
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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Eind augustus 
weer een vol 
Goede Doelen 
Weekend 
op Weverkeshof

Informatie-
bijeenkomst 
nieuw woonzorg-
centrum Savant 
van Lenthof
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10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

Nog niet toe aan onderhoud of reparatie? 
Geef dan gerust de service van AutoCrew 
cadeau aan iemand anders! 

Geldig t/m:

Quik Service Nuenen
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Geldig t/m:

Quik Service Nuenen

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

aanbiedingAIRCOSERVICE€ 43,50

Jeugdrenners 
uit heel 
het land in 
Ronde van 
Nuenen

VERHUISPLANNEN?

Robert Middel is uw man!
040-7111152

www.makelaarsplein.com

28 augustus

KOOPZONDAG
BEESTENBOEL

Aankondiging
Bestemd voor patiënten 
van Medisch Centrum 

Aan de Berg
Binnenkort is het voor alle geïndiceerde 
patiënten weer tijd voor de griepprik. Net 
als vorig jaar zal iedereen die voor de 
griepvaccinatie in aanmerking komt een 
persoonlijke uitnodiging ontvangen. Het 
verzenden van deze persoonlijke uitnodi-
gingen kost veel tijd. Deze tijd besteden 
we liever aan patiëntenzorg. Daarom 
hebben wij als huisartsen, net als vorig 
jaar besloten om voor het verzenden van 
de griepoproep gebruik te maken van een 
mailingbedrijf. Dit bedrijf zal eenmalig 
gebruik maken van een lijst met adresge-
gevens van de geïndiceerde patiënten. Er 
worden vanzelfsprekend GEEN medische 
gegevens meegestuurd. Het adressenbe-
stand blijft vertrouwelijk en wordt alléén 
voor de griepoproep gebruikt. Direct na 
het versturen van de mailing wordt het 
gehele bestand vernietigd. Mocht u in 
aanmerking komen voor een griepprik 
en ernstige bezwaren hebben tegen het 
eenmalig doorgeven van uw NAW gege-
vens voor de oproep, dan kunt u dat tot 
donderdag 15 september schriftelijk 
kenbaar maken aan uw huisarts. 

*O
f zolang de voorraad strekt. 

Géén korting op korting. Zie voorw
aarden in de w

inkel.
*O

f zolang de voorraad strekt. 

Op alles

25% 
KORTING
t/m zaterdag 27 augustus 2016*

Op alles

% % 
KORTINGKORTING

ORANJE
STICKER

70%
ORANJE
STICKER

70%

Nuenen, Vorsterdijk 12. www.coppelmans.nl

Gratis bierproeverij     
bij André van Lieshout!
Wéér een leuk initiatief van slijter André van Lieshout: een gratis proeverij 
van speciaal bieren van De Heidebrouwerij tijdens bruisende zaterdag op 3 
september. 

Behalve het proeven van smaakvolle 
speciaal bieren kunt u ook alles vragen 
over het brouwen van bier aan de 
Brouwmeester en oprichter van De 
Heidebrouwerij: Gerrit Hammink. 
Met meer dan 30 jaar brouwervaring 
een vakman in hart en nieren. Gepas-
sioneerd voor alles wat met bier én 
streek ingrediënten te maken heeft. 
Die passie zie je, voel je en ....proef je! Al 
in de jaren ’90 is Gerrit begonnen met 
zijn bieren naar wedstrijden in te sturen 
en won hij twee keer het Open Neder-
lands Kampioenschap. In 1999 werd 
zijn lichte bockbier (Mopperbock) zelfs 

bekroond met het -op dat moment- 
hoogst aantal punten ooit vergeven (92 
van de 100). Het gebruik van streek in-
grediënten bij het samenstellen van de 
recepten staat altijd centraal in het den-
ken van Gerrit en zijn team. 
André & Wendy hebben al 15 jaar een 
slijterij/wijnhandel in een prachtige en 
ruime zaak aan de Parkstraat 10A in 
Nuenen. Met een uitgebreid assorti-
ment wijnen, port, whisky's en vooral 
ook ……..speciaal bieren. Maar liefst 
meer dan 100 verschillende bieren 
waaronder ook hele bijzondere lokale 
en regionale soorten, zoals Nuenhems 

Gele tas met Lego 
logo verloren
Woensdagochtend 17 augustus is mijn 
zoon een gele tas met Lego logo erop 
verloren/vergeten op het kruispunt 
Parkstraat/Boord in Nuenen. In de tas 
zaten cadeautjes die hij net had ge-
kocht. Wie heeft de gele tas gezien of 
ergens afgegeven. 
U kunt contact opnemen met Simone 
Verhoosel via telefoonnummer 06-19 
442 948.

Bakkerij Bekkers aan         
de Opwettenseweg,         
inmiddels een begrip in Nuenen
Door Karin Aarts-Janssen

Bakkerij Bekkers, al meer dan een jaar gevestigd in Nuenen, heeft het inte-
rieur van de winkel compleet veranderd en de winkel in een nieuwe jas gesto-
ken. Modern, overzichtelijk, veel licht, ruimtelijk, helemaal van deze tijd.

En dat niet alleen….

Bakkerij Bekkers is bekroond tot 2 
sterren bakker en mag 2 sterren op de 
gevel zetten!

Tijdens de feestelijke prijsuitreiking 
van Bakker met Ster in Hart van Hol-
land in Nijkerk is Bakkerij Bekkers 
bekroond met 2 sterren!!. De sterren 
zijn uitgereikt omdat Bakkerij Bek-
kers zich onderscheidt door uitzon-
derlijke prestaties op het gebied van 
kwaliteit, service, organisatie en 
klantgerichtheid.

Na 10 maanden vol spanning, werd op 
21 mei de jury uitslag bekend gemaakt 
en werden de sterren uitgereikt.
Deze sterren zijn slechts voor weini-
gen weggelegd, je moet aan veel hoge 
eisen voldoen.

Bakkerij met Ster is de enige verkie-
zing die door de ambachtelijke bak-
kerijsector is opgezet, heeft geen 
commerciële belangen en meet bijna 
alle facetten van het vakmanschap 
en ondernemerschap. En natuurlijk 
de stem van de klant! Heel belang-
rijk.

Het behalen van deze Sterren gaat 
Bakkerij Bekkers dan ook vieren, met 
het personeel maar ook met hun klan-
ten want zij hebben meegestemd en 
er mede voor gezorgd dat zij deze 
Sterren behaalden.
Nuenenaren kom naar de Opwet-
tenseweg en profiteer van de weke-
lijkse aanbiedingen in deze mooie 
bakkerij.

Kijk ook op de achterpagina 
voor de openingsactie.

Telefoon verloren
Afgelopen zaterdag ben ik in Son of 
Nuenen mijn telefoon kwijtgeraakt. 
Met een vriendin uit Son hebben we 
bij de Aldi in Son gewinkeld, vervol-
gens heb ik op de terugweg naar huis 
bij IJssalon Italia een ijsje gekocht en 
ben naar huis gereden. Noch bij de 
vriendin, noch in mijn auto, noch bij 
de IJssalon is mijn Samsung S3 mini 
gevonden. Onmogelijk bijna maar 
toch is hij verdwenen. Hopelijk heeft 
iemand hem gevonden? 

Heeft u informatie over mijn telefoon, 
neem dan gerust contact met me op.

M. Rutjens
IJsvogelhof 1, Nuenen. 040 2835862.

WAARSCHUWING
De collecte voor de Kankerbestrij-

ding (KWF) vindt plaats vanaf 
5 tot en met 10 september a.s. 

Mocht u voor of na die tijd iemand 
zien collecteren voor de kankerbe-

strijding, bijvoorbeeld in het 
Winkelcentrum Kernkwartier of bij 

andere winkels, geef dan geen geld 
maar waarschuw de politie 

(0900-8844). 

Trots uit Nuenen, Rufus uit Heeze, 
Croy Bier uit Aarle Rixtel, Swinckels' 
bier uit Lieshout en Budels bier. En na-
tuurlijk het hele assortiment van De 
Heidebrouwerij. 
Ook liefhebbers van buitenlands bier 
kunnen hier terecht, een hele reeks 
speciale bieren uit België en uit vele 
andere landen staan er in de schappen. 
En er is zelfs het wereldberoemde 
Trappistenbier van Westvleteren op 
voorraad. Kortom, de bierliefhebber 
kan hier zijn hartje ophalen.

Op 3 september laat André van Lies-
hout en Gerrit Hammink u niet alleen 
proeven: ook kunt u de ingrediënten 
zien, voelen, ruiken en proeven. 
En er zit meer in het vat….noteert u 
alvast 26 januari 2017 19.30 uur in uw 
agenda: dan organiseren André en 
Gerrit een bierproeverij met bieren 
van 6 verschillende Brouwerijen. Meer 
info volgt!
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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 
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.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN  |  GEMEENTEHUIS: JAN VAN SCHIJNVELTLAAN 2  |  POSTBUS 10.000  |  5670 GA NUENEN  |  T 040-263 16 31  |  F 040-283 31 65 

betreffende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken 
na de dag van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar ma-
ken bij het College van burgemeester en wethouders van Nuenen 
c.a., Postbus 10.000, 5670 GA Nuenen. 
Als u een dossier zelfstandig wilt inzien, vragen wij u hiervoor een 
afspraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcen-
trum dat bereikbaar is via telefoonnummer (040) 2631 631. Heeft u 
bij het inzien een van onze medewerkers nodig, dan kunt u een af-
spraak voor ‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nuenen.
nl of eventueel telefonisch contact opnemen met ons klantcontact-
centrum via telefoonnummer (040) 2631 631.

Tevens kan voor alle vergunningen bij de Voorzieningenrechter van 
de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 
90.125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch, een verzoek worden gedaan 
een voorlopige voorziening te treffen.

BESLUIT OP GROND VAN DE APV EN BIJZONDERE WETTEN
Besluiten op grond van de APV en Bijzondere wetten:
•	 aan	het	Oranje	Fonds	is	een	vergunning	verleend	voor	het	hou-

den van een collecte in de periode van 6 tot en met 10 juni 2017 
(verzenddatum 8 augustus 2016);

•	 aan	bewoners	Lobroec	zijn	vergunning	en	ontheffing	verleend	
voor het organiseren van een buurtbarbecue op zaterdag 24 
september	2016	in	het	doodlopende	stuk	van	Lobroec	ter	hoog-
te van huisnummers 1 tot en met 14 (verzenddatum 8 augustus 
2016);

•	 aan	bewoners	Schepen	van	Durenlaan	is	vergunning	verleend	
voor het organiseren van een buurtbarbecue op vrijdag 16 sep-
tember	 2016	 in	 de	 Schepen	 van	 Durenlaan	 (verzenddatum	 8	
augustus 2016);

•	 aan	bewoners	Keizershof	zijn	vergunning	en	ontheffing	verleend	
voor het organiseren van een buurtbarbecue op zaterdag 3 sep-
tember	2016	in	de	Keizershof	ter	hoogte	van	de	huisnummers	
120 tot en met 146 (verzenddatum 8 augustus 2016);

•	 aan	bewoners	Ten	Worpe	zijn	vergunning	en	ontheffing	verleend	
voor het organiseren van een straatfeest met barbecue op za-
terdag	8	oktober	2016	in	de	Ten	Worpe	(verzenddatum	9	au-
gustus 2016);

•	 aan	bewoners	Van	den	Waarsenburglaan	is	vergunning	verleend	
voor het organiseren van een buurtfeest op zaterdag 24 septem-
ber 2016 (verzenddatum 9 augustus 2016).

Indien u het met deze beschikkingen niet eens bent kunt u op grond 
van	de	Algemene	Wet	Bestuursrecht	hiertegen	binnen	6	weken	na	
datum van verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen 
bij het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de 
burgemeester 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.

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 
burgemeester van de gemeente Nuenen c.a., Postbus 10.000, 5670 
GA Nuenen.
Indien bezwaar is gemaakt, kan door de indiener van het bezwaar-
schrift een verzoek tot voorlopige voorziening worden gedaan bij 
de voorzieningenrechter bij de rechtbank, sector Bestuursrecht, 
Postbus 90.125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. 

PUBLICATIE
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. maken bekend dat 
er een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer 
is ontvangen van:
Interieurspuiterij M. Jansen voor het verplaatsen van bedrijfsactivi-
teiten naar de locatie Collse Heide 4 te Nuenen;
De melding betreft uitsluitend een kennisgeving. Er is geen mogelijk-
heid om tegen een melding bezwaar te maken. 
De melding is in te zien op afspraak bij de gemeente Nuenen, Jan 
van	Schijnveltlaan	2	te	Nuenen.	De	openingstijden	zijn:	elke	werkdag	
van 8.30 uur tot 12.30 uur en op woensdagmiddag van 14.30 tot 
18.00	uur.	Wilt	u	een	mondelinge	toelichting	op	de	stukken,	dan	
kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met de heer A. 
Vodegel	 van	 de	 Omgevingsdienst	 Zuidoost-Brabant,	 tel.	 (088)	
3690328.

afsluiting	zal	4	weken	duren.	Om	het	verkeer	in	goede	banen	te	lei-
den,	wordt	een	omleidingsroute	 ingesteld.	Ook	worden	de	hulp-
diensten e.d. ingelicht 

Als u vragen heeft over de werkzaamheden kunt u contact opnemen 
met	Rasenberg	Wegenbouw	via	telefoonnummer	(06)	81956709

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

Tip van de week:
Eén	of	meerdere	dagen	niet	thuis?	Zorg	dat	uw	huis	er	bewoond	
uitziet. Een leeg huis is aantrekkelijker voor inbrekers.

