
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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Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl
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Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

aanbiedingAIRCOSERVICE€ 43,50

Ezeltjesdag

HUIS VERKOPEN?

www.makelaarsplein.com

Bel dan met Robert Middel
040-7111152

Waar? Kijk dan op de achterpagina!

GRATIS
bier proeven!

Eten met liefde,      
al 15 jaar bij de Zonnewende
Door Mariët Jonkhout

Stel je eens voor, je komt uit Gelderland, je bent op zoek naar een restau-
rant en er wordt je een restaurant ter overname aangeboden in het Nue-
nense. Nuenen een plaats waar je eigenlijk nog nooit concreet van gehoord 
hebt, laat staan geweest bent. Dan moet je daar wel eerst even een kijkje 
gaan nemen, voordat je ja zegt tegen een dergelijke uitdaging. 

Dit overkwam Renata en Michael van 
Mourik 15 jaar geleden. Ze reden naar 
Nuenen om te ervaren of de Zonne-
wende, want dit was het restaurant dat 
hen werd aangeboden, het restaurant 
zou zijn waar zij hun liefde voor het 
horecavak zouden kunnen uitoefenen. 
En het werd liefde op het eerste ge-
zicht. In een oogopslag verliefd op het 
dorp, het pand en de locatie aan Het 
Park. Renata en Michael besloten de 
stap te wagen en op drie september 
2001 was de opening van hun eigen 
Zonnewende een feit. Meteen de eer-
ste dag werden de gasten die er kwa-
men eten, vaste gasten en zij komen er 
nog steeds en dat typeert de Zonne-
wende; wie een keer van de kookkunst 
van Renata heeft mogen proeven en 
wie in de watten gelegd is door Michael, 
komt terug.
Helaas was september 2001 ook de 
maand waarin de ommekeer in de we-
reld plaatsvond met de aanslag op de 
Twin Towers in New York en de reces-
sie deed zijn intrede. Nu zijn recessies 
niet goed voor de horeca en al hele-
maal niet voor een pas gestart restau-
rant, dus moesten Renata en Michael 

al snel een creatief concept bedenken 
waarmee hun gasten toch zouden blij-
ven komen, ook al had iedereen wat 
minder in zijn portemonnee. Ze von-
den de oplossing in het aanbieden van 
een dinercheque. Eerst via het Eind-
hovens Dagblad, maar later in eigen 
beheer, waarmee een geweldig zes-
gangen diner voor twee personen 
werd aangeboden voor de prijs van 
één. Het bleek een gouden greep en er 
zijn tijden geweest dat men weken 
vooruit moest reserveren om te kun-
nen eten bij de Zonnewende.

Dit concept werkt nu 15 jaar later, nog 
steeds, maar Renata en Michael zien 
ondertussen ook heel veel vaste gasten 
voorbij komen, want eenmaal ge-
proefd, is voor altijd verkocht.
“15 jaar alweer, de tijd is zo enorm snel 
gegaan” vertelt Michael onder het ge-
not van een watertje. “We kunnen ons-
zelf niet meer uit Nuenen wegdenken. 
We zijn zo vergroeid met het dorp, 
kennen zoveel mensen en het is hier 
gewoonweg heerlijk om te mogen wo-
nen”. Je kunt zelfs aan de tongval niet 
meer horen dat Michael oorspronke-

lijk niet uit Nuenen komt, hij is er vol-
ledig op zijn plek. “Nuenen voelt als 
een warme deken en dat geldt ook 
voor de collegialiteit die wij ervaren 
met de horeca om ons heen. We zijn 
beslist geen concurrenten, we vullen 
elkaar aan, nee we versterken elkaar”.
Door de herinrichting van Het Park, 
hebben Renata en Michael vorig jaar 
de mogelijkheid gekregen om het be-
staande terras flink uit te breiden naar 
70 plaatsen. “Wat leuk is, is dat we nu 
ook veel passanten treffen; toeristen 
bijvoorbeeld die voor een lunch of al-
leen een drankje neerstrijken. Een 
aantal van hen blijft zelfs hangen of 
komt terug voor het diner en als we 
plaats kunnen maken, dan zetten we 
er voor hen nog een tafeltje bij. Echter 
dit mag niet ten koste gaan van onze 
doelstelling dat het een feestje moet 

Aktie bij Nuenense Jumbo’s 
voor Nuenense basisscholen
Sparen voor spel- en leermaterialen voor Nuenense basisscholen 
bij Jumbo Ton Grimberg en Jumbo Kernkwartier

Klanten van Jumbo kunnen van 7 sep-
tember t/m 11 oktober 2016 sparen 
voor spel- en leermaterialen voor 
Nuenense basisscholen. Zowel Jumbo 
Ton Grimberg in het centrum als 
Jumbo Kernkwartier doen mee aan 
deze actie. Voor de ‘Sparen voor je 
School’ actie stellen beide winkels on-
der de deelnemende basisscholen in 
Nuenen een budget van 8.000 euro 
beschikbaar. Alle basisscholen in 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten 
doen mee.

Uitleg spaarsysteem
Klanten ontvangen vanaf woensdag 7 
september bij elke besteding van 10 
euro een gratis schoolpunt met een 
code. Op de website jumbosparen-
voorjeschool.nl kunnen zij eenvoudig 
hun punten toewijzen aan één van de 

deelnemende Nuenense basisscholen. 
Na afloop van de actie wordt het be-
schikbare budget op basis van het 
aantal toegewezen punten verdeeld 
over de scholen. De school met de 
meeste punten ontvangt naar verhou-
ding het hoogste bedrag.

Spel- en leermaterialen
De scholen hebben vooraf aangege-
ven voor welke producten zij willen 
sparen en hebben daarbij de keuze uit 
een grote collectie spel- en leermate-
rialen: van driewieler tot zandbak, 
van knutselmaterialen tot klimrek. Zo 
weten klanten ook waar zij met hun 
spaarpunten aan bijdragen. Tot en 
met 26 oktober kunnen Schoolpunten 
worden toebedeeld via de eerder ver-
melde actiesite. Daarna wordt bekend 
gemaakt welk bedrag de basisscholen 
kunnen besteden aan spel- en leerma-
terialen.

Familiebedrijf
De ‘Sparen voor je School’ actie sluit 
aan op het maatschappelijke beleid 
van Jumbo. Als familiebedrijf en toon-
aangevende supermarktketen staat 
Jumbo midden in de samenleving en 
voelt zich daarom verantwoordelijk 
voor de wereld om zich heen. Voor 
deze generatie, maar ook zeker voor 
de volgende generaties.

zijn als je bij ons komt dineren en dat 
je de aandacht krijgt, die je verdient”.
Natuurlijk gaan we vieren dat we 15 
jaar bestaan, dat laten we niet onge-
merkt voorbij gaan. We gaan dat vie-
ren met onze vaste gasten, maar ook 
met ons personeel, waarmee we ons 
als een soort van gezin verbonden voe-
len. En met iedereen die een keer wil 
komen proeven van de heerlijke kook-
kunst van Renata en Sander die haar 
sinds een aantal jaar bijstaat in de keu-
ken. Als cadeautje is onze cheque uit-
gebreid met de mogelijkheid om ook 
een drie-gangen menu te komen eten. 
Kom een keertje langs of beter gezegd 
binnen, laat je verrassen en verwennen 
en vier het feestje met ons mee!”

Jos Coolen: 60 jaar stukadoor 
50 jaar ondernemer
Door Gerrit van Ginkel

Geboren op 29 juli 1939 (nu dus 77) als oudste zoon van Nard & Nella Coo-
len te Nuenen. Na Jos werden nog 10 jongens en 3 meisjes geboren in het 
gezin Coolen. Nard Coolen was boer aan de Beekstraat 32 te Nuenen. Jos is 
op 24 mei 1968 getrouwd met Mien de Haas (van Soeterbeek) en is dus 48 
jaar getrouwd. Jos en Mien kregen 3 zonen, Leon, Joost en Willem. Er zijn nu 
al 8 kleinkinderen en nummer 9 komt eraan.

Landbouwschool in Tongelre
Jos begon 1 september 1956 op 17 ja-
rige leeftijd als stukadoor bij een baas 
en 10 jaar later is hij voor zichzelf be-
gonnen. Na de lagere school is Jos naar 
de landbouwschool gegaan in Tongel-
re. Dit was een logische keuze, want 
de oudste zoon zou volgens traditie de 
boerderij van zijn vader overnemen. 
Deze school heeft hij afgemaakt. Ech-
ter toen zijn broer Leo aangaf dat hij 
ook boer wilde worden is Jos naar het 
centrum voor vakopleiding gegaan, 
die 1 jaar duurde. Na deze opleiding 
begon hij bij stukadoorsbedrijf Swin-
kels in Lieshout en ging daarna op ver-
zoek van stukadoorsbedrijf van Heijst 
bij hen werken. Tijdens een korte min-
dere tijd in de bouw stelde zijn moe-
der voor: “Och jongen, dan komde 
maar mooi op de boerderij werke”, 
maar de reactie van Jos was: “Nee, 
daar begin ik niet meer aan”.
 
Toen Jos 20 was, is hij in dienst gegaan, 
is de opleiding voor verpleger gaan vol-
gen en werd hospik. Jos reed in dienst 
op een ziekenwagen. De gezondheids-
zorg is Jos eigenlijk zijn hele verdere 
leven blijven boeien. Als Jos tijdens zijn 
diensttijd met de ambulance de Beek-
straat inreed, dan was er grote paniek 
aldaar. Wat was er toch aan de hand? 
Het was toch geen oorlog zeker! Eens 
in dienst, had hij een oefening op de 
hei. Toen iedereen ging slapen na een 
zware dag werd Jos ’s morgens wakker 

en keek om zich heen. Hij was nog de 
enige. Iedereen was al weg. Alleen zijn 
tentje en de ziekenwagen stonden er 
nog. Toen Jos uit dienst kwam heeft hij 
gesolliciteerd naar een vacature voor 
de ambulance bij het St. Anna zieken-
huis. Een belangrijke reden voor die 
sollicitatie was zijn uitspraak: “Dit vind 
ik nog mooier om met die dokters en 
zieken te werken”. In feite had Jos 2 am-
bities: gezondheidszorg en stukadoor. 
Alles in witte beroepskleding. Dat 
vond hij wel mooi. De vacature werd 
later ingetrokken.
 
Nadat hij zijn ‘Gezel’ cursus haalde in 
de avonduren heeft hij zijn ‘patroon’ 
diploma gehaald. In 1969 werd Jos ge-
vraagd om het Protestants kerkje in 
Nuenen het stucwerk te restaureren, 
alleen als hij zijn ‘meester’ diploma 
had. Jos is toen 2 jaar in Den Haag 

deze opleiding gaan volgen, buiten 
zijn werktijden om. Na afloop van die 
klus volgde een officiële bedankbrief 
en de complimenten van de architec-
ten van de Rijksdienst voor Monu-
mentenzorg voor het grote vakman-
schap van Jos. Hij is ook 25 jaar bij de 
vrijwillige brandweer geweest en is 
daar bevelvoerder geworden. Jos heeft 
hiervoor een koninklijke onderschei-
ding ontvangen. Ook kreeg Jos het zil-
veren brandweer kruis. Tevens ont-
ving Jos de penning van de gemeente 
Nuenen.

Lees verder op de middenpagina.
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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 

Waar en wanneer?
De ”Kijk op uw wijk” is op maandag 12 september, van 18.30 t/m 
20.00 uur. We verzamelen op het pleintje tussen nrs. 69 en 83. 

Heeft u vooraf al nog vragen?
Mocht u van tevoren behoefte hebben aan meer informatie of heeft 
u vragen? Neem gerust contact op met de heer van der Horst via 
het Klantcontactcentrum 040-2631 631.

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

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

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

AANGEVRAAGDE     
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 19	augustus	2016	 Kerkstraat	15	,	5671	GN	-	het	oprichten	van	
   een woonhuis  (BOUW).
Deze aanvraag ligt vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. U kunt hiertegen 
nog geen bezwaarschrift indienen. Dit kan pas nadat de omgevings-
vergunning 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.

VERLEENDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend 
voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunning is verzon-
den op:
•	 26	augustus	2016	 Verkeersplein	de	Pinckart,	5674	CC	-	het	
   plaatsen van een kunstwerk (BOUW en RO, 
   afwijken van de bestemming);
•	 26	augustus	2016	 Rullen	12A,	5674	RA	-	het	oprichten	van	een	
   recreatiewoning (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-
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.

beweegplekken	in	de	gemeente?	Gaan	we	voor	kleinschalige	speel-
plekken her en der verspreid, of juist voor een paar locaties, maar 
dan wel grote?

We nodigen onze inwoners en (sport)verenigingen van harte uit om 
met ons na te denken en te praten over dit soort vragen. We zouden 
het op prijs stellen als ook u mee wilt denken.

Kinderen welkom!
Het tijdstip is zó gekozen dat ook wat jongere inwoners kunnen 
komen. Want iedereen van 8 tot 108 jaar is welkom. Mocht u iemand 
mee willen nemen: heel graag!

We zien u graag voor ons ‘Speelcafé’ op donderdag 8 september 
van	17.30-20.00	uur	in	dorpsboerderij	de	Weverkeshof.	Vanaf	17.00	
zorgen de vrijwilligers voor soep met broodjes voor de inwendige 
mens, want er wordt hard gewerkt! In groepen wordt nagedacht 
over wat er in de gemeente Nuenen nodig is om nog beter te kunnen 
spelen en te bewegen.

Interesse?
Er is ruimte voor 120 mensen. We zouden het wel op prijs stellen als 
u zich tot 6 september even aanmeldt. Dat kan digitaal via onze 
website www.nuenen.nl of	door	te	bellen	met	het	Klant	Contact	
Centrum	(040)	2631	631.

UITNODIGING     
PRIJSUITREIKING PEELTROFEE
Op	vrijdagmiddag	9	september	organiseert	het	Peelnetwerk	de	uit-
reiking	van	de	Peeltrofee	2016.	Op	de	locatie	Kunstlokaal	te	Gemert	
om 16.00 uur zal de winnaar bekend gemaakt worden. 
Wie	gaat	er	met	€	2.500,-	naar	huis	voor	het	beste	idee	om	cultuur	
en	erfgoed	in	de	Peel	te	versterken?	De	drie	kanshebbers	zijn:	“Het	
Koordekanaal	uit	de	vergetelheid”	uit	De	Rips	(Gemert-Bakel),	“Cul-
tuur	 Overdag”	 uit	 Nuenen	 en	 “Speurtocht	 voor	 kinderen	 langs	
Helmondse monumenten” uit Helmond.
Meld u aan voor de prijsuitreiking in middeleeuwse sfeer! Kijk voor 
meer informatie op www.peelnetwerk.nl

UITNODIGING     
“KIJK OP UW WIJK” TWEEVOREN
Heeft u verbeterpunten aan de stoep, de straat of het groen in uw wijk?
We horen het graag tijdens de inwonerswijkschouw op maandag 
12	september.	Het	gaat	om	de	straat	en	wijk	“Tweevoren”.	

Verbeteren van de bestaande situatie
We kijken samen met u naar verbeterpunten in de wijk. U als inwo-
ner ziet en ervaart de verbeterpunten het beste, dus waar we kunnen 
nemen we uw mening en wensen graag mee. Het lukt misschien niet 
om alle wensen op te pakken, maar het is voor ons belangrijk om in 
ieder geval goed in beeld te hebben wat er in de wijk leeft en welke 
punten aandacht vragen. 

Hoe werkt het precies?
Om 18.30 uur lopen de medewerkers van de gemeente samen met 
u een rondje door de wijk. Zo kunt u precies laten zien waar u denkt 
dat er onderhoud nodig is of waar er verbeterpunten zijn. Bij de 
verzamelplaats zijn ook mensen van de politie, jongerenwerk, Boa’s  
en de woningbouwvereniging aanwezig. U kunt met hen in gesprek 
over bijvoorbeeld veiligheid, (problemen van of met) jongeren of 
zaken rond uw (huur)woning. Ook is de projectleider van het rook-
melderproject ‘Nuenen (brand)veilig’ aanwezig. Hij wil u graag meer 
vertellen over het project en samen met u kijken of er voldoende 
animo is onder buurtgenoten om de brandveiligheid te vergroten 
door middel van het plaatsen van rookmelders. U kunt meer lezen 
over het project op www.nuenen.nl onder rookmeldersproject. 
  
U komt toch ook vertellen wat u graag anders ziet?
We hebben uw mening nodig om de werkzaamheden goed af te 
kunnen stemmen. We hopen dan ook dat u en uw wijkgenoten aan-
wezig zullen zijn op 12 september. Wij zijn benieuwd naar wat voor 
moois er uit deze gezamenlijke aanpak zal voortvloeien!

COLLECTE
In de week van 4 tot 10 september wordt gecollecteerd door St. 
KWF Kankerbestrijding.

VERKEER
EUROPALAAN HOV2
Werkzaamheden kruising Refeling - Europalaan
Op	5	september	starten	de	werkzaamheden	aan	de	kruising	Refeling	
- 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 
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.

UITNODIGING “SPELEN EN BEWEGEN”
8 september van 17.30 - 20.00 uur
Maak Nuenen nog mooier! Denk mee over buiten spelen en bewegen!

Op	8	september	van	17.30-20.00	uur	organiseert	de	gemeente	Nue-
nen bij Dorpsboerderij de Weverkeshof een bijeenkomst. Hier zijn 
jong en oud welkom om samen na te denken over speel- en beweeg-
mogelijkheden in Nuenen. De gemeente wil aan de slag met beleid 
en plannen rond het thema Spelen en bewegen. Natuurlijk denken 
we dan aan speelplekken in woonwijken, de bekende wipkippen en 
klimtoestellen. Maar voldoen dat soort speelplekken nog aan een 
behoefte? Of hebben kinderen of (groot)ouders tegenwoordig an-
dere wensen? En hoe zit het met die volwassenen eigenlijk; zouden 
zij gebruik maken van voorzieningen voor beweging en sport? Daar 
komen dan ook vragen bij kijken als: Waar plannen we de speel- en 

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.

AFVALWEETJE

Blik is kampioen recycling, bijna 94 % wordt 
hergebruikt. Blik mag in uw PMD zak.

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

Heemkundekring presenteert 
wandeldoosje ‘Blokje Om’
Heemkundekring De Drijehornick brengt binnenkort het ‘wandeldoosje 
Blokje Om’ uit. Het betreft de uitgave van een ‘wandeldoosje’ met vouw-
kaartjes waarop 20 ‘Blokjes Om’ staan beschreven: 18 wandelingen en twee 
fietstochten in en rond Nuenen, Gerwen en Nederwetten, allemaal met een 
cultuurhistorisch thema. De lengte van de wandelingen varieert van 1 tot 15 
kilometer, de fietstochten zijn 6 en 19 kilometer. 

De Blokjes Om zijn een selectie uit de 
vele Blokjes Om die Agnes Leijen in 
de loop van de jaren heeft samenge-
steld. De wandel- en fietstochten zijn 
nu gebundeld in een compact en fraai 
vormgegeven doosje. In ieder Blokje 
Om staat steeds een nauwkeurige 
routebeschrijving inclusief route-
kaartje, aangevuld met leuke weetjes 
en interessante informatie over het 
thema en de plekken waar de tocht 
langs voert. De vouwkaartjes met de 

Blokjes Om kunnen een spatje heb-
ben. Mocht u in een serieuze regenbui 
terechtkomen, dan steekt u het opge-
vouwen kaartje gewoon in uw zak!

Cultuurhistorisch
De Blokjes Om voeren u onder andere 
over historische dreven, door karakte-
ristieke buurtschappen, langs markan-
te klokken en bijzondere begraafplaat-
sen, door natuurgebieden, langs mo-
numenten en kunstobjecten en langs 

Heemkundekring De Drijehornick 
bundelde 20 wandel- en fietsroutes  
in en rond Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten in een doosje ‘Blokje Om’.

plekken die met Vincent van Gogh te 
maken hebben. Maar er zijn ook wan-
delingen langs gebieden met grappig 
klinkende namen, langs gevechtsloca-
ties of langs plekken met een konink-
lijk verhaal. De meeste wandelingen 
treden buiten de gebaande paden van 
voor de hand liggende routes.

