natuur, saamhorigheid. Zelf ovens 
bouwen, grote bosspellen, hiken, 
klimmen en natuurlijk kamperen in 
tenten. Dit is maar een kleine greep 
van hun activiteiten. Zij draaien zater-
dag van 13.30-16.00 uur.
De Explorers is een gemengde groep 
jongens en meiden van 15 - 18 jaar. Zij 
zijn al een stuk zelfstandiger en maken 
de programma’s grotendeels zelf en 
krijgen daarbij begeleiding. Deze spel-
tak zit momenteel vol. Ze zijn daarvoor 
dus niet op zoek naar nieuwe leden.
Scouting kan niet zonder vrijwilligers 
en leiding. Bij Scouting Rudyard Kip-
ling is dit een enthousiaste, betrokken 
club mensen met een groot hart voor 
haar leden. Ook daar hebben ze men-
sen nodig. Houd je van de natuur en 
buiten zijn? Vind je het leuk om kinde-
ren/jongeren wat bij te brengen en sa-
men op zaterdag spannende en uitda-
gende dingen te doen en heb je nog 
wat vrije tijd over? Kijk voor meer in-
formatie op www.rudyardkipling.nl of 
mail naar info@rudyardkipling.nl. Ze 
zijn ook te vinden op facebook: face-
book.com/scoutingrudyardkipling
Of loop op zaterdag eens binnen bij 
blokhut de Hagrid. Er is altijd iemand 
aanwezig om vragen te beantwoorden. 
Je vindt hen aan de Papenvoortse Hei-
de 5B middenin de Nuenense bossen.
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DOEN! KPJ 
Nederwetten  
doet mee 
met  Jan Linders 
sponsor actie
In de periode van maandag 14 sep-
tember tot en met zondag 11 okto-
ber vindt er bij Jan Linders een 
Sponsor Actie plaats. DOEN! KPJ 
Nederwetten mag hier aan mee-
doen! Elke klant krijgt bij het doen 
van boodschappen sponsor mun-
ten. Deze munten kunnen achter de 
kassa gedoneerd worden aan 
DOEN! KPJ Nederwetten. Deze mun-
ten worden omgezet in euro’s voor 
de vereniging!

DOEN KPJ Nederwetten organiseert al 
meer dan 85 jaar gezellige en sportieve 
activiteiten voor Nederwetten en om-
geving. Wekelijks organiseren ze een 
sportavond voor de jeugd en daarnaast 
nog om de maand een leuke sportieve 
activiteit. U kent ze vast wel van het 
jaarlijkse touwtrekken-over-water. 

Het gesponsorde bedrag zal besteed 
worden aan sport-en spelmaterialen 
voor leuke jeugdactiviteiten. Zo kun-
nen ze de contributie laag houden en 
afwisselende activiteiten blijven orga-
niseren! Op zaterdag 26 september 
zullen zij in de winkel aanwezig zijn. 
Ze hopen op een grote opkomst en na-
tuurlijk op veel sponsor munten! 

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

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorgster 
Nuenen

Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger 
Nuenen

Waardig leven en sterven
Waardig leven en sterven wordt een 
belangrijke trend. Waardig sterven 
is een kunst en de dood van je ge-
liefde een goede plek geven een 
nog grotere kunst. Elke dag verliezen  
150 Nederlanders hun partner aan 
de dood. Jaarlijks overlijden er ca. 
136.000 mensen. Schatting is dat 
er jaarlijks 200.000 rouwenden na 
overlijden zijn. (Bron Yarden). Wij 
staan er voor om op een betrokken 
manier bij te dragen aan een per-
soonlijk en waardig afscheid, ook 
omdat dit later zeker kan helpen bij 
de rouwverwerking.

Het veranderende afscheid
Mede door onze multiculturele samen- 
leving verandert ons omgaan met 
de dood. Zo kiezen wij er ook steeds  
vaker voor om in navolging van di-
verse andere culturen onze overleden  
dierbare zelf te wassen en te kleden.  
We laten steeds vaker lampionnen 
op bij een uitvaart, een ritueel dat 
haar oorsprong vindt in Thailand. 
Een enkele keer al vieren we het leven  
in vrolijke kleding, in plaats van dat 
we rouwen in stemmig zwart. 
Yarden Vereniging en Van der Stappen  
Uitvaartverzorging werken actief 
aan het verder doorbreken van het 
taboe rondom de dood. We organi-
seren regelmatig bijeenkomsten met 
onderwerpen als verliesverwerking, 
kinderen en de dood of de vormge-
ving van een uitvaart. 

Trends in leven, sterven en uitvaart 
De gesignaleerde trends in leven, 
sterven en uitvaart zijn:
1 Naar nieuwe spiritualiteit.
2  Naar langer leven en  

vaker euthanasie.
3  Naar afscheid nemen waar en 

hoe we willen.
4 Naar de bucketlist.
5  Naar de op maat gemaakte en  

de doe-het-zelf uitvaart.
6 Naar de duurzame uitvaart.
7  Naar nieuwe vormen van  

lijkbezorging.
8 Naar nieuwe asbestemmingen.
9 Naar creatief met kisten.

Meer weten?
Wilt u meer weten over deze trends 
of over de veranderende benade-
ring van de dood? Neem dan con-
tact op om kosteloos het boekje 
‘Trends in afscheid en herinneren’ 
aan te vragen. Tel 040 286 1383 of 
per mail naar info@vdstappen.nl.

A D V E R T O R I A L

Trends in afscheid en herinneren
Tegenwoordig krijgen geliefden bij het afscheid en de uitvaart steeds 
vaker de aandacht die ze verdienen. De dood is niet langer het taboe, 
dat het jarenlang geweest is. We koesteren steeds meer de momenten 
waarop we onze dierbaren herdenken en hebben meer aandacht voor 
verliesverwerking. In het boekje ‘Trends in afscheid en herinneren’ pleiten 
Ron Bavelaar (directievoorzitter Yarden) en Adjiedj Bakas (‘trendwatcher 
des vaderlands’) ervoor de dood in ons emotionele leven toe te laten, 
na deze decennialang te hebben weggestopt. Ook geeft het boekje een 
overzicht van trends in afscheid nemen anno 2015. Met deze uitgave wil 
Yarden duidelijk maken dat rouwverwerking in de 21e eeuw verstandiger 
kan én moet.

Bijzondere boekpresentatie en 
expositie van oud-Nuenenaar 
Sjef Neijts
Op 12 en 13 september vindt in het molenaarshuis van ‘de Watermolen van 
Opwetten’ een bijzonder evenement plaats. Daar wordt dan het boekje De 
Cirkel Rond gepresenteerd van oud-Nuenenaar Sjef Neijts. Tegelijkertijd 
vindt dan een overzichtstentoonstelling plaats van het vrije werk dat Sjef 
maakte na zijn opleiding, eerst aan de Ambachtsschool en later aan de Aca-
demie voor Industriële Vormgeving in Eindhoven, de voorloper van de hui-
dige Design Academy Eindhoven.

In De Cirkel Rond verhaalt Sjef over 
zijn jeugd in de buurtschap Opwetten 
in de twintiger jaren (zijn geboorte-
huis stond vrijwel tegenover de water-
molen), de oorlogstijd die hij voor een 
deel gedwongen in Duitsland door-
bracht en hoe hij uiteindelijk in Frank-
rijk in het Amerikaanse leger terecht-
kwam waar hij tot in het voorjaar van 
1946 in dienst was. Voor zover bekend 
was Sjef Neijts destijds de enige Nue-
nenaar die als Amerikaans soldaat te-
rugkwam uit de oorlog. In het laatste 
deel van het boekje tenslotte wordt 
ingegaan op zijn ontwikkeling tot en 
met zijn werk als industrieel ontwer-
per bij Philips en het vele vrije werk 
dat hij gedurende zijn leven heeft ge-
maakt. Het geheel schetst een prach-
tig tijdsbeeld van het leven in de twin-
tiger jaren tot midden jaren zestig van 
de vorige eeuw.

