
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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Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl
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Nuenense jeugd 
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slag met theater
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10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

Nog niet toe aan onderhoud of reparatie? 
Geef dan gerust de service van AutoCrew 
cadeau aan iemand anders! 
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Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

aanbiedingAIRCOSERVICE€ 43,50

Podotherapie 
Jannie van den 
Nieuwenhof 
bestaat 20 jaar

HUIS KOPEN?

Bel dan met Robert Middel
040-7111152

www.makelaarsplein.com

Mededeling rondom 
de Griepvaccinatie:
Huisartsenpraktijk 

Laan ter Catten
Huisartsenpraktijk 

Boek
De huisartsenpraktijk heeft een 
extern bureau ingeschakeld voor 
de correspondentie betreffende 
de griepvaccinatie. Uw naam en 
adresgegevens worden na verzen-
ding van de brieven vernietigd. Als u 
hier bezwaar tegen hebt, kunt u dit 
melden bij de assistente. Om uw re-
actie tijdig te verwerken, ontvangen 
wij graag deze week uw bezwaar.

Mededeling betreft 
griepvaccinaties

Praktijk 
Rutten- van den Top
De huisarts heeft een extern bu-
reau ingeschakeld voor het ver-
sturen van de oproepen voor de 
vaccinaties. Enkel uw naam- en 
adresgegevens worden hiervoor 
doorgegeven. Deze gegevens wor-
den na verzending van vaccinatie-
oproepen vernietigd. Als u bezwaar 
hebt tegen ‘t verstrekken van uw 
naam- en adresgegevens moet u 
dat melden bij de assistente voor 
woensdag 21 september. tel:040-
2837083

www.nuenensmannenkoor.nl

NMK

Het Nuenens 

Mannenkoor, meer 

dan zingen alleen! 

Sluit jij a
an?

Nieuw verkeersonderzoek moet Nuenens standpunt onderbouwen

Insteek blijft:    
Soeterbeek open houden
Het college van B&W heeft besloten tot nieuw verkeersonderzoek. Dit om 
van de herkomst en bestemming van de verkeersstroom op en rondom 
Soeterbeek een scherp beeld te krijgen. 

Feestelijk de vrede vieren! 
Zondag 18 september belooft een bijzondere dag te worden. 
Onder het motto van de Vredesweek van PAX, ‘Vrede verbindt’, 
vindt in de H. Clemenskerk aan het Park de jaarlijkse oecumeni-
sche Vredesviering plaats. De viering begint om 10.30 en wordt 
opgeluisterd door wervelende muziek van jongerenkoor Jocanto. 

Het thema van de viering is: ‘Het stof 
van de oorlog’. We staan stil bij de 
verwoestingen van de oorlog, maar 
laten ons ook inspireren door tek-
sten en mensen die stof doen op-
waaien omdat ze anderen op verras-
sende, soms gewaagde manieren 
met elkaar verbinden. Zo willen we 
laten zien dat te midden van de ver-
schrikkingen van de oorlog er ook 
sprankjes van licht, hoop en vrede 
oplichten.

Na de viering kunt u iets eten en drin-
ken bij de talloze kraampjes in het Park, 
waar vanaf 12.00 uur de vierde editie 
van de Wereldmarkt plaatsvindt. Hier 
presenteren zich meer dan dertig Nue-
nense organisaties die zich inzetten 
voor ontwikkelings- en vredesprojecten 
wereldwijd. Naast de goede doelen zijn 
er ook kramen met andere activiteiten, 
zoals muziek, dans en spelletjes voor 
kinderen. De gehele opbrengst is be-
stemd voor de ontwikkelingsprojecten. 

Sintimuziek mogelijk tot 
cultureel erfgoed genomineerd
Door Nannie van den Eijnden

Recent verscheen in het digitaal vakblad ‘Immaterieel Erfgoed’ een mooi 
verhaal over de oorsprong van de traditionele Sintimuziek en de familiege-
schiedenis van Paulus Schäfer. Komt de Gerwense Sinticultuur in aanmer-
king voor de nominatie‚ Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erf-
goed Nederland’?

SINTIMUZIEK                                         
  

HET BRABANTSE DORP GERWEN IS DE BAKERMAT  
VAN VEEL VIRTUOZE SINTIMUZIKANTEN

TEKST Jolly van der Velden 
FOTO’S Paul Schäfer TrioIn Noord-Brabant is de zelfverklaarde hoofdstad van de Gypsy Jazz te vinden.  

We hebben het over Gerwen, een niet zo heel groot dorp in de gemeente Nuenen. 
Deze regio is de thuisbasis van veel gypsymuziektalent. Wasso Grünholz en Sani 
Rosenberg inspireerden daar vele jonge Sinti, zoals de musici van het Rosenberg Trio, 
Paulus Schäfer en vele anderen. Allen bekend om hun virtuoze gitaarspel.

In de zomer wordt er 
geregeld een 

 kamp vuur gemaakt, 
een barbecue aan

gestoken en dan wordt 
er muziek gemaakt.  

Zo groeien de kinderen 
ermee op.

Genoemd vakblad wordt vier keer per 
jaar uitgegeven door Het Kenniscen-
trum Immaterieel Erfgoed Nederland 
en bevat artikelen over boeiende tra-
dities en ontwikkelingen op het gebied 
van cultureel erfgoed. Waarom is het 
belangrijk tradities door te geven aan 
volgende generaties? Waar lopen ge-
neraties tegenaan als ze tradities le-
vensvatbaar willen houden? Hoe be-
langrijk is een plekje op de Nationale 
Inventaris Immaterieel Cultureel Erf-
goed in Nederland voor hen? De Na-

tionale Inventaris is één van de ver-
plichtingen waar Nederland aan moet 
voldoen, omdat ons land in 2012 het 
UNESCO Verdrag ter Bescherming 
van het Immaterieel Cultureel Erf-
goed ondertekende.