Eerste doosje
Het eerste wandeldoosje ‘Blokje Om’ 
wordt zaterdag 3 september om 14.00 
uur aangeboden aan wethouder Mar-
tien Jansen. Dat gebeurt in het Heem-
huis van De Drijehornick tegenover het 
gemeentehuis aan de Papenvoort 15A. 
Vanaf maandag 5 september is het 
wandeldoosje in Nuenen te koop bij 
Vincentre aan de Berg 29, Risjamo in 
het Kernkwartier en Bruna, Park-
straat 13. In Eindhoven is het te koop 
bij de VVV aan het Stationsplein en in 
Helmond bij boekhandel De Ganze-
veer aan de Oude Aa.



  

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

Bij 500 gr. Saté vlees  
250 gr. Saté saus .................. gratis
Cheezie
100 gram ..........................................1,45
Varkenshaas
"Top kwaliteit", 100 gram ........1,75
100 gr. Boterhamworst + 
100 gr. Gebr. Varkensfricandeau 2,95
Berliner Bol
per stuk ............................................1,75
Italiaanse Cordon Bleu
100 gram ..........................................2,45

Ook voor de best
 belegde broodjes!!

Broccoli
 1/2 kilo 0,99
Courgettes    
pan klaar   2 stuks 0,99
Witte druif pitloos    

1/2 kilo 1,79

Huzaren salade
salade  hele kilo 4,49
Perssinaasappels

10 stuks 1,99

weekaanbiedingen 
donderdag 1 t/m woensdag 7 september

NW. Oogst Elstar  
    hele kilo 1,79

KOOPJE

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

SPECIAL

Het vertrouwde adres
voor een goed stukje vlees! Acties week 35: geldig maandag 29 aug. t/m zaterdag  3 sept. 2016

_____________________________________________________

Brood van de week: 
Woudkorn
Donker meergranenbrood
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
_____________________________________________________

10 Mini 
Saucijzenbroodjes nu € 500
_____________________________________________________

Zomercake
Romige vanille cake afgewerkt 
met witte chocolade € 395
_____________________________________________________

Peperkoek 
of Kandijkoek  € 250

www.fitenslank.nl/ellen-lintzen
Tel: 06 - 1448 4483  |  Email: ellen.lintzen@fitenslank.nl

Altijd voldoende energie. 

Nou daar hoor ik 

tegenwoordig zelf ook bij

 Schrijf je nu in! 
In veel gevallen vergoed door de zorgverzekeraars.

Wil jij ook afvallen en lekker in je vel zitten?
Cursus start weer op 12 september in Nuenen.

Vincent van Goghplein 99, 5671 DV Nuenen
T 040-2840333  |  E info@neworiental .nl  |  W neworiental .nl
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OPENINGSTIJDEN: Maandag t/m Donderdag van 16 .00 - 22 .00 uur . 
Vrijdag t/m Zondag en Nationale feestdagen van 12 .00 - 22 .00 uur .

De keuken is geopend tot 21 .30 uur

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND!!!

AFHAAL MAANDMENU SEPTEMBER
RESTAURANT "NEW ORIENTAL"

VOOR 2 PERSONEN € 18.75 * 

1) KROEPOEK 
2) MINI LOEMPIA’S MET FIJNE GROENTEN (4 STUKS)

3) SATÉ AJAM (2 STUKS)

4) BABI PANGANG IN ZOET PIKANTE SAUS
5) SANG KWAK LONG LEE YU 
 PLAKJES ATLANTISCHE TONGSCHARFILET “DEEP FRIED” UIT 

DE KLEINE WOK, MET EEN ZACHT ROMIGE SAUS VAN TOMAAT, 
ROOM, COGNAC. DE SAUS IS VERDER GEGARNEERD MET 

 DOPERWTEN, SNIPPERS VAN KRAB EN CHAMPIGNONS

6) DAGING BOEMBOE KERRIE
  RUNDVLEES GESTOOFD EN GESUDDERD IN KRUIDIGE 
 KERRIE-KOKOSSAUS, SEREH, LEMON PURUTBLAD, EN BEREID 
 VOLGENS GROOTMOEDERS RECEPT OP INDISCHE WIJZE 

7) TAUSI KAI PIEN
 IN PLAKJES GESNEDEN MAISKIPFILET MET VLEUGJE KNOF-

LOOK IN DE BEKENDE DONKERE PIKANTE ZWARTE-BONEN 
SOJASAUS, EN VERDER BEREID MET DIVERSE GROENTEN

GESTOOMDE JASMIJN RIJST - NASI - OF BAMI NAAR KEUZE!!!
(MET MIHOEN GELDT EEN TOESLAG VAN € 2.00)

* IN DIT MENU KAN HELAAS GEEN OMWISSELINGEN VAN GERECHTEN PLAATSVINDEN!!

Rond de Linde iedere donderdag digitaal op
www.ronddelinde.nl 
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3 en 4 september 

17e Grote Boekenmarkt 
Weverkeshof 
Hebt u dat nou ook? Dat je de wereld om je heen vergeet als je in een goed 
boek zit te lezen en dat je soms zaken herkent in het verhaal, die jou ook 
bezig houden. Lezen biedt je zoveel ‘lering en vermaak’.

De uitgelezen kans om voor weinig 
geld prachtige boeken te bemachtigen, 
staat weer voor de deur. Op zaterdag 3 
en zondag 4 september wordt voor de 
17e keer op rij in alle ruimten van We-
verkeshof de jaarlijkse grote boeken-
markt gehouden, inmiddels een icoon 
in Zuidoost Brabant.

Voor de E-reader (soms handig) heb-
ben we geen aanbod, maar voor men-
sen die eens een keer willen terugbla-
deren en het boek willen voelen en rui-
ken liggen er 12.000 schitterende 
exemplaren klaar.

Alle tijd om eens lekker te snuffelen 
tussen de puntgave romans en ander-
soortige boekwerken. De boeken lig-
gen ruggelings, zodat u in éen oogop-
slag vindt wat u zoekt.
Er ligt een gesorteerd aanbod op het 
gebied van wetenschap, cultuur, kunst, 
hobby, natuur, geschiedenis, reizen, 
poëzie en Engelse taal voor u klaar. Ja-
wel, alles keurig gerangschikt per ru-
briek. Verder een 1000-tal mooie kin-
derboeken voor alle leeftijden.
Er is op deze boekenmarkt van een ge-
neratiekloof helemaal geen sprake, een 
boekenworm is een boekenworm, ju-
nior of senior, toch! 

Op de bovenverdieping liggen de op 
internet aangeboden, zeldzamere, spe-
ciale en duurdere uitgaven. 

Ook wachten honderden CD’s en 
DVD’s op genre gesorteerd op hun 
nieuwe eigenaar.

Onder het genot van een drankje kunt 
u uw nieuwe aanwinst doorbladeren 

en genieten van de onvergelijkbare en 
gemoedelijke sfeer op Weverkeshof.
De volledige opbrengst van deze boe-
kenmarkt gaat vanzelfsprekend hier 
weer naar toe. Het geld wordt, zoals 
alle voorgaande jaren, volledig voor de 
verzorging van de dieren (veevoer, die-
renarts, noodzakelijk onderhoud, 
enz.) gebruikt.

Noteer even in uw agenda:
3 en 4 september 
Grote Boekenmarkt Weverkeshof
Adres: Jhr. Hugo van Berckellaan 5, 
Nuenen. Zie ook de website: www.we-
verkeshof.nl 
U bent van harte welkom. En zoals al-
tijd is ook nu de toegang weer gratis.
Gezien de grote hoeveelheid boeken, 
er is op dit moment geen opslagruimte 
meer beschikbaar, graag pas na 15 sep-
tember weer boeken inleveren.

Pokémons vangen met 
Free-WiFi Nuenen
Wellicht is het u ook opgevallen dat het Park in Nuenen de laatste weken 
druk bezocht wordt door jeugdige Nuenenaren die lopend of zittend bij de 
Kiosk bezig zijn de nieuwste wereldrage Pokémon Go. Het park in Nuenen 
blijkt een ware dierentuin aan Pokémon monsters op te leveren inclusief 
Pokémon Eggs en Gyms. Dit in combinatie met gratis snel wifi-netwerk van 
de Coöperatie OnsNet Nuenen maakt het Park in Nuenen tot een waar para-
dijs voor de Pokémon jagers.

De Coöperatie OnsNet Nuenen heeft 
twee jaar geleden het free-wifi netwerk 
mogelijk gemaakt en is blij verrast met 
het intensieve gebruik van het netwerk. 
Ook is het free wifi-netwerk in samen-
werking met IT-Pro en winkeliers in-
middels uitgebreid ‘de hoek om’ naar 
Jumbo Ton Grimberg. Het netwerk is 
nu uitgerold tussen de Lindeboom en 

de Jumbo. Verder is IT-Pro en de Coö-
peratie in gesprek met winkeliers om 
het netwerk verder uit te rollen over 
het hele centrum van Nuenen. Ook het 
Protestants kerkje in Nuenen wordt 
binnenkort uitgerust met Free-wifi. 
Wellicht ontvangt het kerkje dus bin-
nenkort naast Van Gogh toeristen ook 
Pokémon jagers, helemaal 2016.
 

Pokémon Go in het Nuenense Park.

Geslaagd voor 
het zwemdiploma 

in het zwembad van Laco 
Sportcentrum Nuenen

Diploma A: Eyman Al Yateem, Gijs v.d. Broek, Isa de Natris, Lisanne Habets, 
Milan Kliebisch, Pixie Clignet, Ryan v. Hertom.

Diploma B: Beau v. Wijk, Milan Strijbos, Pepijn Baten, Roan Vereijken, 
Miranda Gonzalez, Mik Westbroek.

Laco sportcentrum Nuenen T +31(0)40-2832970
Sportlaan 4-6, 5671 GR Nuenen www.laco.eu

Zaterdag 27 augustus 2016

Diploma C: Aiden v.d. Berg, Julien Tonk, Naomi Bandhoe, Noemi Peeters, 
Odin v Moorsel, Roos de Vries, Senne Hanssen, Sterre Hagelaar.

Prinses Beatrix spierfonds 
zoekt collectanten
In Nuenen is van 11 t/m 17 september de collecteweek voor het Prinses 
Beatrix Spierfonds. Het fonds zoekt hiervoor in Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten extra collectanten. 

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

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

Een levensreddend medicijn, techno-
logie die de kwaliteit van leven ver-
hoogt, hoop voor ouders en een beetje 
meer begrip in het dagelijkse leven, 
daar doen we het voor. En met onder 
andere de hulp uit Nuenen kan het 
Prinses Beatrix Spierfonds dat ook 
blijven doen. 

Twee uur per jaar
Collecteren kost maar twee uur per 
jaar en je kunt het helemaal op je eigen 

manier doen. Samen met een vrien-
din/vriend of alleen, in een rolstoel, 
met de bakfiets of terwijl je toch met je 
hond aan het wandelen bent of als je 
even een frisse neus wilt halen na het 
eten. 

Wilt u ons helpen, meldt u dan snel 
aan bij: Ria van de Leur (283 82 83, ria-
vandeleur@gmail.com) of Bauke Sijts-
ma (283 48 22, bauke@onsnet.nu).

Open dag bij Kindcentrum   
De Nieuwe Linde 
Op zaterdag 3 september van 13.00 uur tot 15.00 uur nodigen wij kinderen, 
ouders en andere belangstellenden uit om een kijkje te komen nemen op 
onze nieuwe locatie aan de van Duynhovenlaan 15.

Wij zijn trots op het resultaat van 6 
weken hard werken. Dankzij de per-
fecte voorbereiding van de gemeente, 
de Eenbes en het team van De Nieu-
we Linde, verliep alles op rolletjes.
Op maandag 5 september kunnen wij 

het nieuwe schooljaar openen en dat 
doen wij met een feestelijke happe-
ning. Samen met peuterspeelzaal het 
Dwersliggertje en kinderopvang Kids 
Society Erica. Graag tot 3 september 
op de open dag!

Mee-doe-lessen 
bij DéDé Dance 
tijdens Nationale 
Sportweek!
 
In de week van 19 september t/m 25 
september is het Nationale Sport-
week. In die week zijn alle lessen van 
DéDé toegankelijk om eens een keer-
tje lekker mee te dansen. De leeftijden 
variëren enorm, waardoor DéDé voor 
jong en oud is; de jongste leerling is 2 
jaar. Je kunt immers niet jong genoeg 
beginnen en bent ook nooit te oud om 
te dansen. De oudste is namelijk 66 
jaar, (het is dus voor iedereen!)
 
DéDé Dance staat bekent om haar 
unieke dansstijl Danceballet. Dance-
ballet is een danstraining in een dyna-
mische en energieke stijl, op de nieuw-
ste hits. Je verbetert je dansprestaties 
in exercises voor techniek, uithou-
dingsvermogen, coördinatie, houding, 
spierkracht en lenigheid. Daarnaast 
leer je wekelijks nieuwe danspassen 
waarmee je een volledige choreografie 
ten uitvoering kunt brengen tijdens 
optredens of theatervoorstellingen!
Daarnaast worden er ook Classic les-
sen gegeven. DéDé Classic is weer een 
hele andere stijl binnen DéDé Dance. 
Dit is namelijk klassiek ballet à la 2016. 
In deze DéDé Dance stijl leer je tech-
nieken uit traditioneel klassiek ballet, 
compleet met tendu’s, plies en piano-
muziek. Dit geven we een extra boost 
door ze te combineren met classic 
moves op muziek uit de laatste hitlijs-
ten. Optionele variaties op de oefenin-
gen worden gegeven tijdens de les, 
waardoor elke leerling traint en groeit 
op eigen niveau.
De Danceballet en Classic lessen wor-
den gegeven in Nuenen (De Drietip 
en/of ’t Klooster) en in Brandevoort (’t 
Brandpunt).
Heb jij zin om in de Nationale Sport-
week een keertje mee te dansen? Je 
bent van harte welkom! Kijk voor het 
volledige lesrooster op de website 
www.dededance.nl. Aanmelden hoeft 
niet, mag wel.
Wil je meer info over de Nationale 
Sportweek bij DéDé Dance of heb je 
een andere vraag? Neem dan contact 
op via 040-2544052 (kantoor) of via 
info@dededance.nl. Voor informatie 
kunt u ook altijd terecht op de website 
www.dededance.nl
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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:

Opening Afslankstudio 
Slimmer, nieuw in Nuenen
Op 3 september start in Nuenen een hagelnieuwe afslankstudio; aan de Vin-
cent van Goghstraat 145. Daar gaat Afslankstudio Slimmer van start. Eige-
naresses Lucenda Hilt en Nicole van Puijvelde hebben daar de afgelopen 
maanden hard gewerkt om er een eigentijdse en nette zaak van te maken.

Het High Tech Ultratone apparaat voor de moeilijke plaatsen

Beide dames hebben jaren ervaring in 
afslankstudio’s, samen kunnen ze terug-
zien op ruim 19 jaar ervaring en opge-
dane kennis van wat er wel en ook voor-
al niet werkt als het om afslanken gaat.
“Kijk”, stelt Lucenda; “Wij geloven dat 
afslanken én slank blijven meer in-
houdt dan, even kort door de bocht, 
een maandje hongerlijden tot het pijl-
tje van de weegschaal eindelijk het 
juiste getal aanwijst. Wij zijn er name-
lijk van overtuigd dat de basis van het 
lichaamsgewicht in de keuzes van de 
dagelijkse voeding zit. De enige houd-
bare manier om blijvend je gewicht te 
veranderen is door inzicht te geven in 
wat er in het lichaam met voeding ge-
beurt en welk soort eten dat tot resul-
taat geeft. Als mensen dat begrijpen 
dan weten zij dat ze ook op bijvoor-

beeld feestjes gewoon mee kunnen 
snoepen, zolang ze maar zorgen voor 
de juiste balans in de voeding ná dit 
feestje. Wij weten na zoveel jaar als 
geen ander dat afslanken niet werkt als 
mensen honger hebben of als ze din-
gen moeten eten die ze niet lekker vin-
den. Bij Slimmer werken wij dus niet 
met wazige pillen of shakes, wij wer-
ken met gewone producten uit de su-
permarkt en alleen met eten wat onze 
klanten wél lekker vinden. Want lekker 
kan ook zeker gezond zijn, en afslan-
ken hoeft dan ook zeker geen straf te 
zijn, gewoon weten wat je kiest”.

“Echter, gezond eten is alleen de basis”, 
vult Nicole haar collega Lucenda aan; 
“omdat het lichaam overtollige energie 
heeft opgeslagen in de vorm van vet 

zullen we (naast het aanpassen van het 
voedingspatroon) moeten zorgen dat 
dit overtollige vet door het lichaam 
verbrand wordt.
Om dit vet te verbranden gaan we onze 
klanten structureel in beweging bren-
gen in een speciale TFM Cabine. Door 
in deze (warme) cabine te bewegen 
wordt de vetverbranding enorm ver-
hoogt waardoor men de kilo’s snel gaat 
verliezen. Hierbij gaat het om bewe-
gen; geen zware programma’s, in het 
tempo wat bij ieders persoonlijke om-
standigheden past”.

Maar soms zijn er plaatsen waar de ki-
lo’s maar niet weg willen, wat klanten 
ook proberen.
Hiervoor heeft Slimmer een uniek 
High Tech Ultratone apparaat waar-
mee ze dit specifiek aan kunnen pak-
ken, heel gericht op juist die moeilijke 
plaatsen. Een geweldige oplossing 
want juist dit zijn veelal de plekken 
waar veel vrouwen het allerliefst af zou 
willen vallen (buik, billen, benen, heu-
pen). Ze verliezen dus niet alleen de 
kilo’s, we werken ook aan hun model.
En dan zijn er nog twee andere futuris-
tische apparaten in de zaak. Nadat de 
extra kilo’s verdwenen zijn heeft de 
huid soms de neiging niet helemaal 
mee te willen werken aan de nieuwe 
vormen. Ook daar is een passende op-
lossing voor middels de Ozon Cabines. 
Deze zorgen voor een egalere en strak-
kere huid zodat de gevolgen van de ex-
tra kilo’s weer snel verdwenen zijn.
Slimmer afvallen” is dus een combina-
tie van activiteiten. Met een voor de 
klant op maat gemaakt programma 
werken ze op verschillende fronten zo-
dat men de kilo’s kwijtraakt op de juis-
te plaatsen én met blijvend resultaat, 
en dat is een ontzettend belangrijk ver-
schil, wat is nou slimmer?

Komende zaterdag 3 september houdt 
Afslankstudio Slimmer zijn opening/
open dag. Geïnteresseerden zijn van 
09.00 tot 17.00 uur van harte welkom 
in de studio voor meer informatie en/
of het plannen van een gratis figuur-
analyse gesprek. In de eerste week 
wordt er ook nog eens 50% korting ge-
geven, da’s mooi voor de extra vakantie 
kilootjes. Dames; veel succes met jullie 
geweldige nieuwe zaak.

Afslankstudio Slimmer, Vincent van 
Goghstraat 145, Nuenen, 040-3082988
www.afslankstudioslimmer.nl   
info@afslankstudioslimmer.nl 

Nieuwe uitgave Drijehornickels:

Poolse kinderen en Jordaantjes 
hebben vakantieplezier in Nuenen
In de nieuwe uitgave van het cultuurhistorisch tijdschrift Drijehornickels 
een artikel waaruit blijkt dat in de loop van vele jaren onze gemeente op 
verschillende manieren gastvrijheid heeft geboden aan kinderen van min-
derbedeelde gezinnen. In 1990 startte een aantal Nuenenaren met het on-
derbrengen van Poolse kinderen bij gastgezinnen tijdens de zomervakan-
tie. Gedurende 25 jaar heeft de Stichting Poolse Kinderen in Nuenen met 
veel enthousiasme en volharding de organisatie daarvan op zich genomen. 
Minder recent en daardoor minder bekend is het jaarlijks onderbrengen van 
kinderen uit de Amsterdamse Jordaan in parochiehuis De Vank tijdens de 
schoolvakanties in de jaren 1953 tot 1959. 