Sjef Neijts is de oudste zoon van het 
kwekersechtpaar Herman en Mecheli-
na Neijts uit Nuenen. Zijn vader Her-
man Neijts verwierf destijds al grote 
bekendheid door zijn wetenschappelijk 

opgebouwde collectie vlinders uit de 
hele wereld en het opzetten van dieren. 
Die achtergrond heeft zeker de basis 
gevormd voor de liefde van Sjef voor de 
natuur en is altijd inspiratiebron ge-
weest voor zijn keuzes voor materia-
len, onderwerpen en uiteindelijke ob-
jecten, zowel figuratief als abstract. De 
uitgave van het boekje door de Nue-
nense heemkundekring De Drijehor-
nick en de expositie vallen samen met 
de Nationale Open Monumentendag 
op zondag 13 september. Die heeft dit 
jaar het thema Kunst en Ambacht. Op 
zondag 13 september is er om die re-
den ook een presentatie van de Nue-
nense heemkundekring De Drije Hor-
nick, eveneens op het terrein van de 
Watermolen van Opwetten. De over-
zichtstentoonstelling van Sjef Neijts is 
op 12 en 13 september te zien in het 
molenaarshuis van de Opwettense wa-
termolen aan de Opwettenseweg 201 
in Nuenen. Openingstijden op beide 
dagen: 12.00 tot 17.00 uur. Tevens is er 
dan gelegenheid het boekje aan te 
schaffen tegen de prijs van € 7,95.

Open middag Bliss4Biz: 
Familieopstellingen 
Mario Bunthof uit Nuenen organiseert met haar bedrijf Bliss4Biz een open 
middag op 13 september van 12.00-16.00 uur in het wijkcentrum ’t Brandpunt, 
Biezenlaan 9 te Helmond (Brandevoort). Hier worden verschillende workshops 
gegeven waar mensen kunnen kennismaken met o.a. familieopstellingen.

Een familieopstelling dringt snel door 
tot de kern van een probleem of pa-
troon en kan daardoor vele malen ef-
fectiever zijn dan andere vormen van 
therapie of coaching. Familieopstel-
lingen is een methode die gebruikt 
kan worden door iedereen die zakelijk 
en/of privé vastloopt in terugkerende 
thema’s en patronen, zonder echt te 
weten waardoor. 
Soms leef je onbewust het leven van 
iemand anders. Je wordt de moeder 
van je moeder; je draagt een last voor 
iemand anders in de familie zonder 
dat je dat weet en zonder dat je dat 
wilt. De familieopstellingen van de 
Duitse therapeut Bert Hellinger hel-
pen om inzicht te krijgen in de plek die 
we in onze familie innemen. Veel per-
soonlijke problemen, relatieproble-
men en levensvragen vinden hun wor-
tels in zogenaamde verstrikkingen in 
het familiesysteem.
Familieopstellingen is een methode 
die, zonder veel woorden, ons laat zien 

welke plek we in ons huidige gezin of 
onze familie van herkomst innemen 
en helpen om tot dan toe verborgen of 
half bewuste verbanden te zien én wat 
mogelijke wegen zijn om ons los te 
maken uit deze verstrikkingen. Het is 
geschikt voor mensen die worstelen 
met relaties, met ouders, broers of 
zussen of met kinderen, vragen over 
het leven, over gezondheid, over pa-
tronen die steeds terugkomen, over 
een diep onverklaarbaar verdriet of 
steeds vastlopen in bijvoorbeeld werk-
situaties.

“Vanuit mijn behoefte om mensen te 
helpen ben ik enorm geraakt door het 
fenomeen familieopstellingen en ze-
ker door organisatie opstellingen. Met 
mijn bedrijf Bliss4Biz help ik ook be-
drijven om boven water te krijgen wat 
er onder water speelt. Als helder is 
waar het echt om gaat, vindt transfor-
matie plaats” aldus Mario. Voor meer 
informatie: Tel. 06-11234561.

Schuif even aan tafel bij… Jaap Matser

Wellicht nuttig om aan het begin van 
dit nieuwe seizoen nog maar eens te 
vermelden dat iedereen, lid of geen lid 
van KBO Nuenen, welkom is op deze 
gratis toegankelijke bijeenkomsten.
 
Voor de eerste avond in deze nieuwe 
reeks hebben we Nuenenaar Jaap 
Matser bereid gevonden om aan de 
hand van zijn thematische fotorepor-
tage verslag te komen doen van een 
studiereis die hij met een groep een 
jaar geleden maakte door het land Is-

raël en de bezette gebieden. “Hoe in-
drukwekkend mooi is het land, maar 
hoe lelijk zijn de problemen”, heeft 
Matser aan den lijve ondervonden. 
De studiereis kwam tot stand onder 
meer door gezamenlijke betrokken-
heid van zending- en ontwikkelings-
werkgroepen vanuit de samenwerken-
de Nuenense kerken.
“We hebben daar mensen gesproken 
uit allerlei organisaties en vanuit heel 
verschillende invalshoeken”, aldus Jaap, 
“De verhalen zijn soms schokkend en 

Nuenense Bakkersonderneming 
Schellens start nieuw initiatief
Oud leert jong en jong leert oud. Deze gedachte is al eeuwen oud en groot 
geworden bij de gilden, de bakkersgilden of de slagersgilden. Dit concept 
wordt op dit moment in een nieuw jasje gegoten door de mensen achter 
Atelier Brabant.

Hier gaat het over Nuenen en over een 
gezellige en prettige onderneming na-
melijk Bakkerij Schellens. Dit bedrijf 
heeft twee vestigingen in Nuenen, een 
in het centrum, naast de ABNAMRO 
bank en een in Nuenen zuid in ons 
winkelcentrum KernKwartier, tegen-
over John’s Kitchen. Omdat de tijden 
veranderen en ze mee moeten veran-
deren, hoe moeilijk dat soms ook is, is 
er een nieuwe samenwerking ontstaan 
tussen de twee filialen van Schellens 
Bakeries en een in augustus gestart 
Nuenens bedrijf getiteld Vincent van 
Gogh COFFEE. Dit jonge bedrijf word 
gerund door een familie met veel er-
varing en zij hebben als missie de kof-

fiebeleving te versterken. Iedereen 
kent het normale kopje koffie, maar er 
is veel meer. Met hulp van een andere 
Nuenense ondernemer is een start ge-
maakt en de resultaten van deze start 
kunt u de komende maanden, tot aan 
Kerst, proeven bij Bakkerij Schellens 
in het kernkwartier. Afhankelijk van 
uw mening sturen ze het concept bij 
en zal het wel of niet een blijvertje zijn 
in Nuenen Zuid.
Hierbij nodigen ze u van harte uit om 
een kopje koffie te komen proeven. 

Bakkerij Schellens Nuenen
Vincent van Gogh COFFEE, 
ook Nuenen.

triest, de visie op de geschiedenis van 
het Joods-Palestijnse conflict en op 
mogelijke oplossingsrichtingen lopen 
sterk uiteen.”
 
Joodse jongens worden vermoord, Pa-
lestijnse kinderen komen samen met 
hun vader om, doordat hun huis in 
brand wordt gestoken door een Jood-
se kolonist. Een bizarre metershoge 
muur scheidt vriend en vijand.
 