Wat is immaterieel erfgoed?
Dit zijn de tradities en rituelen die door 
bepaalde leefgemeenschappen worden 
overgenomen van ouders en voorou-
ders en actief worden doorgegeven aan 
kinderen en kleinkinderen, omdat ze 
deze belangrijk vinden. Het gaat om 
cultuuruitingen die ze van huis uit heb-
ben meegekregen, die ze zich eigen 
hebben gemaakt en die zij op hun beurt 
aan volgende generaties willen over-
dragen, al dan niet in aangepaste vorm.
Het gaat zowel om de gebruiken, tra-
dities, verhalen, ambachtelijke vaar-
digheden als om de instrumenten, ob-
jecten en culturele ruimtes. Het 
UNESCO Verdrag beschrijft immate-
rieel erfgoed als de bron van culturele 
diversiteit en een garantie voor duur-
zame ontwikkeling. Het versterkt het 
gevoel van identiteit en continuïteit 
van gemeenschappen, groepen en in-
dividuen en bevordert het respect 
voor culturele diversiteit en creativi-
teit. Voorbeelden immaterieel erfgoed 
zijn: witte anjerdag, het Brabants wor-
stenbroodje, de Indische rijsttafel, 
Scouting Nederland, de beiaardcul-
tuur, het circus en de gildes.

Nationale Inventaris
Het inventariseren van cultureel erf-
goed zorgt ervoor dat de liefde, kennis 
en vaardigheden niet verloren gaan. 
Tradities worden zichtbaar gemaakt 
en de mensen die de tradities dragen 
en doorgeven krijgen meer waarde-
ring en respect. Daardoor worden ge-
meenschappen geholpen hun traditie 
levend te houden. Benoeming van een 
traditie tot ‘nationale inventaris’ bete-
kent erkenning voor de vaak jarenlan-
ge en belangeloze inzet van een be-
paalde cultuur of leefgemeenschap. 
Het cultureel erfgoed wordt zo be-
schermd en veilig gesteld en tevens 
gedocumenteerd en onderwezen.
Een opname in deze inventaris is ver-
plicht om door Nederland genomi-
neerd te kunnen worden voor opname 
op de UNESCO Representatieve Lijst 
van het Immaterieel Cultureel Erfgoed 
van de Mensheid (artikel 16 van het 
verdrag). Of de Sinti’s met hun cultu-
rele traditionele leefwijze voldoen aan 
de criteria om op de Nationale Inven-
taris geplaatst te worden, zal worden 
onderzocht en over enige tijd blijken. 
Het mooie verhaal over het culturele 
erfgoed van de Sintit’s, geschreven 
door Jolly van der Velden, “Sintimu-

ziek, het Brabantse dorp Gerwen is de 
bakermat van veel virtuoze Sintimuzi-
kanten” is te vinden op de volgende 
link (pagina 32) http://immaterieel-
erfgoed.nl/file_handler/documents/
original/view/49/immaterieel-erfgoed-
jaargang-1-nummer-2-2016pdf.pdf

Een stukje uit het artikel: Vertel eens 
iets over de muziek die jullie spelen? 
‘Vóór de tijd van Django Reinhardt werd er 
traditionele Hongaarse en Balkanmuziek 
gespeeld. Mijn vader deed dat ook nog. 
Maar toen kwam Django en de generaties 
daarna zijn allemaal op hem verder ge-
gaan. Wat die man deed met twee vingers, 
ongelofelijk. Wij zijn door hem een nieuwe 
weg ingeslagen. Heel veel Sinti streven er-
naar om op die manier muziek te kunnen 
maken, maar wel in een eigen stijl, met een 
eigen inbreng. Wij spelen niet vanaf blad-
muziek, maar improviseren naar wat we 
voelen en wat op dat moment de situatie is.’

Het Kenniscentrum Immaterieel Erf-
goed Nederland organiseert maande-
lijks informatiedagen. Wilt u zo'n dag 
bijwonen, dan kunt u een email sturen 
naar: info@immaterieelerfgoed.nl
www.immaterieelerfgoed.nl

Getuige(n) gezocht
Op maandag 5 september ongeveer 
tussen 11.30 uur en 12.00 uur stond 
mijn auto, een donkergrijze Peugeot 
2008, geparkeerd voor de Jumbo Ton 
Grimberg te Nuenen.
Waarschijnlijk is degene die links van 
mij geparkeerd stond, te kort uitge-
draaid en daardoor is mijn auto links-
achter beschadigd geraakt.
Heeft iemand dit zien gebeuren en 
toevallig het kenteken van de brok-
kenpiloot genoteerd? Of heb jij deze 
schade veroorzaakt? Neem even con-
tact met me op!
Sandra van Erven. 06-3 909 76 73.