Ger van Erkel
De redactie van de Drijehornickels te-
kent bij het artikel van Ger van Erkel 
aan dat het artikel met gemengde ge-
voelens wordt geplaatst. Ger is in het 
voorjaar geheel onverwachts overleden 
en hij had dit artikel vrijwel gereed en 
wist dat het in deze nieuwe uitgave van 
de Drijehornickels geplaatst zou wor-
den. Helaas heeft hij dat niet meer kun-
nen meemaken.

Verder ook artikelen over het Buijs-
mansven, over het voormalig Patro-
naat aan het Park in het kader van de 
serie Terugbeeld, het oude Nuenen-
Gerwen-Nederwetten terug in beeld, 
en een boekbespreking.

De Drijehornickels wordt uitgegeven 
door heemkundekring De Drijehor-
nick en is ondermeer te koop in het 
Heemhuis van De Drijehornick aan de 
Papenvoort 15A, bij kantoorboekhan-
del Risjamo in het Kernkwartier, bij 
Jumbo Ton Grimberg, het Vincentre 
aan de Berg en bij Bruna Parkstraat.

Op de omslag van de nieuwe Drijehornic-
kels het Buijsmansven met een groet uit 
Nuenen … een mooi plekje natuurschoon 
en de familie Gardenier aan het spelevaren 
op het Buijsmansven. 

Vakantiegenoegens in gastvrij Nuenen, hier de Poolse kinderen in de kiosk in het Park. 

Grote brand verwoest loods  
in Nuenen
Een grote brand heeft in de nacht van maandag op dinsdag de loods van kweke-
rij Jansen aan het Boord in Nuenen vernield. De eigenaren kregen rond 00.15 
uur een telefoontje dat er brand was uitgebroken. Drie mensen lagen in de loods 
te slapen, zij zijn met ademhalingsklachten naar het ziekenhuis gebracht. De 
dieren in het nachthok zijn op tijd geëvacueerd. De loods is compleet verwoest.  
Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk.

Achter de bloemen en het nachthok van de dieren is een gedeelte van de verwoeste 
loods te zien.

Kom je ook kijken op de   
Creatieve en Culturele    
markt in Gerwen?   
Iedereen is welkom op de gezellige en gevarieerde markt in Gerwen. Dit jaar 
organiseert de Werkgroep Leefbaarheid Gerwen de markt op zondag 2 ok-
tober in D’n Heuvel bij het Heuvelplein. Een markt voor alle creatieve en 
kunstzinnige mensen uit Gerwen en omstreken. Daar zal door de deelne-
mers getoond worden op welke creatieve manieren zij hun vrije tijd beste-
den. En dat dit divers is kan je zeker op deze markt volop bewonderen.

Iedereen, jong en oud, is dan ook uit-
genodigd om te komen kijken maar 
ook mee te doen, aan één van de mini-

workshops die tijdens de markt wor-
den gegeven, zoals het maken van on-
der andere sieraden, dierenschilderij-
tjes, zeep vilten en kaarten stempelen 
en nog veel meer. Ook geven deelne-
mers demonstraties van hun werkwij-
ze bij bijvoorbeeld houtsnijwerk, schil-
deren, quilten en bijzondere kaarten 
maken e.d.
Heel speciaal dit jaar zijn de verschil-
lende optredens tijdens de markt. Mu-
ziek en zang zorgen voor extra sfeer. 
Ook komt er een hip hop dance show. 
Dichters dragen gedichten voor en een 
natuurfotograaf laat prachtige beelden 
zien over de Schoutse vennen. Dat er 
zoveel mensen zoveel moois maken 
wist u vast niet. Ze staan op de markt, 
mocht u dus interesse hebben dan 
kunt u u laten informeren. Een kop 
koffie/ thee met koek en of taart wordt 
door de vrijwilligers van de WLG ver-
zorgd. Dit jaar zijn ook de kookgroep-
leden van Ittemee actief, zij maken 
heerlijke soep die te verkrijgen is tij-
dens de markt. En met bloemen zorgt 
Tuincentrum Andre van Rooij voor de 
aankleding.

De markt vindt plaats op zondag 2 ok-
tober in de Heuvel, Heuvel 11 in Ger-
wen, van 11.00 uur tot 16.00 uur. Het 
bezoek aan de markt is helemaal gratis 
(voor deelname aan de workshops be-
taalt men alleen iets voor het gebruikte 
materiaal). Parkeren kan op het Heu-
velplein en de omliggende straten. No-
teer de datum want we kijken uit naar 
jullie komst. Bent u enthousiast ge-
worden en wilt u u toch nog opgeven 
als deelnemer? Neem dan contact op, 
dan kijken wij wat er nog mogelijk is. 
Mail dan naar: werkgroepleefbaar-
heidgerwen@gmail.com. Bellen kan 
ook: 06 41102625.

Wilt U op de hoogte blijven van wat er 
door WLG georganiseerd wordt? Of 
bent u geïnteresseerd in wat WLG te 
bieden heeft, surf dan eens naar www.
digitaal-dorpsplein-gerwen.nl 

Inloopspreekuur 
opvoedvragen
Heb je vragen over het opvoeden van je kinderen? Voor ouders die vragen 
hebben over de opvoeding van hun kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar 
is er vanaf september iedere maandag spreekuur bij Centrum Maatschap-
pelijke Deelname (CMD) van 09.00 tot 11.00 uur.

Voor informatie of vragen kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur contact 
opnemen met CMD in Nuenen via telefoonnummer: 040 - 283 16 75.

Zomer
Lig maar naast me in de zomer
zeg maar niets meer, ga maar mee
Doe je ogen niet meer open
en ons grasveld wordt de zee

Drijf maar weg naar open water
naar de horizon, de rand
Val maar met me in de diepte
jij en ik, hand in hand

Glijd maar met me door de zomer
naar een veilig eindstation
Val maar met me van de wereld
in de armen van de zon!

uit: ‘Vroege vogels’
Ivo de Wijs

Gedicht vd Week

Schaak- 
vereniging  
Nuenen in de 
startblokken
Maandag 5 september begint het 
schaakseizoen weer voor jong en 
oud. Nieuwe leden zijn bij SVN van 
harte welkom, zowel bij de jeugd als 
senioren. 

Op ieder niveau zijn er mogelijkheden 
om te schaken, ook voor beginners. Er 
is een interne competitie en voor de 
gevorderde schaker een externe. Ook 
dames zijn van harte welkom.
Schaakvereniging Nuenen speelt iede-
re maandagavond in Steunpunt De 
Goudvink, Goudvinkhof 12a 5672 EM 
Nuenen. Belangstellenden zijn welkom 
vanaf 19.30 uur, zonder verdere ver-
plichtingen. Om 20.15 uur begint het 
interne competitieschaken.  Voor meer 
informatie zie www.svnuenen.nl of bel 
Leontien Weebers, tel. 06-34747810 of 
Cor Van Leuken, tel. 06-42372927.



WWW.WOENSXL.NL

Bent u op zoek naar dat ene unieke exemplaar, of platenverzamelaar of ben u 
een popfanaat? Dan moet u op zondag 4 september in winkelcentrum Woensel 
zijn. Lekker snuffelen tussen tweedehands platen, CD’s en DVD’s en andere 
verrassende muziek attributen

Op Winkelcentrum Woensel kunt u droog winkelen, zijn de parkeertarieven 
aantrekkelijk laag, kunt u dicht bij de winkels parkeren en heeft u een uitgebreid 
aanbod aan winkels waar we u met plezier en deskundigheid helpen.

KOOPZONDAG 
4 SEPTEMBER

4 SEPTEMBER PLATENBEURS

VEILIG VERKEER

VERNIEUWD
RIOOLSTELSEL

Door een natte start van de zomer 
met hevige regenval en onvoorziene 
omstandigheden in de aanwezige 
grondslag lopen de werkzaamheden 
vertraging op. Dit heeft gevolgen voor 
de eerder gecommuniceerde planning 
en fasering.  In deze nieuwsbrief gaan 
we in op planning van de werkzaam-
heden voor de komende periode.

Een korte terugblik
Vanaf 13 juni zijn we gestart met de 
aanleg van een tijdelijke wegomleg-
ging om ruimte te creëren voor de 
uit te voeren werkzaamheden. Door 
het verkeer in éénrichting doorgang 
te verlenen kunnen de werkzaam-
heden aan de zuidzijde worden uitge-
voerd. Om het nieuwe wegprofiel te 
kunnen realiseren zijn eerst de kabels 
en leidingen verlegd door de nutsbe-
drijven. Daarna is door Rasenberg het 
complete rioolstelsel vernieuwd en de 
nieuwe verharding aangelegd. 

Wat doen we de komende periode?
Door de eerder genoemde onvoorziene 
omstandigheden wijzigt de planning en 
fasering. Tot begin oktober zijn zowel 
de Refeling als de Vallestap aan de 

zuidzijde van de Europalaan afgesloten. 
Tussen 5 september en 3 oktober zal 
het verkeer aan de zuidzijde van de 
Geldropsedijk over de nieuwe rijbaan 
rijden. Afslaan van de Europalaan naar 
de Geldropsedijk wordt weer mogelijk. 

Na 3 oktober wordt het tweerichtings-
verkeer verder uitgebreid tot aan de 
Geldropsedijk. Om aan de noordzijde 
de hoofdrijbaan en wegaansluitingen 
te realiseren, zal het verkeer tussen de 
Refeling en de Vallestap aan de zuid-
zijde van de Europalaan rijden. Tevens 
wordt gedurende 5 weken de aanslui-
ting met de Parkstraat afgesloten. Ook 
vinden werkzaamheden aan de Kerk-
straat plaats waarbij de stremming 
beperkt is tot drie dagen. 

De hoofdrijbaan en busbaan kan medio 
november worden opengesteld voor 
het doorgaande verkeer. Onderlig-
gend wegennet en inrichting zijn medio 
december gereed. 

Openbaar vervoer
Het busverkeer van Eindhoven naar 
Nuenen blijft gebruikmaken van de 
tijdelijke bushaltes.

Fietsers
Tijdens de werkzaamheden blijft het 
fietsverkeer gebruik maken van de 
reeds aangegeven omleidingsroute. 
Veilige fietsoversteek voorzieningen zijn 
er bij het verkeersplein Pinckart (nabij 
Goossens) en de fietstunnel Lyndakkers.

Samen veiliger
Voor uw en onze veiligheid blijft de 
snelheid ook in deze fase beperkt tot 
30 km/h ter plaatse van de werkzaam-
heden. Met fysieke afscheidingen wordt 
het doorgaande verkeer gescheiden 
om zo veilig mogelijk te werken. 

Hinder en overlast
De werkzaamheden nabij het centrum 
van Nuenen heeft impact op de bereik-
baarheid en doorstroming van het 
verkeer. Het doorgaand verkeer wordt 
om Nuenen heen geleid om sluipver-
keer te voorkomen. Door ruimtegebrek 
is het niet mogelijk om tijdens de werk-
zaamheden alle woningen bereikbaar te 
houden voor het autoverkeer. We treffen 
voorzieningen zodat de woningen te 
voet of per fiets bereikbaar blijven. U 
wordt hierover tijdig geïnformeerd.

Wij beantwoorden graag uw 
vragen over het traject. U kunt 
ons bereiken via onderstaande 
gegevens:

Telefoonnummer: 
06 819 567 09
E-mailadres: 
europalaanhov.nuenen@
rasenberginfra.nl
Inloopspreekuur voor 
vragen en opmerkingen
Iedere donderdag hebben 
wij inloopspreekuur op onze 
projectlocatie aan de Berg 47 
te Nuenen. 

VRAGEN & CONTACT

DUBBESTRAAT
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VOLG ONS VIA

SAMEN OP WEG!

Via het gemeente katern in de 
huis-aan-huis bladen houden 
we u op de hoogte wanneer 
welke wegen zijn afgesloten.

NIEUWSBRIEF 5 SEPTEMBER 2016

In de onderstaande tabel hebben we een indicatie van de verkeerssituatie op hoofdlijnen weergegeven. 

FASE #4
Week 24 t/m 44
Geldropsedijk – Smits van Oyenlaan. 

EINDHOVEN NUENEN

WEEK
36 t/m 39

Eenrichtingsverkeer richting Eindhoven tussen 
Smits van Oyenlaan en Geldropsedijk. 

Vallestap en Refeling afgesloten. Gelderopsedijk richting Europalaan is afgeslo-
ten. Europalaan richting Geldropsedijk is open.

WEEK
40 t/m 44

Eenrichtingsverkeer richting Eindhoven tussen 
Smits van Oyenlaan en Geldropsedijk.

Parkstraat afgesloten. Kerkstraat 3 dagen afgesloten. 
Parallelweg Europalaan (noord) vanaf Dommel t/m Geldropsedijk afgesloten.
Europalaan - Geldropsedijk in twee richtingen opengesteld.

WEEK
45 t/m 50

Rijbaan en busbaan open. Week 45 t/m 47: Aansluiting Kapperdoesweg in combinatie met Parallelweg 
Europalaan (noord) vanaf de Dommel tot en met Geldropsedijk afgesloten.

FASE #5
Vanaf week 36
Inrichting verkeerspleinen en planten van de 
bomen. Afhankelijk van de groeiseizoenen, 
gereed april 2017.

Olijf
r e s t a u r a n t

 

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

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

NIEUWE MENUKAART 
Vanaf donderdag 1 september is er een nieuwe 
menukaart. Daarnaast zijn tevens de wijnen per 
glas en de wijnkaart veranderd. Team Olijf kan niet 
wachten om u te mogen ontvangen.

SCHAAL- EN SCHELPDIEREN
De extra menukaart met schaal- en schelpdieren is een
regelrecht succes gebleken. Wij zullen deze volgend 
jaar zeker prolongeren. 

OPENINGSTIJDEN
Vanaf donderdag 1 september zijn de normale 
openingstijden weer van kracht. Alle dagen zijn wij 
open vanaf 12:00uur tot 21:30uur. 
Op woensdag zijn wij gesloten.

Restaurant Olijf, waar het eten, de wijn en het 
genieten innig met elkaar zijn verbonden.

www.restaurantolijf.nl/reserveren

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

www.ronddelinde.nl 
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Wereldmarkt 
Nuenen en Amnesty 
International Nuenen
Op 18 september staat de werkgroep 
Amnesty International Nuenen met 
een kraam op de wereldmarkt.

Centrale actiepunten van Amnesty In-
ternational zijn:
•	 Afschaffen	van	de	doodstraf.	
•	 Uitbannen	van	marteling.
•	 Stoppen	 van	 moorden	 en	 andere	

levensbedreigende	 maatregelen	
door	regeringen	of	politieke	groe-
peringen.

•	 Vrijlaten	van	alle	mensen	die	vast-
zitten	alleen	vanwege	hun	mening	
of	overtuiging.

•	 Tegengaan	 van	 ernstige	 discrimi-
natie	op	grond	van	politieke	opvat-
tingen,	 huidskleur,	 afkomst,	 ge-
slacht	of	seksuele	oriëntatie.

•	 Amnesty	 zet	 zich	 op	 vreedzame	
wijze	in	om	recht	te	doen	aan	deze	
mensen.	Ook	voor	de	rechten	van	
kinderen	zet	Amnesty	zich	in.

 
Niets	doen	is	altijd	een	optie,	maar	iets	
doen	is	ook	uw	verantwoordelijkheid.	
Het	kan	heel	eenvoudig.	Meedoen	met	
spoedacties,	 kaarten	 sturen	 naar	 ge-
vangenen,	schrijven	naar	regeringslei-
ders...enz.
 
Kom	even	langs	onze	kraam	op	18	sep-
tember	in	het	Park	in	Nuenen.	We	ho-
pen	 u	 te	mogen	 informeren	 over	 het	
belangrijke	werk	van	deze	organisatie.

Fotografiecursussen gaan gewoon 
door in Atelier Van Gogh!
Ondanks de wisseling van het management van Het Klooster gaan er het 
komende seizoen weer gewoon fotografiecursussen gegeven worden in Het 
Klooster en net als vorig seizoen in Atelier van Gogh de mooie bovenruimte 
in Het Klooster.

Op	3	september	start	er	weer	een	ba-
siscursus	op	de	zaterdag.	Tevens	op	3	
september	 de	 eerste	 les	 van	 de	 ver-
volgcursus	groep	1.	Groep	2	vervolg-
cursus	start	2	weken	later	(17	septem-
ber).	Meer	informatie	is	te	vinden	op:	

www.ateliervangogh.nl	 of	 http://foto-
grafiecursusnuenen.nl

U	kunt	ook	een	mail	 sturen	naar	do-
cent	Maurits	van	Hout;	info@maurits-
vanhout.com

Kunstenaars Atelier Nuenen 
exposeren op unieke locatie
Door Nannie van den Eijnden

InitiatiefneemsterJolanda Zanetti gaf de fabriekshal van klokkengieterij 
Petit & Fritsen een nieuwe bestemming onder de naam ‘Atelier Vonk’. Het 
werd een unieke locatie voor kunstenaars en (horeca)ondernemers en voor 
culturele en culinaire evenementen. Ze heeft de hal o.a. ingericht met meu-
bels en objecten die ze zelf restaureert. 

Dit	industrieel	pand	uit	de	vorige	eeuw	
is	twee	weekenden	het	podium	voor	14	
Nuenense	kunstenaars:	Rina	Bekkers,	
Marja	van	Dooremalen,	Jan	Grimberg,	
Vera	van	Heerwaarden,	Peter	Hoeben,	
Nellie	 van	 Kemenade,	 José	 Krefeld,	
Geoff	 Naylor,	 Marianne	 Schellekens,	
Willie	van	Schie,	Ton	Sommen,	Mar-
greet	Stegeman	en	Roxanne	Swan	ex-
poseren	er	hun	werk.	

Een	 veelzijdig	 en	 boeiend	 palet	 van	
creativiteit,	technieken	en	materialen.	
Natuurlandschappen,	 de	 dorpskern	
van	Gerwen,	portretten,	bloemen,	ab-
stracte	vormen...	de	kunstenaars	heb-

ben	een	breed	spectrum	van	gevoelens	
en	indrukken	uitgedrukt	in	schilderij-
en,	 keramiek,	 collages,	 boeken	 en	 fo-
to’s.	Ze	lichten	enthousiast	hun	inspi-
ratie	en	werkwijze	toe.	Het	leuke	is	dat	
ze	 zichzelf	 vernieuwen	 en	 durven	 te	
experimenteren	met	verschillende	ma-
terialen,	 zoals	 pasta,	 papier,	 verf	 en	
inkt.

De	expositie	is	gratis	te	bezichtigen	op	
vrijdag	2	september	van	14.00	tot	18.00	
uur,	zaterdag	3	en	zondag	4	september	
van	 12.00	 tot	 17.00	 uur,	 Klokkengie-
tersstraat	1,	Aarle-Rixtel.	www.atelier-
vonk.nl www.ateliernuenen.nl 

‘Smeulders=open’    
weer goed bezocht
Willy Boetzkes en Wim en José Smeulders keken zondag tevreden terug op 
een goed bezochte expositie, met live gitaarmuziek voor de deur. Opvallend 
was de dynamiek in Willy’s portretten van artiesten. Ook exposeerde hij 
leuke, kleine schilderijtjes met allerlei taferelen waarbij hij alleen het palet-
mes en zwart-wittonen had gebruikt. 