“Israël is bondgenoot van het vrije 
westen in de strijd binnen het Mid-
den-Oosten, onder andere tegen IS 
met zijn onmenselijke terreur. Maar 
tegelijkertijd lapt de Israëlische rege-
ring allerlei internationale verdragen 
aan zijn laars. Palestijnen lijken steeds 
gevaarlijker te worden, omdat ze niks 
meer te verliezen hebben. Kortom een 
gebied vol tegenstellingen en lastige 
dilemma’s.”
 
Jaap Matser: “Op deze avond wil ik 
mensen niet alleen maar confronteren 
met ellende in dit gebied, maar ook de 
vraag centraal stellen, die ik mezelf 
ook steeds maar stel: Hoe moeten wij 
ons in dit conflict opstellen om iets bij 
te dragen aan een oplossing?”
 
Het belooft weer een boeiende avond 
te worden. Nieuwsgierig gemaakt? 
Zorg dan dat u erbij bent.

Nuenen krijgt een Uitvaarthuis
Vanwege het ontbreken van een plaatselijke opbaarmogelijkheid zijn de 
inwoners van Nuenen altijd afhankelijk geweest van uitvaartcentra in omlig-
gende plaatsen.  Door de komst van een eigen Uitvaarthuis in Nuenen, 
behoort dit binnenkort tot het verleden. Het voormalige kantoorpand van 
Assurantiekantoor Van Liempd aan het Aardappeleterssteegje 3, zal door 
Uitvaartzorg Hans Raaijmakers hiervoor in gebruik genomen gaan worden.

De succesvolle reeks informele KBO lezingen, ondertussen door steeds 
meer bezoekers kortweg aangeduid als ‘de Schuif’, gaat alweer het derde 
seizoen in. Na de korte zomerstop staat de eerste presentatie gepland voor: 
 
Dinsdagavond 15 september, van 19.30 uur tot 21.30 uur, in de KBO zaal 
Het Trefpunt in Het Klooster. 
 

Het pand zal worden ingericht als Uit-
vaarthuis. De komende maanden zal 
er een interne verbouwing plaatsvin-
den waarbij twee opbaarkamers, 
waaronder een 24-uurskamer,  zullen 
worden gerealiseerd. De kamers zul-
len een huiselijke inrichting krijgen 
zodat nabestaanden zich al snel op 
hun gemak zullen voelen bij het af-
scheid nemen van hun dierbare.  De 
bedoeling is dat het Uitvaarthuis ui-
terlijk begin januari 2016 in gebruik 
genomen wordt. Voor meer informa-
tie kijk op: www.hansraaijmakers.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

t/m 30 september
The Vincent Affair 

Nune Ville Berg 24, Nuenen

7 t/m 12 september
Collecte KWF Kankerbestrijding 

afdeling Nuenen c.a. 

Donderdag 10 September
10.15 uur Open les Qi Gong

Scarabee, Mantelmeeuwlaan 10, Nuenen

Vrijdag 11 en zaterdag 12 september
Nationale Nachtvlindernacht
www.nachtvlindernacht.nl

11, 13, en 18 september 
Drie Musketiers 

Openluchttheater te Mariahout.

Vrijdag 11 t/m zondag 13 september
American Car Meeting 

Strandbad Enode, Enodedreef 3, Nuenen

Zaterdag, 12 september
Proefles www.wudangwushu.nl

de Hongerman

Zaterdag, 12 september
10.30-15.00 uur Feelgood familiedag

Dorpsboerderij Weverkeshof

Zaterdag 12 september 
12.00-17.00 uur overzichtstentoonstelling 

van Sjef Neijts 
molenaarshuis Opwettense watermolen, 

Opwettenseweg 201

Zaterdag, 12 september
19.00 uur Receptie jubileum Jan Janssen 

en Henk Verspeek 
kantine van EMK, Wettenseind 14

Zondag 13 september 
12.00-17.00 uur overzichtstentoonstelling 

van Sjef Neijts 
molenaarshuis Opwettense watermolen, 

Opwettenseweg 201

Zondag 13 september 
12.00-16.00 uur Vlooienmarkt 
Stichting Scouting Panta Rhei 

Pastoorsmast 12, Nuenen

Zondag 13 september 
10.00 uur IVN Laarbeek 

Torreven wandeling 
Start bij het begin van de weg 

het Torreven Mariahout 

Zondag 13 september
12.00-17.00 uur Open Monumentendag

Watermolen van Opwetten
Opwettenseweg 203, Nuenen

Zondag 13 september
13.30 Ierse Sessie 
De Weverkeshof

Zondag 13 september
Vanaf 14.00 uur Jeu de boules uitwisseling

Gerwen - Boord
Jeu de boulesbanen Laar Gerwen

Zondag 13 september
14.00-17.00 uur 

‘Parkblaozersevenement’: 
muziekoptreden de Parkblaozers 

en C’est la Vie. Park Nuenen

Zondag 13 september
IVN Nuenen nazomerwandeling 14.00 uur 
Vertrek per fiets vanaf Het Klooster Nuenen
14.30 uur Start wandeling vanaf ‘Piet Ren-

dersbrug’ bij oude toren, Nederwetten

Zondag 13 september
14.30-16.30 uur Optreden 
Muziekgezelschap Petri’A

Jo van Dijkhof

Maandag 14 september 
Vanaf 16.00 uur 

Mee-doe-lessen Dédé Danceballet
Het Klooster

Maandag 14 september
19.30-20.15 uur 

Koorschool, NMK zoekt versterking
Het Klooster

Dinsdagavond 15 september
19.00-22.00 uur Informatieavond 

Modelbouw en Fotografie
Hobbycentrum de Dorpswerkplaats

Dinsdagavond 15 september
19.30-tot 21.30 uur 

Schuif even aan tafel bij… Jaap Matser
KBO zaal Het Trefpunt in Het Klooster.

Kerkberichten

Vrijdag 11 september
20.00 uur Kienen met de KVL Lieshout

Dorpshuis Lieshout

Zaterdag, 12 september
10.00 uur Stompelinde schaaktoernooi 

Pleincollege Nuenen

Zaterdag 12 september 
12.00-16.00 uur Vlooienmarkt 
Stichting Scouting Panta Rhei 

Pastoorsmast 12, Nuenen

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 12 september 18.30 uur: vie-
ring, muzikale omlijsting, voorganger 
pastor W. Kalb.
Zondag 13 september 09.30 uur: vie-
ring, Parochiekoor, voorganger pastor 
W. Kalb.

Misintenties
Zaterdag 12 september 18.30 uur: Ma-
ria van Keulen-van der Velden en 
overleden familieleden; Jan van de 
Ven; Drieka van de Tillaart en familie; 
Pastoor Carel Swinkels; Dina van Nue-
nen-Verberne; overleden familie Roos-
winkel - van Swaaij; Kees en Constant 
van Dongen; ouders Schmitz-Coolen 
en zoon Harry.
Zondag 13 september 09.30 uur: Uit 
dankbaarheid voor 50-jarig huwelijk; 
Pastoor Carel Swinkels; Catharina 
Bollen-Coolen; Tinus Lijten en Sien 
Lijten-de Brouwer; Tonia Reijnders-
Smulders; Marijke Dijkstra-Maassen; 
Mia Steemers-Peters; overleden ou-

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 Eer-
ste Communie. De kosten hiervoor 
zijn € 40,-. Wij vragen u dit bedrag 
deze avond mee te brengen in een en-
veloppe 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

ders Stan en Corry Verheijden-Saris 
en Corry van de Crommert.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Her-
man Lutterman, Vogelsgaarde 12, An-
toon Noten, Oranjestraat 24, Günther 
Schaller, Refelingse Erven 65 en Rieky 
van Rijt, Sleedoornlaan 18. Wij wen-
sen de families en vrienden veel troost 
en sterkte bij het verwerken van dit 
verlies.