Meer tips? Kijk	voor	handige	tips	om	inbraak	te	voorkomen	op:
www.nuenen.nl of op www.politiekeurmerk.nl/preventietips

ILLEGALE COLLECTE
Sinds	enkele	maanden	zijn	er	signalen	dat	er	zogenaamd	voor	de	
Daniel	den	Hoed	Stichting	(ondersteunt	kankeronderzoek)	gecol-
lecteerd	wordt.	Half	augustus	werd	in	Nuenen-Zuid	nog	onder	het	
valse voorwendsel kankeronderzoek te willen ondersteunen, met de 
collectebus	langs	de	deuren	gegaan.	Wees	alert	en	let	goed	op	en	
geef uw gift alleen aan legale collectanten!

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving	ingediende	aanvraag	omgevingsvergunning	op:

•	 15	augustus	2016	 Spegelt	49	,	5674	CE	-	het	plaatsen	van	units	
   ten behoeve van het uitbreiden van een 
	 	 	 bedrijfspand	(BOUW).

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.

Bij het college van burgemeester en wethouders danwel de burge-
meester zijn de volgende aanvragen om vergunning op grond van 
de A.P.V. en bijzondere wetten ingekomen:
•	 Aanvrager:	Het	Nuenens	Mannenkoor	voor	het	organiseren	van	

een	 Korenfestival	 op	 tweede	 pinksterdag	 5	 juni	 2017	 in	 en	
rondom het Park t.g.v. het 20-jarig jubileum;

•	 Aanvrager:	H.R.	De	Collse	Hoeve	voor	het	plaatsen	van	een	tent	
aan de achterzijde van de Collse Hoeve i.v.m. een CD presenta-
tie op 9 september 2016.

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

De aanvraag ligt ter inzage gedurende de openingstijden van het 
gemeentehuis (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 
gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	te	Nuenen.

Nuenen, 25 augustus 2016

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

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Het besluit op de volgende aanvragen omgevingsvergunning is op 
basis	van	artikel	3.9	lid	2	Wet	algemene	bepalingen	omgevingsrecht	
met 6 weken verlengd:
•	 Boord	37,	5674	NB		 het	wijzigen	van	het	gebruik	ten	
    behoeve van horeca activiteiten;
•	 Ruiterweg	5,	5674	XA		 het	wijzigen	van	de	voorgevel,	
    verlengd  tot 5 oktober 2016.

VERLEENDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning 
verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is ver-
zonden op:
•	 16	augustus	2016	 Gulberg	2,	5674	TE	-	het	renoveren	en	
	 	 	 uitbreiden	van	de	woning	(BOUW	en	RO,	
   afwijken van de bestemming).
  
De vergunningen zijn vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het	gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	Tegen	des-

TEGEMOETKOMING CHRONISCH ZIEKEN 
EN GEHANDICAPTEN 2016
De gemeente Nuenen heeft ook in 2016 een tegemoetkoming voor 
(meer) kosten ingesteld voor inwoners met een chronische ziekte 
en/of handicap.

Voor wie is deze tegemoetkoming bedoeld?
De tegemoetkoming is een compensatie voor de extra kosten die 
chronisch zieken en gehandicapten maken en is bedoeld voor de 
inwoners van Nuenen die van maximaal 110% van het sociaal mini-
mum moeten rondkomen.

Hoe hoog is de tegemoetkoming?
De tegemoetkoming voor 2016 is €385,00

Voorwoorden 
Om	in	aanmerking	 te	komen	voor	de	 tegemoetkoming	geldt	een	
aantal voorwaarden;
•	 U	bent	woonachtig	in	de	gemeente	Nuenen;
•	 U	bent	op	1	januari	2016	21	jaar	of	ouder	en;
•	 U	heeft	over	de	kalenderjaren	2013,	2014	en	2015	het	eigen	ri-

sico voor de ziektekostenverzekering volledig betaald.

Om	in	aanmerking	te	komen	voor	de	tegemoetkoming	 is	ook	de	
hoogte	van	uw	inkomen	van	belang.	Uw	inkomen	is	op	de	datum	
van de aanvraag niet hoger dan 110% van het sociaal minimum. 
De exacte voorwaarden kunt u nalezen op de website van de ge-
meente Nuenen.

Aanvragen
U	kunt	tot	en	met	31	december	2016	de	tegemoetkoming	aanvragen.	
Bij het aanvraagformulier stuurt u een bewijs van uw netto inkomen 
mee	(loonstrook	of	uitkeringsspecificatie)	en	een	overzicht	van	uw	
ziektekostenverzekeraar van het betaalde eigen risico over resp. 
2013, 2014 en 2015.
De inwoners van Nuenen die in 2015 een tegemoetkoming hebben 
gekregen ontvangen automatisch een nieuw aanvraagformulier voor 
2016.
Voor alle andere inwoners van Nuenen geldt dat zij een aanvraag-
formulier kunnen ophalen op het gemeentehuis. Daarnaast kan het 
aanvraagformulier worden gedownload van de website van de ge-
meente Nuenen: 
www.nuenen.nl/tegemoetkomingchronischzieken2016

AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN 
GEMEENTEHUIS
Sluiting balies gemeentehuis Nuenen in de zomervakantie
Tijdens week 31 t/m 35 zijn de balies in het gemeentehuis van Nue-
nen gesloten op woensdagmiddag en -avond (31 augustus).

VERKEER
Europalaan HOV2
Werkzaamheden kruising Refeling - Europalaan
Op	5	September	starten	de	werkzaamheden	aan	de	kruising	Refe-
ling - Europalaan.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de Europalaan / 
HOV2	is	er	eenrichtingsverkeer	ingesteld.	Het	verkeer	kan	vanaf	de	
Smits	van	Oijenlaan	via	de	busbaan	richting	Eindhoven	rijden.	Het	
verkeer richting de Refeling kan nog gebruik maken van de Europa-
laan om de Refeling te bereiken. De kruising Refeling - Europalaan 
maakt	ook	onderdeel	uit	van	de	reconstructie	werkzaamheden.	Op	
vrijdag	 5	 september	 wordt	 gestart	 met	 de	 uitvoering.	 Om	 deze	
werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk dat 
de	weg	wordt	afgesloten	voor	alle	verkeer,	ook	voor	de	fietsers.	De	
Smits	 v.	 Oijenlaan	 is	 dan	 bereikbaar	 via	 de	 Klamperlaan,	 en	 het	
fietsverkeer	kan	gebruik	maken	van	de	fietstunnel	Lyndakkers.	Deze	

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 vol-
gende 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 man-
telzorg? 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: ma. t/m don. 8.30-16.00 uur en vrij. 08.30-12.30 uur.

Bij een hittegolf: 
•  Drink per dag twee liter water.
•  Blijf binnen tussen 12.00 en 16.00 uur.
 
Ordeverstoring 
•  Ga niet tegen de mensenstroom in.
•  Blijf rustig en volg de aanwijzingen van de
 autoriteiten op.
•  Ga niet naar de plek van de ordeverstoring toe.

Uitval stroom, gas, water of telefoon
•	Luister naar de calamiteitenzender met uw radio op 
 batterijen.
•  Doet de telefoon het nog? Bel dan niet onnodig 
 om overbelasting van het net te voorkomen.
•  Doet de stroom het nog? Kijk dan op de website 
 van uw gemeente of op www.crisis.nl. 
 Als www.crisis.nl niet is ingezet, wordt u op een 
 andere manier geïnformeerd. 

Overstroming
•	  Wordt verwacht dat het water tot uw huis komt? 
 Schakel gas en elektriciteit uit.
•  Zorg voor een persoonlijk noodpakket.
•  Als u niet weg kunt: luister naar de regionale 
 calamiteitenzender op uw radio uit uw noodpakket.

Kernongeval
•		Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Consumeer geen kraanwater, geen regenwater, 
 geen bladgroenten of moeilijk schoon te maken 
 etenswaren.
•  Houd huisdieren binnen en raak geen mensen en 
 dieren aan die buiten zijn geweest.

Gevaarlijke stoffen 
•	Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Ga naar een goed af te sluiten kamer waar het niet 
 tocht, liefst midden in het huis of gebouw.
•  Bent u buiten? Loop dwars op de wind in met een
 doek voor uw neus en mond.

Grote brand
• Blijf laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel   
 mogelijk.
•  Kunt u het gebouw niet meer verlaten?
 Ga dan voor een raam staan waar de brandweer 
 u kan zien.
•  Ga nooit terug een brandend gebouw in.

Groot verkeersongeval 
•  Loop niet onnodig over de snelweg.
•  Houd de vluchtstrook vrij voor brandweer, politie 
 en ambulance.
•  Bent u met de auto in een tunnel: verlaat uw auto   
 en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.

Terroristische aanslag 
• Breng uzelf in veiligheid.
•  Ga niet kijken op de plek van de aanslag.
•  Hebt u informatie die kan helpen bij het opsporen van  
 de daders, neem dan contact op met de politie. 

Ziektegolf 
•  Gebruik papieren zakdoekjes die u na 
 gebruik meteen weggooit.
•  Was regelmatig uw handen.
•  Blijf thuis als u een besmettelijke ziekte heeft. 

Instortingsgevaar 
•  Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar 
 meubilair of een deurpost, blijf daar stil zitten en   
 bescherm uw hoofd en nek met uw armen.
•  Gebruik geen liften.
•  Als u bedekt onder het puin ligt, blijf dan stil
 liggen en maak zo mogelijk geluiden
 op pijpen of buizen. 
•	Spaar uw krachten en schreeuw alleen als u geen   
 andere mogelijkheden heeft om geluid te maken.

Extreem weer  
Bij extreem slecht weer:
• Ga niet de weg/het water op als dit wordt 
 afgeraden of als een weeralarm is afgegeven.
•  Als u toch de deur uit moet, neem genoeg eten, 
 water, dekens en warme kleding mee.

Wat te doen bij een noodsituatie?
Ook in Nederland kunnen we te maken krijgen met een noodsituatie of ramp. Het is verstandig u hierop voor te bereiden.

Zorg altijd voor een noodpakket.
U kunt zich bijvoorbeeld voorbereiden op een noodsituatie door een noodpakket samen te stellen. In een noodpakket zitten spullen die u 
helpen u in noodsituaties enige tijd te redden. Een noodpakket bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulp-
doos; lucifers in waterdichte verpakking; waxinelichtjes; warmhouddekens; een gereedschapsset en een waarschuwingsfluitje. Daarnaast 
is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben. Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare 
producten zijn. Kijk voor meer tips op www.nederlandveilig.nl.

Algemene tips
Iedere noodsituatie is anders, maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval:

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.
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•
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Iedere week wordt het PMD bij u opgehaald. 
Biedt het niet te vroeg aan a.u.b. Gemeente Nuenen Vervolg op pagina 5



  

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 .00

Iedere week andere achtergrond
3 versies: Fruit, Brood en Vlees

KERSVERSDE 

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

             
Speciaalzaak in

aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

 100% Ambachtelijk

Shoarma pakket 
500 gram vlees, 
5 broodjes en saus ........................6,95
100 gr. gebraden Rosbief + 
100 gr. Boeren Metworst ......3,50
Cheezie
100 gram ..........................................1,45
3 Peper Steaks ................6,95
Carpaccio Misto
100 gram ..........................................2,10
4 Runder Hamburgers
"uit eigen keuken" ......................5,00

Heerlijk belegde broodjes!!

Nectarine Spanje
 1/2 kilo 0,99
Verse vijgen Turkije    
pan klaar   2 stuks 0,99
IJsbergsla holland    

per krop 0,79

Strognoff salade
salade  250 gram 1,69
Perssinaasappels

10 stuks 1,99

weekaanbiedingen 
donderdag 25 t/m woensdag 31 augustus

Radijs holland  
    per bosje 0,79

KOOPJE

KOOPJE

KOOPJE

Godfried de Vocht     De Echte Bakker
Parkstraat 12a, tel (040) 283 13 93 Nuenen

godfrieddevocht.echtebakker.nl

SPECIAL

SPECIAL

Voor als de barbeque
Top moet zijn!!! Acties week 34: geldig maandag 22 aug. t/m zaterdag  27 aug. 2016_____________________________________________________

Brood van de week: 
Volkoren fijn
100% Volkoren. 2x halve € 1,95 heel € 189_____________________________________________________

Zomerslof 
Sloffenbodem met een bavaroise 
van diverse fruitsoorten afgewerkt 
met slagroom € 750_____________________________________________________

Nieuw! Mueslibol XL 
Royaal gevulde bol gevuld met rozijnen, 
noten en vruchten 3+1 GRATIS_____________________________________________________

Worstenbroodjes

5+1 GRATIS_____________________________________________________

Zomercake
Romige vanille cake afgewerkt 
met witte chocolade € 395_____________________________________________________

Peperkoek 
of Kandijkoek  € 250

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

Bekijk ook onze webshop
www.slijterijvanlieshout.nl

Aperitief zomertip:
 Prosecco met

Limoncello of Aperol!
Erdinger of Paulaner
Weizen bier 0,5lt. €1,20

Springbok, Zuid Afrika
Shiraz-cab. of Chenin blanc
Lekker voor bij de BBQ
5+1 gratis, per stuk €6,50  

NIEUW:
Licor 43, Orochata

Het geheim van Zuid-Spanje!
   Nu per stuk 0,7lt.  €16,50

Acties geldig van 26 aug. t/m 8 sep.

NL

2 + 1
GRATIS*

* Het goedkoopste artikel is gratis. Het aanbod is uitsluitend  
geldig voor sloggi ondergoed en individuele verpakkingen.

SS16_2+1_promo_dealerads_A5_portrait_Women.indd   1 11/04/16   16.11
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Rond de Linde  Nr. 34 Donderdag 25 augustus  2016

Inloopochtend 
Stichting 
Kinderspeelzalen 
Nuenen 
U bent van harte welkom om binnen 
te lopen tijdens de inloopochtend/
middag van de peuterspeelzaal van 
uw keuze op zaterdag 3 september. 