Van	4	tot	en	met	18	september	expo-
seert	hij	met	een	schilderij	bij	de	Ca-
caofabriek	 in	 Helmond	 in	 het	 kader	
van	 het	 festival	 ‘Cacao	 aan	 de	 kade’.	
Twintig	kunstenaars	hebben	zich	laten	
inspireren	door	het	onderwerp	choco-
lade,	de	geschiedenis	van	de	cacao	in-
dustrie	en	de	soms	donkere	kanten	van	

de	handel	in	cacao.	Willy	heeft	het	the-
ma	 kinderarbeid	 gekozen	 en	 echte	
chocola	en	cacaoboter	verwerkt	in	zijn	
kunstwerk.	

De	expositieruimte	 is	open	van	13.00	
tot	17.00	uur	van	woensdag	tot	en	met	
zondag.	www.cacaofabriek.nl

Zondag open dag  
bij Hobbycentrum  
de Dorpswerkplaats
Aanstaande zondag staan de deuren 
van het Nuenense hobbycentrum 
van 11.00 uur tot 16.00 uur wagen-
wijd open. Iedereen kan dan zelf 
zien wat deze locatie, een voormali-
ge poetsdoekenfabriek, te bieden 
heeft. Op deze open dag zijn er voor 
kinderen leuke doeactiviteiten, live 
demonstraties en op het vernieuw-
de terras staat koffie en thee klaar.

Inmiddels	zijn	er	15	verschillende	ac-
tiviteiten,	 in	 29	 groepen.	 Denk	 aan	
houtbewerking,	 metaalbewerking	 of	
afbakovens	voor	het	vervaardigen	van	
keramiek,	kunstschilderen,	aquarelle-
ren,	 tekenen,	 handwerken,	 model-
bouw	of	fotografie.	Er	zijn	ook	conver-
satielessen	Engels,	Frans	en	Spaans.	In	
september	 wordt	 er	 gestart	 met	 een	
nieuwe	 activiteitengroep:	 grafische	
technieken.	 Meedoen	 in	 het	 hobby-
centrum	dan	kost	dat	 slechts	€	100,-	
per	 jaar.	 Er	 wordt	 gewerkt	 met	 het	
principe	‘leren	van	en	aan	elkaar’.	

De	 ingang	 van	 het	 Nuenense	 hobby-
centrum	 ligt	 aan	het	Park	 in	het	 cen-
trum,	tussen	restaurant	De	Zonnewen-
de	 en	 Restaurant	 Goesting.	 Zie	 ook	
www.dorpswerkplaatsnuenen.nl

Tweede editie  
KVL hobbybeurs
Op zondag 2 oktober organiseert de 
Katholieke Vrouwenvereniging Lies-
hout de tweede editie van hun hob-
bybeurs in het Dorpshuis te Lies-
hout. Deze hobbybeurs is bestemd 
voor mensen die hobbymatig din-
gen maken, dit willen presenteren 
en eventueel willen verkopen. De 
beurs begint om 11.00 uur en ein-
digt om 16.00 uur. 

Er	 zijn	nog	 tafels	 te	 huur....	misschien	
wel	 iets	 voor	 u.	 Voor	 €	 7,50	 per	 tafel	
kunt	u	uw	hobby	aan	een	groot	publiek	
laten	zien.	Voor	meer	informatie	kunt	u	
bellen	 naar	 Sandra	 van	 der	 Aa	 06-
49855244,	mailen	mag	natuurlijk	 ook,	
kvlieshoutnb@gmail.com.	 En	 wilt	 u	
niet	op	onze	hobbybeurs	als	standhou-
der	staan,	u	bent	als	bezoeker	natuurlijk	
van	harte	welkom!	De	toegang	is	gratis.

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

Bel voor een bezoek aan onze vestiging in Nuenen,
of bezoek onze website. www.spuiterij-jansen.nl
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Lieshout viert uitbundig   
100 jaar Wilhelminakanaal
Heemkundekring ’t Hof van Liessent laat de 100ste verjaardag van het Wil-
helminakanaal niet ongemerkt voorbij gaan. Dit wordt gevierd met een ge-
weldig evenement dat van start gaat op zaterdag 10 september, landelijke 
monumentendag, en doorloopt tot vrijdag 16 september. 

Maar	 liefst	 dertien	 historische	 sche-
pen	zullen	afmeren	bij	Sluis	V	in	Lies-
hout,	 dankzij	 de	 spontane	medewer-
king	van	de	Vereniging	van	het	Histo-
risch	 Bedrijfsvaartuig.	 Op	 een	 van	
deze	 schepen,	 de	 Terra	 Nova,	 wordt	
een	tentoonstelling	ingericht	over	het	
leven	op	en	aan	het	water	in	de	afgelo-
pen	eeuw.	Ook	de	andere	schepen	zijn	
te	bezichtigen.	
Op	 zaterdag	wordt	 een	 demonstratie	
laden	en	lossen	gegeven	zoals	dat	vroe-
ger	gebeurde.	
Op	 zondag	 wordt	 een	 schip	 gejaagd;	
voortgetrokken	door	paarden.	Er	zijn	
duikdemonstraties	door	het	Duikteam	
Laarbeek	en	het	IVN	is	aanwezig	met	
de	waterwerkgroep.	Voor	de	kinderen	
zijn	 er	 workshops	 ‘bootje	 bouwen’	
waar	met	knippen	van	plaat	en	klinken	
een	bootje	gebouwd	kan	worden.	Op	
zaterdag	en	zondag	kan	men	een	rond-
vaart	maken	op	het	kanaal.	

Van	 maandag	 tot	 en	 met	 donderdag	
komen	 in	de	ochtenduren	de	 school-
kinderen	van	Laarbeek	en	 in	de	mid-
daguren	is	iedereen	van	harte	welkom.	
Ook	is	er	een	lespakket	samengesteld	
voor	de	 scholen.	Op	10	 september	 is	
iedereen	 vanaf	 11.00	 uur	 van	 harte	
welkom	 en	 op	 alle	 dagen	 kunt	 u	 tot	
20.00	uur	 terecht.	Op	zondag	 starten	
ze	 om	 10.30	 uur.	 Op	 de	 Terra	 Nova	
kunt	u	een	kopje	koffie	drinken	of	een	
heerlijk	glaasje	van	het	eigen	Lieshout-
se	 bier	 of	 frisdrank.	 Er	 is	 voldoende	
gratis	parkeerplaats	voor	fietsen	en	au-
to’s.	De	Terra	Nova	is	niet	toegankelijk	
voor	mensen	die	slecht	ter	been	zijn.	
De	tentoonstelling	wordt	op	een	later	
tijdstip	 in	 het	 centrum	 van	 Lieshout	
opnieuw	opgebouwd.	

Meer	 weten?	 Kijk	 op	 www.hofvan-
liessent.nl of mail info@hofvanlies-
sent.nl 

Het laden en lossen van een schip in vroegere tijden.

Uitzendingen LON-TV
Vanaf 4 september in het programma Nuenen-Nu : 
•	 Tijdelijk	beheer	van	Het	Klooster
•	 Jachthaven	Son	en	Breugel
•	 Het	uitvaarthuis	in	Nuenen
•	 TML	Wielerronde	Nuenen
•	 Een	gedicht	van	Jan	Schuts	‘Waar	is	de	tijd	?’
•	 René	van	Brakel	bij	de	NOS
•	 IVN	Natuurwandeling	3
De	tv-uitzendingen	van	Nuenen	Nú	kunt	u	zien	om	11.00,	14.00,	17.00,	19.00,	
21.00,	23.00	en	01.00	uur.	Het	programma	is	ook	te	volgen	via	de	livestream	
op	www.omroepnuenen.nl.	Tevens	kunt	u	op	deze	website	actuele	nieuwsbe-
richten	 lezen	en	oude	LON-opnames	bekijken.	U	kunt	alle	 reportages	ook	
apart	bekijken	op	You	Tube	en	Facebook.
Hebt	u	een	idee	of	een	tip	voor	een	door	LON	TV	te	verzorgen	reportage?
Stuur	dan	een	e-mail	naar	tv@omroepnuenen.nl	
U	kunt	ook	op	werkdagen	gewoon	binnenlopen	in	onze	studio	in	Het	Klooster	
tussen	10.00	uur	en	12.00	uur.

De basiscursus vorig seizoen in Het Klooster (Atelier van Gogh).
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40 jaar Barisakker!
Door Jolanda van Eekeren-Tijsma 

Jos Coolen:   
60 jaar stukadoor 
50 jaar ondernemer
vervolg van voorpagina.

Basis voor eigen bedrijf
Jos heeft vele jaren, naast zijn werk 
voor het stukadoorsbedrijf, in de avon-
duren en weekends hard gewerkt om 
een goede basis te leggen voor een ge-
zond eigen bedrijf. In die tijd maakte 
hij wel weken van 60 tot 80 uur. Zelfs in 
de vakanties werkte Jos gewoon door.
Hij begon te sparen voor zijn eigen 
toekomst. In die tijd kreeg Jos 5 gulden 
zakgeld per week. Het extra geld dat 
Jos verdiende buiten zijn baas om in de 
avonduren, stopte hij in glazen potten 
en bewaarde deze onder een losse te-
gel in de schuur op een brandveilige 
plaats. Daar maakte hij een ‘kluisje’ 
voor zichzelf. Uit ervaring als brand-
weerman wist hij dat het snel fout kon 
gaan bij een brandje. Wat later stopte 
hij bij zijn baas en startte zijn eigen be-
drijf op 1 september 1966. Dus de mijl-
paal 1 september dit jaar heeft twee 
kanten: 60 jaar stukadoor en 50 jaar 
een eigen stukadoorsbedrijf. Deson-
danks ging het werken in de avonden 
nog gewoon door. Regelmatig werd er 
op zaterdagen tot 12 uur gewerkt.
Toen Leon (de 1e zoon) aan de tafel mee 
at is het avondwerk gestopt. Dus gingen 
de witte werkkleren uit rond 6 uur ’s 
avonds, werd er gedoucht en met het 
gezin gegeten. Het vakwerk van Jos en 
de mond op mondreclame zorgde er 
echter voor dat rond het avondeten re-
gelmatig de telefoon ging. Dus na het 
eten moest Jos nog vaak op pad om naar 
werk te gaan kijken. Omdat Jos op de 
zaterdagochtenden werkte, ging Mien 
dan met de jongens naar het sporten.

Geen tijd. Werken.
Toen hij nog bij zijn ouders woonde, 
kwam hij vaak om 11 uur thuis ’s avonds. 
Dan nog even op de bank naar de TV 
kijken maar ’s morgens was hij altijd op 
tijd zijn bed uit. Ondanks dat Jos al 60 
jaar stukadoor is, een fysiek zeer zwaar 
beroep, kan gezegd worden dat hij een 
onvoorstelbaar sterk fysiek lijf heeft. 
Als je na gaat wat hij in al die jaren ver-

sjouwd heeft en ook nu nog op 77-ja-
rige leeftijd, dan kun je alleen maar 
zeggen: sjappoo! Hij runt zijn onder-
neming op basis van vakmanschap en 
pure kwaliteit. Nooit zal hij concessies 
doen ten aanzien van kwaliteit. Als een 
project niet uitgevoerd kan worden 
zoals hij vindt dat het moet, dan neemt 
hij de klus niet aan. Altijd gaat hij voor 
de beste oplossing. Hij volgt de ont-
wikkelingen in zijn vakgebied nog 
steeds nauwlettend via de vakbladen. 
Het is geen wonder dat er zoveel men-
sen terug blijven komen of Jos aanbe-
velen. Kwaliteit daar gaat het om bij 
hem. In al die jaren is hij nog nooit met 
tegenzin gaan werken.

Jos de steiger op. Zijn interesse voor 
gezondheidszorg heeft hij nooit verlo-
ren. Of het nu een naaste kennis, 
vriend of familielid was, Jos ging er al-
tijd op af. Door zijn zorg voor het lij-
den van een medemens zag men Jos 
ook graag binnenkomen.
Hij had altijd een luisterend oor. Dit 
gaf de mensen weer moed en kracht 
om er het beste van te maken. Dit 
schiep steeds een goede band met de 
aanwezigen. Een zuster zei eens: “U 
bent een kenner”? Nou zei Jos: “ik heb 
er veel mee te maken gehad maar ik 
mocht nog net niet opereren”. Zo kreeg 
hij de mensen nog aan het lachen, ook 
al was de situatie toch wel ernstig 
soms. Maar humor en lachen zijn ei-
genschappen die alle mensen die hem 
kennen direct zullen herkennen. Een 
gebroken pootje van een hondje bij 
hem thuis werd gespalkt met latjes en 
met schilders-tape helemaal inge-
zwachteld. Het zou niemand verbazen 
als Jos, na zijn actieve stukadoors pe-
riode, op de een of andere manier in de 
zorg terecht komt.
De laatste jaren werkt Jos het liefst met 
een vaste kern van de allerbeste vaklie-
den om zich heen, die staan voor kwali-
teit en betrouwbaarheid. Als het karwei 
eenmaal op gang is kan het zomaar ge-
beuren dat Jos, die natuurlijk al om half 
acht begonnen is, om 9 uur zijn tennis-
kleren aantrekt en even gaat tennissen. 
Om 11 uur komt hij weer terug, trekt 
zijn overal aan en werkt verder. Som-
mige mensen bouwen af, Jos doet dat 
zo. Als de klant maar tevreden blijft, 
daar draait het om. Jos heeft veel socia-
le contacten. Hij buurt met iedereen. 
Hij kent iedereen. Hij is geïnteresseerd 
in de mens. Dat geeft hem erg veel le-
vensvreugde. Jos is altijd opgewekt, 
nooit humeurig. Een kenmerkende ei-
genschap van Jos is het wrijven in zijn 
handen. Dit is Jos. Tevreden met zich-
zelf. Het grappige met Jos is, waar je 
ook naar toe gaat, welk land dan ook, 
Jos komt altijd bekenden tegen! Hij ont-
moet steeds mensen die hij kent. On-
langs zaten 2 zoons van Jos in een vlieg-
tuig. Een van de stewardessen kwam uit 
Nuenen en zag dat de twee zoons Coo-
len heetten. De vraag of zij zoons waren 
van Jos Coolen uit Nuenen werd beves-
tigend beantwoord. Oh nou die heeft 
ons huis nog gestukadoord, zei de ste-
wardess. Zelfs op 10km hoogte, kennen 
ze Jos Coolen nog.
 

Stoppen?
Het is Jos zijn intentie om per 1 januari 
2017 te stoppen met zijn bedrijf. Voor-
dat het zover is moet hij zijn overvolle 
agenda nog afwerken. Maar linksom of 
rechtsom, dit gaat hem lukken. Eigen-
lijk wil Jos helemaal niet stoppen. On-
langs zei hij nog: “ik word 96 jaar en de 
laatste 3 jaar doe ik mooi niks”. Dus 
klusjes zal hij zo nu en dan nog wel 
doen. Het bloed kruipt ………om toch 
vooral bij zijn medische achtergrond 
te blijven.

Dit artikel is tot stand gekomen door veel 
informatie van de familie van Jos Coolen. 
Mijn dank daarvoor.

Jos Coolen bezig met de voorbereiding van 
een klus.

Foto: Norbert van Ekeren.

Vanaf eind jaren negentig organiseren de bewoners van het middelste 
straatje van de Barisakker om de twee jaar een straat barbecue. Dit jaar op 
27 augustus vierden wij dat de Barisakker 40 jaar bestaat !

Twee echtparen in dit straatje wonen 
er vanaf het begin. Zij herinnerden 
zich nog goed dat je weg kon kijken tot 
aan de Beekstraat, want naast ons lag 
een groot veld, waar nog niets op 
stond. Dit heeft niet lang geduurd 
want in 1978 werd de buitenring van 
de Barisakker opgeleverd en was het 
uitzicht verdwenen. En werd het 
steeds meer volgebouwd.

In de loop van de avond werden op een 
groot scherm foto’s getoond wat de 
nodige oooh’s en aaaah’s teweegbracht. 
Wat een ruimte in de beginjaren en 
wat waren er weinig auto’s in de straat. 
De jonge bomen en de begroeiing in 
het beginstadium wat een kale aanblik 
gaf. Wat een verschil met nu, bijna 
overal minstens twee auto’s voor de 
deur, de bomen die enorm zijn ge-
groeid en de tuinen die in die 40 jaar er 
heel anders uit zijn gaan zien. En na-
tuurlijk de bewoners die in de loop van 
de tijd zijn overleden ofwel zijn ver-
huisd en waarvoor veelal jongere ge-
zinnen in de straat zijn komen wonen. 
Een mooie mix van allerlei leeftijden 
die het allemaal goed met elkaar kun-
nen vinden.
Mede dankzij het warme weer was het 
een geslaagde en gezellige zomer-
avond, die tot in de late uurtjes heeft 
geduurd. Op naar de 50 jaar!

Op 12 september gaan de   
Fit & Slank groepscursussen 
weer van start in Nuenen!!
Bij Fit & Slank willen we je laten ervaren dat een gezonde leefstijl niet moei-
lijk hoeft te zijn. Wij geloven niet in pillen, poeders of diëten maar kiezen 
voor een complete aanpak met de focus op een eenvoudig eetpatroon én op 
jouw fitheid. Deze specifieke combinatie zorgt ervoor dat je met Fit & Slank 
resultaten behaalt die je eerder voor onmogelijk hield.

Een blijvend resultaat is alleen mogelijk 
wanneer je bestaande denk- en eetpa-
tronen doorbreekt. Met Fit & Slank ont-
wikkel je een gezonde leefstijl waarbij je 
leert keuzes te maken die jou helpen je 
doel te bereiken. Bovendien krijg je in-
zicht in jouw voedingsgewoonten en 
leer je alles over vitale en fatale voeding.

Je wordt geadviseerd en gemotiveerd 
door de gediplomeerde voedingscoach 
Ellen Lintzen. Zij helpt je niet alleen 
om je streefgewicht te realiseren maar 
ook om je mentaal en fysiek weer te la-
ten stralen. Ellen is aangesloten bij de 
Beroepsvereniging Gewichtsconsu-

lenten Nederland. Hierdoor worden 
de kosten van de cursus door een groot 
aantal zorgverzekeraars vergoed. 

Dus als jij denkt ‘ik wil meer weten over 
gezond eten’ geef je dan nu op voor de 
Fit & Slank groepscursus ‘in 8 weken’ 
via www.fitenslank.nl/ellen-lintzen.
Speciale zomer actie: Schrijf je in vóór 
5 september en maak kans op het nieu-
we Fit & Slank boek: ‘Stralend voor de 
spiegel’.

Voor meer info neem vrijblijvend con-
tact op met Ellen Lintzen via 06 - 1448 
4483 of ellen.lintzen@fitenslank.nl

____________________________________

“ik heb wel gemerkt  
dat je beter van   
je geloof kunt vallen, 
dan van een trap”.
____________________________________

Tien jaar kindervakantieweek, 
groot feest in Gerwen!
Het was op 24, 25 en 26 augustus groot feest in Gerwen. De Kindervakantie-
week bestond tien jaar! Op het terrein aan ‘d’n Huikert' is door 155 kinderen 
en meer dan 150 vrijwilligers drie dagen volop feest gevierd. 