Het doel is om op basis van actuele cij-
fers te onderbouwen dat verkeer af-
komstig uit de gemeente Nuenen 
slechts marginaal bijdraagt aan de ge-
voelde verkeershinder van sluipver-
keer op de Kosmoslaan in Eindhoven. 
Nieuwe inzichten zijn wenselijk om-
dat het nodige veranderd is sinds de 
vorige verkeerstelling in 2013. Het 
nieuwe onderzoek kan eerst in het 
voorjaar van 2017 worden uitgevoerd. 
De  verkeersstroom en -intensiteit 
moeten eerst 'uitkristalliseren'. Dit 
vanwege de reconstructie van de Eu-

ropalaan en aanleg HOV 2  (opleve-
ring: begin 2017) en de gangbare pe-
riode die verkeersdeelnemers nu 
eenmaal nodig hebben om aan nieuwe 
vervoersmogelijkheden te wennen. 
Dit besluit is op bestuurlijk niveau aan 
de gemeente Eindhoven toegelicht. 
Ook de overige belanghebbenden zijn 
inmiddels geïnformeerd.
Het college hoopt te zijner tijd met de 
onderzoeksresultaten een definitief 
einde te maken aan een reeds jaren 
slepend meningsverschil met Eindho-
ven over de bijdrage die verkeer uit 
Nuenen dat via Soeterbeek die stad 
binnen rijdt, levert aan de verkeers-
druk op de Kosmoslaan. Op 18 juli jl. 
luisterde de commissie bezwaarschrif-
ten  naar de standpunten van o.a. ge-
meente Eindhoven, bewoners Kosmo-
slaan en gemeente Nuenen inzake het 
in maart 2016 door Nuenen genomen 
besluit om Soeterbeek open te stellen. 
De commissie adviseert om nieuw on-
derzoek te doen. De onderzoeksresul-
taten moeten een nieuw vertrekpunt 
vormen om via constructief overleg 
tussen alle belanghebbenden een defi-
nitief einde te maken aan het voortsle-
pende meningsverschil over de open-
stelling van Soeterbeek. Het is de 
bedoeling om het nieuwe verkeerson-
derzoek in overleg met de gemeente 
Eindhoven uit te laten voeren.
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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 

COLLECTE
In de week van 11 tot 17 september wordt gecollecteerd door 
St. Prinses Beatrix Spierfonds.

VERKEER
Rasenberg Wegenbouw is momenteel bezig met de reconstructie 
van de Europalaan. In de afgelopen weken hebben zij ter hoogte 
van de Europalaan regelmatig meegemaakt dat personen, fietsers 
of auto’s ongewenst dicht bij machines komen, danwel het werkge-
bied betreden zonder dat dit is toegestaan. Gelukkig zijn tot op 
heden geen ongelukken gebeurd met materiele schade of – erger 
nog – gewonden. Via deze weg willen wij de bewoners van Nuenen 
vragen om de aandacht uit te laten gaan naar een veilige situatie. 
Houd gepaste afstand en betreed geen locaties waar gewerkt wordt. 
Samen maken we het veilig! 

UITNODIGING      
OPEN MONUMENTENDAG 2016
11 september staan de gemeentehuizen van Nuenen centraal
Zondag 11 september van 13.00 tot 17.00 uur. Opening door wet-
houder Martien Jansen om 13.00 uur bij het heemhuis, Papenvoort 
15A, waar een kleine tentoonstelling te zien is. 
Er is een programmaboekje en wandelroute beschikbaar.

Het huidige gemeentehuis houdt letterlijk open huis in De Villa. Dat 
is het monumentale gebouw aan de Papenvoort 15, dat als woon-
huis voor Baron van Hardenbroek van de Kleine Lindt in 1930 werd 
gebouwd. Zelden krijgt u de gelegen-
heid daar zomaar binnen te kijken. 
Wist u dat er van alles te beleven en te 
zien is? Ooit op de zolder van de Villa 
geweest? Wel eens het glas-in-lood 
kunstwerk van Hugo Brouwer bewon-
derd? Wilde u altijd al eens kijken in de 
voormalige raadzaal nu de vergader-
kamer van burgemeester en wethou-
ders, de burgemeesterskamer of het 
kantoor van een wethouder? Dit is uw 
kans. U komt toch ook!

UITNODIGING    
COMMISSIEVERGADERINGEN
De commissievergaderingen vinden plaats in de commissiekamer 
van het gemeentehuis, aanvang 19.30 uur:

13 september Commissie Ruimte
Onderwerpen:
•	 Verklaring	van	geen	bedenkingen	boerderijsplitsing	Rullen	11
•	 Verklaring	van	geen	bedenkingen	Collse	Hoefdijk	26
•	 Bereikbaarheidsakkoord

14 september Commissie Samenleving
Onderwerpen:
•	 Ombudsfunctie	Sociaal	Domein

15 september Commissie ABZFin
Onderwerpen:
•	 Vestiging	van	een	asielzoekerscentrum	op	Gulbergen
•	 Informatiebeleidsplan	Dienst	Dommelvallei
•	 Verordening	gemeentelijke	onderscheidingen	Gemeente	Nuenen

De agenda’s en bijbehorende stukken staan op:
http://nuenen.raadsinformatie.nl
Tijdens de commissievergaderingen kunt u gebruikmaken van het 
meespreken. Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-
2631679	of	email	griffie@nuenen.nl

JAARPROGRAMMA   
OPSPORINGSAMBTENAREN
Thema: Nuenen controleert op het parkeren van caravans, kam-
peerwagens, aanhangwagens e.d.
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor de opsporingsambtenaren (boa’s) zijn 
benoemd. In de komende weken letten we extra op het parkeren 
van caravans, kampeerwagens, aanhangers e.d. Op de naleving van 
andere regels wordt uiteraard ook toegezien. 

Door het parkeren van bijzondere voertuigen kunt u overlast voor 
de omgeving veroorzaken. Denk hierbij aan parkeerplaatsen die 
onnodig bezet worden of de aantasting van het uiterlijk aanzien van 
uw straat. Wij hebben regelgeving voor het plaatsen van bijzondere 
voertuigen. 