Eventueel samen met uw peuter, die 
over kortere of langere tijd mogelijk op 
de speelzaal komt spelen. Broertjes en 
zusjes zijn natuurlijk ook van harte 
welkom, koffie/ thee en limonade 
staan klaar. Op deze dag worden ook 
de peuters uitgenodigd die al voor de 
vakantie naar de speelzaal kwamen en 
zo kunnen zij, vlak voor er gestart 
wordt, weer even een kijkje nemen na 
een lange vakantieperiode. De vaste 
leidsters en een aantal vrijwillige leid-
sters zullen aanwezig zijn zodat u met 
hen kunt kennismaken. 

De peuterspeelzalen vindt u op de vol-
gende adressen en is op de volgende 
tijden te bezoeken: 
•	 ’t	 Dwersliggertje	 van	Duynhoven-

laan 15 (in Kindcentrum De Nieu-
we Linde) 

 Tijd: 13.00-15.00 uur. 
•	 ’t	Kwetternest	Jacob	Catsstraat	1-3	

(in Brede School de Dassenburcht) 
 Tijd: 10.00-12.00 uur. 
•	 Enode	Heikampen	5	-7	(De	speel-

zaal zit in het achterste lokaal van 
Kids	Society	Erica,	gezien	vanaf	de	
Brabantring): U gaat bij de zoen-en 
zoefstrook het voetpad in, tussen 
de twee gebouwen door. Aan het 
einde ervan gaat u linksaf en na on-
geveer 20 meter gaat u de omhein-
de buitenspeelplaats van ons op. 
Daar is ook de ingang van de peu-
terspeelzaal). 

 Tijd: 10.00-12.00 uur. 
•	 Peuterhof	 Heuvel	 5	 (in	 Brede	

school	Heuvelrijk	in	Gerwen)	
 Tijd: 10.00-12.00 uur. 
•	 De	 Klompjes	 Jacobushoek	 5	 (in	

Brede School de Wentelwiek) 
 Tijd: 10.00-12.00 uur. 

Elbrimale Tour   
de Kiosques 2016
Na succesvolle tournees in 2014 en 
2015 maakt autodidact pianist Leo 
Willemen ook deze zomer weer een 
muzikale rondgang langs een aantal 
van de vele kiosken die Brabant rijk 
is, dit jaar samen met zanger/gitarist 
Nico Weijns. Op 28 augustus van 
14.00 uur tot 16.00 uur in de Kiosk in 
het Park te Nuenen. 

Door het jaar heen verzorgt Leo Wil-
lemen ruim 150 optredens in zorgcen-
tra en ook nog een flink aantal bij par-
ticuliere aangelegenheden. De be-
scheiden donaties daarvoor gaan 
geheel naar de stichting, waarvan dan 
weer de kosten van de muzikale activi-
teiten worden voldaan.
Het	repertoire	is	zeer	breed,	van	clas-
sics en licht klassiek tot evergreens, 
luisterliedjes en populair, bij voorkeur 
ook gemengd met Brabants muzikaal 
erfgoed. Leo en Nico spelen tot hun ei-
gen genoegen, maar graag ook tot ge-
noegen van iedereen die ernaar wil 
luisteren, voor jong en oud.

Het	optreden	is	gratis,	wel	kan	men	ge-
heel vrijwillig een donatie voor de 
stichting in de bus deponeren. De Tour 
de Kiosques wordt georganiseerd met 
welwillende medewerking van de be-
trokken gemeenten en instanties.
Graag	tot	ziens	bij	een	van	de	genoem-
de kiosken.

Dokter Lieveld is arts voor medische acupunctuur en acupressuur in Nuenen. 
De WHO (World Health Organisation van de VN) publiceerde een lijst met 
meer dan 100 aandoeningen waarvoor zij acupunctuur aanraadt: 
veel pijn-, ontstekings-, psychische en vruchtbaarheidsklachten. 
www.acupunctuur-lieveld.nl Belt u gerust om advies: 040-2837612. 

Dokter Lieveld vertelt...

Wetenschappelijk onderzoek: 
Acupunctuur veelbelovend    
voor Parkinson
Als je de ziekte van Parkinson hebt, sterven er in je hersenen cellen af, die de 
stof dopamine produceren. Het tekort aan dopamine gaat de aansturing 
van je spieren aantasten. Daardoor gaan je armen en benen beven. Ook 
worden je spieren stijf, waardoor je bewegingen moeilijker worden. Omdat 
ook je gezichtsspieren niet meer goed aangestuurd worden, reageer je in 
gesprekken wat trager. Verder verdwijnt de emotie uit je spraak en mimiek: 
je kunt een 'maskergezicht' krijgen. Vaak krijg je ook slikproblemen. 

Naast de ziekte van Parkinson onder-
scheiden we hersenziekten waarbij 
parkinsonisme oftewel het parkin-
sonsyndroom optreedt: een verza-
melnaam voor aandoeningen die lij-
ken op Parkinson. Het verschil ligt in 
de dopamine. Bij Parkinson maken je 
cellen steeds minder dopamine aan. 
Bij hersenziekten met parkinsonisme 
verloopt de opname van dopamine 
vaak niet goed. De oorzaken van deze 
ziekten zijn nog niet bekend.
Bij parkinsonisme treden vaak bijko-
mende klachten op: depressie, angst, 
apathie, geheugenklachten, slaap-
problemen, problemen met plassen 
en ontlasting, moeite met kauwen en 
slikken, lage bloeddruk bij opstaan. 
Evenals Parkinson zijn de meeste her-
senziekten waarbij parkinsonisme op-
treedt, niet te genezen. 

Bij de ziekte van Parkinson kan aan-
vullen van het dopaminetekort de 
symptomen van de ziekte lange tijd 
onderdrukken. Medicijnen die het do-
paminetekort aanvullen (levodopa) 
hebben helaas minder effect bij par-
kinsonisme. Toch is er een aantal 
mensen dat goed reageert op deze 
medicijnen. Daarom zullen deze altijd 
een bepaalde periode worden gepro-
beerd. Wanneer de medicijnen de 
klachten niet verminderen worden ze 
afgebouwd. De behandeling is dan 
vooral gericht op het behouden van 
functies en verbetering van levens-
kwaliteit. 

Wetenschappers van het Kings Colle-
ge in Londen onderzochten een groot 
aantal wetenschappelijke studies naar 
de effectiviteit van acupunctuur bij 
Parkinson. Ze concludeerden dat er 
sterke aanwijzingen zijn dat acupunc-
tuur met naaldjes en elektro- acupunc-
tuur de motorische symptomen flink 
verlichten. Opmerkelijk vonden de we-
tenschappers dat veel niet-motorische 
problemen ook fors verbeterden. Zo-
als psychiatrische problemen, slaap-
stoornissen en maag-darmproblemen. 
En wanneer het medicijn levodopa 
werd aangevuld met acupunctuur, 
verbeterde het therapeutisch effect 
van deze medicatie. Ook kon de dose-
ring ervan omlaag. Daarnaast vermin-
derden de bijwerkingen van de le-
vodopa. 

Eigenlijk is dat wel begrijpelijk. Weer 
andere onderzoeken tonen namelijk 
aan dat acupunctuur de dopamine-
aanmaak in ons lichaam verbetert. 

Opwettenseweg 81  Nuenen  |  040-2840013 |  Ma t/m Za 9.30 - 17.30 uur

 Géén beter bed dan het beste bed!

 BEDDENSPECIALISTNUENEN.NL

Quilten voor Oost-Europa en Afrika, dansen door dansgroep ‘Permata’, meedoen aan Workshops 
Cumbia en of Merengue, voor ouders en kinderen meedoen aan Zorba de Griekse dans.

Eind augustus weer een vol Goede Doelen 
Weekend op Weverkeshof
Op zaterdag 27 augustus en zondag 28 augustus is Dorpsboerderij Wever-
keshof weer gastheer voor het GDW. Het GDW, wat is dat in hemelsnaam 
zullen jullie wellicht denken. Wel zo noemen wij intern op de boerderij het 
Goede Doelen Weekend. En dit keer is er weer veel te doen!

Quilten voor Oost-Europa en Afrika’
Ditmaal presenteren zich op de zater-
dag de dames die ‘Quilten voor Oost-
Europa	 en	 Afrika’	 zich.	 Vanaf	 11.00	
uur laten zij zien hoe een quilt in el-
kaar	 wordt	 gezet.	 Hoe	 er	 gewerkt	
wordt met de hand en met de naaima-
chine. Tijdens die demonstratie zijn er 
ook allerlei leuke kleine artikelen te 
koop en met de opbrengst daarvan 
kunnen er nieuwe materialen worden 
gekocht om weer nieuwe quilts van te 
maken. Tevens worden er quilts voor 
zowel kinderen als volwassenen ten-
toongesteld.
De	 damesgroep	 ‘Geke	 Weerman’	
maakt de quilts al jaren om kinderte-
huizen in Namibië en seniorenhuizen 
in Albanië, Moldavië, Roemenie en 
Wit-Rusland te ondersteunen.

Ze worden met name gemaakt voor 
mensen die het moeilijk hebben. Zij 
krijgen op deze wijze echt ‘iets van zich 
zelf ’,	iets	dat	ze	mogen	behouden	en	zo	
als vertrouwd iets overal mee naar toe 
kunnen nemen. Door de Nederlandse 
organisatie Dorcas worden deze quilts 
weggebracht, en dat gebeurt allemaal 
in	het	teken	van	het	bekende	‘Granny	
Project’.

Wereldwinkel Nuenen
Op zondag 28 augustus komt de net zo 
oude organisatie als Weverkeshof de 
Wereldwinkel Nuenen eens precies uit 
de doeken doen waar zij nu precies 
voor staat. Dan komen zij hun winkel 
promoten, zoals zij zelf zeggen. 

Bij hen kunnen de makers hun verhaal 
kwijt. Bijvoorbeeld hoe ze met weinig 
middelen de prachtige producten ma-
ken en wat ze nodig hebben om hun 
bedrijf te kunnen verbeteren. Eerlijke 
handel staat voor een gelijkwaardige 
manier van handelen gebaseerd op 
dialoog, transparantie en respect. De 
Wereldwinkel geeft de koffieboeren, 
houtsnijders en keramisten een stem. 
Met de verkoop van hun producten la-
ten zij zien dat handel ook anders kan 
en bieden zij de Nederlandse consu-
ment een keuze. Koop je een cadeau in 
de Wereldwinkel, dan draag je bij aan 
de ontwikkeling van de makers.
In hun winkel gaan commercie en 
idealen hand in hand. Zij verkopen au-
thentieke producten met een heden-
daags tintje uit ontwikkelingslanden. 

Zij krijgen inderdaad van ons de gele-
genheid om hun winkel te promoten. 
Die dag wordt er fairtrade koffie en 
thee geschonken en zal er een keur van 
hun eerlijke producten te koop zijn. Zij 
laten u ook graag wat ontbijtproducten 
proeven. Kinderen mogen de hele dag 
knutselen met afval materiaal, waar 

ook veel van onze producten van ge-
maakt worden. 

Dansgroep ‘Permata’
’s	Middags	zal	de	Indonesische	Dans-
groep	 ‘Permata’,	 waarin	 één	 van	 hun	
medewerkers danst, een demonstratie 
geven. Daarna verzorgt zij om 14.30 en 
15.00	 uur	 een	 workshop	 Cumbia	 of	
Merengue en een workshop Zorba de 
Griekse	dans	waar	ouders	en	kinderen	
aan mee mogen doen. 

Wij nodigen u van harte uit om zater-
dag	 27	 augustus	 en/of	 op	 zondag	 28	
augustus	 tussen	 10.00-17.00	 uur	 een	
kijkje te komen nemen op Dorpsboer-
derij	 Weverkeshof,	 aan	 de	 Jonkheer	
Hugo	van	Berckellaan	5,	zoals	altijd	is	
de toegang gratis.

Fantastisch optreden Paulus Schäfer en Dario Napoli Trio  

Mooi samenspel      
tussen Sinti en Italianen
Door Nannie van den Eijnden

Ze kenden elkaar nog niet, hadden elkaar net ontmoet via een contact tij-
dens het Django Reinhardt Festival in Tilburg op 17 augustus, maar ze von-
den elkaar op het podium van Café Wilhelmina. Paulus overlegde heel kort 
met Dario en de vier gipsy-jazzgitaristen gingen los!

Dario	Napoli	 (gitaar),	 Tommaso	 Pa-
pini	(gitaar)	en	Nicola	Pasquini	(bas-
gitaar)	 speelden	voordat	Paulus	aan-
sloot al de sterren van de hemel, mooi 
en ingetogen. Met zijn herkenbare gi-
taargeluid en opzwepende spel voeg-
de	Paulus	dynamiek	 toe.	 “Ik	ben	blij	
om met ze te spelen en we hebben een 
verrassing” kondigde hij aan. Na en-
kele nummers nodigde hij zangeres 
Christien	 van	Helden	uit	 op	het	 po-
dium. Ze zong het prachtige nummer 
“Autumn	Leaves”,	dat	ooit	op	de	plaat	
is	gezet	door	Nat	King	Cole	en	door	
Edith	Piaf.	De	gitaristen	hadden	dui-
delijk plezier in hun samenspel. 
Nadat	 Paulus	 had	meegespeeld,	 gin-
gen de Italianen door tot middernacht 

en gaven de ene toegift na de andere. 
Ze hadden nog niet gegeten vertelde 
Dario, omdat het in Italië gebruikelijk 
is om laat op de avond te eten. Ze wil-
den na het optreden hun honger nog 
stillen.	 Het	 verlangen	 om	muziek	 te	
maken was echter vervuld.

Open les t'ai chi ch'uan 
en qi gong in Nuenen
Bewegingsleren uit China voor een lang leven in goede gezondheid. Al 
meer dan 20 jaar verzorgt T'ai Chi School Goudswaard lessen T'ai Chi Ch'uan 
en Qi Gong in Brabant. 