Op woensdag 24 augustus werden de 
kinderen verwelkomd door een lakei 
en gemaskerde bruid. Zij hebben het 
lint doorgeknipt. Daarna kon het feest 
beginnen, met een glaasje kindercham-
pagne, in de tenten die waren versierd 
in thema’s: kerst, zomer, carnaval, maf-
fia, gemaskerd bal, feesttaart en suiker-
feest. Zoals elke Kindervakantieweek is 
er een speciaal lied geschreven op een 
bekende melodie, er werd gezongen en 
gedanst. Na de lunch konden de kinde-
ren zich uitleven in waterspelletjes en 
op de stormbaan. 
Donderdag 25 augustus waren allerlei 
workshops georganiseerd: muziekin-
strumenten maken van afval, creatief 
met naald en draad, mozaïeken, tim-
meren, je pet pimpen, smoothies ma-
ken en zelf appelflappen en pizza’s 
bakken. Na de lunch gingen de kinde-
ren in groepen aan de slag om iets te 
maken wat paste bij hun feestthema. 
Er werden mooie creaties gemaakt; 
een caravan, zwembad met spring-
plank, een taart, een huwelijksbootje, 
de Ark van Noah en nog veel meer… 
Sproeiers, kleine zwembadjes en em-
mers water zorgden voor afkoeling, 
ondanks het warme weer waren de 
kinderen laaiend enthousiast. 
Vrijdag stond in het tekenen van uitde-
len. Want wie jarig is trakteert! Om 

15.00 uur gaf de band ‘Hippe Gasten’ 
een spectaculair optreden. Vanaf 19.00 
uur was het feest open voor alle inwo-
ners van de gemeente Nuenen en kwa-
men opa’s, oma’s, ooms, tantes en 
vrienden meefeesten. Het werd een 
zeer geslaagde avond. 
Het bestuur van de Kindervakantie-
week Gerwen kijkt terug op een fan-
tastisch feest en bedankt alle kinderen 
en vrijwilligers voor hun bijdrage aan 
dit jubileum. Het was echt super. Zon-
der hun hulp en inzet was dit niet mo-
gelijk geweest.

____________________________________

“ik word 96 jaar 
en de laatste 3 jaar 
doe ik mooi niks”.
____________________________________

Sportief
Dat hij tegenwoordig een leesbrilletje 
nodig heeft voor zijn agenda, is hem 
vergeven. Hij is nog zeer actief betrok-
ken bij veel sporten: Hij gaat nog ieder 
jaar op wintersport (het liefst 2 keer), 
hij tennist, hij schaatst, hij fietst en hij 
reist de hele wereld over. Noem maar 
een plek op de wereld en het moet gek 
zijn als Jos er niet over kan vertellen. 
Ondanks zijn leeftijd is zijn geheugen 
nog altijd erg goed.
Ook heeft Jos nog paard gereden. Hij 
was lid van de rijvereniging. Van daar 
uit was hij ook lange tijd jurylid tijdens 
de jaarlijkse van Gogh-rit. Doe het 
hem maar na. In de winter geeft hij 
soms nog ski-gym aan een groepje 
vrienden in de bossen bij het Witven. 
Een ander mooi verhaal is dat hij tij-
dens het werk aan het Protestants 
kerkje van een ladder gevallen is. Maar 
ja, als je als rechtgeaarde katholiek in 
een Protestants kerkje gaat werken, 
dan is dat toch misschien tegen de wil 
van Onzen Lieve Heer. Jos zijn reactie 
hierop was: “ik heb wel gemerkt dat je 
beter van je geloof kunt vallen, dan van 
een trap”. Tijdens de restauratie van de 
Clemens kerk werden er steigers neer-
gezet om het plafond te repareren. Er 
waren er niet veel die daar op durfden. 
Maar Jos wel. Eerst nog ongezekerd, 
maar toen werd er snel ingegrepen. Hij 
moest veilig werken en fluitend ging 

Caravan
Bij alle klanten zaten wel leuke verha-
len en door zijn goeie buurt maakte hij 
steeds wel iets los. Door Jos zijn eigen 
levensstijl heeft hij nooit slaapproble-
men. Dat tentje uit zijn diensttijd heeft 
inmiddels plaats gemaakt voor een ca-
ravan. Daar gaat hij graag met Mien, 
maar de laatste jaren vooral met zijn 
kleinkinderen erbij, mee op vakantie.
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HOV2 zorgt voor A2 door Nuenen
Sinds jaar en dag wordt er door ons, bewoners van de Weverstraat, aan de bel getrokken 
over het verkeersgedrag en de agressiviteit waarmee gereden wordt in onze mooie straat. 
Een straat waar veel scholieren, kinderen, werkgaanden en ouderen maar (momenteel) 
vooral veel auto’s en vrachtwagens doorheen moeten.
 Met de aanleg van de HOV2 en de bijbehorende omleg hiervan door de Weverstraat levert 
dit een onacceptabele, zeer gevaarlijke situatie op waarbij het wachten is op (zware) on-
gelukken, vooral als volgende week de scholen weer volop van start gaan.
Al weken is hierover contact met de gemeente, maar het enige wat de gemeente doet is 
met argumenten komen waarom het allemaal wel zal verbeteren, mensen moeten hun 
weg vinden en wennen aan de situatie. ‘We houden het in de gaten’, aldus de gemeente.
Na herhaald aandringen om actie zijn er borden geplaatst, borden waar de bestuurders 
natuurlijk geen boodschap aan hebben.
Een van deze borden is een matrixbord met de snelheid erop. Deze is echter net na een 
bocht geplaatst waardoor mensen daar nog aan het accelereren zijn en de waarneming 
daardoor niet representatief is voor de snelheid in de straat.
Door personenauto’s worden snelheden bereikt tot zeker 80km/h en door vrachtwagens 
zijn al snelheden van 60km/h waargenomen…
Als wij als bewoners zelf 30 rijden in onze straat, dan worden we ingehaald of agressief 
bejegend door de medeweggebruikers.
Wij als bewoners zijn dan ook erg bang dat dit vreselijk fout zal gaan binnenkort en vrezen 
voor de veiligheid van onze kinderen. Gemeente doe alsjeblieft meer dan alleen struisvo-
gelpolitiek bedrijven. Het kunnen ook familie, vrienden of bekenden van jullie zijn die bij 
een ongeluk betrokken raken!
Wethouder Jansen heeft op LON TV om begrip van de burgers gevraagd voor de aanleg 
van de HOV2, maar de burgers zelf worden in deze niet gehoord.
 
Namens verontruste bewoners van de Weverstraat
 

Peter Meijer, Weverstraat 35, 5671BA, Nuenen

Zomergevoel in augustus,       
vuur, volle maan en bliksem
Door Nannie van den Eijnden

Ongeval door nalatigheid van gemeente 
Nuenen
Olievlekken op het wegdek veroorzaakten maandagochtend 22 augustus een auto-on-
geluk bij de bocht van de Laan ter Catten/Papenvoortsedijk in Nuenen. Het slachtoffer 
was een jongeman die door de olie in een slip was geraakt. Hij verloor de controle over het 
stuur, reed tegen een boom en belandde gedeeltelijk in de sloot. De auto was zwaar be-
schadigd. Zelf leek hij aanvankelijk ongedeerd, maar later ontstonden nekklachten. Na 
een oproep was de brandweer snel ter plaatse en werd de olievlek opgeruimd. Omstan-
ders wisten te vertellen dat op 29 juli op dezelfde plek een vergelijkbaar ongeluk was ge-
beurd. Politie en ambulance waren die dag ter plaatse gekomen en het spekgladde weg-
gedeelte werd met zand bestrooid. 
De jongeman en zijn familie betreuren dat de olievlek na het ongeval van 29 juli slechts is 
afgedekt. Verwijderen van de vlek zou een tweede ongeluk hebben kunnen voorkomen.
Mocht u een olievlek op de weg zien, onderneem dan direct actie. Bel de brandweer! Uw 
melding kan een (ernstig) ongeval voorkomen.

Christine Weidema, Laan ter Catten, Nuenen

Da ge bedankt zèt dè witte
Enige tijd geleden meenden bestuurders van Nuenen met een groot maar mogelijk besla-
gen denkraam de burgers een plezier te doen door de Europalaan te voorzien van aparte 
busbanen met als gevolg vermindering van de doorloopsnelheid van normaal autoverkeer. 
De busbaan wordt echter alleen vlak voor en na schooltijd eventjes intensief benut terwijl het 
normale autoverkeer de hele dag gehinderd wordt. De rest van de dag is de bus praktisch tot 
geheel leeg. Het overige verkeer doet een schat van ‘rijervaring’ op, waarop het niet staat te 
wachten, terwijl de bus gemakkelijk ingevoegd kan worden in de rest van het verkeer. 
Aanleg ervan heeft schatten aan geld gekost. Overal in het dorp hoor je geklaag over de 
busbanen. Verplaatst B&W zich trouwens per bus?
Momenteel zeurt Eindhoven dat de Soeterbeekseweg gesloten moet worden, terwijl het 
sluipverkeer in de Kosmoslaan veroorzaakt wordt door het HOV-plan. 
Waarom houden de bestuurders geen rekening met de behoeften van de burgerij, inclu-
sief Nederwetten, net zomin als bij de Boog Meierijlaan (en dan nog wel met totaal fou-
tieve verkeersintensiteitscijfers), het plan dat gelukkig op het laatste nippertje niet is door-
gegaan. Dankjewel B&W.

Eerder werden de burgers van Nuenen zogenaamd als cadeau een beeld in de maag ge-
splitst, wat ze zelf heeft moeten betalen. Dankjewel, B&W.

De totale kosten van de KAFI affaire bedragen tonnen (onderzoekskosten, proceskosten 
en juridische kosten van beide partijen èn vergoedingen voor persoonlijke schade en eer-
herstel). De Gemeente Nuenen moet alles betalen, dit betekent gewoon dat het allemaal 
op ons burgers van Nuenen neer komt. Dankjewel B&W.

In een armzalige poging om de gevolgen van haar big spender gedrag enigszins af te 
zwakken heeft B&W gemeend de plantsoenen van struikgewas te ontdoen en alleen gras 
in te zaaien. Dit is niet alleen een druppel op een gloeiende plaat, maar gaat ook recht in 
tegen de behoeften van de burgers. Het plantsoen aan de Pieter Dekkerstraat staat vol-
gens mondelinge en telefonische informatie van ambtenaren van de Plantsoenendienst 
op de nominatie om gerooid te worden (nadat eerst in een huisbezoek was toegezegd dat 
de beplanting gepland teruggesnoeid zou worden). B&W lijkt verder niet ongenegen te 
staan tegenover verkoop van plantsoengrond aan geïnteresseerde aanwonenden. Naar 
de mening van de buurtbewoners wordt niet gevraagd. Dankjewel B&W.

Jan Lammerts, Toon Swinkelshof 2, 5671 DM Nuenen

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

Ingezonden brievenGolfers van De Gulbergen 
steunen Doctors for Mozambique
Vorige week woensdag, 24 augustus, werd de jaarlijkse Goed Doelwedstrijd 
gespeeld door de heren van Golfclub De Gulbergen. Met deze traditie geeft 
men aan dat golfen een sport is waarbij het niet alleen om het spelletje gaat, 
maar waarbij ook aan organisaties en stichtingen wordt gedacht die een bij-
drage goed kunnen gebruiken. 

Ruim 100 heren van de Golfclub speel-
den deze woensdag mee. Zij genoten 
van een stralende zonnige dag. Het 

was een gezellige en sportieve wed-
strijd, waarbij het in eerste instantie 
niet ging om te winnen, maar om een 

Bestuurslid van Doctors for Mozambique Stichting, Leo van de Sande uit Nuenen (l) en 
voorzitter van de Heren Senioren van de golfclub, Ad van Gent. 

Nieuw boek van 
Ben Muskens 
uit Nuenen 
verschenen
 
Vrijdag 26 augustus verscheen het 
boek 'Joshua, een gekruisigde', ge-
schreven door Ben Muskens uit Nue-
nen. Dit boek valt in de categorie 
Romans.
 
Samenvatting:
Bijna de gehele christelijke wereldge-
meenschap gelooft in de kruisdood 
van Jezus en de opstanding. Maar is 
dat juist? In Joshua, een gekruisigde 
geeft Ben Muskens je genoeg redenen 
om daar ernstig aan te twijfelen. Doe 
zelf onderzoek en trek je conclusies. 
Dit boek leert je veel over het christe-
lijk geloof, maar het is bovenal een 
spannend boek met wrede, maar ook 
romantische en sensuele passages.
Titel: Joshua, een gekruisigde
Auteur: Ben Muskens 
ISBN: 9789402228755

Heiderschoor 26, 5731 RG Mierlo | www.gulbergen.nlbijdrage aan de Doctors for Mozambi-
que Stichting. Na afloop van de wed-
strijd kon een bedrag van € 1.135,- aan 
deze stichting worden overhandigd.

Het goede doel wordt geselecteerd uit 
een aantal vooraf opgestelde criteria. 
Van belang is de kleinschaligheid en bij 
voorkeur een organisatie uit de regio 
Eindhoven-Helmond. Grotere projec-
ten met een landelijke of internationa-
le organisatie zullen minder kans ma-
ken om uitgekozen te worden.

Dit jaar was de keuze gevallen op Doc-
tors voor Mozambique Stichting, ge-
vestigd in Nuenen.
Deze Stichting kiest ervoor om te zor-
gen dat er meer jonge talentvolle Mo-
zambikanen opgeleid kunnen worden 
tot arts, met het doel hun eigen volk te 
kunnen genezen. De stichting richt 
zich hoofdzakelijk op studenten die 
van het platteland komen. De regering 
van Mozambique bepaalt waar de net 
afgestudeerde arts de eerste twee jaar 
na het afstuderen gaat werken.

Mevrouw Van de Goor 40 jaar 
collectant voor het KWF 
Wat een geweldige prestatie! Om mevrouw Van de Goor hiervoor te bedan-
ken heeft het KWF haar vorige week in het zonnetje gezet. Zij werd verrast 
met een bezoek van Mevrouw Corry de Thouars, KWF-voorzitter van de af-
deling Nuenen, en wijkhoofd Madeleine Fontein. Namens het KWF overhan-
digden zij Mevrouw Van de Goor een tinnen collectebusje als dank voor 40 
jaar collecteren. 

Het KWF bestuur is erg blij met hun 
collectanten die ieder jaar in de eerste 
week van september weer trouw met 
de collectebus op pad gaan. Met het 
geld dat de collectanten bijeenbren-
gen, helpen zij mee aan de realisatie 

van de missie van het KWF ‘minder 
kanker, meer genezing en betere kwa-
liteit van leven voor kankerpatiënten’. 
In de week van 5 t/m 10 september zal 
de jaarlijkse KWF-collecte weer 
plaatsvinden.

De zomer staat in het teken van vuur, genieten en ontspannen. Je uitleven, 
nieuwe dingen ontdekken en ondernemen, tot bloei komen. Dit jaar heb ik 
dat gedaan door kortdurende dingen te doen. 

afkoeling en tempering. Het scheiden 
van zomer en herfst, de kracht van de 
zomerzon nog voelen en de herfst al 
ruiken. Verkwikkende onweersbuien 
hielpen om afscheid te nemen van de 
warme, pittige zomer en terug te keren 
naar het leven van alledag. 

Het was voor mij ook een periode van 
stilvallen en reflectie. En ik was niet 
de enige, merkte ik in mijn omgeving. 
Meer mensen maakten een fase van 
nieuwe inzichten door, soms met de 
kracht van een bliksemflits. Een frisse 
kijk op zaken en andere wegen inslaan 
met gerichte kracht en actie, of juist 
rust vinden. De maan stond in het te-
ken van het sterrenbeeld Waterman: 
met kracht, vrijheid en onafhankelijk-
heid je weg verder uitstippelen en de 
overgang naar Vissen: verbindend 
denken. Jezelf zijn en je verbinden 
met jezelf en de wereld. Je verplaatsen 
in de ander. Jezelf uitspreken over wat 
je nodig hebt en wat er in je leeft. Ver-
bindend denken en handelen kan je 
relaties versterken en verbeteren. De 
maan en de sterren hadden een ver-
frissend effect, op weg naar de herfst. 

Sirenakoor zoekt 
zangeressen
Heb je altijd al willen weten hoe het 
is om te zingen in een groot vrou-
wenkoor? Dit is je kans!

Vrouwenkoor Sirena zoekt 100 pro-
jectzangeressen voor Die Krönungs-
messe van Mozart in een nieuw arran-
gement voor vrouwenkoor en komt 
nog ongeveer 8 sopranen en 11 alten 
tekort. De repetities vinden plaats in 
Eindhoven. De kosten bedragen € 75,- 
inclusief originele bladmuziek. 
Aanmelden is mogelijk via een e-mail 
naar projectkoor@sirenakoor.nl. Zie 
voor meer info: www.sirenakoor.nl

Een paar workshops beeldhouwen bij 
de zomerschool, kamperen in een tipi 
(wigwam), vuurtjes stoken, zeilen, 
roeien, een sloepje huren, toeren 
langs de Friese meren. Ik ben graag 
op, aan en in het water. En zodra je 
boven de rivieren komt geeft het land-
schap zoveel rust en ruimte, dat het 
vakantiegevoel vanzelf boven borrelt. 

Ik heb enorme weerstand tegen kam-
peren, maar de drang naar avontuur 
won: drie dagen in een Indiaanse tipi-
tent op een camping van Staatsbosbe-
heer. Mijn eerste kampeerervaring 
dateert uit mijn tienertijd, met drie 
vriendinnen in een caravan in Zee-
land. Zon, zee, strand, de slappe lach 
en met z’n vieren op twee fietsen naar 
de enige discotheek in de wijde om-
trek. Mijn tweede ervaring was één 
nacht in een caravan na ‘Concert at 
Sea’ op de Brouwersdam. Ik vond het 
zo armoeiig om met m’n wc-rol onder 
m’n arm naar het toiletgebouw te lo-
pen, dat mijn hang naar kamperen 
lange tijd op slot zat. En meteen tegen 
het hoofd van de buurman aankijken 
en een praatje moeten maken is iets 
waar ik niet echt op zit te wachten, 
sorry. Op vakantie ben ik graag wat 
meer op mezelf. 

Mijn enthousiaste sprong in het diepe 
kreeg dan ook direct een domper bij 
het aanschouwen - en vooral ruiken - 
van het toiletgebouw. Gelukkig waren 
de wasbakken voor groente wassen, 
afwassen, tanden poetsen en het stor-
ten van het chemisch toilet van elkaar 
gescheiden. Ik vroeg me opnieuw af 
wat mensen werkelijk leuk vinden aan 
kamperen. Het is toch gewoon afzien? 
Geen privacy. Behelpen. Regen en 
vocht in de tent, een klam hoofdkus-
sen en klamme kleren. Ik besloot me 
aan te passen en te genieten van het 
pionieren en het vertragen. Ouder-
wets koffiezetten met een filter en het 
water langzaam opgieten gaf rust en 
veel meer smaak aan mijn koffie. En 
lezen bij een olielamp of zaklamp had 
ook wel wat. 

Ik weet niet of u het hebt gemerkt, 
maar in augustus voelde ik de over-
gang naar de herfst al. Het was ’s mor-
gens en ’s avonds al iets frisser en win-
deriger. De eerste takjes en eikels vie-
len en in de broeierige hitte van de 
zomerzon stonden in Stad van Ger-
wen de pompoenen al te glanzen op 
een kar. De prachtige volle maan van 
18 augustus stond in het teken van he-
melvuur of weerlicht, de ontlading van 
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LAAGSTE 
PRIJSGARANTIE

GRATIS 
RESERVEREN

BREED 
ASSORTIMENT

DESKUNDIG 
ADVIES

MEER DAN 
200.000 M2 

OP VOORRAAD
BEZORGING
MOGELIJK

NIEUWE KLEUREN
KLIK LAMINAAT 
LANDHUISDELEN 
7 mm dik, klasse 31, v-groef,
leverbaar in 10 kleuren.