In onze parochie zijn gedoopt Sophie 
en Max van Gemert, Molvense Erven 
252, en Madelief van de Donk, Beek-
straat 7. Wij wensen de families van 
harte proficiat en veel geluk.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 13 september 09.30 uur: vie-
ring met volkszang, voorganger pasto-
raal werker J. Deckers.

Misintenties
Stien van Hattem; Janus van Kuijk.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 13 september 11.00 uur: Gil-
deviering met H. Kruisgilde en paro-
chiekoor, voorganger pastoraal werker 
J. Deckers.

Misintenties
Huub van den Oever; Sjef en Lena Sa-
ris-Swinkels; Sjaak Roijakkers vanwe-
ge verjaardag, en overleden ouders, 
broers en zussen.

Mededelingen
Afgelopen zondag is Huub van den 
Oever op 79-jarige leeftijd overleden. 
Uitvaart is op vrijdag 11 september 
om 11.30 uur te Gerwen.
Wij wensen de familie en vrienden 
veel sterkte toe bij het verwerken van 
dit verlies.

De extra collecte van afgelopen zon-
dag 30 augustus voor de MIVA heeft 
€ 162,82 opgeleverd. Met dank aan de 
gulle gevers.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen 
Op zondag 13 september is er geen 
dienst in De Regenboog. We hebben 
dan de startzondag voor het nieuwe 

seizoen. Het gebeurt in de tuin van de 
fam. V.d. Grinten aan de Boord 37, 
maar bij slecht weer in De Regenboog. 
De dienst begint om 10.00 uur. We 
collecteren voor JOP, het landelijk 
jeugdwerk van de PKN. Elke donder-
dag is er Open Huis tussen 10.00 en 
12.00 uur, waar iedereen welkom is 
voor koffie en ontmoeting met ande-
ren. U kunt zo binnenlopen. Elke dins-
dag is er inloopspreekuur van de beide 
pastores tussen 16.00 en 17.30 uur.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

Donderdag 10 sept. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Nicolaas van To-
lentino, belijder. 
Vrijdag 11 sept. 07.15 uur H. Mis, ge-
dachtenis van H. Protius en Hyancin-
thus, martelaren. 
Zaterdag 12 sept. 08.30 uur H. Mis, 
Feest van de H. Naam van Maria; 
10.00 uur Godsdienstlessen. 
Zondag 13 sept. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, 16de zondag na Pinksteren. 
Maandag 14 sept. 18.30 uur H. Mis, 
Kruisverheffing. 
Dinsdag 15 sept. 18.30 uur H. Mis, 
Feest van Onze Lieve Vrouw-van-Ze-
ven-Smarten; gedachtenis van H. Ni-
codemes, martelaar. 
Woensdag 16 sept. 07.15 uur H. Mis, 
H. Cornelius, paus, en Cyprianus, bis-
schop en martelaar; gedachtenis van 
H. Eufemia, Lucia en Geminianus, 
martelaren. 

Toen kwam die onverwachte dag,
de dag dat de stilte kwam.

Met verdriet, maar vervuld van mooie en fijne herinneringen, hebben wij 
afscheid moeten nemen van onze lieve moeder, trotse oma en oma-oma

Jannie Kruijswijk-van Eijden
weduwe van

Harry Kruijswijk
Zij overleed in de leeftijd van 79 jaar.

Kinderen
Kleinkinderen 
Achterkleinkinderen

Nuenen, 27 augustus 2015

De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Met alle liefde hebben we losgelaten.

De alzheimer heeft onze wegen al doen scheiden, maar nu is ook, voorzien 
van de H. Sacramenten mijn man, onze vader en opa van ons heen gegaan

Huub van den Oever
(Hubertus Maria)

echtgenoot van

Nolda van den Oever-Raaijmakers

Hij overleed in de leeftijd van 79 jaar.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

6 september 2015
Correspondentieadres: Vincent van Goghstraat 203, 5671 DT Nuenen

De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 11 september om 
11.30 uur in de parochiekerk Sint Clemens, Heuvel 15 te Gerwen, waarna 
aansluitend de crematieplechtigheid volgt in de aula van crematorium 
Berkendonk, Meanderlaan 1 te Helmond.

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

Laatste weken    
The Vincent Affair

Toegang nu met 
50% korting
Steeds voorgenomen om The Vin-
cent Affair te bezoeken en het elke 
keer toch weer uitstellen? Een zeer 
bekend verschijnsel. Nu kan het 
nog. Tot 1 oktober is The Vincent 
Affair in het pand Nune Ville open. 
Kom dus langs! 

Na 1 oktober wordt The Vincent Af-
fair afgebroken en komt nooit meer 
terug. Om uw bezoek aantrekkelijker 
te maken krijgt u 50% korting op de 
toegangsprijs. Vanaf 8 september be-
taalt u € 3,- per persoon. Bijna gratis. 
Stel uw bezoek niet langer uit, kom 
langs in de maand september.
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Hockeyclub Nuenen neemt 
haar nieuwe waterveld 
officieel in gebruik!
Het was een langgekoesterde wens, het zandveld B waarvan de mat aan 
vervanging toewas, te vervangen door een (vol) waterveld.

Dankzij de inspanningen van velen 
binnen de club en bij de Gemeente 
Nuenen, is tijdens de afgelopen zo-
mervakantie een geweldige klus ge-
klaard en is er vanaf nu de beschikking 
over een waterveld.
Tijdens het weekend van 5 en 6 sep-
tember werd met alle hockeyers, le-
den, en ereleden van de club de offi-
ciële ingebruikname van het nieuwe 
waterveld gevierd. Op zaterdag maak-
ten de allerkleinsten van de club hun 
eerste stappen op het waterveld. Zij 
vierden dat met een training, een cli-

nic van onze eerste dames- en heren-
team en een ‘ballonnenwedstrijd’.
Op zondag viel die eer te beurt aan alle 
seniorenteams die in onderlinge wed-
strijden konden ervaren ‘hoe het hoc-
keyt op vol water’.
Uiteindelijk was het Wethouder Joep 
Pernot, die met het inslaan van de eer-
ste wedstrijdbal van de openingswed-
strijd van heren 1, de officiële handeling 
verrichtte. De velden en de accommo-
datie van HC Nuenen liggen er prachtig 
bij om het nieuwe hockeyseizoen met 
veel vertrouwen tegemoet te gaan.

Winter programma Lieshoutse Renners
Het winterprogramma van de supportersclub ‘De Lieshoutse Wielrenners’ 
is bekend. Vanaf 1978 is de Lieshoutse vereniging actief binnen het veldrit-
gebeuren.

Receptie 
jubilarissen   
EMK
Op zaterdag 12 september is er van-
af 19.00 uur een receptie bij voetbal-
vereniging EMK. Jan Janssen en 
Henk Verspeek zijn dan 50 jaar actief 
lid bij de club. Iedereen die de jubila-
rissen wil feliciteren, is welkom in de 
kantine van EMK, Wettenseind 14.