De regels
U mag een woonwagen, kampeerwagen, caravan, magazijnwagen, 
aanhangwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig:

•	 Niet	langer	dan	vijf	achtereenvolgende	dagen	op	de	openbare	
weg (inclusief parkeerplaatsen) parkeren;

•	 Niet	langer	dan	vijf	achtereenvolgende	dagen	geparkeerd	houden	
op een plaats die zichtbaar is vanaf een openbare plaats. Let op: 
dit geldt dus ook voor uw oprit of voortuin;

•	 op	uw	achtererf	plaatsen	als	het	bestemmingsplan	dit	toelaat;
•	 stallen	in	een	legale	caravanstalling.	

Let op:
Op de industrieterreinen De Pinckart, Berkenbosch (met uitzonde-
ring van de uitbreiding), Eeneind I en Eeneind II geldt bovenstaande 
beperking van vijf dagen niet.

Overtreding van de regels heeft gevolgen
Als u een caravan, camper of een ander bijzonder voertuig wilt 
plaatsen, houd dan rekening met deze regelgeving. De regels zijn 
terug te vinden in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). 
Deze verordening is te vinden via www.overheid.nl. Overtredingen 
kunnen leiden tot een boete van € 90,- (exclusief € 9,- administra-
tiekosten). Onze boa’s zijn bevoegd om op te treden tegen deze 
overtredingen. 

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

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

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

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

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

•	 27	augustus	2016	 Beth	van	de	Rijtlaan	14,	5673	AB	–	het	ver-
   vangen van de garagedeur door een kozijn 
   (BOUW).

Deze aanvragen liggen vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het	gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	U	kunt	hier-
tegen nog geen bezwaarschrift indienen. Dit kan pas nadat de 
omgevingsvergunning is verleend. Als u een aanvraag wilt inzien, 
vragen wij u hiervoor een afspraak te maken voor ‘inzien ontvangen 
aanvraag’. Dat kan via de website www.nuenen.nl en eventueel 
telefonisch bij ons klantcontactcentrum via telefoonnummer (040) 
2631	631.

AANVRAGEN OP GROND VAN DE APV EN BIJZONDERE WETTEN
Bij het college van burgemeester en wethouders danwel de burge-
meester zijn de volgende aanvragen om vergunning op grond van 
de A.P.V. en bijzondere wetten ingekomen:

•	 Aanvrager: V.O.F. de Stam voor het organiseren van een dorps-
kermis in Gerwen in de periode van 14 tot en met 17 oktober 
2016	op	de	openbare	weg,	op	het	wegdeel	Gerwenseweg,	inclu-
sief de ventweg, gelegen tussen de Mgr. Frenkenstraat en Ak-
kerstraat. 

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 vol-
doende 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 rookmel-
dersproject. 
 
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!

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.

NIEUWE LEDEN ADVIESRAAD   
SOCIAAL DOMEIN GEZOCHT
Vanwege het reglementair aftreden van enkele leden van de Advies-
raad Sociaal Domein zijn we op zoek naar drie nieuwe leden voor 
de Adviesraad Sociaal Domein.

Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein?
Een gemeente heeft vele verantwoordelijkheden op het terrein van 
het sociale domein. Denk daarbij bijvoorbeeld aan taken op het 
gebied van (jeugd)zorg, werk en inkomen, wonen en welzijn. Om 
integrale en evenwichtige ontwikkeling van gemeentelijk beleid bin-
nen het sociale domein te bevorderen, heeft de gemeente een Ad-
viesraad Sociaal Domein (ASD) ingesteld. De ASD adviseert het 
college van burgemeester en wethouders door gevraagd en onge-
vraagd advies te geven over de ontwikkelingen en het gemeentelijk 
beleid binnen het sociale domein. De leden van de Adviesraad ver-
gaderen iedere maand.

Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein
Leden van de Adviesraad Sociaal Domein zijn inwoners van de ge-
meente Nuenen c.a. die nadenken:
•	 over	wat	in	onze	gemeente	goed	gaat,	en	hoe	dat	goede	te	be-

houden;
•	 over	wat	beter	moet	of	kan,	en	hoe	dat	te	bereiken	en	daaruit	

conclusies trekken voor adviezen.

Zij zijn benoemd op basis van hun persoonlijke kwaliteiten en doen 
hun werk in vrijheid en ongebondenheid. De Adviesraad bestaat uit 
maximaal tien leden (inclusief de voorzitter).

Vacatures 
We zoeken enthousiaste, deskundige en aantoonbaar sociaal be-
trokken mensen die zich met een positieve instelling, praktisch en 
beleidsmatig denkend in teamverband met adviezen willen inzetten 
voor alle inwoners van Nuenen c.a.. Gezien de huidige samenstelling 
van de ASD zijn wij met name op zoek naar mensen met ervaring of 
sterke affiniteit met de Participatiewet of Jeugdwet. Verder hopen 
we dat ook kandidaten uit Nederwetten of Gerwen belangstelling 
tonen. Een uitgebreide profielschets is beschikbaar.

De benodigde tijdsbesteding is ongeveer 8 uur per maand. Lid zijn 
van de ASD is onbezoldigd, op basis van vrijwilligheid.

Reageren?
Wil je meer weten over de inhoud van de functie of heb je andere 
vragen, neem dan gerust contact op met de voorzitter van de Ad-
viesraad Sociaal Domein, Paul van den Bosch (voorzitterasdnue-
nen@onsbrabantnet.nl). 
Je	kunt	solliciteren	door	vóór	6	oktober	een	brief	of	e-mail	met	CV	
en motivatie te sturen aan: Gemeente Nuenen c.a., ter attentie van 
mevrouw I. Sleegers (ambtelijk ondersteuner van de ASD), Jan van 
Schijnveltlaan	2,	5671	CK	Nuenen,	(of	per	mail	aan:	 i.sleegers@
nuenen.nl).