PVC VLOER 
LANDHUISDELEN 
8 Verschillende kleuren
Leggen zonder egaliseren, 
met kliksysteem, 8 mm dik, 
slijtlaag 0,40 mm. 
Van 39.95 Nu voor

KLIK 
LAMINAAT 
HOME DECO
Falldown kliksysteem, 8 mm dik, klasse 32, 
4x v-groef, leverbaar in 10 kleuren. 
Van 26.95 Nu 
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IJS
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EEM
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IJS8.9526.95
28.95

10.95
per m2  incl. btwper m2  incl. btw

LAMINAAT 
LANDHUISDELEN XXL 
24 cm breed, 205 cm lang. 8 mm dik, 
klasse 32, met 4x v-groef, voelbare 
structuur, leverbaar in 20 kleuren. 
Van 29.95 Nu voor

ME
EN

EEM
PR

IJS 17.95
per m2  incl. btw

per m2  incl. btw

per m2  incl. btw

MULTIPLANK 
WERKINGSVRIJ 
EUROPEES RUSTIEK EIKEN MIX 
19 cm breed, 14 mm dik, 
naturel geolied, wit geolied. 
Van 59,95

LAMEL 
PARKET 
EIKEN LANDHUISDELEN 
Multiplex onderlaag, 13 mm dik, 
15 cm breed, toplaag 3,4 mm, 
in rustiek eiken naturel 
of wit geolied.
Legklaar van 49.95 Nu

STUNTPRIJS
31.95

per m2  incl. btw

STUNT
PRIJS

Aanbiedingen alleen geldig in filiaal Eindhoven en Helmond. Goedkoopste van Nederland! Uit voorraad leverbaar, kijk voor de voorwaarden op www.vloerhetzelf.nl Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

VLOER HET ZELF   GRATIS PARKEREN   WWW.VLOERHETZELF.NL
Vloer Het Zelf Eindhoven: Willem v. Konijnenburglaan 1c, Industrieterrein De Kade   Tel. 040-2468180
Vloer Het Zelf Helmond: Engelseweg 223b, Helmond   Tel. 0492-52 52 70

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

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.

VOLVO 340 1.4 CVT WINNER
benzine  |  automaat  |  kilometerstand: 138.190 km
afgiftedatum: 18 augustus 1989  |  prijs op aanvraag

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

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2014”

● Het legen & vervangen van vetafscheiders
● Aanleg & Vernieuwing van afvoerleidingen

● Ontstopping & Reiniging
● Camera-inspectie 

Spegelt 26-28 - 5674 CD Nuenen - cor@coppelmans.com040-283 60 43 

VCA**
_

ISO
9001:2008

24-uurs service

BEWUST BETER BEWEGEN
Doe mee en ervaar 

hoe plezierig bewegen is!
Een cursus gericht op het aanleren van 7 oefeningen 
(de zg. 3B -stretch) die je thuis kunt uitvoeren om ervoor te 
zorgen dat je lichaam soepel kan bewegen. Door het oefenen 
vergroot je je beweeglijkheid en je rompstabiliteit  Hierdoor 
beweeg je met minder inspanning en met meer plezier!

Cursusinformatie: 
De cursus bestaat uit 6 lessen en wordt gegeven op donder-
dag om 13.00 uur (voor 50 plus) en op woensdag om 19.30 uur 
(voor sporters). De les duurt 60 min.en de kosten zijn € 65,- per 
cursus incl. cursusboekje met de oefeningen.

Wil je meer informatie 
kijk dan op de website 
www.fysiotherapiehetkoetshuis.nl 
of bel Gea Smit op nummer
06-21613077.

Kunststof-, aluminium- 
en houten kozijnen 
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels -  
 Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

Bart van Moorsel
Gerwenseweg 19, Nuenen, telefoon 06-10100736
www.rolimontage.nl
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 PUZZELHOEKWeek 35

1 2
2 5 9

4 7 3
8 6

1 4 5
7

5 3 2
6 4

3 9 6 8

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 sterrenbeeld 5 deel v.d. week 8 braadspit 12 amfibie 13 nadeel 
16 vogeleigenschap 17 gigabyte 18 meubel 19 id est 20 pensioen-fonds (afk.) 
22 inkomen 24 kraag 25 voorhang 27 beroep 29 afnemen 30 plavuis 
31 gewicht 32 mijns inziens 34 bedankt 37 ar 41 halteplaats 43 kosthuis 
45 Rotterdamse Elektrische Tram 46 entertainer 48 inkeping 49 voormiddag 
50 zetel 51 soort onderwijs 52 pl. in Gelderland 54 rots in de Rijn 56 schil 
57 schaakstuk 58 pl. op Ameland 59 zangspel.

Verticaal: 1 opdracht 2 geestelijke 3 in de 4 bedrijfsvorm 5 treuzelen 6 Griekse 
letter 7 graansoort 8 Gedeputeerde Staten 9 titel 10 babydoek 11 diepe 
genegenheid 14 verdieping 15 selecte groep 21 voormalig staatsbedrijf 
22 Spaanse drank 23 deel v.e. cirkelvlak 24 speelgoed 26 vuurpijl 
28 uitgestrekt 33 land in het Midden-Oosten 34 schaakterm 35 bloemenoptocht 
36 inwonend 37 dartel 38 riv. in België 39 boom 40 land in Afrika 42 vaart 
44 wal 47 plan 53 Europees Parlement 54 lage rivierstand 55 in opdracht 
56 per expresse.

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

R I T M E S T E U R

L O R R I E B E D R Y F

V I T A A L C V E N K E L

E N Z M I R A K E L D R A

S K A I E U O N C O M A

T K N A U W P S A L M T

H L I A

A S A M B A S T R I P D

M O L M O A O O M I N I

O P A K N I K K E R S O M

R E L A A S T T A P T O E

C O G N A C S J A L O T

M A T I G D E M O N

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

Oplossingen wk 34
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

V E G E TA R I S C H

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.

AANBOREN
ANALIST
ARGUS
BATIG
BEHEERSEN
BIDET
DARTEL
GRABBELAAR
HAITI
KIKVORS
KOLENKIT
LAVEN
MANDEKKING
METHAAN
MOTOR
PEDAGOGE
PRENT
PUREE
RADARPOST
STEENKOOL
TARRA
TONDELZWAM
VARIA
VERLAGEN
VLUCHTIG
VOGEL
VOYEUR

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

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 33, Dhr. M. Kuijten, Nuenen.

Nuenen op het randje
Door A. van den Boomen en Y. Henderson
e-mail: yhenderson1961@gmail.com

Deel 18 van de rubriek ‘Nuenen op het randje’ gaat naar  
’t Eeneind op de eerste zondag in september, waar de Ezeltjesdag al sinds 
1985 wordt georganiseerd. Op de foto’s het bestuur van de Ezeltjesdag en 
een beeld van de eerste stamboekkeuring op het terrein van Machinefa-
briek Noord-Brabant, met v.l.n.r. Harrie de Haas, Ad Kox en Frans Baselmans. 
Zie ook het boek Nuenen op het randje, pagina 271 en 277.

Ezeltjesdag
 
Op de eerste zondag van september is het Ezeltjesdag op ’t Eeneind. Dus 4 
september zijn vanaf 12.00 uur weer veel ezels te zien, te aaien, te voeren en 
te berijden op het Eeneind. Daarnaast kunnen de kinderen spelen, sprin-
gen, geschminkt worden of ballonnenfiguurtjes vragen aan Tijn Mandarijn, 
de ballonnenentertainer. 

Voor een klein bedrag is een spelle-
tjeskaart te koop waarmee de kinde-
ren spelletjes kunnen doen, een pan-

nenkoek en ranja krijgen en mogen 
grabbelen in de grabbelton. Ezeltjes-
dag vindt plaats op het Jo Arts evene-

mententerrein. Daarom is het ook 
mogelijk om onder deskundige bege-
leiding te schieten op de vlakschiet-
baan van de Sint Antoniusschut. En 
natuurlijk is er een loterij.

Programma:
12.00 uur: Vertrek ezelhouders met 
ezels en Showkorps O&V van het Ir. 
Noordhofplaetse voor het Enodege-
bouw via een korte tocht door de wijk 
naar het Jo Arts evenemententerrein 
aan de Mulakkers naast de schut.
12.15 uur: Aankomst ezels en Show-
korps O&V, opening van Ezeltjesdag 
door de koning van de Sint Antonius-
schut.
12.30 uur: Start kinderspelen en ezel-
rijden.
16.15 uur: Einde kinderspelen.
16.30 uur: Ezeldiner en afsluiting van 
Ezeltjesdag 2016.

De enige echte 
Gerwense 
vlooienmarkt
Drumfanfare Jong Leven uit Gerwen 
organiseert weer haar jaarlijkse 
groots opgezette vlooienmarkt. De-
ze markt is inmiddels bekend in de 
nabije en verre omgeving. De markt 
wordt voor de 47ste keer gehouden 
en wel op zondag 4 september 2016.

Op het ruim en overzichtelijk gesor-
teerde terrein kunt u naar hartenlust 
speuren en snuffelen naar de dingen 
die u nodig heeft. Dit jaar is er voor de 
kids weer een jeugdstand. Tevens 
staan er diverse kraampjes met hartige 
hapjes, koffie en frisdrank. 

Deze markt wordt ook dit jaar gehou-
den op het Heuvelplein, te Gerwen. 
Vanaf 10.00 tot 15.30 uur is de markt 
geopend en de toegang is uiteraard 
gratis. 
Vanaf 11.00 uur starten wij de verkoop 
per opbod.

Op de agenda: De jaarlijkse boeken-
markt wordt gehouden op zondag 29 
januari 2017!
Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.drumfanfarejongleven.nl

KWF Kankerbestrijding start 
collecteweek op 5 september
Op maandag 5 september gaat de grootste collecte van Nederland weer van 
start. In deze week staan meer dan 100.000 vrijwilligers op tegen kanker om 
zoveel mogelijk geld op te halen. Een enorme operatie die van levensbelang 
is. Immers hoe meer collectanten geld inzamelen, hoe groter de opbrengst 
is en hoe meer geld er is voor onderzoek en meer genezing.

Ook is tijd vaak veel belangrijker dan je 
denkt. Misschien wel het meest waar-
devolle dat je hebt. Meestal besef je dat 
pas als het niet meer zo vanzelfspre-
kend is. Het moment dat je de diagno-
se ‘kanker’ krijgt bijvoorbeeld. Dan is 
vrijwel direct de vraag: hoe lang heb ik 
nog? Kunnen we tijd rekken? Heb ik 
nog tijd om beter te worden?
Wij willen niet accepteren dat er zo-
veel mensen aan kanker lijden en er al 

te vaak aan overlijden. Ons doel: min-
der kanker, meer genezing en een be-
tere kwaliteit van leven voor kanker-
patïenten. Sta daarom vandaag nog op 
en help mee in strijd tegen kanker.

De collectant van KWF Kankerbestrij-
ding komt in de week van maandag 5 
t/m 10 september weer bij u aan de 
deur. Wie de collectant mist, kan de 
machtiging invullen en insturen.
 



* PERFECTE GEVORMDE 
WENKBRAUWEN (3D 
Hairstrokes) ook Micro-
blading, mesjestechniek, 
EYELINERS, LIPLINERS 
(Full Lips) MAKEN UW 
GEZICHT SPREKENDER 
EN GEEFT EEN JONGER 
VERZORGD UITERLIJK. 
Met Permanent Make-up 
elke dag weer stralend voor 
de   dag komen zonder 
moeite. Al 18 jaar ervarin-
gen GGd gecertificeerd. 
Maak een afspraak voor een 
vrijblijvend advies. 

    
* TWIJFELS OVER BO-
TOX EN FILLERS?  Vrijdag 
2 september  komt onze 
cosmetische arts weer. Wilt 
u er weer frisser en jonger 
uitzien? Met een kleine 
BETAALBARE  behande-
ling kan dat.  Onze arts wil 
dit graag met u bespreken. 
Nieuw nu ook THREAD-
LIFT; lifting gezicht/hals, 
decolleté zonder snijden!! 
Bel voor gratis consult.  

   
* LAST VAN STORENDE 
HAARTJES? SPECIA-
LIST IN ONTHAREN, 30 
JAAR ERVARING, nieuw-
ste  technieken, beste resul-
taten, Diodelaser, Elec-
trisch ontharen, harsen. 
Erkend door zorgverzeke-
raar!! Aarzel niet, bel voor 
gratis consult ! 

   
* AFSLANKEN NA DE 
ZOMER? Cellulitis, Love-
handles, Maag- en Buik-
vetrolletjes. Met bindweef-
selmassage, Ultrageluid en 
Endermologie; ons nieuwe 
apparaat is binnen!! Nieu-
we generatie LPG Inte-
gral. Nu ook korte expres 
behandelingen voor één 
zone, bv. boven armen of 
buik. Gratis vetmeting en 
voedingsadvies en Bel voor 
een vrijblijvende intake. 

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

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

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

(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN

MULTI PRINTEN

www.ronddelinde.nl

Voor het Nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl  •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

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.

ZONDAG A.S. 4 SEPT. 
GARAGESALE IN GER-
WEN. Ruiterweg 3, tussen 
10.00 en 16.00 uur. Ook 
leuk voor verzamelaars.

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

Zie ook www.vtzgeldropnuenen.nl

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

Telefoonnummer 040-2862395 of 040-2844005

JOS COOLEN
Voor al uw 

stucadoorwerk
Tel. 06 - 21 89 56 72

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 SCHEIDING

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

Rond de Linde

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

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2  |  5674 CA Nuenen
040-2831774  |  www.wildenberg.nl

Voor al uw
autoschades

Alle merken

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

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

€17,50 (voor 2 á 3 personen)

Maandmenu
voor afhalen

7 dagen in de week geopend van 16:00 - 22:00

www.tongah-nuenen.nl

Tong Ah | Park 45 - 5671 GB Nuenen
T 040-2833774 - E info@tongah-nuenen.nl

Tausi Kai
(Kipfilet in sojasaus)

***Babi Pangang
***Foe Yong Hai
***2 st. Sate kip
***4 st. Pisang Goreng
***Kroepoek

*Bami, Nasi of Rijst

Bestel online op bestelllen.tongah-nuenen.nl

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

TE HUUR AAN SPEGELT:
220 m2 multifunctionele bedrijfsruimte

informatie: 06 - 81 34 30 17

Stijl
dansen-Salsa-Rock ‘n Roll

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

www.dansschoolhellendoorn.nl

OPEN DAG
ZONDAG

11 SEPTEMBER
19.00 UUR
SOMEREN

• STREETDANCE • WORKSHOPS • PRIVÉLESSEN • O
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• 
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BALLROOM
 • LATIN • SALSA • ROCK & ROLL • TROUW

CURSUS • SENIORENDANS 

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

Elke zaterdagavond 
vanaf 20.30 uur 

DANSAVOND
(ook voor niet-leden)

DANSLES

START
NIEUWE LESSEN

Ook privéles 
en workshop 

aan huis!

HEEZE  
Nieuw: Café/Zaal de Brug
Aanvang Donderdag 8 sept.
17.00 uur: Breakdance Kids
18.00 uur: Hip Hop / Streetdance
19.00 uur: Zumba
20.00 uur: Stijldansen Beginners
21.00 uur: Salsa, Merenque Beginners

VALKENSWAARD
Zaal Maenen
Aanvang Woensdag 14 sept.
18.30 uur: Jeugd Stijldansen 
 Beginners
19.30 uur: Paren Vergevorderden
20.30 uur: Paren / Alleengaanden    
 Beginners
21.30 uur: Paren Gevorderden
20.00 uur: Salsa Beginners (Zaal 2)

NUENEN
Café/Zaal René
Aanvang Dinsdag 6 sept.
19.00 uur: Rock & Roll / Swing
20.00 uur: Stijldansen Beginners
21.00 uur: Salsa Beginners

MIERLO-HOUT
Zaal De Geseldonk
Aanvang Maandag 12 sept.
19.30 uur: Salsa Beginners
20.30 uur: Stijldansen Beginners
21.30 uur: Paren Gevorderden

facebook.com/

WELLNESS

Instituut Zilverschoon Beauty & Health
Berg 51 Nuenen 040-2300025 • www.instituutzilverschoon.nl

Piano-keyboard lessen
Zowel klassiek als pop.

gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper
Voor info: www.frankhelsper.nl

Tel. 040-2839698 / 06-15653151. Tomakker 40, 5673 LG Nuenen
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Natuurfilm over de Peel door 
Cor Speek bij IVN Nuenen
Cor Speek, geboren in Tongelre maakt als hobby natuurfilms. Vanaf zijn 12e 
jaar is hij geïnteresseerd in de natuur en sinds 1971 woont hij in Geldrop. 
Zijn laatste film is de Peel.

Start nieuwe seizoen 
Taizévespers in Van Gogh Kerkje
Ook dit seizoen wordt op elke 1e zondag van de maand de Taizévesper ge-
houden in het Van Gogh Kerkje aan de Papenvoort. Door de voorbereidings-
werkgroep Taizé - PGN wordt een thema gekozen, afhankelijk van de tekst 
van de zondag of als we willen inspelen op de actualiteit. 

Mensen steeds vaker ook milieubewust voor na hun dood 

Steeds meer vraag naar   
een ‘Groene Uitvaart’ 
 
Uitvaarten worden steeds ‘Groener’. Waren er in 2013 nog 14 natuurbegraaf-
plaatsen in Nederland, inmiddels zijn dit er 20 en liggen er volgens de Lan-
delijke Organisatie van Begraafplaatsen nog eens 50 initiatieven voor de 
aanleg van een natuurbegraafplaats. Maar er zijn meer mogelijkheden voor 
een ‘Groene uitvaart’. Zo kunnen nabestaanden kiezen voor een ‘Groene kof-
fietafel’, ecologische uitvaartkisten en milieuvriendelijk rouwdrukwerk.

Sinds april jl. is het mogelijk om in 
Heeze begraven te worden op de na-
tuurbegraafplaats. Het natuurgebied 
met een oppervlakte van maar liefst 27 
hectare bevindt zich in de bossen ach-
ter het crematorium. Midden in de na-
tuur, in een omgeving met bossen, 
vennen en heide. De graven zijn eeu-
wigdurend en in plaats van een graf-
monument zoals u deze gewend bent 
op reguliere begraafplaatsen, wordt 
een houten boomschijf op het graf ge-
plaatst die na enkele jaren vanzef weer 
opgaat in de natuur. Hoewel er inmid-

dels al meerdere begrafenissen plaats-
gevonden hebben op de natuurbe-
graafplaats, volgt de officiële opening 
op zaterdag 17 september aanstaande. 
Uitvaartzorg Hans Raaijmakers uit 
Geldrop zal daar ook met een stand 
aanwezig zijn.

Directeur Hans Raaijmakers: “Steeds 
vaker krijgen we het verzoek of we de 
uitvaart klimaatneutraal kunnen orga-
niseren. Het ontbrak ons echter aan 
een natuurbegraafplaats in de directe 
regio. De komst van natuurbegraaf-
plaats Schoorsveld in Heeze maakt de-
ze mogelijkheid voor ons compleet. 
Inmiddels hebben we al enkele begra-
fenissen op de natuurbegraafplaats 
mogen verzorgen. Een groot verschil 
met reguliere begraafplaatsen is dat 
mensen zich ook daadwerkelijk in een 
natuurgebied bevinden.”
Uit onderzoek van de TU Delft is ge-
bleken dat de rouwstoet het meest ver-
vuilende onderdeel van de uitvaart is. 
Het scheelt dan ook enorm wanneer 
de afstand tussen deze locaties zo klein 
mogelijk is of, beter nog, wanneer bei-
den op dezelfde locatie plaatsvinden. 
Uitvaartzorg Hans Raaijmakers biedt, 
in samenwerking met de Kasteelhoeve 
in Geldrop, de mogelijkheid voor een 
‘Groene koffietafel’. Daarnaast is het 
mogelijk om ook de afscheidsbijeen-
komst in de Kasteelhoeve plaats te la-
ten vinden, zodat een eventuele rouw-
stoet kan komen te vervallen.

Tevens zijn via de Nuenense onderne-
mer 100% biologisch afbreekbare uit-
vaartkisten, rieten manden en urnen te 
verkrijgen. De ecologische kisten en 
manden worden volledig gemonteerd 
door middel van volledig onbewerkt 
hout. Ten behoeve van het rouwdruk-
werk wordt gebruik gemaakt van mili-
euvriendelijk papier voorzien van het 
FSC keurmerk. Dit wil zeggen dat het 
papier gemaakt wordt van vezels die 
afkomstig zijn van bossen die op een 
duurzame manier beheerd worden.
De kosten van een groene uitvaart zijn 
vergelijkbaar met die van een reguliere 
uitvaart. Indien u meer informatie 
wenst over de mogelijkheden, kunt u 
rechtstreeks contact opnemen met 
Uitvaartzorg Hans Raaijmakers, tele-
foonnummer 040-7808000. 