Kunstgras RKSV 
Nuenen ingewijd
Met een wedstrijd tussen Nuenen C1 
en Nuenen B2 is afgelopen zondag-
middag 6 september het nieuwe 
kunstgras hoofdveld officieel in ge-
bruik genomen. De wedstrijd begon 
na een openingswoord van wethouder 
Joep Pernot en het uitrollen van het 
clublogo dat nog in het kunstgras ver-
werkt zal worden. Ook werden de di-
verse mensen, die zich belangeloos 
hebben ingezet voor de totstandko-
ming van dit mooie veld uitgebreid in 
het zonnetje gezet.
De wedstrijd C1 - B2 werd een zeer 
spannende. Beide teams bleken aan el-
kaar gewaagd en hadden het vizier op 
winnen gezet. Het werd uiteindelijk de 
C1 die met 2-1 de overwinning bin-
nenhaalde. Het ruim aanwezige pu-
bliek genoot van deze mooie wedstrijd 
en het kunstgras bleek erg prettig be-
speelbaar.
Na afloop van de wedstrijd Nuenen1 - 
Goes1 werd er in de kantine nog het 
glas geheven op een mooi speelsei-
zoen op onder andere het kunstgras-
veld. Het werd een heel gezellig feestje 
dat tot ruim in de avond duurde.

Kienen met   
de KVL Lieshout
Op 11 september wordt er weer ge-
kiend. Er zijn mooie prijzen en een 
jackpot. Er is ook een loterij met vlees-
prijzen. Zaal open 19.00 uur, aanvang 
kienen 20.00 uur. Dorpshuis, aan de 
Grotenhof in Lieshout. De avond is 
voor iedereen.

Jaar opening Wudang Wushu
Aanstaande zaterdag 12 september opent Wudang Wushu school of mar-
tial arts, na de zomerstop, weer zijn deuren voor seizoen 2015 - 2016. Om 
dat te vieren wordt naast leden, iedereen die geïnteresseerd is in Kung Fu 
of Tai Chi uitgenodigd een les mee te draaien.

Zowel Kung Fu als Tai Chi worden in 
China al eeuwen lang beoefend om de 
gezondheid te bevorderen. In de lessen 
maakt u kennis met beproefde oefenin-
gen en vormen en zult u snel merken 
hoe deze uw flexibiliteit, balans en co-
ordinatie verbeteren. Maar behalve fy-
sieke voordelen hebben de Chinese be-
wegingskunsten ook een intern aspect. 
Dat kan ook niet anders want voor de 
Chinese geneeskunde zijn lichaam en 
geest een holistisch geheel. Zowel in de 
lessen Kung Fu als Tai Chi zult u leren 
een innerlijke stilte te vinden die u ook 
buiten de lessen met u mee draagt. Bent 
u vooral geïnteresseerd in de medita-
tieve aspecten van de interne krijgs-

kunsten dan is Tai Chi wat voor u. Bent 
u meer geïnteresseerd in een intensieve 
work-out, kom dan een keer langs voor 
een proefles Kung Fu. Er zijn Kung Fu 
lessen voor volwassenen en voor jeugd. 
Bij voldoende interesse is er ook de mo-
gelijkheid een Qigong & Meditatie klas 
te starten. Balans en gezondheid zijn 
hard werken maar de beloning is groot. 
Hebt u interesse dan bent u van harte 
welkom voor een proefles op zaterdag 
12 september bij de Hongerman. 
Tai Chi 10.45 - 11.45
Jeugd Kung Fu 14.00 - 15.00
Kung Fu 15.30 - 16.30
Voor meer informatie: 
www.wudangwushu.nl

7e Vincentwandeling in Nuenen

Ouders, opa’s en oma’s kunnen met 
hun (klein)kinderen op een speelse 
manier de natuur in de mooie omge-
ving van Nuenen ontdekken en ver-
kennen. Onder de deelnemende kin-
deren wordt er een prijs verloot. De 

gezinswandeling is echter niet geschikt 
voor kinderwagens, rolstoelen, enz.

Steeds meer mensen krijgen de smaak 
van het wandelen te pakken en daar 
hoort natuurlijk het ontdekken van de 

Stijldansen en salsa in Nuenen
Dansschool Hellendoorn start in september weer bij Café zaal René, in de 
Parkstraat te Nuenen (bij het Park), met Stijldansen en salsa voor jong en 
oud. De gezelligste dansschool van Brabant is 70 jaar jong en heeft weer 
een uitgebreid dansaanbod voor jong en oud van 5 (jongste) tot 87 jaar 
(oudste leerling).

Eén van de wedstrijddansers Maarten en 
Ashley.

3 generaties van dansleraren staan ga-
rant voor de nieuwste trends maar na-
tuurlijk ook voor de traditionele dan-
sen, waarbij een gezellig avondje uit 
centraal staat. Of het nu gaat om Stijl-
dansen, Salsa, Rock and Roll, Hustle, 
Swingsolution, Breakdance, Hip hop, 
Streetdance, of Zumba, voor ieder wat 
wils. De lessen worden verzorgd in: 
Helmond: Mierlo-hout, Mierlo, Nue-
nen en Someren. Met wekelijks gezel-
lige dansavonden om het geleerde in 
praktijk te brengen of gewoon lekker 
te dansen (ook voor niet leden, vraag 
het dansboekje aan).

Wil je dansen als sport beoefenen, dat 
kan ook, dansschool Hellendoorn is 
aangesloten bij alle grote wedstrijd-
bonden, zowel voor ballroom en latin 
als streetdance en hip hop. Gezien de 
vele 1ste plaatsen een goede keus. 
Ben je verhinderd, je kunt de hele 
maand september nog instromen.
Lessen zijn er op alle dagen van de 
week, ook in het eigen danscentrum te 
Someren. Met een Speciale club voor 
mensen met autisme.
NIEUW is swingsolution en Hustle; 
dansen op een vierkante meter bij-
voorbeeld kroegswing en disco- fox, 
dansen op de hedendaagse muziek, 
ideaal voor elk feestje…

Dansen wanneer het U uitkomt
Ze verzorgen danslessen op alle dagen 
van de week, waardoor u geen dansles 
hoeft te missen. Bij voorbeeld bij on-
regelmatige diensten. U zit niet vast 
aan een bepaalde dag en er zijn gratis 
inhaal lessen.
Geen Partner? Dansschool Hellen-
doorn heeft inmiddels een reputatie 
op het gebied van alleengaanden 
dansclubs!

Buurtfeest verenigingen, Bedrijven, 
Scholen, Vrijgezellenfeesten of andere 
groepen die een leuke workshop wil-
len zoals Salsa, Night fever, Rock and 
Roll, Stijldansen, Zumba, etc. kunnen 
op locatie of in de dansschool terecht.
Ook privé les of een trouwcursus be-
hoort tot de mogelijkheden.
Dansschool Hellendoorn hoopt u te 
mogen begroeten bij de grootste en 
gezelligste dansschool van Brabant. 
Voor aanmeldingen en info (lestijden) 
kunt u bellen naar W. Hellendoorn, 
06-55140501 of kijk voor het complete 
programma op de website:
www.dansschoolhellendoorn.nl

Nieuw:

Klassiek ballet in Nuenen
Vanaf volgende week gaat DéDé Danceballet starten met klassieke ballet-
lessen in Nuenen. De lessen worden gegeven in de prachtige spiegelzaal in 
Het Klooster (Park 1 te Nuenen).

De les van een uur bestaat uit verschil-
lende klassieke oefeningen. Deze wor-
den uitgevoerd aan de barre, in het mid-
den van de zaal en over de diagonaal. 
Daarna is het tijd om een klassieke cho-
reografie aan te leren. Iedere 13 weken 
wordt er gewerkt met een nieuw lespro-
gramma, en iedere 13 weken wordt er 
dus een nieuwe choreografie aangebo-
den. Uiteraard wordt het lesprogramma 
aangepast per leeftijdscategorie.