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

PMD Afval: Iedere week halen we de zakken op! 
Hang ze niet te vroeg buiten! 
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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

2x 500 gram
Runder gehakt ...............7,50
"Amore"
100 gram ..........................................1,85
Bij 150 gr. Gebr. Kipfilet 
100 gr. Kipkerrie salade  gratis
4 Varkens Oesters
met gratis 
champignon roomsaus ...............6,50
Gevulde Paprika
100 gram ..........................................1,15 
Gegrilde Kippenpoten
4 stuks ...............................................5,00 

De best belegde broodjes!!

Bosuien
 per bos 0,79
Gekookte bietjes     
pan klaar   1/2 kilo  0,79
Minneola    

1/2 kilo 1,49

4 Seizoenen salade
salade  250 gram 1,69
Perssinaasappels

10 stuks 1,99

weekaanbiedingen 
donderdag 8 t/m woensdag 14 september

Suikermais  
    per pak 1,49

KOOPJE

KOOPJE

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

SPECIAL

SPECIAL

GRILL

Voor de beste
Service én Kwaliteit! Acties week 36: geldig maandag 5 sept. t/m zaterdag  10 sept. 2016

_____________________________________________________

Brood van de week: 
Kloosterbrood
100% fijn volkoren met zonnepitten, 
lijnzaad & sesamzaad
2x halve € 1,95 heel € 189
_____________________________________________________

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

Nieuw! Mueslibol XL 
Royaal gevulde bol 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

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

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! Laatste plaatsen.
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.

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

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

  afgiftedatum: 6 maart 1981  |  prijs op aanvraag

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

GELDROPSEDIJK 51-53 • NUENEN • TELEFOON 040 - 283 24 47
WWW.AUTOBEDRIJFJOOPVDHEUVEL.NL

Autobedrijf joop v.d. Heuvel 
Gespecialiseerd in VOLVO en Japanse merken.

Wij vragen voor enkele uurtjes per week
Bezorgers voor Rond de Linde: 

wijk Gerwen
(± 240 kranten) 

Ben je bereid om elke donderdag 
ons blad te bezorgen?
Dan ben jij dé persoon die wij zoeken.
Heb je belangstelling of wil je meer weten,
bel dan even 040 - 283 1200 of mail rdel@onsnet.nu

LEUKE BIJVERDIENSTE

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

Vervang uw matrassen na 10 jaar!

 BEDDENSPECIALISTNUENEN.NL

Kijk uit voor de Berenklauw
Lucille heeft deze zomervakantie tot twee keer toe 
ervaren hoe pijnlijk het is om met de plant Beren-
klauw in aanraking te komen. Allereerst schuurde 
zij haar elleboog in de wei aan de plant. Er ontston-
den kleine blaasjes op haar arm. Deze begonnen te 
jeuken en de volgende dag zat er één hele grote 
brandblaar op haar arm en voelde zij zich niet lek-
ker. Een paar dagen later zag Lucille haar hond 
Yoeri bij de sloot spelen, naast de Berenklauw. 
Omdat Lucille wist hoe pijnlijk die plant is bij 
aanraking, wilde ze Yoeri redden. Ze sprong in 
lichte paniek 'in de Berenklauw' en redde de 
hond. Hond gered, maar Lucille kreeg nu blaas-
jes in haar gezicht en een dag later werden dit 
ook tweedegraads brandwonden. Wanneer je 
met Berenklauw in aanraking bent gekomen, 
moet je zon vermijden omdat de plant een zon-
neallergie opwekt. Dus goed afdekken en plek-
ken als brandwonden behandelen. Bij goede 
(vaak langdurige) behandeling komt het uiteindelijk goed. Lucille heeft een 
wijze les geleerd: 'Ik kom nooit meer aan de Berenklauw en ik wil alle kinderen 
waarschuwen er nooit bij in de buurt te komen'.

Ezeltjesdag 2016
Afgelopen zondag was het weer zover, de 31e Ezeltjesdag! Het voltallige be-
stuur was al vanaf april in de weer met de organisatie van dit mooie kinder-
ezel evenement. Een hoop te regelen: Hebben we genoeg vrijwilligers en 
zijn alle vergunningen geregeld, mensen aangeschreven, lijstjes gemaakt? 
De kriebels waren er weer om er een groot succes van te maken! 

Afgelopen donderdag werd de tent ge-
zet en de verdere voorbereidingen 
werden getroffen. Het weer werd 
nauwlettend in de gaten gehouden: 
Zouden we het droog houden?

Zondagmorgen was de lucht echt grijs 
en kregen we nog een flinke onweers-
bui, waarna de zon precies op het goe-
de moment ging schijnen. De ezels 
gingen met hun eigenaren voor een 
wandeltocht naar de tip bij het Enode-
gebouw. Na lekker geluncht te hebben, 
werden de ezels met hun gevolg opge-
haald door Showkorps O&V en de 
broeders van de Sint Antoniusschut. 

Na een korte wandeling terug naar het 
Jo Arts evenemententerrein, werd 
Ezeltjesdag 2016 door Koning Henk-
Jan Eikelboom van de Sint Antonius-
schut met een mooie speech geopend.

De kinderen konden zich daarna mooi 
laten schminken en gezellig spelletjes 
doen, waaronder knuffelvangen, koe-
melken, ringwerpen, lekker springen 
en klauteren op het springkussen en 
natuurlijk ontbraken de mooie creaties 
van de ballonnenentertainer Tijn Man-
darijn niet. Aan een natje en droogje 
was natuurlijk ook gedacht. Er werden 
heerlijke pannenkoeken gebakken die 

door de kinderen konden worden ver-
sierd. Ook konden zij weer een ritje 
maken op een ezel of met Ruud, een 
ritje maken met muilezel Bella en het 
span erachter. 