Op maandag 12, donderdag 15 sep-
tember en vrijdag 16 september, wor-
den	er	in	Nuenen	door	T'ai	Chi	School	
Goudswaard	open	lessen	gegeven.	Ie-
dereen die eens kennis wil maken met 
deze	Chinese	gezondheids-	en	zelfver-
dedigings kunst, nodigen wij bij deze 
uit om vrijblijvend aan de open les deel 
te nemen, aan sluitend zal er een cur-
sus	van	start	gaan.	T'ai	Chi	Ch'uan	 is	
een eeuwen oude Kunst die een onder-
deel	 is	van	de	Chinese	krijgskunst	en	
gezondheidsleer.	Van	oudsher	 lag	het	
hoofdaccent	op	de	fysieke	krijgskunst/
zelfverdediging, tegenwoordig is het 
accent verschoven naar een meditatie-
ve levens en gezondheidskunst. 

In	China	worden	de	oefeningen	al	eeu-
wen gezien als het belangrijkste onder-
deel	van	de	Traditionele	Geneeskunde	
op het gebied van de zelfgenezing. Er 
zijn o.a. oefenseries tegen nek-, schou-
der- en rug klachten, slaapproblemen, 
spierblessures, stress, hart-, circulatie- 
en spijsverteringsstoornissen. Door 

het	beoefenen	van	T'ai	Chi	Ch'uan	en	
Qi	Gong	verbetert	de	energiebalans	en	
wordt	 het	 immuunsysteem	 versterkt.	
Bent u op zoek naar geestelijke en li-
chamelijke rust?

Wilt u op een plezierige en actieve 
manier ontspannen?
Wilt u bewuster met uw lichaam om-
gaan, bewegen en in beweging komen? 
Misschien	 zijn	 T'ai	 Chi	 Ch'uan	 en	Qi	
Gong	dan	iets	voor	u.	De	lessen	worden	
gegeven	door	Remco	Goudswaard.	Do-
cent	T'ai	Chi	Ch'uan	en	Qi	Gong,	Acu-
puncturist en docent Dansexpressie. 

Kom gerust naar de OPEN LES 
Maandag 12 September, ‘s Avonds om 
18.00 uur. Donderdag 15 September, ‘s 
Ochtends om 10.15 uur. (voornamelijk 
Qi	 Gong).	 Vrijdag	 16	 September,	 ‘s	
Ochtends om 10.30 uur. Scarabee, 
Mantelmeeuwlaan	 10,	 Nuenen.	 Voor	
meer	informatie:		tel.	013-5714949	/	06	
-41370232	of	de	website:
www.taichischoolgoudswaard.nl

NAH-YOUNG 
bijeenkomst
Binnenkort is er weer een bijeen-
komst van NAH YOUNG. NAH YOUNG 
is opgezet door jongeren met NAH en 
is de plek om andere jongeren met 
NAH te leren kennen en gezellig met 
elkaar te kletsen. Dus heb je NAH en 
ben je tussen de 18 en 35 jaar, dan 
ben je van harte welkom op maandag 
5 september van 19.00 tot 21.00 uur 
in wijkhuis De Fonkel in Helmond. 

Deze keer is het onderwerp vakantie. 
We gaan het hebben over hoe jij je va-
kantie wel of juist niet doorbrengt. 
Naast dit onderwerp is er natuurlijk 
ook altijd ruimte om het over andere 
dingen te hebben. Omdat iedereen op 
de	bijeenkomst	NAH	heeft,	is	er	vaak	
een hoop herkenning en erkenning en 
ook zeker niet onbelangrijk, het is ook 
heel gezellig!
Waar:	wijkhuis	De	Fonkel;	Prins	Karel-
straat	 131,	Helmond.	Wanneer:	maan-
dag	5	september	19.00-21.00.	Facebook:	
facebook.nl/nahyounghelmond
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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 Brandevoort/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, Karin Aarts,
Josine Janssen, Nannie van den Eijnden.
Aanleveren van digitale teksten 
vóór maandag 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.

© 2016 - “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.”

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

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

Volg ons ook op:
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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 
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.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 
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Gemeente Nuenen 
Gemeente nieuws
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Gemeente Nuenen 

PUBLICATIE
Ontwerpbestemmingsplan ‘Olen 32’ gemeente Nuenen, Gerwen, Neder-
wetten ca.

Rectificatie
Dit is een rectificatie van de publicatie in Rond de Linde van 18 augustus 
2016. De reden is dat de publicatie door een storing niet op tijd naar de 
Staatscourant kon worden verzonden en daarom op 18 augustus 2016 niet 
in de Staatscourant kon worden opgenomen. De termijn van ter inzage 
legging start met ingang van 26 augustus 2016 in plaats van met ingang 
van 19 augustus 2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken, in 
overeenstemming met het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Olen 32’ met ingang 
van 26 augustus 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt.

Het bestemmingsplan
Het bestemmingsplan ‘Olen 32’ voorziet in de mogelijkheid om de be-
drijfslocatie aan Olen 32 te moderniseren. Men wenst het bouwblok te 
vergroten om meer containervelden te kunnen inrichten. Daarnaast wenst 
men twee tunnelkassen te bouwen. Het bedrijfsgebouw met laaddock 
wordt vergroot. Tot slot wenst men een tweetal sleufsilo’s en een waterbas-
sin op te richten.
Het bedrijfsperceel zal landschappelijk worden ingepast door het aanbren-
gen van een haag met streekeigen beplanting en het inzaaien van een bloe-
menrand. Een bestaand bosgebied dat nu nog een agrarische bestemming 
heeft zal bestemd worden als natuur.

Terinzageligging
Het ontwerpbestemmingsplan kan op het gemeentehuis, Jan van Schijn-
veltlaan 2 te Nuenen, worden ingezien. Het plan is ook raadpleegbaar via 
de landelijk site: www.ruimtelijkeplannen.nl
Het ontwerpbestemmingsplan kan rechtstreeks worden geraadpleegd via 
de volgende link:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0820.
BPBGOlen32-C001 

Zienswijzen
Binnen de termijn van terinzageligging kan een gemotiveerde zienswijze 
met betrekking tot dit ontwerpbestemmingsplan worden ingediend. Een 
schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad van Nuenen, 
postbus 10.000, 5670 GA Nuenen. Een zienswijze kan ook mondeling 
kenbaar worden gemaakt bij de heer A. Ras van de afdeling Ontwikkeling 
en Handhaving (telefoonnummer 040-2631545).

Nuenen, 25 augustus 2016
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

Van Santvoort Makelaars 
winnaar in Woningbemiddeling
 
Van Santvoort Makelaars BV is door het Nationale Business Succes Award 
Instituut uitgeroepen tot winnaar 2016 in de Woningbemiddelingsbranche. 
Het heeft zich volgens de Nominatiecommissie ontwikkeld tot een toonaan-
gevende organisatie met een zeer sterke positionering. ‘Gedrevenheid, pas-
sie, innovatievermogen, durf en visie, plus een sterke focus op de klant ma-
ken van deze organisatie een topper!’
 
Sinds 1976 is Van Santvoort Makelaars 
BV gevestigd in Eindhoven, Helmond, 
Eersel, Nuenen en Deurne. Als markt-
leider in Zuidoost-Brabant, biedt het 
zijn opdrachtgevers een breed scala 
aan specialistische diensten in de vast-
goedsector. De kracht van de organisa-
tie schuilt naar eigen zeggen in de 
combinatie van persoonlijke aandacht, 
specialistische kennis, een groot net-
werk en onafhankelijke dienstverle-
ning. De Nominatiecommissie van het 
Nationale Business Succes Award In-
stituut ziet in Van Santvoort Make-
laars BV een vooruitstrevende organi-
satie die naar verwachting in de toe-
komst nog veel successen gaat behalen. 
‘Innovatie is het sleutelwoord bij Van 
Santvoort, want men is continu bezig 
zijn diensten te verbeteren en af te 
stemmen op de wensen van de klant. 
Het bedrijf staat al ruim 40 jaar bekend 
als een betrouwbare en flexibele part-
ner, die klanten zo mogelijk geheel 
tracht te ontzorgen.’
 
Dominante positie
Als een van de grootste aanbieders 
van makelaarsdiensten in de provin-
cie Brabant - en door de jaren heen de 
meest succesvolle - bekleedt Van 
Santvoort een dominante positie op 
meerdere werkterreinen: taxaties van 
commercieel vastgoed (vooral de 
complexe taxaties), aankoop- en ver-
koopbemiddeling woningen (idem 
voor huur en verhuur) en agrarische 

objecten, met een specialisatie in 
stoeterijen, waarin de makelaardij een 
wereldwijd netwerk heeft. Daarnaast 
begeleidt Van Santvoort Makelaars 
vele ontwikkelende bouwers en pro-
jectontwikkelaars bij realisatie van 
nieuwbouwprojecten. ‘Zijn taxatie-
activiteiten en -certificeringen vol-
doen aan de hoogste norm in Europa, 
geëist door de Europese Centrale 
Bank voor grote commercieel vast-
goedtaxaties’, stelt Robert Zwaan, 
hoofd van de dagelijkse Nominatie-
commissie. ‘Deze normen gaan veel 
verder dan die normen de het NRVT 
(Nationaal Register Vastgoed Taxa-
teurs) stelt voor taxateurs. In Neder-
land zijn er slechts zo’n 200 taxateurs 
die hieraan voldoen.’
 
Het succes van de onderneming zit 
vooral in de continue vernieuwing. Je 
moet je als bedrijf telkens opnieuw 
uitvinden, is de filosofie van de direc-
tie. Zwaan: ‘Daarnaast biedt Van 
Santvoort een uitstekende dienstver-
lening. Een mooi voorbeeld is de 
kwartaalrapportage die de onderne-
ming verzorgt rondom de regionale 
woningmarkt. Deze is uiterst om-
vangrijk en wordt zeer gewaardeerd. 
Een bron van informatie voor velen 
die in deze markt actief zijn.’
 
Hoewel Van Santvoort vooral in 
Zuidoost-Brabant actief is en daar on-
betwist marktleider is, behoort de 

makelaardij landelijk gezien tot de 
topkantoren. ‘Van Santvoort weet zijn 
enorme vakkennis te combineren met 
een innovatieve aanpak, waardoor het 
zeer hoog scoort op klanttevreden-
heid’, aldus de Nominatiecommissie. 
‘Terecht de winnaar in deze branche!’
www.vansantvoort.nl
 
Over het Nationale Business Succes 
Award Instituut
Het Nationale Business Succes Award 
Instituut nomineert sinds 2011 jaar-
lijks de beste bedrijven van Nederland 
in specifieke branches op basis van 
strenge selectiecriteria. Een Succes 
Award wordt op basis van onderzoek 
toegekend aan ondernemingen die ex-
cellente resultaten hebben bereikt in 
hun branche en een lichtend voorbeeld 
zijn van succesvol ondernemen. De 
Nationale Business Succes Award is de 
eerste en de enige jaarlijkse onderne-
mersprijs van Nederland, met eigen te-
levisieprogramma’s als Succesvol.
De missie van het Nationale Business 
Succes Award Instituut is tweeledig: 
het delen van actuele innovaties en 
kennis over de succesfactoren van on-
dernemingen in Nederland via (cross-
mediale) aandacht, en het versterken 
van de company pride en reputatie 
van de genomineerde ondernemin-
gen via deze ondernemersprijs en het 
platform van de Nationale Business 
Succes Award.
De huidige editie van Nationale Busi-
ness Succes Award (2016), inclusief 
het aanverwante tv-programma Suc-
cesvol Nederland waarin de genomi-
neerde wordt getoond, is gestart in ja-
nuari.  Succesvol Nederland presen-
teert de beste bedrijven van Nederland; 
elke zondag op RTL7, 10.30 uur.

Informatiebijeenkomst nieuw woonzorg-
centrum Savant van Lenthof
In het centrum van Nuenen is de bouw gestart van Savant van Lenthof. Een 
nieuw woonzorgcentrum voor mensen met dementie. Op maandag 12 sep-
tember is er een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden, waarbij een 
nadere toelichting wordt gegeven over de mogelijkheden van wonen met 
zorg & services in Savant van Lenthof. U kunt dan ook de mensen ontmoeten 
die straks zorg gaan verlenen in het nieuwe woonzorgcentrum, dat medio 
2017 wordt opgeleverd.

Het nieuwe woonzorgcentrum wordt 
een modern gebouw met 30 apparte-
menten, verschillende gemeenschap-
pelijke ruimtes, een fraaie tuin en 
maximale bewegingsvrijheid voor de 

huurders. De nieuwe appartementen 
zijn naar verwachting beschikbaar 
vanaf medio 2017.

Informatiebijeenkomst in   
nabijgelegen woonzorgcentrum
De informatiebijeenkomst start om 
19.00 uur en zal plaatsvinden in het 
nabijgelegen woonzorgcentrum van 
Savant Hof van Bethanië, Heer van 
Scherpenzeelweg 9 in Mierlo. Deze 
bijeenkomst duurt tot ongeveer 20.30 
uur. Heeft u interesse om hierbij aan-
wezig te zijn? U kunt zich aanmelden 
bij de Zorgcentrale van Savant per e-
mail aan zorgcentrale@savant-zorg.nl 
of door te bellen naar 0492 - 572 000. 
Wees er op tijd bij, want de plaatsen 
zijn beperkt.

Regie en welzijn    
in het woonzorgcentrum
Savant van Lenthof wordt ingericht 
volgens de nieuwste inzichten. De heer 
Joris Sträter, directeur woonzorg bij 
Savant licht toe hoe dit eruit ziet: “De 
nieuwe bewoners huren zelf hun ap-
partement en dit wordt hun thuis, 
waar familie altijd welkom is. De zorg 
die familie en mantelzorger geven, 

wordt voortgezet in het appartement 
in het woonzorgcentrum. Bij voorkeur 
verandert daar helemaal niets aan. Het 
uitgangspunt is dat de regie bij de klant 
ligt. De zorg van familie en mantelzor-
ger is de basis en Savant vult hier, naar 
wens, op aan met professionele zorg-
verlening. Er zal dan ook 24 uur per 
dag deskundige zorg in de nabijheid 
zijn. Daarnaast hebben bewoners 
maximale bewegingsvrijheid en is er 
veel aandacht voor welzijn en welbe-
vinden.”
 