Om kennis te maken met de klassieke 
lessen is er volgende week de moge-
lijkheid om gratis en vrijblijvend de 

MEE-DOE-LESSEN te volgen. Deze 
lessen zijn op maandag 14 september 
en donderdag 17 september van 16.00 
uur tot 17.00 uur voor de leeftijd van 5 
t/m 9 jaar en van 17.00 uur tot 18.00 
uur voor de leeftijd van 10 t/m 14 jaar. 
Ook zal er een groep gaan starten in 
de leeftijd van 15 t/m 25 jaar (dag en 
tijd wordt bepaald n.a.v. de voorkeur 
van de leerlingen).
Bij interesse kunt u contact opnemen 
met DéDé Danceballet via 040-
2544052 of via info@dededanceballet.
nl of dans lekker mee met de MEE-
DOE-LESSEN!

natuur in en rond Nuenen bij. Dit jaar-
lijks terugkerende sportieve evene-
ment met altijd bezoekers uit geheel 
Nederland en zelfs uit België, wil het 
WandelSportVereniging Nuenen ook 
graag extra onder de aandacht brengen 
van wandelaars uit onze eigen regio.

De tochten met start en eindpunt in 
Nederwetten, voeren ons door het 
reeds genoemde Dommeldal, maar 
ook door natuurgebieden als de Ru-
weeuwsels, de Mosbulten en ook rond 
de Karpendonkse plas. U kunt kiezen 
uit routes met afstanden van 5 km tot 
ca. 35 km in diverse combinaties. Star-
ten vanaf 07.30 uur tot 14.00 uur. In-
schrijving € 2,50 per persoon (bonds-
leden € 2,-), kinderen gratis. U krijgt 
een duidelijke routebeschrijving met 
tussenafstanden mee en alle routes 
zijn ook uitgepijld. Zowel op de start-
plek / eindpunt als ook bij de rustpun-
ten onderweg, zijn tegen schappelijke 
prijzen eten en drinken verkrijgbaar, 
zoals uit de tijd van Vincent van Gogh. 
(dat laatste niet bij ‘de Krakenburg’).

Lekker er even tussenuit, frisse lucht 
opsnuiven en na afloop de gelopen 
routes en de belevenissen van onder-
weg nog eens doorpraten onder het 
genot van een hapje en een drankje. Er 
wordt gezorgd voor een gezellig en 
passend achtergrond muziekske, zo-
dat u met een voldaan gevoel weer 
huiswaarts kunt gaan.
Kunt u niet deelnemen aan deze Vin-
centwandeling maar houdt u wel van 
wandelen? Loop dan gerust een keer 
vrijblijvend mee met onze wekelijkse 
wandelingen van Wandelsportvereni-
ging Nuenen. 

Voor o.a. informatie over de Vin-
centwandeling op 27 september belt u 
06-55 34 38 30 of gaat u naar de web-
site www.wsvnuenen.nl

NIEUW: De startplek is dit jaar, Dorpshuis ‘de Koppelaar’ aan de Koppel 5, 
5674 NW te Nederwetten. NIEUW: De routes lopen nu ook door het erg 
mooie Dommeldal, ook over Eindhovens gebied. NIEUW: Een gezinswan-
deling van ca. 5 kilometer als foto-zoek-tocht.

Zondag 27 september staat voor de 
11de  keer een veldtoertocht op het 
programma. Twee tochten worden in 
de directe omgeving van Lieshout uit-
gezet: een van 25 en een van 45 kilo-
meter. Een ieder kan hieraan deelne-
men.
Zondag 15 november 2015 wordt de 
36e Bavaria-veldrit van Lieshout geor-

ganiseerd en alle categorieën die de 
KNWU kent, doen hieraan mee. Om 
11.00 uur is de eerste start.
Zondag 6 december 2015 is de 36e 
jeugdveldrit van Lieshout en dan ko-
men licentiehouders van 8 tot en met 
14 jaar aan het vertrek. 
Meer info op:
www.lieshoutsewielrenners.nl

Hockey
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Badminton

WaterpoloVoetbal

VOETBAL

EMK 
Zaterdag 12 september 
Wilhelmina Boys VE1 - EMK VE1  16 30 
Zondag 13 september 
Oirschot Vooruit 1 - EMK 1      14 30 
Brabantia 3 - EMK 2             11 00 
EMK 3 - Nuenen 5              11 00 
EMK 4 - Nuenen 6              11 00 
EMK 5 - FC Eindhoven AV 2     11 00 
Unitas’59 7 - EMK 6             12 00 
Braakhuizen 8 - EMK 7          13 00 
 
RKGSV Gerwen 
Zaterdag 12 september 
RKGSV Vet 1 - Braakhuizen Vet 1  16 00 
Zondag 13 september  
S V  Brandevoort 1 - RKGSV 1    14 30 
DOSL 2 - RKGSV 2               12 00 
Nuenen 9 - RKGSV 3            14 00 
RKGSV 4 - SDO’39 3                       11 00 
RKGSV VR 1 - Acht VR 1         11 00 

RKSV Nuenen 
Zondag 13 september 
SC ‘t Zand 1 - Nuenen 1         14 30 
JEKA 2 - Nuenen 2              11 30 
Nuenen 3 - RPC 3               12 00 
Nuenen 4 - EFC 3               12 00 
EMK 3 - Nuenen 5              11 00  
EMK 4 - Nuenen 6              11 00 
Nuenen 7 - WODAN 6          14 00 
Tivoli 2 - Nuenen 8             11 00 
Nuenen 9 - RKGSV 3            14 00 
Marvilde 6 - Nuenen 10         12 00 
Nuenen 11 - Dommelen 7      10 00 
Nuenen VR1 - Woezik VR1       12 00 
Unitas’59 VR1 - Nuenen VR3    10 00 
 
RKVV Nederwetten 
Zaterdag 12 september 
Vet  Wilhelmina Boys - Nederwetten  16 30 
Zondag 13 september 
Nederwetten 1 - Mulo 1        14 30 
Netersel 3 - Nederwetten 2     10 30 
Nederwetten 3 - De Bocht 4    10 00 
Nederwetten 4 - Sterksel 2      11 00 
Heeze Da1 - Nederwetten Da1 12 00 
SBC Da1 - Nederwetten Da2    12 00 

KORFBAL

NKV
Zondag 13 september
NKV 1 - BMC 1                     14 30
NKV 2 - DOT                       13 00

Supportersclub RKSV  
Nuenen bestaat 30 jaar
Op 14 september is het 30 jaar geleden dat de supportersclub van de RKSV 
Nuenen het levenslicht zag, het bestuur wil dit niet ongemerkt voorbij 
laten gaan en gaat dit vieren op zaterdag 19 september a.s. Vanaf 20.00 uur 
zijn alle leden en genodigden van de supportersclub van harte welkom in 
clublokaal ‘OUDE LANDEN’ De avond zal muzikaal worden opgeluisterd 
door het bekende trio ‘PUNT & L’ uit Gerwen.

De supportersclub van de RKSV Nue-
nen is goed geïntegreerd binnen de 
voetbalclub. Op 14 september 1985 
werd in de kantine van het toenmalig 
sportpark ‘De Luistruik’ onder voor-
zitterschap van Henny van Keulen de 
supportersclub opgericht. Tijdens de 
oprichtingvergadering waren 15 tot 20 
belangstellenden aanwezig. De toen-
malige voorzitter Charles van Engelen 
juichte het initiatief toe en hoopte op 
een succesvolle samenwerking met 
het hoofdbestuur.
De activiteiten in het begin bestonden 
uit een vragenlijst door een willekeu-
rige supporter in te laten vullen. Ook 
kon men wekelijks een gokje wagen 
om het reserve getal van de lotto te ra-
den. In de herfst werd een dropping of 
voetspeurtocht georganiseerd. Op de 
zondagen tijdens de winterstop kon er 
worden gerikt of gejokerd, ook voor 
het welslagen van diverse evenemen-
ten werd een beroep op de suppor-
tersclub gedaan.