De dag werd traditiegetrouw gezellig 
afgesloten met het ezeldiner, waar de 
ezels weer heel de dag naar uit gekeken 
hadden.
Mede dankzij de vele giften van vele 
Nuenense ondernemers konden we 
weer een mooie loterij houden met 
mooie prijzen. Alle loten waren ver-
kocht en er zijn veel mensen met ca-
deaus naar huis gegaan. 

Wij willen daarom via deze weg alle 
deelnemende ondernemers en vrijwil-
ligers heel hartelijk bedanken voor 
hun bijdragen. Mede dankzij hun inzet 
is Ezeltjesdag 2016 weer een groot suc-
ces geworden.
Wij hopen jullie volgend jaar weer ge-
zellig te zien op zondag 3 september!

Vrijwilligersprijs 2016

Vrijwilligers die in het afgelopen jaar 
inspirerende activiteiten en/of bijzon-
dere activiteiten hebben uitgevoerd, 
komen in aanmerking. 
We nodigen organisaties nadrukkelijk 
uit om ook jonge vrijwilligers voor te 
dragen voor deze vrijwilligersprijs.
De prijs bestaat uit een bedrag van 
€1000,- voor de organisatie waarvoor 
de vrijwilliger werkzaam is. 
Na de sluitingsdatum worden de no-
minaties voorgelegd aan de commissie 
Vrijwilligersprijs. Deze commissie 
toetst de nominaties aan de criteria en 
adviseert het College van Burgemees-
ter en Wethouders over de ontvangen 
nominaties. De commissie Vrijwilli-
gersprijs bestaat uit een aantal perso-
nen (niet woonachtig of werkzaam in 
Nuenen) die betrokken zijn bij het vrij-
willigerswerk. Het College van Burge-
meester en Wethouders maakt uitein-
delijk de keuze. De burgemeester reikt 
de Vrijwilligersprijs uit tijdens de 
Nieuwjaarsreceptie van de gemeente.
Via een aanmeldingsformulier kunt u 
vrijwilligers opgegeven voor de nomi-
natie tot Vrijwilliger van het jaar 2016.
Dit formulier is per post verstuurd aan 
organisaties in Nuenen en is ook te 
verkrijgen bij het Steunpunt Vrijwilli-
gerswerk, onderdeel van het CMD in 
Nuenen. 

Het volledig ingevulde formulier moet 
vóór 31 oktober 2016 binnen zijn bij 
het Steunpunt Vrijwilligerswerk. 

De kandidaten die voor deze prijs wor-
den voorgedragen, moeten aan de vol-
gende criteria voldoen:
•	 Het	moet	gaan	om	werk	dat	vrij-

willig (dus niet beroepsmatig) 
gedurende een langere periode 
(minimaal 5 jaar) wordt verricht 
voor een maatschappelijke orga-
nisatie in Nuenen of voor een of 
meer inwoners van de gemeente 
Nuenen.

•	 De	jaren	van	verricht	vrijwilligers-
werk, achtereenvolgend verricht 
op meerdere fronten en/of voor 
meerdere organisaties, kunnen bij 
elkaar worden opgeteld).

•	 De	kandidaat	is	zelf	inwoner	van	de	
gemeente Nuenen c.a. 

•	 Een	vrijwilliger	die	de	Vrijwilligers-
prijs al eens heeft ontvangen, of 
een koninklijk/gemeentelijk lintje, 
komt niet in aanmerking voor de 
Vrijwilligersprijs. 

•	 Alle	 leeftijdsgroepen	 kunnen	 in	
aanmerking komen voor een Vrij-
willigersprijs. 

•	 Vrijwilligers	die	niet	bij	een	vereni-
ging of stichting horen krijgen ge-
lijke kansen. 

De gemeente Nuenen reikt sinds het jaar 2000 een vrijwilligersprijs uit aan 
een vrijwilliger. Dit is tevens ter symbolische huldiging van alle (al dan niet) 
in organisatorisch verband werkzame vrijwilligers in de gemeente. Deze 
prijs wordt tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Nuenen aan de 
betreffende winnaar door de Burgemeester uitgereikt.

Criteria om voor de geldprijs in aan-
merking te komen:
Organisaties kunnen slechts éénmaal 
de geldprijs ontvangen die hoort bij de 
Vrijwilligersprijs.
De toe te kennen geldprijs mag op 
geen enkele wijze de selectie van de 
vrijwilliger beïnvloeden.
Als na selectie van de kandidaat voor 
de Vrijwilligersprijs blijkt dat de orga-
nisatie die de vrijwilliger voordraagt, al 
eerder de geldprijs heeft ontvangen (bij 
een andere vrijwilliger), wordt gekeken 
naar eventuele andere organisaties 
waar de voorgedragen vrijwilliger 
werkzaam is (of is geweest). De com-
missie onderzoekt welke organisaties 
dat zijn en de selectie vindt plaats door 
stemming. Als de geselecteerde vrijwil-
liger op geen enkele wijze verbonden is 
aan een organisatie, dan kan deze per-
soon in overleg met de gemeente een 
Nuenens maatschappelijk doel aanwij-
zen waar de geldprijs naar toe gaat.
Indien twee (of meer) verenigingen de-
zelfde vrijwilliger voordragen wordt de 
geldprijs verdeeld onder de voordra-
gende verenigingen.
Grijp deze kans om uw vrijwilliger in 
het zonnetje te zetten met beide han-
den aan!