Over Savant Zorg
Savant Zorg is werkzaam in de regio 
Zuidoost-Brabant. Savant Zorg is ge-
specialiseerd in verpleging, verzor-
ging, behandeling en begeleiding en 
verleent daarnaast diverse woon- en 
welzijnsdiensten: bij de klanten thuis 
en in diverse woonzorgcentra van Sa-
vant Zorg. www.savant-zorg.nl

Naast een beschermde woonomgeving 
biedt Savant in het nieuwe woonzorgcen-
trum Savant van Lenthof verzorging, ver-
pleging, behandeling en begeleiding. De 
appartementen zijn naar verwachting be-
schikbaar vanaf medio 2017.

Wie komt ons koor versterken?
De Vissersvrouwen aan de kade uit Nuenen willen het koor versterken. Wij 
zijn een enthousiast koor, dat het plezier in zingen hoog in het vaandel draagt. 

Onder leiding van een uitstekende di-
rigent en met begeleiding van accorde-
onmuziek, die evenals wij allen de be-
zieling hebben om zingen tot een lust 
te laten zijn.

Je bent van harte welkom vanaf 14 sep-
tember van het nieuwe seizoen. De re-
petitie is op de woensdagavond in de 
oneven weken in de ruimte van BS. De 
Mijlpaal, Brabantring 1, Nuenen van 
20.00 tot 22.00 uur.

Op zondagmiddag 11 september tre-
den wij op in de Gasterij Jo van Dijkhof 
110, 5672 DA Nuenen van 14.30 uur 
tot 16.30 uur. Entree gratis.

Nadere informatie: Mw. Jos Sandbergen, 
Tel: 040-2832959. Mw. Aukje Waleson, 
Tel: 040-2862617, 06-200 540 50

Met de rugzak door     
de voormalige DDR
In september is alles weer terug in het gewone ritme. Daarom start in Ger-
wen dan ook weer het nieuwe seizoen van activiteiten van WLG. 
Dat wil zeggen dat met grote regelmaat op de maandagmiddagen tijdens 
de Inloop in den Heuvel activiteiten van allerlei aard worden aangeboden. 
Het programma kan gezien worden als cultuur met een knipoog: van reis-
verhalen tot spelmiddagen, van natuurlezingen tot creatieve workshops. 
Soms met inschrijving en kleine kostenvergoeding, soms gratis en voor ie-
dereen vrij toegankelijk.

Op maandag 29 augustus is de aftrap: 
een nieuwe lezing door Riet van Laake 
en Guus Wesselink over een bewogen 
voettocht: ‘470 kilometer met de rug-
zak door de voormalige DDR’.
Guus (1948) en Riet (1946) lopen sinds 
hun pensionering. In juni 2013 wan-
delden ze vanaf ‘s-Hertogenbosch 
2200 kilometer naar Zuid-Italië. Niet 
simpel, als je ineens 24 uur per dag bij 
elkaar bent. Beiden hebben lang en 
veel gewerkt en zijn dan plotseling vier 
maanden dag en nacht samen. Het 
echtpaar schreef hierover leuke verha-
len in hun eerste boek. Ze hebben 
daarover bij ons in januari van 2015 
een drukbezochte en leuke lezing ge-
geven.

De Bosschenaren bleven pelgrimeren 
en wandelden in mei 2014 van oost 
naar west langs de oude Via Regia door 
het land van Luther en Bach. Guus en 
Riet vertellen - met mooie beelden - 
over deze wandeling op de prikkelende 
scheidslijn tussen een omgevallen so-
cialistische heilstaat en de voortkabbe-
lende westerse democratie. 
Over die indrukwekkende wandel-
tocht én de interviews hebben ze een 
nieuw boek geschreven: ‘Over prikkel-
draad en zegeningen’.
De lezing is interactief, dat wil zeggen 
dat er alle ruimte is tot vragen stellen. 

Voor info zie: www.viervrijevoeten.nl/
pilgerweg-gorlitz-vacha/
De toegang is gratis. Maandag 29 au-
gustus, 14.00 uur, er is koffie vanaf 
13.30 uur.

Wie meer wil weten over de activitei-
ten en hulpdiensten van WLG kan te-
recht op www.digitaal-dorpsplein-
gerwen.nl waar ook andere activiteiten 
van diverse verenigingen in Gerwen 
worden geëtaleerd. Maar U kunt ook 
bellen 06-41102625 of mailen: werk-
groepleefbaarheidgerwen@gmail.
com



BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

Ook voor uw folders!
Van ontwerp t/m bezorging.

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: Sta-
tafels € 4,-; Barkruk € 1,25; 
Karaoke € 35,-; Tenten 
vanaf € 20,- eventueel be-
zorgen mogelijk. Mulders 
Staantafelverhuur, Bruhe-
zerweg 49, 5704 CM Hel-
mond, telefoon 0492-510855 
of 06-27175412. Website: 
www.ikgeefeenfeestje.nl

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 
GEPLAATST indien niet 
vooruit betaald is. Er volgt 
geen tegenbericht.

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

 PUZZELHOEKWeek 34

6 9 4
8 6 2
2 1

1 7
9

3 5 8 1 7
4 1 8

3 9
8 5 2

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 cadans 6 vis 11 dienstwagentje 12 deel v.e. toneelstuk 
14 levenslustig 16 keukenkruid 18 enzovoort 19 wonder 22 spoedig 
23 kunstleer 25 Europese Unie 26 niet even 27 bewusteloosheid 28 harde beet 
30 kerklied 32 inhoudsmaat 33 dierengeluid 35 dans 38 beeldverhaal 
42 houtrot 44 onder andere 45 onderofficier 46 roklengte 48 grootvader 
49 speelballetje 52 rekenopgave 53 verslag 55 avondsignaal 57 sterke drank 
59 uitje 60 beperkt 61 duivel.

Verticaal: 1 schoft 2 Ierse verzetsgroep 3 vervoermiddel 4 omgeving 5 water 
in Friesland 6 stuurboord 7 alsmede 8 nobel 9 grafvaas 10 weelde 11 gevaarlijk 
13 kordaat 14 kledingstuk 15 circa 17 lijfeigene 20 hardhandig 21 drinkgerei 
24 kleine baai 27 aanspraak 29 bergweide 31 houding 34 liefdesgod 
35 ski-onderdeel 36 dwergboom 37 liefkozing 38 kledingstuk 39 nagerecht 
40 muziekinstrument 41 vreemde munt 43 organisatie van olielanden 47 vrucht 
49 zijde 50 karaat 51 venster 54 Turks bevelhebber 56 Palestijnse verzetsgroep 
58 gewicht 59 sine dubio.

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

B S E D I L E M M A E N Z

R E D E K O L O S S T U W

A M I G O O K E K R E T A

N K K A F S E N N L

I A K E U R U I P U

E S C O R T E A F S C H U W

T I L O E O I R

B E D O M P T S N O O K E R

O R M I E I N N E E

K B C D A U S A N C

S C A L A Z I N F I C H E

E A R L L Y V I G P R O P

N O S K E N M E R K V E T

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

Oplossingen wk 33
D T H C E R D E I L S E

E N R H R O U L E T T E

E E E E K F H G U O G N

W R G P R I N C I P E J

Z E N U W E H M N D W A

L I A E P T G C R U I R

E G Z Y I S U A S E L I

T D T G L B H I L L L G

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

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

L E R V R E K O M T O R

E T O P A K D B I V A K

HEMELSBREED

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.

AANHANG
AANSTAAN
AMATI
CERISE
FEEKS
FOCUS
FRATS
GONDEL
HAARDRACHT
HANDBAGAGE
HANSOP
HELMPLANT
KAAKBOT
KELNER
KLANK
KOKET
LEVEN
LOGHEID
ONECHT
OPTIE
ORCHIDEE
SCHAFT
SCHITTEREN
SPECIALIST
ZANDGAT
ZEEOLIFANT
ZUSJE

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

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT NUENEN 
Los de woordzoeker hierboven op en stuur het antwoord op:
per email: puzzel@ronddelinde.nl of per post/brievenbus: 
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. (Vermeld naam, tel. en adres). 
De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij Drukkerij Messerschmidt
Winnaar:

 
Zoek de 10 verschillen
door Huub Coenen

week 32, Mw. P. van Heyningen.

NAAIMACHINES nieuw, 
gebruikt en reparaties van 
alle merken. Van de Westerlo 
St. Annastraat 21 Gemert. 
Tel. 0492-361116 info@
westerlo-naaimachines.nl

STEP AEROBICS! 
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.

A
P
K

APK-keuring
voor alle merken

€ 19,95
Jansen Auto BV
De Pinckart 10, Nuenen

Tel. 040-2831284

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

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

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

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

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

CARAVAN (vouwwagen, 
boot) STALLING IN 
GERWEN. Nog enkele 
plaatsen vrij. Maximale 
lengte 5,80 m inclusief dis-
sel. Tel. 040-2834498.

TUINAANLEG EN RE-
NOVATIE. Klein machinaal 
grondwerk. www.lapagonda-
tuinen.nl Tel: 06-19702668.

TE KOOP GEVRAAGD: 
Fietsen en snorfietsen. Tel. 
06-46830117.

TWEEDEHANDS FIET-
SENBEURS: Zaterdag 27 
augustus van 10.30 tot 14.00 
uur. Meer dan 150 stuks 
v.a. € 35,--. Kindcentrum 
De Sprankel, Grotenhof, 
Lieshout.

GRATIS KENNISMA-
K INGSWORKSHOP 
‘MINDFUL ONTSPAN-
NEN’! Op donderdag 1 sep-
tember van 19.00-20.30 uur. 
Eenvoudige bewegingsoefe-
ningen, meditaties en mindful-
ness oefeningen, toegankelijk 
voor iedereen. Toe aan ont-
spanning? Geef je snel op i.v.m. 
beperkte deelname. Bel Inge 
Smits van Smits Coaching op 
06-41638130 of kijk op www.
smitscoaching.com

ZONDAG 4 SEPT. 
SPIRITUELE BEURS. 
11.00-17.00 uur. Ook ver-
koop 4 gratis lezingen. 
Speeltuin Geenhoven Hop-
penbrouwers 15, Valkens-
waard. Entree € 5,-. Kortings-
bon www.stichting-deva.nl

SCHEIDEN DOE JE SAMEN 
*Vanaf intakegesprek t/m 
afhandeling rechtbank 
*Effectiever en goedkoper 
dan een advocaat *Een 
aanspreekpunt tegen een 
vaste totaalprijs. Astrid 
Larue. Tel. 06 539 72 748. 
larue@scheidingshuys.nl 
www.scheidingshuys.nl 
ER IS TOEKOMST NA DE SCHEI-
DING. Het scheidingshuys.

www.restaurantpezzaz.nl

Savarin van zalm 
salsa/scampi/zoet-zuur/komkommer/bosui 

of
Serranoham “klassiek”

Cantaloupe meloen/witte port/rozemarijn/salade
of

Heldere gevogeltebouillon
groentes/hoender

of
Romige bloemkoolsoep

Roquefort/profiterols/hazelnoot

***

Gebakken scholfilet
zomergroente/spitskool taartje/chips/Ras el Hanout

of
Runderstoofpot

stamppotje/rucola/tomaat/Parmezaanse kaas/balsamico
of

Tortelli mozzarella pomodori e basilico
gegrilde courgette/chutney paprika/knoflookschuim

***

Aardbeien “Romanoff”
vanille roomijs

of
Mousse van melkchocolade 

mango/passievrucht
of

Assortiment kaas van de kaastafel 
(meerprijs €2,50)

of
Koffie of thee met iets lekkers van de schaal 

3 gangen €25,50 
4 gangen €29,50 

HEERLIJK ZOMERS GENIETEN BIJ PEZZAZ OP HET TERRAS!

RESERVEER EEN TAFEL VOOR VRIJDAG 26, ZATERDAG 27 OF ZONDAG 28 
AUGUSTUS ONLINE VIA WWW.RESTAURANTPEZZAZ.NL

EN ONTVANG EEN APERITIEF VAN HET HUIS!

Nagelstudio ALTA GRACE 
• Medische pedicure: Dia-
betes/reuma Ik kom ook 
bij u thuis! (ook in de 
avonduren). KADOTIP: 
Kadobonnen te verkrijgen. 
Marieke: 06- 50 57 11 83.
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Touwtrekken over water 
Nederwetten 2016
Door Nannie van den Eijnden

DOEN! KPJ Nederwetten organiseerde ook dit jaar het touwtrek-over-water-
evenement. Het weer was wisselvallig zondag 21 augustus, maar de stemming 
absoluut niet. Sportief en met plezier streden telkens twee teams van zes man-
nen, vrouwen en jongeren onder leiding van hun coach om de eerste plaats. 

Scheidsrechter Ad Donkers zorgde er-
voor dat het touw precies in het midden 
boven het water hing, nadat de teams 
staand hun plaats hadden ingenomen. 
Op zijn fluitsignaal lieten de touwtrek-
kers zich vallen en zetten zich schrap 
tegen de houten schotten in het gras. 
Had een team eenmaal het touw een 
aantal centimeters naar zich toe weten 
te halen, dan viel het de tegenpartij 
zwaar dat stuk nog terug te winnen. 

Tactiek
De coaches moedigden hun teams aan 
om hun kracht vast te houden en ga-
ven strategische aanwijzingen om nog 
een tandje bij te zetten en met een 
laatste inspanning nog wat centime-
ters te winnen. Dat het niet meeviel, 
viel aan de rood aangelopen gezichten 
af te lezen. Dapper namen de kinderen 
het op tegen de mannen van AC van 
Kasteren. De jongsten werden gehol-
pen door hun coaches. Traditioneel 
gaat het verliezende team het water in. 
Er wordt door de meeste teams niet 
specifiek getraind voor het touwtrek-
ken, het gaat om sportiviteit en kracht. 