Door de jaren heen zijn de doelstellin-
gen en activiteiten veranderd. De be-
langrijkste bronnen van inkomsten 
zijn de contributie van de leden en de 
opbrengsten uit de rikavonden die elk 
jaar in de periode oktober tot april 
worden gehouden. De contributie die 
wordt betaald is minimaal € 10.- per 
persoon Uiteraard mag men een gro-
tere bijdrage doen, het aantal leden per 
jaar is gemiddeld tussen de 180 en 200 
personen. De andere bron van inkom-
sten zijn zonder twijfel de rikavonden. 
In de kantine van de RKSV hangt dan 
een gezellige sfeer waarbij de spanning 
niet zelden tot grote hoogte oploopt, 
gemiddeld word er dan aan 10 tafels 
een gooi naar de hoofdprijs gedaan.

Doelstelling.
De doelstellingen zijn om binnen de 
mogelijkheden van de financiële positie 
van de supportersclub een bijdrage te 
leveren aan zowel de jeugd (toekomst 
RKSV Nuenen) als de overige geledin-
gen binnen de vereniging. Bijvoorbeeld 
aan de senioren teams die een kampi-
oenschap behalen, worden een aantal 
consumptiebonnen beschikbaar ge-
steld. Voor het vaandelteam zowel he-
ren als dames en de selectieteams van 
de jeugd wordt incidenteel voor de bus-
reizen bij uitwedstrijden een bijdrage 
geleverd. Ook onvoorziene bijdragen 
ten behoeve van speciale gebeurtenis-
sen voor senioren en jeugd zijn opgeno-
men in de begroting. Aan de spelers/
speelsters van een jeugdteam die het 
kampioenschap behalen, wordt een 
blijvend aandenken geschonken. Uit-
reiking hiervan vind plaats tijdens de 
kampioenendag, tevens vindt dan ook 
het Pascal Deen penalty toernooi 
plaats.
Ook wordt er vaak aan de bestuursle-
den gevraagd om mee te denken of 
mee te organiseren dan wel mee te 
helpen met clubactiviteiten zoals 
nieuwjaarsreceptie of de vrijwilligers-
avond. En zeker niet te vergeten het 
verstrekken van de groen witte das bij 
bijzondere gelegenheden zoals de ver-
kiezing van groen-witter van het jaar.
Om bovengenoemde activiteiten te 
kunnen voortzetten, zijn wij afhanke-
lijk van uw financiële steun. Ieder be-
drag is van harte welkom. 

Het bestuur van de supportersclub 
RKSV Nuenen bestaat uit:
Antoon Hurkmans Voorzitter, John 
van den Elsen Secretaris, Hans de 
Vries Penningmeester.

EMK - Hilvaria 1-1
Door Jacques Ribot

EMK begon dit seizoen de eerste wedstrijd in de 3e klasse tegen Hilvaria, een 
team dat via de nacompetitie promotie naar de 3e klasse afdwong. In het begin 
van de eerste helft liet Hilvaria zien dat het over een snelle voorhoede beschikte. 
In de 15e minuut was er de eerste kans voor Hilvaria, maar de bal ging naast het 
EMK doel. In de 30e minuut kwam EMK op een 1-0 voorsprong toen Giel van 
Korven een vrije trap voor EMK bij de 2e paal binnen kopte. De voorsprong voor 
EMK was van korte duur. In de 38e minuut was er een snelle aanval over links 
van Hilvaria. De voorzet vanaf links werd door de spits prima binnen gekopt. Na 
rust waren de eerste kleine kansjes voor Hilvaria. Met het inbrengen van Tom 
van Elst aan EMK zijde kantelde de wedstrijd. In de 73e minuut verdween een 
schot van Tommie van Elst op de lat van Hilvaria. De doelman stond aan de 
grond genageld. De druk van EMK op de tegenstander werd steeds groter. He-
laas voor EMK kwam men niet verder dan een kans voor Rick Slaats in de 83e 
minuut, maar zijn schot ging voorlangs het doel.

RKSV Nuenen - VV Goes 2-0 
Door John van den Elsen

Afgelopen zondag werd het hoofdveld officieel geopend. Jammer genoeg 
mocht RKSV Nuenen tegen VV Goes niet op het spiksplinternieuwe veld 
worden gespeeld. 

Doelpunt door Giel van Korven.

Wel werd de eerste wedstrijd van het 
seizoen in tenues gespeeld met daarop 
de nieuwe hoofdsponsor van Nuenen, 
Veldsink Adviesgroep.
Om 13.38 uur gaf scheidsrechter me-
vrouw Peeters het startschot voor de 
eerste partij van de Groen-witten in 
het seizoen 2015-2016. Al na 10 minu-
ten mochten de supporters van de 
thuisclub juichen. Een goede loopac-
tie van Max Verkuijl werd besloten 
met een puike pass op Yevghenny 
Marceli die in volle ren een pracht 
voorzet afleverde. Sjaak Egmond 
stond op de juiste plaats om af te ron-
den, 1-0 voor Nuenen. Goes probeer-
de de bakens te verzetten maar werd 
niet echt gevaarlijk. Integendeel. Hal-
verwege de eerste helft brak Nuenen 
weer door de Zeeuwse defensie. Noël 
Jansen toog met rasse schreden rich-

ting de ‘zestien’ en bracht wederom 
Sjaak Egmond in stelling. Uiterst koel-
bloedig verdubbelde hij de score, 2-0.
Kort hierna kreeg ook Yev nog een 
goede kans maar zijn lob werd net 
voor de doellijn tot corner gekopt 
door een Goes verdediger. De hoek-
schop leverde niets op en zo brak de 
pauze aan met een 2-0 stand.
In de tweede helft leek het dat VV Goes 
iets meer tegengas bood. Dit resulteer-
de niet in doelrijpe kansen en werd na 
de ingreep van trainer Miguel van den 
Dungen in de 69ste minuut ongedaan 
gemaakt. Na een dubbele wissel kwa-
men Luuk Tielemans en Ron Jansen als 
“verse” krachten in het Nuenen-team. 
Het was gedaan met de optische meer-
derheid van de gasten en Nuenen kreeg 
weer de overhand. De kansen voor 

Verdediger Davy van Bokhoven in de aanval (foto: John van den Elsen).

Nuenen werden echter niet in een ho-
gere score uitgedrukt. In de 72ste mi-
nuut krijgt Sander Egmond een uitgele-
zen kans de score op te voeren. Vrij 
voor de keeper ziet hij zijn schuiver aan 
de verkeerde kant van de paal eindigen. 
Zo’n tien minuten voor het einde zet in-
valler Ron Jansen voor op naamgenoot 
Noël die zijn poging over het doel ziet 
verdwijnen. In de 90ste minuut van de 
officiële speeltijd pareert de doelman 
van Goes een inzet van Luuk Tielemans 
die hierna door de aanstormende Ron 
Jansen in doel wordt gewerkt. Op aan-
geven van de assistent scheidsrechter, 
wordt het doelpunt afgekeurd. 

Aanstaande zondag staat voor Nue-
nen een uitduel op het programma. 
Het Tilburgse SC ’t Zand is gastheer.