Hebt u vragen? Neemt u dan contact 
op met het Steunpunt Vrijwilligers-
werk, Berg 22c, 5671 CC, Nuenen tele-
foon: 040 2831675. Het Steunpunt is 
onderdeel van het CMD en is bereik-
baar op ma t/m do van 8.30-16.00 uur 
en op vrijdag van 8.30-12.30 uur. U 
kunt ook een mail sturen naar: ismene.
borger@levgroep.nl.

Voorleesverhaaltje voor kinderen
Verstoppertje
Sjaakie de slak snapte er niks van: elke keer als hij verstoppertje speelde met de an-
dere diertjes, was hij de eerste die werd gevonden!
Hij probeerde elke keer een ander plekje om zich te verstoppen: vorige week onder 
die hele grote hoop eikeblaadjes, de week daarvoor in de holle boomstam en deze 
week vond hij zijn nieuwe plaatsje het beste wat hij ooit had gebruikt: via het gaatje 
het bloempotje in!
Maar of het nu Miep het miertje was of Woepie het lieveheersbeestje of Arie de regen-
worm; ze vonden hem allemaal!

Sjaakie wist niet meer waar ie zich moest verstoppen en `s middags bij het dagelijks 
blaadje sla vroeg hij zijn moeder wat hij nu moest doen en hoe het kwam dat ieder-
een hem vond, hoe goed hij zijn best ook deed.
Hij vertelde heel zijn verhaal en na even nadenken zei zijn moeder:“Ik denk dat ik 
weet waarom ze je allemaal vinden“. „Huh“, zei Sjaakie „hoe komt dat dan?“ 
En moeder legde hem uit hoe het kwam: elke keer als Sjaakie naar zijn verstopplaats-
je kroop, liet hij een spoortje achter. „Spoortje?“ vroeg Sjaakie. „Ja“ zei zijn moeder,“ 
wij slakken laten een spoortje achter“.
„Waarom dan“ vroeg Sjaakie. „Dan kunnen wij beter ons voortbewegen; het spoortje 
is voor ons een soort weggetje, waarover we kunnen glijden“ zei zijn moeder. „Zon-
der spoortje komen wij maar moeilijk vooruit“. „Oh“ zei Sjaakie.
„Nou snap ik het; ze hoeven mijn spoortje maar te volgen en dan hebben ze me ge-
vonden!“
„ Dan kan ik nooit meer meedoen!“ 
„Maar natuurlijk wel“ zei zijn moeder. 
„Maar wat moet ik dan doen?“ vroeg Sjaakie.
„Volgende keer zoek je een plekje uit waar gras of een waterplasje is en dan kruip je 
daar een stukje doorheen, dan zien ze je spoortje niet!“
„Goed idee!“ zei Sjaakie.
„Maar“ zei zijn moeder „je moet ook zorgen, dat je snel je weer vrij kunt buten, want 
heel snel kruipen doen wij slakken niet!“
„Dat is ook waar“ en Sjaakie keek heel beteuterd; het leven van een slak is niet mak-
kelijk!
`s Nachts kon Sjaakie niet slapen; hij lag maar te draaien in het kuiltje onder het to-
matenplantje en te prakkizeren hoe hij het verstoppertjesprobleem kon oplossen.
In een keer wist hij het en morgen zou hij het uitproberen! 

De volgende middag waren ze weer allemaal bij elkaar: Arie, Woepie, Miep en 
Sjaakie. „Zullen we verstoppertje gaan spelen?“ vroeg Sjaakie.
„Jaaaah“ riepen de andere diertjes en zij verheugden zich er al op om Sjaakie als eer-
ste te vinden.
Miep zou als eerste zoeken en begon tot honderd te tellen (tot zo veel moest wel: zo 
kon Sjaakie de tijd nemen om zich te verstoppen!).
Bij honderd deed ze haar oogjes open en keek rond en zag niemand, zelfs geen 
spoortje! Hoe kon dat nu?
Heel vlijtig ging ze aan het zoeken en ze vond Arie als eerste: strak langs een takje! 
Toen vond ze Woepie op een rode paddestoel: zijn zwarte stipjes hadden hem verra-
den. Maar waar was Sjaakie nou?
Alledrie gaven ze de moed op na een half uurtje zoeken en riepen heel hard:“ Sjaakie, 
waar zit je nou?“
„Hiiiiiier!“ riep Sjaakie.
En daar kwam ie tevoorschijn: onder zijn eigen huisje vandaan! Hij had zich in zijn 
huisje gerold, maar op het laatste moment afgezet en was zo weggerold onder het 
grote rabarberblad....en geen spoortje te zien!
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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 
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‘WerkCaféNuenen    
maakt het verschil’
Het WerkCaféNuenen (WCN) heeft, na vier weken zomerstop, op 2 september 
de deuren weer geopend. In de afgelopen 2 maanden hebben Dionne, Bart, 
Mieke, Astrid, Chris, Arno, Anita, Harrie, Maria, Monique, Eric en Judith afscheid 
genomen van het Werkcafé omdat ze een betaalde baan hebben bemachtigd.