Van KPJ Nederwetten naar DOEN!
Het evenement bestaat al bij de Ka-
tholieke Plattelands Jongeren sinds 
1979 en trekt steeds meer deelnemers 
aan. KPJ Nederwetten hoorde des-
tijds bij de regio Eindhoven en organi-
seerde samen met andere KPJ’s sport- 
en atletiekdagen en andere activitei-

ten voor jeugd en volwassenen. Het 
aantal KPJ-afdelingen ging achteruit, 
daarom sloot KPJ Nederwetten zich 
rond de jaren 90 aan bij de regio Hel-
mond. Dit jaar bestaat KPJ Nederwet-
ten 85 jaar, tijd voor een nieuwe weg. 
De naam is veranderd in DOEN! KPJ 
Nederwetten, de website is vernieuwd 
en sinds 2012 is er een nieuwe multi-
functionele accommodatie geopend 
met veel mogelijkheden voor nieuwe, 
andere of grotere activiteiten. Het 
gaat om activiteiten voor het hele 
dorp en samen DOEN!

De uitslag:
Heren
1e plaats CV Bij elkaar geraapt zooitje
2e plaats Café D’n Egelantier 1
3e plaats Elacinatidko’s
4e plaats ’t Lamme Handje
5e plaats Café D’n Egelantier 2
6e plaats AC van Kasteren
7e plaats Rotzooi
8e plaats FC op ’t Platte Gat

Dames
1e plaats Wa mak ut uit
2e plaats Café D’n Egelantier

Jeugd
1e plaats Firegirls
2e plaats Sterk (van Sterk & Stoer)
3e plaats Stoer (van Sterk & Stoer)

De aanmoedigingsprijs 2016 ging 
naar het jeugdteam ‘Sterk & Stoer’.

Jeugdrenners uit heel het land 
in Ronde van Nuenen
Terwijl de Nuenense profrenner Steven Kruijswijk in Spanje bezig is met zijn 
tweede Vuelta, delen de rondemissen Lisa van Roosmale en Robin Hendriks 
in het Park in Nuenen de bekers, bloemen en kusjes uit aan de renners op 
het podium. 

Bij de jeugdwedstrijden gaan renner-
tjes afkomstig uit heel het land van 
start verdeeld over zeven leeftijdscate-
gorieën. Daarbij ook de plaatselijke 
deelnemers Chris en Tijn Kisters en 
Luca van Mourik. De organiserende 
wielervereniging TML Dommelstreek 
kijkt tevreden terug op dit geslaagde 
wielerevenement. 

Zondag 21 augustus was het centrum 
van Nuenen vanaf tien uur beschik-
baar voor de wielrenners en suppor-
ters. De horeca in het centrum pikte 

een graantje mee en op het gezellige 
terras van restaurant De Zonnewende 
was het een komen en gaan van orga-
nisatoren, sponsoren, genodigden, 
vrijwillige medewerkers en wielerfans. 
De VAG-Techniek Ronde van Nuenen 
werd ‘s middags afgesloten met een 
criterium voor Elite/Beloftenrenners 
over 80 kilometer. Robbert de Greef 
uit Geldrop presteert prima in regen 
en wind. Hij kwam na een solo van 30 
kilometer als winnaar over de meet 
met ruime voorsprong op Ronan van 
Zandbeek en Pieter van Oirschot. 

Elite/Beloften op het podium met v.l.n.r. Ro-
nan van Zandbeek, winnaar Robbert de 
Greef, rondemiss Robin Hendriks en Pieter 
van Oirschot….. (foto Gerben van den Broek)

Beginnerstraining 
Junioren 2016 
Speciaal voor de kinderen van de 
basisschool, die nog nooit tennis-
training hebben gehad, biedt ten-
nisvereniging de Lissevoort een 
speciaal laagdrempelig trainings-
programma aan.

In september start je met 10 lessen 
voor maar € 60,-.  Je hoeft nog geen lid 
te worden van de tennisvereniging.
Kinderen die na 10 lessen besluiten om 
door te gaan, kunnen zich opnieuw in-
schrijven voor nog eens 10 lessen, 
daarna gevolgd door de laatste serie 
van 14 lessen. Pas wanneer er inge-
schreven wordt voor de tweede serie 
van 10 weken zullen er, naast de € 60,- 
ook € 30,- lidmaatschapskosten in re-
kening worden gebracht. Dan word je 
dus ook lid van de vereniging en ont-
vang je een spelerspas (KNLTB pas). 
Op deze manier hoef je niet meteen 
aan het begin van het seizoen jezelf 
vast te leggen voor 34 weken. De groe-
pen worden zoveel mogelijk ingedeeld 
naar leeftijd.

Let op!!! Deze regeling geldt alleen 
voor basisschoolkinderen die voor het 
eerst tennissen en nog niet eerder heb-
ben deelgenomen en voor basisschool-
kinderen die de bal- en slagvaardig-
heidscursus gevolgd hebben. Inschrij-
ven kan tot en met maandag 29 
augustus 2016. De indeling zal uiterlijk 
5 september bekend worden gemaakt.
De lessen voor de kinderen starten 
vanaf maandag 12 september. Kijk op 
onze site www.tvdelissevoort.nl en kijk 
bij Training/Junioren Beginnerstrai-
ning. Schrijf je snel in en maak kennis 
met Tennis !!!! Vragen, stuur een mail 
naar Twan Hoeijmans (sportzaken@
tvdelissevoort.nl) of Kjel Beks (kjel-
beks@hotmail.com).

Uitslagen Ronde van Nuenen 2016

Jeugd (meisjes en jongens)
Categorie 1 (6 km): 1. Ivar Rooden-
burg, Ugchelen 2. Fleur Prins, Zwolle 
3. Marissa van Putten, Tiel. 10. Eva van 
Beek, Geldrop. Cat. 2 (8 km): 1. Tho-
mas Huitema, Roden 2. Cas Krebbers, 
Deest 3. Jitse Gabriels, Budel. Cat. 3 
(12 km): 1. Jente Derksen, Haalderen 2. 
Antoine Quint, Deil 3. Niels Hane-
graaf, Heeswijk-Dinther en 10. 10 Luca 
van Mourik, Nuenen. Cat. 4 (15 km): 
1. Tobias Kool, Purmerend 2. Christi-
aan van Rees, Groot Ammers 3. Colin 
Strik, Heerlen 6. Chris Kisters, Nue-
nen. Cat. 5 (20 km): 1. Jasper Huitema 
Roden 2. Femke Gort, Echt 3. Elise Uij-
en, Herpen. Cat. 6 (25 km): 1. Tom van 
de Weijdeven, Eindhoven 2. Max Mos-
muller 3. Jesse Kramer, Borkel en 
Schaft 15. Tijn Kisters, Nuenen. Cat. 7 
(30 km): 1. Bram Leerkes, Twello 2. 
Stijn Hanegraaf, Heeswijk-Dinther 3. 
Pepijn Reinderink, Ruurlo.

Elite/Beloftenwedstrijd 80 km: 
1. Robbert de Greef, Geldrop 2. Ronan 
van Zandbeek, Schijndel 3. Pieter van 
Oirschot, Best 4. Lars van de Vall, Ou-
derkerk aan de Amstel 5. Benjamin Sy-
dlik, Wassenberg (D) 23. Luuk Metse-
makers, Nuenen en 24. Paul Dekkers, 
Gerwen.

Het podium van de jeugdwedstrijd categorie 3 met rechts rondemiss Lisa van Roosmale 
(foto Jo Nederkoorn)

Tennis

Voetbal
Bekerwedstrijd 

Nederwetten 1 - EMK 1        0 - 4
Dinsdag 23 augustus 2016 met bijna tropische temperatuur op de vroege 
avond nodigde niet uit om een voetbalwedstrijd meteen te starten op hoog 
tempo. Behoudens het optreden van de scheidsrechter, viel er voor de toe-
schouwers niet veel te beleven in de eerste minuten van de wedstrijd. 

Na een kwartiertje spelen, kwam de 
wedstrijd enigszins op gang. In de 19e 
minuut was er een rake kopbal van 
Tommie van Elst tegen de dwarslat van 
het doel van Nederwetten. Drie minu-
ten later  moest een verdediger van 
EMK de bal wegwerken uit het eigen 
doel. EMK begon meer pressie te zet-
ten, maar de verdediging van Neder-
wetten hield de tegenstander op af-
stand van het eigen doel. Herhaaldelijk 
werd daarbij de buitenspelval gehan-
teerd. Met een typische actie kon Ruud 
Boerema in de 37e minuut aanleggen 
met links: het harde schot plofte op de 
keeper van Nederwetten en in de re-
bound kon Tommie van Elst de 0-1 
scoren. Twee minuten later werd een 
strafschop toegekend aan EMK: de pe-
nalty werd in doelpunt omgezet door 
EMK-er Giel van Korven, oud lid van 
Nederwetten (0-2). EMK kreeg gelei-
delijk meer ruimte en er was nog een 
goede kans voor Johan Janssen, die zijn 

schot zag verdwijnen aan de “verkeer-
de kant” van de doelpaal. Na de thee-
pauze kreeg EMK het makkelijker om 
te combineren. In de 49e minuut ging 
Ruud Boerema aan de haal op de lin-
kerflank: de voorzet werd door de kee-
per gemist en Tommie van Elst kon de 
bal van dichtbij inkoppen (0-3). De in-
vallers bij EMK zorgden voor een ho-
ger baltempo. In de 69e minuut kon 
Christian Messerschmidt ongehin-
derd met de bal aan de voet oprukken 
en met vertrouwen een snoeiharde bal 
tegen de netten jagen (0-4). Nederwet-
ten probeerde op het einde om de eer 
te redden en slaagde daar bijna in, 
maar verdedigers van EMK hielpen 
keeper Edwin Cuppen om zijn doel 
schoon te houden. Na de wedstrijd 
konden spelers en supporters van bei-
de teams herinneringen ophalen en te-
leurstellingen samen wegspoelen. 
Jammer dat een dergelijke derby op 
een dinsdag avond plaats vond.  
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 ACTIVITEITENAGENDA

Opgave activiteitenagenda via redactie@ronddelinde.nl onder vermelding van ‘activiteitenagenda’

Kerkberichten

Bernhardstraat 4  |  Nuenen
040 284 1550  |  www.vdstappen.nl

In samenwerking met Yarden

    Afscheid nemen 
             begint bij vasthouden wat je lief is.
Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en persoonlijk 
afscheid, waarin uw herinneringen en emoties alle ruimte krijgen.  

Een mooi, passend afscheid kan u straks houvast 
geven bij de verwerking van uw verdriet.

Sigrid Hielkema-Tas en 
Thijs van den Biggelaar

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Maand Augustus
WSV-wandeling

Zondag 09.00 uur. Woensdag 19.00 uur 
ingang van het EMK terrein aan het Wet-

tenseind.

Levgroep, Berg 22c Nuenen
Vluchtelingenwerk: di 12.00-14.00 uur

Echtscheidingsspreekuur: di 19.00-21.00 uur
Inloopspreekuur Vragen zonder Afspraak: 

do 09.30-12.00 uur

t/m september
Bezichtiging Van Goghkerkje 

13.30-17.00 uur 2e woensdag en laatste 
zondag v.d. maand

Elke 1e zaterdag van de maand
‘Bruisende Zaterdag’

Winkelhart van Nuenen
Centrum

Donderdag 25 augustus 
09.30 uur Senior Plus event, 

Eendags tennistoernooi voor 50+
TV Wettenseind

Donderdag 25 augustus 
14.00-16.00 uur Senia bijeenkomst over 
oprichting luistergroep klassieke muziek
Bibliotheek, Jhr. Van Berckellaan, Nuenen

Woensdag 24 t/m vrijdag 26 augustus
10e Kindervakantieweek in Gerwen

terrein aan d’n Huikert

Vrijdag 26 aug t/m zondag 4 sept
Expositie 15 kunstenaars Atelier Nuenen

Klokkengietersstraat 1, Aarle-Rixtel
Vrijdag 14.00 - 18.00 uur, 

zaterdag/zondag 12.00 - 17.00 uur

Zaterdag 27 en zondag 28 augustus
10.00-17.00 uur Goeden Doelenweekend 

Dorpsboerderij Weverkeshof

Zaterdag 27 en zondag 28 augustus
13.00-18.00 uur Smeulders = open, 

expositie van Willy Boetzkes
 Beekstraat 23 Nuenen

Zondag 28 augustus
14.00-16.00 uur Tour de Kiosques

Kiosk Park Nuenen

Zondag 28 augustus
12.00 uur Open dag en 10-jarig bestaan 

Zorg Boerderij Krakenburg
Olen 50 Nuenen

Maandag 29 augustus
14.00 uur WLG-Lezing:  

‘470 kilometer met de rugzak 
door de voormalige DDR’

Den Heuvel, Gerwen

Dinsdag 30 augustus
20.00 uur Zomerinstuif bridge

Zaal Berkenbosch, Opwettenseweg Nuenen

Dinsdag 30 augustus 
20.00 uur Kienavond Lieshout

 Dorpshuis, Grotenhof 2 Lieshout. 