Fiducia - Nederwetten 6-1
 
Door Leo Evers
 
Deze competitie voert ons naar oorden waar we in een ver verleden ook onze 
wedstrijden speelden. Dit keer ging het naar Fiducia in De Rips. In de 6e 
minuut kwam de thuisploeg op een 1-0 voorsprong door Pieter Ploegmakers 
die de bal na een scherpe voorzet van de rechterflank kon binnentikken. 

Nederwetten nam daarop het initia-
tief op zoek naar de gelijkmaker. In de 
20e minuut werd een mooie steekbal 
van Chris van de Biggelaar naar Rick 
van Lieshout gespeeld die zijn inzet 
gekeerd zag worden door de keeper 
van Fiducia. De daarop volgende cor-
ner werd binnengekopt door John van 
der Velden 1-1.
Nederwetten had een veldoverwicht 
maar koos niet altijd voor de meest ge-
makkelijke of voor de hand liggende 
oplossingen. In de 34e minuut was er 
pech voor Nederwetten nadat een 
schot van Toon van Rooij op de paal 
belande. We leken op de rust af te ste-
venen met een gelijk spel maar in de 
42e minuut was het weer Pieter Ploeg-
makers die het net wist te vinden na 
een splijtende pass van zijn aanvoer-
der. 2-1. Drie minuten later werd het 

zelfs 3-1 door Toon van Zeeland die 
geheel vrij op rechts kon doorgaan en 
keeper Thoonen het nakijken gaf. 
Nederwetten ging in de tweede helft 
volop in de aanval. Een schot van Bart 
Sengers ging net langs het doel. Hard 
werken kon de ploeg uit Nederwetten 
niet worden ontzegd, maar het was 
niet altijd even efficiënt en er werd 
veel balverlies geleden. Fiducia pakte 
het slimmer aan. Via snelle counters 
werd er nog gescoord door Jordy Pee-
ters, Wim van de Berg en maakte Pie-
ter Ploegmakers nog z'n derde doel-
punt. Eindstand dus 6-1. Ondanks 
deze nederlaag werd er na afloop door 
het team nog genoten van een heerlij-
ke BBQ die prima verzorgd was door 
Peter Thoonen en zijn vrouw. Volgen-
de week speelt Nederwetten de thuis-
wedstrijd tegen MULO.

Inloopavonden bij 
Badminton Club 
Lieshout 
Zin in Badminton? Kom dan naar één 
van de twee inloopavonden van Bad-
minton Club Lieshout. Op woensdag 
16 september houdt deze vereniging 
een eerste inloopavond. Op 23 septem-
ber is de tweede. In sporthal ‘De Klum-
per’ zijn alle geïnteresseerden welkom: 
jeugd vanaf 6/7 jaar om 18.30 uur, juni-
oren vanaf ca. 15/16 jaar vanaf 20.00 
uur en senioren (vanaf ca. 18 jaar) ook 
vanaf 20.00 uur. Dankzij de ondersteu-
ning van de Rabobank Peel Noord kun-
nen alle geïnteresseerden gratis mee-
spelen op deze inloopavonden.

ZP&V Nuenen waterpolo 
Heren 1 komt nog veel tekort 
Afgelopen weekend speelde zowat de hele Nuenense waterpolo vereni-
ging een toernooi in Gelderland. Het eerste herenteam maakte er nog niet 
veel van. Het eerste heren team van Nuenen werd vorig jaar teleurstellend 
derde in de competitie; geen promotie. Drie spelers verlieten het team. 

Na een jaar het 1e team als keeper ge-
diend te hebben gaat Geert Pulles weer 
in het tweede spelen. De gebroeders 
Stijn en Bram Vermeulen vertrokken 
respectievelijk naar Amsterdam en 
Utrecht voor werk en studie. Gelukkig 
wist Nuenen vier nieuwe spelers aan te 
trekken; twee jeugdige talenten en twee 
ervaren spelers waaronder een keeper. 

Toch had Nuenen geen kans tegen een 
1e divisie team uit Antwerpen en een 
nationaal jeugdteam uit Leiden. De af-
wezigheid van drie selectiespelers kon 
dit verschil niet verklaren. Te weinig 
trainingsuren mogelijk wel. Wellicht 
dat het volgende toernooi in Breda 
weer beter gaat. Dat zal wel moeten om 
de kampioensaspiraties waar te maken.

De Nuenense aanvoerder Dirk Bothof wordt fel op de huid gezeten.



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

Opwettenseweg 81, Nuenen, Tel. 040-2840013

WWW.BEDDENSPECIALISTNUENEN.NL

Sandra, Stijn en Ans, 
de slaapspecialisten van Stijn’s Slaapstudio

heten u van harte welkom!

Ziet u door de bomen het bos niet meer? Heeft u het gevoel niet 
serieus genomen te worden door de betreffende verkoper en/of 

winkel? Wordt u een bepaald bed opgedrongen? 

Kom dan naar Stijn’s Slaapstudio! 
Van maandag t/m zaterdag van 9.30 tot 17.30 uur krijgt u bij ons persoonlijk en deskundig 

advies. Onder het genot van een kop koffie of thee kijken we samen wat voor u de beste 
slaapoplossing is en het parkeren voor de deur is gratis! Twijfelt u, kies dan voor onze 

Slaapgarantie zodat u gegarandeerd géén kat in de zak koopt.

Collectie; matrassen, boxsprings, (deelbare) ledikanten, 
verstelbare bodems, waterbedden, bedtextiel etc.
Merken; Pullman, Eastborn, Mline, Matrair, Clima Comfort, 
Carpe Diem, Silvana, Bella Donna etc. SLAAPSPECIALIST

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

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

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

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.

www.bezorgers.nl

 
 

 
 

BEZORGERS GEZOCHT!
STARTPREMIE € 100,-

   
  
  
  
  

     

Meld je aan via de site!

*min. leeftijd: 15 jaar, legitimatie verplicht,  ** na drie maanden goed bezorgen

Rundercarpaccio “surf en turf”
met gebakken gamba’s en dragonmayonaise 

 ***
Gekonfijte runderwang

crème van knolselderij en truffeltapenade  

***
Grainfed sukade steak 

(botermals en heel smaakvol!)
seizoensgroente, rode portsaus

  
***

Taartje van witte en bruine chocolademousse  
 kardemon, sinaasappel, nootjes

 4 gangen € 39,50
3 gangen (voor, hoofd en nagerecht) € 33,50 

3 gangen(voor, tussen en hoofdgerecht) € 35,50

Mooi menu samengesteld 
met top kwaliteit rundvlees!

NIEUW BIJ PEZZAZ! 
“Beefmenu”

www.restaurantpezzaz.nl

P
EZZAZ 5 J

A
A

R J
UB

ILEUM

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jeugd: 
ROTS EN WATER weerbaarheidstraining 

AANDACHT WERKT mindfulness 
BOSU balanstraining 

 

Volwassenen: 
PILATES 
QI GONG 

WORKSHOPS 
 

Informatie:  
Erica Meuwese  06-46316210 

erica@movealong.nl     www.movealong.nl 
 

B
e

rk
e

n
b

o
s
 6

, 
5

6
7

2
 A

K
 N

u
e

n
e

n
 •

 T
 0

4
0

-2
8

3
 1

2
0

0
 •

 E
 d

ri
j.

m
e

s
@

ia
e

.n
l 

•
 W

 w
w

w
.d

ru
k
k
e

ri
jm

e
s
s
e

rs
c

h
m

id
t.

n
l

XL PRINTEN

MULTI
PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

Rond de Linde 
iedere donderdag digitaal op

www.ronddelinde.nl 
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