De vespers worden door een steeds 
wisselende groep bezocht. Het mooie 
is, dat deze groep wel een vaste kern 
heeft van mensen die regelmatig de 
vesper bezoeken, niet alleen uit Nue-
nen maar ook van buiten de regio. De 
Taizévesper is inmiddels geworden tot 
een bepaalde traditie.
De sfeer van de vesper is meditatief, dit 
komt door de kleinschaligheid en de 
‘uitstraling’ van het kleine kerkje.
De oorsprong van de vespers ligt bij de 
gemeenschap van Taizé. Deze gemeen-
schap telt een honderdtal broeders, ui-
teraard katholiek, maar ook van ver-
schillende protestantse afkomst én uit 
bijna dertig landen. Alleen al door haar 
bestaan is de gemeenschap een ‘gelijke-
nis van gemeenschap’, een concreet te-
ken van verzoening tussen verdeelde 
christenen en gescheiden volken.
De gemeenschap is in 1940 opgezet 
door Frère Roger. Het dorpje Taizé, waar 
hij zich vestigde, lag dicht bij de demar-
catielijn die Frankrijk in tweeën deelde. 
Het was een goede plaats om vluchtelin-
gen op te vangen. Vrienden in Lyon ga-
ven het adres van Taizé door aan men-
sen die een schuilplaats zochten.
De opzet van de vespers is ontleend 
aan de diensten die ook in Taizé wor-
den gehouden. In de vespers in Nue-
nen worden door de werkgroep liede-

ren gezongen uit 
de Taizébundel. 
Dit zijn meestal 
hele korte melo-
dieën, vaak be-
staand uit één re-
gel, die ook vaak als 
een soort ‘mantra’ gezongen worden. 
Deze melodieën worden vaak een paar 
keer achter elkaar gezongen, en wor-
den ook vaak meerstemmig gezongen. 
Deze meerstemmigheid verhoogt de 
sfeer van de vespers.
Naast de liederen worden ook kleine 
stukjes uit de psalmen en het evangelie 
gelezen, welke afgewisseld worden 
met meditatieve momenten. 
Het wordt als zeer helend ervaren, als 
afsluiting van het weekend en vooraf-
gaand aan de nieuwe week. Aan het 
eind van de vesper is er een collecte, 
die altijd bestemd is voor de Wilde 
Ganzen.
De voorbereidingswerkgroep Taizé - 
PGN bestaat uit Alice Steenbergen, 
Lianne Bredée, Ricky Sinnema, Paul 
Weijmans (piano).

Taizévespers voor het seizoen 2016-
2017 (altijd de eerste zondag van de 
maand): 2016: 4 september, 6 november, 
4 december. 2017: 1 januari, 5 februari, 5 
maart , 2 april, 7 mei, 4 juni, 2 juli.

Waarom de Peel?
Het waren de kraanvogels die Cor 
Speek naar de Peel lokten. In 1997 zag 
hij ze voor het eerst. Een groep van 32 
kraanvogels streek neer op een pas ge-
oogste maïsakker. Hun majestueuze 
vlucht en adembenemende roep wa-
ren een openbaring voor hem. Sinds-
dien bezoekt hij de Peel meerdere ma-
len per jaar om er te filmen. En uiter-
aard komen er dan niet alleen 
kraanvogels in beeld. Deze film komt 
nooit af, nieuwe opnamen worden ie-
der jaar aan de film toegevoegd. 

Nationaal Park De Groote Peel bestaat 
grotendeels uit een aaneengesloten 
restant hoogveen en dat is best zeld-
zaam in Nederland. Deze bijzondere 
natuur kent uiteraard ook een grote 
verscheidenheid aan flora en fauna. In 
de film zijn behalve veel voorkomende 
planten, ook specifieke hoogveenplan-
ten zoals diverse soorten veenmos, 
zonnedauw en lavendelheide te zien. 

Daarnaast bijzondere broedvogels zo-
als de geoorde fuut, de nachtzwaluw 
en de roerdomp. Ook zeldzame vlin-
ders en libellen komen voorbij. Deze 
film is bewerkt met beeldmateriaal uit 
verschillende jaren en toont de vier 
seizoenen; de film is voltooid in 2015. 
De film duurt 58 minuten en wordt 
ondersteund met tekst, die voor deze 
versie opnieuw is ingesproken.
Na de pauze een film over Polen. 
Meerdere malen heeft Cor met de Vo-
gelwerkgroep ‘de Peel’ uit Asten na-
tuurgebieden in Polen bezocht. Het is 
een film om in alle rust van te genieten 
met muziek en live geluid. Vooraf ver-
telt hij wat over de prachtige natuur in 
Polen. Deze film duurt 40 minuten.

Natuurfilm over de Peel
Maandag 5 september, 20.00 uur
IVN ruimte in Het Klooster, Park 1 
Nuenen. De toegang is gratis doch de 
ruimte is beperkt tot 50 personen.
Info: 040-2421423 of 
www.ivn.nl/nuenen

Nationale 
Ouderendag 
Hoewel de Nationale Ouderendag 
officieel de eerste vrijdag in oktober 
is, heeft de organisatie van de geza-
melijke KBO’s uit Aarle Rixtel, Beek 
en Donk, Lieshout en Mariahout, be-
wust gekozen voor de woensdag-
middag en dit jaar is dat op: Woens-
dag 5 oktober om 14.00 uur. De zaal 
is open vanaf 13.30 uur. Een gezelli-
ge middag voor alle ouderen uit 
Laarbeek. U hoeft dus geen lid te 
zijn van de KBO.

Ook dit jaar hebben de gezamelijke 
KBO’s van Laarbeek de handen ineen-
geslagen om van deze dag voor de 
veertiende keer een bijzondere dag te 
maken voor de ouderen in onze ge-
meente.
Lokatie: Grote Zaal Dorpshuis aan de 
Floreffestraat te Lieshout. m.m.v. Het 
Venloos Operette Gezelschap met on-
geveer 45 leden. Entree € 5,- per per-
soon inclusief koffie en een consumptie.
Het belooft een gezellig spektakel te 
worden. Uiteraard is er zoals alle an-
dere jaren na afloop een loterij met he-
le leuke prijzen. U mag dit niet missen!

Er zijn voor heel Laarbeek slechts 275 
kaarten ter beschikking en OP = OP 
(Meer mensen kunnen er niet in de 
zaal) en deze worden vooraf verkocht 
door de 4 KBO verenigingen en wel:
KBO Aarle Rixtel: dinsdag 20 septem-
ber van 14.00-15.30 uur in de Pastorie.
KBO Beek en Donk: dinsdag 20 sep-
tember van 14.00-15.30 uur in het 
Ontmoetingscentrum.
KBO Lieshout: dinsdag 20 september 
van 10.00-11.30 uur tijdens de inloop 
Dorpshuis.
KBO Mariahout: woensdag 21 sep-
tember van 10.00-12.00 uur in het 
Buurthuis.
Dus zorg dat u er op tijd bij bent.

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers

Emopad 56, Geldrop

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

SeniorWeb voorziet in   
een absolute behoefte!
Door Eric Kolen

De ontvangst in de even gezellig als professioneel ingerichte ruimte van Se-
niorWeb Nuenen is ronduit hartelijk. Voorzitter Wim Nijdam licht toe:”In 
feite is het een samenwerking met de Bibliotheek Dommeldal en die ver-
loopt meer dan uitstekend. Reden ook waarom we na zes jaar die samenwer-
king maar wat graag willen voortzetten!” De toon is gezet en dito oproepen 
om senioren toch vooral te verleiden mee te doen aan allerlei computercur-
sussen die SeniorWeb Nuenen aanbiedt. En dat aanbod is, eerlijk is eerlijk, 
werkelijk overstelpend! 

Vriendelijke prijzen 
Bestuurslid Wim Veugelers vervolgt: 
”Weet je, de computer is in deze tijd 
niet meer uit ons dagelijks leven weg te 
denken. Internet, dat op 23 augustus 
jongstleden zijn 25-jarig jubileum 
vierde, bepaalt hoe dan ook, voor een 
groot gedeelte ons doen en laten. Denk 
maar aan televisiekijken en gsm-ge-
bruik. Ook de senior ontkomt er niet 
aan. Ergo, vrijwel iedereen heeft een 
computer, of een laptop en het aantal 
tabletbezitters groeit gestaag. Daarom 
ook is het goed dat een club als de onze 
er is en belangstellenden toepasselijke 
cursussen aanbiedt. En dat ook nog 
eens tegen écht vriendschappelijke 
prijzen!”. Overigens is het volledige 
cursusaanbod te vinden op de site 
www.seniorwebnuenen.nl 

Koudwatervrees overbodig
Volkomen onverwacht betreedt een 
tweetal personen de cursuszaal van Se-
niorweb Nuenen aan de Jonkheer Hu-
go van Berckellaan 18 in Nuenen. De 
man wil graag iets weten over een be-
paalde cursus. Op zijn computer werkt 
hij met het programma Windows 7 of 
8.1 maar, nu kreeg hij van zijn werkge-
ver vanwege zijn pensionering twee 
maanden geleden een mooie I-pad als 
afscheidscadeau. Maar dat apparaat 

werkt op Windows 10. Het lukt hem 
wel, zegt hij met enige schroom, maar 
soms breekt het zweet hem uit als er 
iets niet goed gaat. Daarom wees één 
van zijn kinderen op het cursusaanbod 
van SeniorWeb Nuenen. 

Regionale rol
Onderwijsverantwoordelijke doceert 
dat ook SeniorWeb Nuenen met de tijd 
mee moet gaan. Jack:”Dat blijkt inder-
daad uit de tendens dat naast de regu-
liere cursussen die we geven, mensen 
meer en meer behoefte hebben aan 
workshops op maat. Mensen, die een I-
Pad of Android-tablet hebben, willen 
niet altijd per se een volledige cursus 
volgen, maar zijn meer gebaat bij een 
paar bijeenkomsten waarop specifieke 
vragen beantwoord worden. Aan die 
wens gaan we dan ook richting toe-
komst aandacht besteden!” Iedereen 
die een probleem heeft met zijn soft- of 
hardware, kan bij onze helpdesk op 
maandag -of woensdagmiddag terecht. 

Opendag
Open Dag van SeniorWeb Nuenen. Die 
vindt plaats op zaterdag 17 september 
van 10.00 tot 15.00 uur in het gebouw 
van Bibliotheek Dommeldal. U bent 
van harte welkom!! Nóg meer info? Surf 
maar naar www.seniorwebnuenen.nl 

Drie bestuursleden én docenten van SeniorWeb Nuenen. Van links naar rechts: Wil Veuge-
lers, Wim Nijdam en Jack Adams.

Gerarduskalender 
weer te koop in 
Nuenen
De Gerarduskalender, uitgebracht door 
Klooster Wittem, is een scheurkalender 
met elke dag op de voorkant een spreuk 
die opbeurt of aanzet tot nadenken, on-
der het motto: 'elke dag een beetje spi-
rit!'. Op de achterkant staan afwisse-
lend moppen, gedichten, bezinnings-
teksten, puzzels en informatie over 
verschillende onderwerpen. De prijs 
van de kalender is dit jaar € 6,75 en ver-
krijgbaar bij Joke Swinkels, Spotvogel-
straat 4, tel. 040-2835673.

Hooidonkviering 
2016
Op zondag 4 september vindt weer 
de jaarlijks Hooidonkviering plaats 
in Nederwetten met als thema Barm-
hartigheid. De viering vindt plaats in 
het kapelpark achter de eeuwenou-
de Hooidonkse watermolen.

Op deze historische plaats stond eens 
Het Klooster van adellijke nonnen 
waar op 4 september 1244 het ‘Won-
der van Hooidonk’ plaatsvond. Toen 
werd op wonderlijke wijze vastgesteld 
dat het stukje hout van het H. Kruis 
dat men hier sinds de kruistochten be-
waarde, een gedeelte was van het kruis 
waaraan Christus was gestorven.
Bij de sluiting van Het Klooster in 1648 
werd de relikwie door de laatste prio-
rin meegenomen. Pastoor Roelofs 
slaagde er in 1953 in om een gedeelte 
van deze relikwie terug te krijgen. De 
twee kleine stukjes hout worden tot op 
de dag van vandaag bewaard in de re-
liekhouder in de kerk van Nederwet-
ten. De viering begint met een proces-
sie, waarin de reliekhouder wordt 
meegedragen, vanaf de watermolen 
met deelname van het Sint Annagilde 
en vertegenwoordigers van de Neder-
wettense verenigingen met hun vaan-
dels. De eucharistieviering begint om 
11.00 uur. Na de viering zal de wonder-
bare relikwie ter verering worden uit-
gesteld in de kapel. Bij slecht weer 
wordt uitgeweken naar de kerk in Ne-
derwetten.

De reliekhouder uit Nederwetten.
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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 september
WSV-wandeling

Zondag 09.00 uur. Woensdag 19.00 uur 
ingang van de tennisvelden op 

Sportpark De Lissevoort

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

Echtscheidingsspreekuur: di 19.00-21.00 
uur. Inloopspreekuur Vragen zonder 

Afspraak: donderdag 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

t/m zondag 4 september
Expositie 15 kunstenaars Atelier Nuenen

Klokkengietersstraat 1, Aarle-Rixtel
Vrijdag 14.00-18.00 uur, zaterdag/zondag 

12.00-17.00 uur

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 september
13.00-15.00 uur Open dag 

bij Kindcentrum De Nieuwe Linde
Duynhovenlaan 15 Nuenen

Zaterdag 3 september
14.00 uur Presentatie van het 

eerste wandeldoosje ‘Blokje Om’ 
Heemhuis van De Drijehornick, 

Papenvoort 15A Nuenen  

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 uur Hooidonkviering

Kapelpark Nederwetten

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
12.30 uur Binnen- en Buiten 

Country Dance Party 
In en nabij het Dorpshuis Lieshout

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 4 september
19.30 uur Taizé-vesper ‘Een nieuwe start!
 in het Van Gogh Kerkje aan de Papenvoort

Maandag 5 september
20.00 uur Natuurfilm over de Peel IVN 
ruimte in Het Klooster, Park 1 Nuenen

Donderdag 8 september
19.00-22.00 uur. Film ‘Cow Spricay’

 Lunchroom Bio-Lekkers, 
Parkstraat 3F Nuenen

Donderdag 8 september
10.00-14.00 uur De workshop 

‘elfjes schrijven’ 
Lunchroom Bio-Lekkers, 
Parkstraat 3F Nuenen

10 t/m 16 september
Lieshout viert 100 jaar Wilhelminakanaal
 bij Sluis V in het Achterbosch in Lieshout

11 t/m 17 september 
Collecteweek voor 

het Prinses Beatrix Spierfonds

Zondag 11 september
American Car Weekend Meeting

Laco Strandbad Nuenen 
Enodedreef 3 Nuenen

Zondag 11 september
13.00 - 17.00 uur 

Open Monumentendag 2016
De Gemeentehuizen van Nuenen

Startlocatie Heemhuis, Papenvoort 15a

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 3 september 18.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor S. 
Kuijpers. 
Zondag 4 september 09.30 uur: vie-
ring, volkszang met klein koor, voor-
ganger pastor S. Kuijpers. 

Misintenties
Zaterdag 3 september 18.30 uur: 
Maria Prinsen; Leny Gödde-Tus-
schenbroek; Gerardus Kluijtmans; 
Jeanne van der Sanden; Kees en Con-
stant van Dongen.
Zondag 4 september 09.30 uur: Ma-
ria Peters-Wernaart; Einar en Flora 
Aa-gaard-Romero; Wilma Beekwil-
der; Joop van der Ploeg; Antoon No-
ten; Maria van den Boomen-Rooij-
akkers; Mieke van Soest Raessens-
Merkelbach; Francien van der 
Linden-Meulendijks; Cees Meulen-
dijks; Antoinette van der Bolt-van de 
Wall; Leo van Hevelingen en Lotte 
van Rooij; Willy Spaanjaars; Jan van 
Deurzen; Nellie Thijssen-Janssen 
(vanwege sterfdag); Marie Odiel 
Aarts Le Neubauer; Ger van Dartel; 
Jac Hamers (vanwege verjaardag); 
Frits van der Sanden; Marjo de Boer 
(vanwege verjaardag); Harrij van der 
Velden; Tiny van Grotel en Lies van 
Grotel-Verberne.

Mededelingen:
In onze parochie is overleden Marie 
van den Reek-Bijsterveld. Wij wensen 
de familie en vrienden veel troost en 
sterkte bij het verwerken van dit ver-
lies.

In onze parochie zijn getrouwd Marcel 
Jacobs en Tayse Baretta. Wij wensen ze 
van harte proficiat en veel geluk.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 28 augustus 09.30 uur: geen 
viering in de kerk.
Maar de Hooidonkviering op 
Hooidonk om 11. 00 uur, parochieko-
ren van Gerwen en Nederwetten, 
voorganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Voor een bijzondere intentie.
Jos Janssen; ouders Renders-van 
Hoof; familie Migchels-Vlietstra; 
overleden ouders Karel en Maria San-
ders-van Boxmeer (vanwege hun 
trouwdag); Adrianus Smits en Chris-
tina Smits-Renders; Bert Sengers en 
overleden familie; Piet en Ilse Ren-
ders; voor een bijzondere intentie.

Taizé-vesper in het 
Van Gogh Kerkje
Op zondag 4 september 2016 is er in 
het Van Gogh Kerkje weer een Taizé-
vesper. De eerste na de zomervakan-
tie!. Het thema is dit keer: ‘Een nieuwe 
start!’. Het seizoen gaat alweer begin-
nen en de vraag is natuurlijk wat staat 
ons allemaal te wachten na de vakan-
tie. Fijn om even een moment te vin-
den, om even stil te staan bij de gehei-
men van het dagelijkse leven. In het 
sfeervolle kerkje zijn er momenten 
van stilte, maar er zullen ook liederen 
uit Taizé worden gezongen. Ook deze 
liederen zijn eenvoudig en mooi van 
melodie. Het zijn ook korte melodie-
en en worden een aantal keren achter 
elkaar gezongen, ze worden ook wel 
ervaren als een mantra. De vesper is 
in het sfeervolle kleine kerkje aan de 
Papenvoort in Nuenen en begint om 
19.30 uur. Vooraf is er pianomuziek.

Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn 
leven, hebben wij geheel onverwachts afscheid moeten nemen 

van mijn lieve man, ons pap, schoonvader en opa

Gerard Donkers
echtgenoot van

Riek Donkers-Geven

 * 11 februari 1945 † 27 augustus 2016

Riek Donkers-Geven

Anton en Sandra
 Marly
 Quinn

Bart en Joyce
 Jasper
 Tijmen
 Michiel

Gerard is thuis. U bent hier van harte welkom persoonlijk afscheid van 
hem te nemen.

De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 2 september om 10.30 uur 
in de St. Clemenskerk, Heuvel 17 in Gerwen, waarna de begrafenis zal 
plaatsvinden op de parochiebegraafplaats aan De Huikert.

Correspondentieadres: Rullen 9a, 5674 PC Gerwen

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 4 september geen viering in 
de kerk in Gerwen in verband met de 
Hooidonkviering. 

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 4 september is de derde z.g. 
reflectiedienst in De Regenboog, 
waarin veel gelegenheid is voor stilte 
en overdenking. Op deze zondag gaan 
de jongerenvieringen weer van start, 
maar er is nog geen kinderneven-
dienst. De dienst begint om 10.00 uur. 
We collecteren voor het ZWO-pro-
ject in Zambia. Elke donderdag is er 
Open Huis tussen 10.00 en 12.00 uur, 
waar iedereen welkom is voor koffie 
en ontmoeting met anderen. U kunt 
zo binnenlopen. Elke dinsdag is er in-
loopspreekuur van de beide pastores 
tussen 16.00 en 17.30 uur.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 1 september, eerste don-
derdag van de maand. 17.30 uur H. 