Donderdag 1 september
10.30 uur PVGE Nuenen 

Koffie inloopochtend
Kwetternest, Mantelmeeuwlaan 12

Donderdag 1 september
10.30 uur Cultuur Overdag film: 

De 100 jarige man die uit het raam klom
Het Klooster

Eerste week september 
Collecte kankerbestrijding

 2 t/m 4 september
H.D.C. Gerwin Harleytreffen

 De Huikert 35

Zaterdag 3 t/m zondag 11 september
Nuenense kampioenschappen 

tennispark van TV de Lissevoort

Zaterdag 3 en zondag 4  september
10.00-17.00 uur Grote Boekenmarkt

Dorpsboerderij Weverkeshof

Zondag 4 september
09.00-16.00 uur Dolphin Triathlon Nuenen

start en finish Laco strandbad Nuenen

Zondag 4 september
09.45 uur Squadra Scholieren/ouder 

Triathlon Nuenen 
Laco Strandbad Nuenen

Zondag 4 september
10.00-15.30 uur De enige echte 

Gerwense vlooienmarkt
Heuvelplein Gerwen

Zondag 4 september
11.00-16.00 uur Open Dag Hobbycentrum 

Dorpswerkplaats
Park 63a Nuenen

Zondag 4 september
12.00 uur Ezeltjesdag

Jo Arts terrein aan Mulakkers
Eeneind

Zondag 4 september
14.00 uur 30-jarig jubileum TVN 
Tennisvereniging Nederwetten

Zondag 4 september
14.00 uur Opening expositie Levensweg

 Muziek: Klezmajeur.
De herberg/kapel Eckartdal 
Nuenenseweg 1 Eindhoven

Zondag 11 september
American Car Weekend Meeting

Laco Strandbad Nuenen 
Enodedreef 3 Nuenen

Zondag 11 september
14.30-16.30 uur Optreden 

‘Vissersvrouwen aan de Kade’
Jo van Dijkhof

Wij willen iedereen van harte bedanken voor de grote belangstelling en het 
warme medeleven wat wij hebben mogen ontvangen na het overlijden van

Noud Aldenhoven
Uw aanwezigheid bij zijn afscheidsdienst en de vele kaarten waren voor ons 
een grote steun.

Nuenen, 25 aug. 2016  Ardie, kinderen en kleinkinderen

Byzantijnse liturgie 
in kapel Kronehoef
Op zondag 4 september is er een By-
zantijnse Goddelijke liturgie 10.30 
uur in de kapel Kronehoef aan de 
Kloosterdreef 23 te Eindhoven. De 
katholieke ‘Gemeenschap van de Al-
heilige Moeder Gods Gruzinskaja’ 
draagt zorg voor de organisatie. Zij 
is een vereniging binnen de katho-
lieke kerkprovincie van Nederland. 

Deze liturgie uit de 4de eeuw draagt nu 
nog de zuivere spiritualiteit van de eer-
ste Christenen van het Oost-Romeinse 
Keizerrijk. Het vierstemmige Slavisch-
Byzantijnse koor zingt. Na afloop is er 
in de aula koffie en een goed gesprek. 
Volgende liturgie is op zondag 2 okto-
ber in kapel Eikenburg aan de Aalster-
weg 289, 5644 RE te Eindhoven; tijd: 
11.30 uur.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zondag 28 augustus 09.30 uur: Eucha-
ristieviering, volkszang, voorganger 
pastor J. Vossenaar. 

Misintenties
Zondag 28 augustus 09.30 uur: Harrie 
en Tonia Reijnders-Smulders; Joost 
van der Graaf; Annie Keeris-Smolders; 
Zus Bemelmans-Kessels; Gerda Ver-
eijken-van Lith en Antoon Vereijken; 
Marie Odiel Aarts Le Neubauer; An-
neke Meulendijks-Biemans; Jorrit 
Meeuwissen.

Mededelingen:
Zondag 28 augustus is er een extra col-
lecte voor de MIVA. We kunnen deze 
collecte ten zeerste bij u aanbevelen.

Wijzigingen gedurende de vakantie 
periode:
In de vakantieperiode is er op zater-
dagavond géén viering in onze kerk. 
Dat geldt tot en met zaterdag 27 au-
gustus. Op zondagochtend is de vie-
ring in Nuenen zoals gebruikelijk om 
09.30 uur.
Het secretariaat is in deze periode al-
leen op dinsdag- en vrijdagochtend ge-
opend.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 28 augustus 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor F. Ver-
hoeven.

Misintenties
Annie Rovers-Verkuijlen

Mededeling: 
Volgende week zondag 4 september is 
weer de jaarlijkse Hooidonkviering om 
10.30 uur op Hooidonk. Er is dan geen 
viering in de kerk.
Zondag 28 augustus is er een extra col-
lecte voor de MIVA. We kunnen deze 
collecte ten zeerste bij u aanbevelen.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 28 augustus 11.00 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor F. Ver-
hoeven. 

Misintenties
Wies Rooijackers-Slegers; Toos Schuts-
Pas; Jan Polman; Sjef en Lena Saris-
Swinkels; Bert Verhagen (vanwege ver-
jaardag).

Mededeling:
In verband met de vakantie verzoeken 
we u de misintenties uiterlijk donder-
dagavond in te leveren in plaats van 
zondagmorgen. 
Volgende week, zondag 4 september is er 
vanwege de feesten op Hooidonk in onze 
kerk geen viering. U kunt dan de Eucha-
ristieviering bezoeken op Hooidonk om 
10.30 uur.
Zondag 28 augustus is er een extra col-
lecte voor de MIVA. We kunnen deze 
collecte ten zeerste bij u aanbevelen.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 28 augustus 10.00 uur: ds. C. 
Crouwel. Dit is een stilte- of reflectie-
dienst. Voor de kinderen is er nog geen 
kindernevendienst i.v.m. de zomerva-
kantie. De collecte is voor de Stichting 
Leergeld Nuenen. Dinsdag 30 augustus 
is er Samen aan Tafel. Opgave via sa-
menaantafel@pgn-nuenen.nl. Elke don-
derdag is er Open Huis tussen 10.00 en 
12.00 uur. U bent van harte welkom! 
Verdere info: zie onze website.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens decreet 
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 25 augustus. 17.30 uur H. 
Lof; 18.30 uur H. Mis, H. Bartholo-
meus, apostel; gedachtenis van H. Lo-
dewijk, koning en belijder. 

Vrijdag 26 augustus. 07.15 uur H. Mis, 
gedachtenis H. Zefyrinus, paus en 
martelaar. 
Zaterdag 27 augustus. Geen activiteit. 
Feest v.d. H. Jozef Calasanctius, belijder. 
Zondag 28 augustus. Vijftiende zon-
dag na Pinksteren. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis. In Brielle (Den Briel) in de 
kerk op het Martelaarsveld om 17.30 
uur gezongen Hoogmis, Feest van de 
H. Martelaren van Gorkum; gedachte-
nis van de 15de zondag na Pinksteren. 
Maandag 29 augustus. 18.30 uur H. 
Mis, Onthoofding van de H. Johannes 
de Doper; gedachtenis van H. Sabina, 
martelares. 
Dinsdag 30 augustus. 18.30 uur H. 
Mis, H. Rosa van Lima, maagd; ge-
dachtenis van H. Felix en Adauctus, 
martelaren. 
Woensdag 31 augustus. 07.15 uur H. 
Mis, H. Raymundus Nonnatus, belijder. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw staat 
op www.kerkenindepeel.nl. Bekijk Ker-
ken in Peelland ook op Facebook ('Ker-
ken in Peelland') en op YouTube ('Ker-
ken in Peelland Gerwen WMV').

2 Brabantse gildebroeders   
tot ridder geslagen 
De Brabantse gildebroeders Gerard Gorselink (Heilig Kruisgilde Gerwen) en 
Rob Wullems (Sint Joris Gilde Reusel) zijn afgelopen vrijdag, 19 augustus, 
tot ridder geslagen. Dit gebeurde tijdens een Pontificale Hoogmis met 
plechtige investituur in de Ridderorde van de Heilige Sebastiaan in Europa, 
ter ere van de EGS Herbsttagung in Doornenburg. 

Bij deze mis waren meer dan 300 leden 
van schuttersgilden uit verschillende 
Europese landen aanwezig, met als 
speciale gasten de Europa Koning Jo-
seph Lohninger en Europa Prins Dirk 
Mikolajzcak.
De Hoogmis werd opgedragen door 
Mgr. mr. drs. Th.C.M. Hoogenboom, 
hulpbisschop Aartsbisdom Utrecht. Er 
werden in totaal 23 mensen tot ridder 
geslagen door de heer Charles-Louis 
Prins van Merode, president van de 
EGS (Europese Gemeenschap van His-
torische Schuttersgilden).
Tijdens de investituur verklaarden de 
kandidaten zich bereid het motto van 
de gemeenschap: Pro Deo - Pro Euro-
pae Christianae Unitate - Pro Vita 
(voor God - voor een verenigd, Chris-
telijk Europa - voor het leven) met vol-
ledige inzet in het dagelijkse leven uit 
te dragen en te steunen. Waarbij ze 
met begrip voor de onderlinge ver-
schillen bij kunnen dragen aan een 
goede band tussen de Europese volke-
ren.
Gastheer was Schutterij Gijsbrecht 
van Aemstel in Doornenburg. 

Gildebroeders Gerard Gorselink (links) en 
Rob Wullems geslagen tot ridder in de Rid-
derorde van de Heilige Sebastiaan.

Eten en zingen 
voor ouderen bij 
De Griek in Nuenen
Franca & Dieter van De Griek in Nue-
nen hebben passie en plezier in hun 
werk; mensen blij maken met hun 
gerechten, een vriendelijk woord, 
een bemoediging en soms een luis-
terend oor. Ze vinden het een zegen 
om dit werk te mogen doen waar ze 
blij van worden.

Omdat er zoveel eenzame ouderen 
zijn, ontstond bij hen het idee om voor 
deze mensen af en toe een leuke avond 
te organiseren. Om een heerlijk 3-gan-
gen menu (met een aperitiefje en 2 
gratis drankjes) neer te zetten, vragen 
ze € 14,95 per persoon.
Als klap op de vuurpijl gaat een vrien-
din van hen, Gertje Raassens, met de-
zelfde passie, belangeloos deze avon-
den invullen met mooie liedjes die de 
gasten zullen aanspreken.
Bént u, of ként u iemand, die ze hier 
een plezier mee kunnen doen? Op 22 
augustus was de eerste feestelijke en 
volgeboekte avond maar op een andere 
datum bent u van harte welkom. Aan-
melden via tel. 06-83 222 560 of 
info@de-griek-in-nuenen.nl
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SPORTSPORT
Programma
RKVV NEDERWETTEN 
Zondag 28 augustus
Tongelre 1 - Nederwetten 1   .  .  . 14 .30
Nederwetten 2 - Unitas ‘59 9   .  . 10 .00
SBC 11 - Nederwetten 3   .  .  .  .  .  . 10 .00
St . Michelsg . Da 1 - Ned . Da 1   . 13 .00

RKSV NUENEN
Zondag 28 augustus
Nuenen 1 - OSS’20- .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30 
Bergeijk 1 - Nuenen 2   .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30 
Nuenen 4 - Reusel Gr 2   .  .  .  .  .  .  . 12 .00 
Nuenen 5 - Woenselse Boys 2   . 10 .00 
UNA 4 - Nuenen 6   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00 
Braakhuizen 5 - Nuenen 7   .  .  .  .  . 13 .00 
Nuenen 8 - Braakhuizen 6   .  .  .  .  . 10 .00 
Nuenen 9 - Woenselse Boys 4   . 14 .30 
Nuenen 10 - Brabantia 12   .  .  .  .  . 10 .00 
Braakhuizen 10 - Nuenen 12   .  . 11 .00 
Bavel VR1 - Nuenen VR1   .  .  .  .  .  .  . 14 .30 

Groene Ster - RKSV Nuenen 0-6
Door Ruud Sanders

Wat niemand verwachtte gebeurde afgelopen zondag in Heerlerheide op 
Sportpark Pronsebroek. Nuenen verraste vriend en vijand met een verplet-
terende 0-6 overwinning op Groene Ster. Niemand wist vooraf waar het 
team stond. Veel ploegen in de Hoofdklasse B zijn onbekenden van elkaar. 
Na een korte voorbereiding was Nuenen nog niet in staat geweest 90 minu-
ten lang goed en verzorgd voetbal te laten zien. Zo anders was het zondag.

Yev Marcelli, goed voor twee doelpunten.
Foto John vd Elsen.

Voetbal

Op het prachtige kunstgrasveld van 
Groene Ster startte Nuenen geconcen-
treerd aan de wedstrijd. Opvallend 
was de foutieve aftrap van Groene Ster, 
kennelijk was de spelregelwijziging 
niet goed doorgekomen bij de ploeg 
van trainer Ed Hendriks. Na een aftas-
tend begin kreeg Nuenen in de 12e mi-
nuut een vrije trap op zo’n 20 meter 
schuin van het doel.

Jorn Sweres overgekomen van UNA 
nam plaats achter de bal en zijn schot 
verdween onhoudbaar in het doel van 
keeper Willem-Jan Thijssen. Nog geen 
2 minuten later was het weer raak. 
Wederom een vrije trap lag aan de ba-
sis van dit doelpunt. Koen Bots curfde 
de bal keurig op het hoofd van aan-
voerder Max Verkuijl en Abdul Ban-
gura was er als de kippen bij om de 0-2 
aan te tekenen. Een droomstart. Groe-
ne Ster verloor nagenoeg alle duels en 
na een harde overtreding op Jorn Swe-
res ontving Sebastiaan de Jongh te-

recht de gele kaart. Groene Ster pro-
beerde het wel echter de vele lange bal-
len waren vaak een prooi voor de 
centrale verdedigers Yoeri Sijbers en 
Max Verkuijl die beiden een prima 
wedstrijd lieten zien.

Na een half uur kreeg middenvelder 
Dennis van de Reek een dot van een 
kans echter zijn schot mistte de over-
tuiging. Beide ploegen gingen rusten 
met een verdiende 0-2 voorsprong 
voor de mannen van Miquel van der 
Dungen. Kort na rust besliste Nuenen 
de wedstrijd via doelpunten van Koen 
Bots en Yev Marcelli. Uit een corner 
kopte Yoeri Sijbers de bal richting het 
doel van Groene Ster. Koen Bots gaf 
het laatste knikje.

Meteen vanaf de aftrap, onderschepte 
Nuenen de bal en was het Yev Marcelli 
die koelbloedig de 0-4 binnen schoot. 
Wat een weelde met nog een half uur 
op de klok. Groene Ster geloofde het 
wel en Nuenen speelde de wedstrijd 
uit met gallery play voetbal. In de 70e 
minuut scoorde Abdul Bangura zijn 2e 
doelpunt, de spits kwam over van 
RKTVV uit Tilburg, en hij was het die 
de 0-5 op het scorebord bracht op een 
pass van Dennis van de Reek. De 0-6 
was een beauty, Yev Marcelli ging de 
een twee aan met spits Bangura en zijn 
schot was keeper Thijssen van Groene 
Ster wederom te machtig. De uitslag 
had nog hoger uit kunnen vallen maar 
beide teams geloofden het wel. 
Scheidsrechter Midden floot af en 
daar was niemand bij Groene Ster rou-
wig om.
Hans Pijs, interim verzorger was zeer 
enthousiast over het spel van de in het 
zwart spelende groenwitten. Echter 
‘een zwaluw maakt nog geen zomer’ is 
tegelwijsheid die Hans vroeger al pre-
dikte.
Volgende week zondag is de tegen-
stander Oss’20, zij speelden zaterdag-
avond gelijk tegen Blauw Geel ’38 met 
1-1. Eens kijken of Nuenen de lijn kan 
doorzetten.

Schrijf je in voor de Nuenense 
Kampioenschappen tennis!
Wist je dat er maar liefst vier tennisverenigingen zijn in Nuenen met in to-
taal meer dan 2000 leden? En dat deze vier clubs gezamenlijk ieder jaar de 
Nuenense kampioenschappen organiseren? Start lessen 

Qigong-Tai chi 
De lessen worden nu voor het derde 
seizoen samen gegeven zodat begin-
ners als gevorderden samen de les 
volgen. De les is een training om te 
ontspannen en toch krachtig te zijn 
volgens een zeer oude Chinese leer.

Dit kan door oefeningen die de gezonde 
energie vermeerderen en de ongezonde 
energie doen verdwijnen. Hiermee 
wordt de lichamelijke en geestelijke ge-
zondheid behouden en verbeterd. De 
oefeningen worden op een rustige wij-
ze, in een herhalend patroon op het rit-
me van de ademhaling uitgevoerd. De 
oefeningen pogen een balans te onder-
houden of te herstellen in het lichaam.
 De effecten die men gaat ervaren: een 
beter slaappatroon, je voelt je meer ont-
spannen, het geeft je een grotere kracht, 
een betere conditie, je voelt je vitaler en 
opgewekter, je bent meer in balans en je 
krijgt een grotere concentratie. 

Meer informatie: Els Roemer, tel.: 040-
2377760, e-mail: eroemer@xs4all.nl
Locatie Gymzaal Monseigneur Cuy-
tenlaan 15 te Nuenen, maandag van 
19.00-20.00 uur.

30-jarig jubileum TVN
Tennisvereniging Nederwetten bestaat 30 jaar. Dat wordt gevierd op zondag 4 
september. Alle leden en oud-leden zijn hiervoor uitgenodigd. Vanaf 14.00 uur is 
iedereen die lid is of ooit is geweest, welkom bij de vereniging om bij te praten, 
samen te zijn en oud-leden te ontmoeten. Voor drankjes, hapjes en muziek wordt 
gezorgd. Er is ook een sport- en spel circuit (tennis outfit nodig!).

Wat dit toernooi zo bijzonder maakt is 
dat het toegankelijk is voor alle Nuene-
naren of die zich aan Nuenen verbon-
den voelen. Dus ook als je geen lid bent 
van een club, maar wel graag een keer 
mee wilt doen aan een tennistoernooi, 
dan nodigen we je graag uit om mee te 
doen. Veel tenniservaring is niet no-

dig, zin om een potje te tennissen en 
gezellig samen te zijn met dorpsgeno-
ten is wel belangrijk. Natuurlijk nodi-
gen we alle leden van de Nuenense 
tennisclubs uit om in te schrijven. 
Vraag buren, familie en vrienden om 
mee te doen, dan wordt het ook dit jaar 
weer een mooi toernooi.

Dit jaar worden de Nuenense kam-
pioenschappen van zaterdag 3 t/m 
zondag 11 september gehouden op het 
tennispark van TV de Lissevoort. De 
inschrijving op www.toernooi.nl kan 
tot uiterlijk 28 augustus. Als je je speel-
sterkte niet kent, houd voor de catego-
rieën de volgende richtlijnen aan: 
Niveau 9 = weinig tenniservaring 
Niveau 8 = beginner 
Niveau 7 = gevorderd

Kijk voor meer informatie op de web-
site www.tvdelissevoort.nl of op de 
website van één van de andere Nue-
nense tennisclubs.

Oproep aan alle Nuenenaren: doe mee 
aan het gezelligste tennistoernooi van 
Nuenen.
We hopen je in de week van 3 septem-
ber te verwelkomen!

Bekerwedstrijd zondag 21 augustus 2016

EMK 1 - Tongelre 1 4 - 0
Vroeger was de derby tegen de buren van Tongelre altijd een pittig treffen met 
veel strijd. Dat was nu niet het geval, daar EMK de partij was die het spel dicteer-
de. De teamleden van Tongelre kwamen al snel op achterstand door een overtre-
ding op Tom van Elst in het strafschopgebied. De penalty werd in de 13e minuut 
perfect genomen door Rick Slaats (1-0). EMK bleef komen en werd beloond in de 
34e minuut met een doelpunt van Ruud Boerema die een eerste poging zag stran-
den op keeper Aoussar van Tongelre, maar in de rebound alsnog kon scoren (2-0). 
Het spelbeeld veranderde weinig in de tweede helft, waarbij Tongelre nog maar 
met moeite van de eigen helft kon komen. In de 53e minuut was er een geweldig 
doelpunt van Tom van Elst. Tot verbazing van velen werd dit afgekeurd wegens 
buitenspel. De kansen bleven komen voor EMK. In de 63e minuut kwam de 3-0 
met een afstandschot van Robert van de Ven, en één minuut later was het 4-0 met 
een doelpunt van Christian Messerschmidt op aangeven van Tom van Elst. On-
danks kansen voor EMK werd hierna niet meer gescoord. Alle spelers van EMK 
presteerden goed, met een opvallend positief optreden van Tom Diender centraal 
in de verdediging. Uitermate sportieve wedstrijd met de excellente scheidsrech-
ter B. Schepers. 

Dames van Achilles ’71    
op zoek naar versterking
Heb je basketball ervaring, en wil je graag spelen in een leuk team bij onze 
club Achilles'71? Dan zijn we op zoek naar jou!! We zoeken voor ons vrouwen 
onder 20 nog enkele meiden van 17/18 jaar en voor ons dames senioren 
team zijn we ook nog op zoek naar enkele fanatieke dames. 

Heb je interesse, neem dan contact op met Tanja Klaassen: klaassen@parktheater.
nl of via onze website: www.achilles71.nl

Rookie Rally Team tevreden met     
prestatie in Rallye Deutschland

Eén van die deelnemers was de equipe 
van het Rookie Rally Team. Rijder An-
toine van Ballegooijen (Nuenen) en 
navigator Johan Findhammer (Egchel) 
hadden zich voor deze wedstrijd inge-
schreven. De Mitsubishi Lancer Evo X 
is ingedeeld in de groep RC2, een klas-
se voor vierwiel aangedreven auto’s en 
een motorinhoud variërend van 1.6 
tot 2 liter met of zonder turbo.
Op de donderdagavond vond in het 
centrum van Trier, onder de Porta Ni-
gra, de presentatie van alle teams 
plaats. Even verderop, op wat in ral-
lykringen inmiddels het Holland Plein 
is gaan heten, werden Antoine en Jo-
han enthousiast aangemoedigd door 
een grote menigte landgenoten. Hier-
mee was de wedstrijd dan officieel 
van start gegaan.
De wedstrijd zelf begon op de vrijdag-
morgen met de klassementsproeven 
door de wijnranken langs de Moezel. 
Antoine en Johan hadden startnum-
mer 117 toegewezen gekregen. De 
equipe wist zich echter omhoog te 
werken naar een 35e plaats in het al-
gemeen klassement. De Mitsubishi 
kende geen technische problemen en 
in een opperbeste stemming werd de 
wagen aan het eind van de dag in het 
Parc Fermé gezet. “Of we tevreden 
zijn? Kijk maar naar de tijden, van een 
117e startpositie opgeklommen naar 
een 35e plaats in het algemeen klas-
sement,” zegt Antoine tevreden.
Vol goede moed ging de equipe van 
het Rookie Rally Team op de zaterdag-
ochtend van start op de eerste klasse-
mentsproef van de dag, de zesde van 
de wedstrijd. Antoine en Johan zou-

den echter de finish niet halen. De 
aandrijfas van de Lancer had het bege-
ven. De auto werd naar het serviceter-
rein in Trier teruggebracht, waar di-
rect met de reparatie werd begonnen. 
Via het Rally2 systeem kon op zondag 
dan opnieuw gestart worden. Per ge-
miste klassementsproef werd echter 
reglementair een straftijd van 7 minu-
ten toegewezen. Die zaterdag stonden 
er negen klassementsproeven op het 
programma. Dat zorgde ervoor dat 
Antoine en Johan in het klassement 
een flinke duikeling maakten.
Op zondagmorgen meldde het duo 
zich aan de start van de 15e klasse-
mentsproef, de eerste van de dag. Pro-
blemen met de koppeling zorgden er-
voor dat Antoine er nog niet vol voor 
kon gaan. In de daaropvolgende proef 

Tennis

Afgelopen weekend werd rondom het Duitse Trier de negende ronde van 
het wereldkampioenschap rally, ofwel het WRC, verreden. De drie dagen du-
rende wedstrijd ging van de wijnranken op vrijdag naar een militair oefen-
terrein op zaterdag en naar ‘gewone’ buitenproeven op de zondag. Ruim 
driehonderd zware kilometers op snelheid kregen de 128 deelnemers te 
verwerken.

maakte Antoine een paar kleine fout-
jes. Desondanks zaten de prestaties 
weer in een stijgende lijn en reed An-
toine weer tijden die vergelijkbaar wa-
ren met de tijden van de vrijdag.
De voorlaatste klassementsproef 
moest door vanwege problemen met 
het publiek worden stilgelegd waar-
door Antoine en Johan geen tijd kon 
neerzetten. In de afsluitende Power 
Stage liet Antoine echter weer van zich 
spreken en zette een 31e tijd op de 
klokken. “Jammer dat die aandrijfas 
brak. Dat heeft ons veel tijdsverlies op-
geleverd. Desondanks hebben we hier 
kunnen laten zien dat we de snelheid 
hebben en we in de klasse RC2 een flin-
ke deun mee kunnen blazen,” aldus An-
toine. “Daarnaast ben ik blij dat we als 
team goed gefunctioneerd hebben, zo-
wel op de service als in de auto. De sa-
menwerking met Johan is super,” ver-
volgt Antoine.
Voor het Rookie Rally Team is de Hel-
lendoorn Rally de volgende wedstrijd 
op de kalender. Dit is de eerste wed-
strijd in Nederland na de zomerstop. 
Antoine en Johan zullen in deze wed-
strijd hun tweede plaats in het Neder-
lands Rally Kampioenschap verdedi-
gen. Deze wedstrijd staat voor 16 en 
17 september op de kalender.



Piano-keyboard lessen
Zowel klassiek als pop.

gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper
Voor info: www.frankhelsper.nl

Tel. 040-2839698 / 06-15653151. Tomakker 40, 5673 LG Nuenen
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Rs Wij zijn lekker opgefrist.
Onze winkel aan de Opwettenseweg is 

er na de verbouwing weer 

helemaal klaar voor.
Dat vieren we met 
deze openingsactie.

Hoe was uw vakantie?

Opwettenseweg 56
5615 CE Nuenen
040-2831216

 GELDIG VAN 22 T/M 27 AUGUSTUS

9,99

LINNEN BEKKERS TAS 

GEVULD MET
4 mini appelfl appen

4 Keizerbroodjes

Brood naar keuze (ook meergranen)

4 botermalse broodjes

5 heerlijke mini 

  krentenbolletjes

nu voor

ELKE MAANDAG BROODDAG5 BRODEN HALEN 4 BETALEN
in Nuenen

WEBSHOP: WWW.BAKKERIJBEKKERS.NL 

Dagopvang • Tieneropvang • BSO • VSO

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

Goed voor je kind!
www.kdv-kiddies.nl
Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314 www.kdv-kiddies.nl

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198
Spegelt 35 - 5674 CE - NUENEN

Tel. 040-283 21 73 / Fax 040-283 70 09
www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

DAGELIJKS
VERSE 
AARDBEIEN 

NU OP ALLE 1 JARIGE 
ZOMERBLOEIERS 

25% KORTING

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

BANDENHOTEL NUENEN
Zomer | winter | 4 seizoenen | bedrijfswagen | Caravan | Camper

Uitlijnen | Balanceren

VOLVO 245 2.1 ESTATE
benzine  |  handgeschakeld  |  kilometerstand: 51348 miles

  afgiftedatum: 6 maart 1981  |  prijs op aanvraag

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.

MODESHOW / 
DAMESMODE 
VERKOOP 55+

Op dinsdag 30 augustus 
organiseert Modehuis Rovers 
in de Gasterij Jo van Dijkhof 

een modeshow met aansluitend 
een damesmode verkoop.

Wij zullen daar onze 
herfst/winter collectie aan u presenteren.

De modeshow begint om 11.00 uur. 
De zaal is geopend vanaf 10.30 uur.

Het eerste kopje koffie is gratis.

Wij verwelkomen u graag 
en hopen u daar te zien!

ROND DE LINDE ook op uw vakantie-adres
iedere donderdag digitaal op

www.ronddelinde.nl 

Beekstraat 23 | 5671 CS Nuenen
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