Lof; 18.30 uur H. Mis, votiefmis van 
Onze Heer Jezus Christus Hogepries-
ter; gedachtenis van H. Egidius, abt en 
H. Twaalf Gebroeders, martelaren. 
Vrijdag 2 september, eerste vrijdag 
van de maand. 17.30 uur H. Lof; 18.30 
uur H. Mis, votiefmis van het H. Hart 
van Jezus; gedachtenis van H. Stefa-
nus, koning en belijder. 
Zaterdag 3 september, eerste zaterdag 
van de maand. 08.30 uur H. Mis, H. 
Pius X, paus, patroon van de Priester-
broederschap St. Pius X. Daarna uit-
stelling tot 12.30 uur.
Zondag 4 september, Zestiende zon-
dag na Pinksteren. 10.30 uur gezon-
gen Hoogmis. 
Maandag 5 september. 18.30 uur H. 
Mis, H. Laurentius Justitianus, bis-
schop en belijder. 
Dinsdag 6 september. 18.30 uur H. 
Mis. 
Woensdag 7 september. 07.15 uur H. 
Mis. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Be-
kijk Kerken in Peelland ook op Face-
book ('Kerken in Peelland') en op You-
Tube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').

Nederlandse 
taalles in het 
Vrouwencentrum 
‘De Vlinder’
Elke donderdagmorgen is er de Ne-
derlandse taalles NT2. Deze les is 
voor vrouwen uit het buitenland die 
Nederlands willen leren of verbete-
ren. Dus vluchtelingen, partners 
van Nederlandse mannen, vrouwen 
die hier wonen omdat hun mannen 
hier werken, zijn allemaal welkom.

Het doel is om elkaar te ontmoeten en 
te leren hoe het hier in de maatschap-
pij gaat. We lezen, luisteren, schrijven, 
maar vooral spreken vinden we be-
langrijk. U bent welkom, welk niveau 
van de taal u ook heeft. We zijn met 
vier docenten en kunnen dus groepjes 
maken op niveau.

We beginnen weer op 8 september 
2016. U bent van harte welkom van 
09.30 uur tot 11.30 uur in ‘De Vlinder’, 
Sportlaan 12 te Nuenen.

Kermis - country dansen in Lieshout
Op zondagmiddag 4 september organiseert The Black Longhorn weer een 
Country Dance Party in Lieshout. Daarmee wordt een oude traditie nieuw 
leven ingeblazen tijdens de kermis in Lieshout.

We dansen zowel binnen als buiten. 
We gebruiken de zaal van het Dorps-
huis in Lieshout en leggen (bij goed 
weer) tevens een fantastische dans-
vloer direct naast de zaal buiten. Coun-
try-DJ Henk draait de muziek, met na-
tuurlijk de nadruk op pure country. De 
opzet van deze middag is om een breed 
publiek kennis te laten maken met het 
country-familie gevoel. Toegang en 

deelname is geheel gratis. We maken 
een gezellig terras en voor de drankjes 
en hapjes kunnen we terecht in het 
Dorpshuis. Dus graag tot ziens tijdens 
de kermis in Lieshout op zondagmid-
dag 4 september. Aanvang is 12.30 uur. 
Dorpshuis, Grotenhof 2 in Lieshout.
Meer info? 
Website: www.blacklonghorn.nl of 
email: info@blacklonghorn.nl
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SPORTSPORT
Programma

Voetbal

Nuenenaar bij NVK tennis 2016 
 
Van maandag 22 tot en met zondag 28 augustus 2016 streden 220 spelers 
op de gravelbanen van Tennisclub Etten in Etten-Leur om de nationale en-
kel-, dubbel- en gemengddubbelspeltitels tijdens de Nationale Veteranen 
Kampioenschappen (NVK).

RKSV Nuenen wint eerste     
thuiswedstrijd in de hoofdklasse
Door: Amateurvoetbal Eindhoven

DVS - EMK 2 - 2

EMK bekert verder
Het team uit Aalst liet zich afgelopen zondag in de eerste minuten op eigen veld 
overrompelen door EMK. Een voorzet Van Geert-Jan Kemperman op Tom van 
Elst en het eerste schot in de 2e minuut was meteen raak (0-1). In de derde mi-
nuut was er opnieuw een goede kans voor Tom van Elst, maar diens schot ging 
hoog over de goal van DVS. EMK bleef komen en in de 9e minuut werd een 
schot van Robbie van de Ven gepareerd door de keeper van DVS. Geleidelijk 
zakte het collectief spelniveau van EMK. Zo kan men diverse mogelijke oorza-
ken opnoemen: ongewone opstelling, warm weer met een broeierig kunstgras-
veld, gebrek aan uitdaging? EMK bleef wel de meeste druk uitoefenen. In de 37e 
minuut was er een uitstekende actie nodig van EMK-keeper Frans van der Wijst 
om de score op nul te houden.
Na de rustpauze toonde EMK eerst het meeste initiatief. Zo verscheen Tom van 
Elst voor de keeper van DVS, maar kon de score niet verhogen. In de 60e mi-
nuut, was er een assist van Christian Messerschmidt op Geert-Jan Kemperman 
die niet faalde in de afwerking (0-2). Het spelniveau van EMK zakte hierna be-
hoorlijk. DVS ging in het laatste kwartier de druk opvoeren bij EMK, dat niet 
goed kon omgaan met de alles of niets tactiek van de tegenstander. De tegen-
treffers volgden. In de 74e minuut was er een aanval over de rechter verdedi-
gingsflank van EMK, en een voorzet die van dichtbij afgemaakt werd (1-2). In de 
81e minuut was er een geweldige redding van Frans van der Wijst, die met een 
katachtige reflex een doelpunt voorkwam op een vrije trap van DVS. In de 88e 
minuut scoorde DVS de verdiende gelijkmaker van dichtbij nadat de bal de lat 
had geraakt. Al met al, een sportieve maar weinig opwindende wedstrijd met 
een goede scheidsrechter. EMK bekert verder.

EMK VR1 - RKVVO VR1 1-3
Door Renée Lentjes

Op zondag 28 augustus stond de eerste beker wedstrijd voor de vrouwen 
van EMK op het programma. Dit was ook de eerste wedstrijd onder leiding 
van Roy Bloemers. De dames speelden thuis tegen RKVVO uit Oerle. 

VOETBAL
RKVV NEDERWETTEN
Zondag 4 september
HVV Helm. 1 - Nederw. 1 (beker) 14.30
SBC 9 - Nederwetten 2  . . . . . . . . 10.00
Nederwetten 3 - Unitas 8  . . . . . 10.00
Nederwetten Da1 - ODC Da2  . 12.15

RKSV NUENEN
Zondag 4 september
Nuenen 1 - Quick  . . . . . . . . . . . . . 14.30
UNA 2 - Nuenen 2  . . . . . . . . . . . . 12.00
Marvilde 2 - Nuenen 3  . . . . . . . . 12.00
Nuenen 4 - RPC 3  . . . . . . . . . . . . . 12.00
EMK 3 - Nuenen 5  . . . . . . . . . . . . 11.00
Nuenen 6 - EMK 4  . . . . . . . . . . . . 12.00
Nuenen 7 - Woenselse Boys 3  . 10.00
RKSV Heeze 5 - Nuenen 8  . . . . . 11.00
Unitas’59 7 - Nuenen 9  . . . . . . . . 12.00
Braakhuizen 9 - Nuenen 10  . . . 11.00
Braakhuizen 8 - Nuenen 11  . . . 13.00
Nuenen 12 - Geldrop 7  . . . . . . . 14.30
Nuenen Vr1 - Fortuna Wor. Vr1  14.30
Nuenen Vr2 - Festilent Vr1 . . . . . 12.15

EMK
Zondag 4 september 2016
FC Eindhoven AV 1 - EMK 1  . . . 14.30
Nieuw Woensel 2 - EMK 2  . . . . . 14.30
EMK 3 - Nuenen 5  . . . . . . . . . . . . 11.00
Nuenen 6 - EMK 4  . . . . . . . . . . . . 12.15
EMK 6 - Braakhuizen 10  . . . . . . . 13.00
RKSV Heeze VR 1 - EMK VR1  . . . 10.00

Op een snikheet sportpark Oude Landen speelde Nuenen haar eerste thuis-
wedstrijd in de hoofdklasse. Opponent Oss’20, door velen gezien als een 
ploeg die voor de prijzen gaat, werd verrassend met 1-0 verslagen. Nuenen 
trad aan met dezelfde opstelling als afgelopen week toen Groene Ster met 
6-0 werd verslagen. Snel werd duidelijk dat Oss’20 van een ander kaliber is 
met fysieke sterke en snelle spelers. Zij hadden dan ook in het begin van 
de wedstrijd het initiatief zonder echter gevaarlijk te worden.

Nuenen speelde vanuit een hechte or-
ganisatie en kon enkele keren wat 
speldenprikken uitdelen zonder dat 
het echt gevaarlijk werd. In de 20e mi-
nuut kreeg Nuenen een vrije trap op 
25 meter van het Osse doel. Waar 
Jorn Sweres vorige week hard binnen 
schoot, stond zijn vizier vandaag min-
der scherp. De drinkpauze na 25 mi-
nuten gaf beide trainers de mogelijk-
heid om hun ploeg de nodige aanwij-

 
In de categorieën 35+ tot en met 85+ 
werden de hele week veel spannende 
wedstrijden gespeeld, die onderstaan-
de winnaars opleverde.
 
Winnaars enkelspel
35+: Bart Beks (Nuenen) en Regina 
Balcune (Hilversum)
40+: Jeroen van den Heuvel (Anke-
veen) en Eva Haslinghuis (Den Haag)
45+: Jeroen Bok (Vught) en Anne-
miek Wissink (Den Haag)
50+: Niels de Kok (Den Bosch) en Ca-
role de Bruin (Eemnes)
55+: Gejo Bogie (Nijmegen) en Mari-
anne Troost Van Der Torre (Bad 
Bentheim)
60+: Martin Koek (Diemen) en Sylvia 
Lievers-Kronenburg (Almere)
65+: Rolf Thung (Amstelveen) en 

Heleen Janssen-Prins (Lekkerkerk)
70+: Benno de Jel (Den Haag) en An-
neke Jelsma- De Jong (Uitgeest)
75+: Bé Lenten (Nijmegen)
80+: Michael van Berckel (Haarlem) 
en Wil Sevenstern- Van Der Ree (Hil-
versum)
  
Voor meer informatie over de NVK 
2016, kijk op www.knltb.nl/nvk. 
De resultaten van het toernooi wor-
den verwerkt in de Veteranen Rang-
lijst. Tevens maakt de NVK onderdeel 
uit van het ITF Seniors Circuit 2016 
als een Grade 2 toernooi, waardoor er 
ook punten te verdienen zijn voor de 
ITF ranglijst. De prestaties tijdens het 
toernooi wegen daarnaast mee in de 
samenstelling van de teams die deel-
nemen aan het WK Veteranentennis.

Met nog een aantal speelsters op va-
kantie begon EMK matig aan de eer-
ste helft. Na een half uur spelen wist 
RKVVO de goal van EMK te vinden, 
EMK lukte het nog niet om gevaarlijk 
uit de hoek te komen. In de rust wer-
den er wat wijzigingen in de opstelling 
gemaakt waarna het voetbalspel stuk-
ken beter werd.

Na een kwartiertje in de tweede helft 
wist Lieke Weijnen te scoren voor 
EMK. In verband met de tropische 

temperaturen werd er een drinkpauze 
ingelast waarna EMK weer even ver-
slapte. Dit met een tegendoelpunt als 
gevolg. EMK werd weer wakker en 
zette steeds meer druk naar voren he-
laas werd er niet gescoord. Een paar 
minuten voor tijd werd er door EMK 
een overtreding gemaakt, met als ge-
volg een penalty tegen. Helaas voor 
EMK werd de stand 1-3. De dames 
hebben ondanks de stand goed ge-
voetbald en gaan vol vertrouwen de 
volgende wedstrijd tegemoet.

Geert-Jan Kemperman scoort de 0-2 voor EMK.

Dolphin Triathlon Nuenen
De voorbereidingen voor het terugkerende Dolphin Triathlon in Nuenen 
zijn in volle gang om het evenement weer tot een groot succes te maken. Op 
zondag 4 september zal dit sportgebeuren plaatsvinden op en rondom het 
Laco Strandbad Nuenen. Een prachtige locatie voor zowel de sporter als 
voor de toeschouwers. Door het goede zicht op alle drie de onderdelen is dit 
evenement een genot om naar te kijken. 

Kevin Sleegers naar WK triathlon 
De geboren en getogen Nuenenaar Kevin Sleegers nam zondag 21 augustus 
in Kopenhagen (Denemarken) deel aan de Ironman. Ook wel de volledige 
triathlon genoemd. Dat betekent 3,8 kilometer zwemmen gevolgd door 180 
kilometer wielrennen en dan afsluiten met ruim 42 kilometer hardlopen. Er 
hadden zich naast een veertigtal profs ruim drieduizend atleten aangemeld 
uit meer dan 50 landen. 

Triathlon

Het zwemonderdeel ging ’s-ochtends 
om 7 uur van start. Kevin zwom in de 
voorste gelederen rustig zijn 3,8 kilo-
meter. Die kilometers werden binnen 
een mooie 56 minuten afgewerkt. Di-
rect daarop ging hij van start voor 180 
lange en warme kilometers op zijn 
racefiets. Tijdens die afstand moesten 
ook ruim duizend hoogtemeters be-
dwongen worden. Het deelnemers-
veld werd steeds verder uitgerekt 
door deze slijtageslag. Kevin wist met 
een stabiel tempo van gemiddeld 
37,75 km per uur ook dit tot een goed 
einde te brengen. Hij bevond zich 
daarmee nog steeds in de kopgroep 
tussen de profs. Na een snelle wissel 
begon hij midden op de dag aan de af-
sluitende marathon. 42 kilometer en 
195 meter onder een stralende zon bij 
een temperatuur van 25 graden. De 
eerste 30 kilometer gingen in een 
mooi tempo waarna de man met de 
hamer stond te wachten. Door de 
kleine inzinking raakte hij iets achter-
op. Omdat hij toch bleef hardlopen in 
plaats van te gaan wandelen hervond 
hij na enkele kilometers toch weer 
zijn ideale tempo. Op zo’n 4 kilometer 
van het einde wist hij nog een 
tempoversnelling te realiseren. Ver-
schillende deelnemers werden weer 
ingehaald en de marathon werd met 3 
uur en 23 minuten voltooid. Dat was 
voor Kevin ook het einde van de 
triathlon. Zijn totaaltijd was 9 uur, 9 
minuten en 50 seconden. Overall was 
hij 38e geworden waardoor hij ver-

schillende profs achter zich gelaten 
had. Hij was tevens 1e Nederlander en 
binnen zijn leeftijdscategorie was hij 
de 3e die over de streep kwam. Door 
deze prestatie heeft hij zich gekwalifi-
ceerd voor het enige echte WK triath-
lon dat jaarlijks plaatsvindt in Kailua-
Kona op Hawaï. Hiervoor kun je als 
atleet niet zomaar inschrijven. Je 
moet je gekwalificeerd hebben in een 
van de Ironmans, waar ook ter wereld. 

Eind september vertrekt Kevin naar 
Hawaï om zich daar op 8 oktober te 
mengen in de strijd om het wereld-
kampioenschap. Dat iemand de iron-
man tot een goed einde brengt is al 
een prestatie van formaat. Dat Kevin 
aan het WK mag deelnemen is zon-
dermeer een TOP prestatie.

Kevin Sleegers naar het WK Triathlon.

’s Morgens om 09.45 uur klinkt het 
startschot voor de kinderen van groep 
5 t/m 8, om 10.15 uur voor de eerste 
serie van de 1/4 triathlon en om 11.45 
uur voor de 1/8 triathlon. Ruim 400 
deelnemers van jong en oud gaan hier 
strijden voor hun beste tijden en een 
eventuele podiumplek.

Vanwege het fiets- en loopparcours 
worden er een aantal wegen afgeslo-
ten en zal er dus stremming zijn in het 
verkeer. De volgende straten zullen 
volledig afgezet worden. Refelingse 
Heide, Geldropsedijk, Europalaan en 
de Breeldere. Voor meer informatie: 
www.squadraevents.nl 

De start bij een eerdere editie.

Tennis

zingen te geven. Echter kabbelde de 
wedstrijd tot aan de rust voort zonder 
echte mogelijkheden voor beide ploe-
gen. Twee ongewijzigde ploegen 
startten aan de 2e helft met een dui-
delijk feller Nuenen. In de 51e minuut 
ontsnapte Yev Marceli aan zijn direct 
opponent maar zijn harde schot werd 
gekeerd door doelman Rick van de 
Leest. Direct uit de tegenaanval was 
het Ferdy van den Berg die met een 

vergelijkbare actie hard voorlangs 
schoot. Nauwelijks 5 minuten later 
valt dan toch de 1-0. Aanvoerder Max 
Verkuijl speelt met een lange bal Ab-
dul Bangura aan die de bal knap klaar-
legt voor de inkomende Dennis van 
de Reek. Zijn schot is doelman Rick 
van de Leest te machtig. Oss’20 pro-
beerde de gelijkmaker te forceren 
door twee wissels toe te passen. Toch 
kon de ploeg van trainer van Vught 
geen vuist maken. De meeste duels 
werden gewonnen door Nuenen. 
Langzaam sloeg de vermoeidheid toe 
bij beide ploegen. Jamey Raas verving 
Randy Thenu en Pascal Loomans 
kwam in de ploeg voor Jorn Sweres. 
Het was Oss’20 die met lange ballen 
de gelijkmaker probeerde af te dwin-
gen. Echter Nuenen gaf geen krimp 
waarbij de achterhoede stond als een 
huis. Het verlossende eindsignaal van 
scheidsrechter de Vries zorgde voor 
feestvreugde in het Nuenense kamp. 
Zes punten uit twee wedstrijden, wie 
had dat gedacht.

Wijziging 
startplaats bij 
WandelSport-
Vereniging Nuenen
 
De startlocatie voor de zondagmor-
gen- en woensdagavondwandeling 
bij de Nuenense wandelsportveren-
ging WSV is in de maand september 
de ingang van de tennisvelden op 
Sportpark De Lissevoort.

Op zondagmorgen om 09.00 uur en op 
woensdagavond om 19.00 uur vertrek-
ken 2 groepen, ieder in een eigen tem-
po, voor een sportieve wandeling van 
maximaal 2 uur door de mooie Nue-
nense omgeving. 

Iedereen is welkom om ook eens vrij-
blijvend mee te wandelen. Vooraan-
melden daarvoor is niet nodig, men 
kan zich melden op de startlocatie.
Voor nadere informatie: www.wsvnue-
nen.nl. Ook kunt u mailen naar het secre-
tariaat, secretariaat-wsv@outlook.com.

WLG in Den Heuvel

Agenda    
WLG-activiteiten 
12 september: lezing Reis naar India 
(kleinschalig ontwikkelingswerk).
19 september: kinderactiviteit papier-
mozaïek maken (kasteel).
19, 26 september en 3 oktober: driede-
lige schilderworkshop.
2 oktober: Creatieve, culturele markt 
(11.00-16.00 uur).

Wandelsport



Slijterij André van Lieshout nodigt u uit voor een 

Gratis bierproeverij
  met de maker van Vincent bier      met de maker van Vincent bier

Aanstaande

zaterdag
13.00 - 16.00 uur

Parkstraat 10A

Nuenen

Meer informatie over de bijzondere bieren van De Heidebrouwerij vindt u op www.deheidebrouwerij.nl

En de onthulling van zijn           Unieke en Exclusieve Pils

Proef tijdens de proeverij ook onze andere smaakvolle bieren!

De smaak te pakken? Onze bieren zijn verkrijgbaar aan de tap en te koop bij o.a.:

Gratis bierproeverij
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