‘Maar nog lang niet iedereen is weer 
in de comfortabele positie van het 
hebben van een betaalde baan’, aldus 
de Stuurgroep WerkCafé Nuenen. ‘En 
dat zal naar verwachting nog een ge-
ruime tijd zo blijven. Het WCN blijft 
dus de komende jaren helaas nog in 
een behoefte voorzien. Mensen die 
buiten hun schuld om werkloos zijn 
geworden en inmiddels daardoor 
soms in (ernstige) financiële proble-
men zijn gekomen behoren door de 
overheid niet aan hun lot overgelaten 
te worden. Er is zelfs een grondwette-
lijk plicht van de overheid om vol-
doende werkgelegenheid te bevorde-
ren (artikel 19). Maar daar horen we 

niemand over. In maart 2017 zijn er 
weer 2e Kamerverkiezingen. Mooie 
praatjes over banenplannen hebben 
we de afgelopen jaren genoeg ge-
hoord. Daar is hoegenaamd niets van 
terecht gekomen. De enige structure-
le oplossing voor de komende jaren is 
herverdeling van werk. Welke politie-
ke partij wil hiervoor met de vuist op 
tafel slaan? Zolang deze structurele 
oplossing op landelijk niveau niet 
wordt ingevoerd blijft het voor grote 
groepen werkzoekenden vechten 
voor een baan.’
‘Het WCN vecht waar mogelijk met u 
mee. Wij onderhouden goede kontak-
ten met de Nuenense wethouders Ca-
roline van Brakel (o.a. Sociale Zaken) 
en Henk Pero (o.a. Economische Za-
ken) en met Hans Marell (Regioma-
nager UWV Werkbedrijf ZO Brabant) 
die op hun beurt de belangen van 
WCN-bezoekers behartigen bij lokale 
en regionale bedrijven. Het WCN kan 
dus het verschil maken tussen uitein-
delijk wel of geen baan.’
‘Bij het Werkcafe Nuenen ondersteu-
nen, informeren, adviseren en en-
thousiasmeren wij elkaar om hoe dan 
ook, vroeg of laat, weer aan een be-
taalde baan te komen. Iedereen is als 
werkzoekende of geïnteresseerde van 
harte welkom bij het WCN’, aldus de 
stuurgroep.
WerkCaféNuenen is iedere vrijdag-
ochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur 
aan de Sportlaan 12 in Nuenen. Zie 
ook www.werkcafenuenen.nl
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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 

Gemeente Nuenen 
Gemeente nieuws
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Gemeente Nuenen 

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

De aanvraag ligt ter inzage gedurende de openingstijden van het gemeen-
tehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en tevens op woensdag 
van 14.30 uur tot 19.00 uur) bij de receptie van het gemeentehuis, Jan van 
Schijnveltlaan 2 te Nuenen.

Nuenen, 8 september 2016

VERLEENDE  OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor 
onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:
•	 29	augustus	2016	 	 Enodedreef	3,	5674	TG	–	het	tijdelijk	wijzigen	
    van het gebruik ten behoeve van het evenement 
    American Car Weekend (RO, afwijken van de 
    bestemming);
•	 29	augustus	2016	 	 Brabantring	1,	5672	EE	–	het	verlengen	van	de	
    tijdelijke omgevingsvergunning voor noodlokalen 
    bij de school (BOUW);
•	 31	augustus	2016	 	 Collseweg	47A,	5674	TR	–	het	plaatsen	van	een	
    bijgebouw voor verkoop van ijs en het tijdelijk 
    gebruiken van gronden ten behoeve van een 
    speelweide (BOUW en RO, afwijken van de 
    bestemming);
•	 1	september	2016	 	 Collse	Heide	4,	5674	VN	–	het	uitbreiden	van	
    een bedrijfsgebouw (BOUW);
•	 2	september	2016	 	 Stad	van	Gerwen	9A	en	9B,	5674	PH	–	het	
    verbouwen van een bestaand gebouw als 
    mantelzorgwoning en bed & breakfast (RO, 
    afwijken van de bestemming).
  
De vergunningen zijn vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van het ge-
meentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	Tegen	desbetreffende	be-
sluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekend-
making (verzenddatum) van het besluit, op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken 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 klantcontactcentrum dat bereikbaar 
is	via	telefoonnummer	(040)	2631	631.	Heeft	u	bij	het	inzien	een	van	onze	
medewerkers nodig, dan kunt u een afspraak voor ‘omgevingsvergunning 
inzien’ maken via www.nuenen.nl of eventueel telefonisch contact opnemen 
met ons klantcontactcentrum via telefoonnummer (040) 2631 631.

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

BESLUIT OP GROND VAN DE APV EN BIJZONDERE WETTEN:
•	 aan	de	heer	M.	Brandt	zijn	een	vergunning	en	een	ontheffing	verleend	

voor het organiseren van een evenement, Urban day op woensdag 14 
september 2016 op het terrein van bs. De Dassenburcht, het Andriesplein 
Meidoornstraat	(verzenddatum	31	augustus	2016);

•	 aan	gemeente	Nuenen	zijn	vergunning	en	ontheffing	verleend	i.v.m.	de	
officiële	bevrijdingsherdenking	op	vrijdag	23	september	2016	ter	hoog-
te	van	Het	Klooster	aan	Park	(verzenddatum	1	september	2016);

•	 aan	H.R.	De	Collse	Hoeve	zijn	een	vergunning	en	ontheffing	verleend	
i.v.m. een cd presentatie door Sieneke op 9 september 2016 in een tent 
op	het	achterterrein	aan	Collse	Hoefdijk	24	(verzenddatum	5	september	
2016);

Indien u het met deze beschikkingen niet eens bent kunt u op grond van de 
Algemene Wet Bestuursrecht hiertegen binnen 6 weken na datum van ver-
zending van deze brief een bezwaarschrift indienen bij het college van bur-
gemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente 
Nuenen c.a., Postbus 10.000, 5670 GA Nuenen.
Indien bezwaar is gemaakt, kan door de indiener van het bezwaarschrift 
een verzoek tot voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzienin-
genrechter bij de rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90.125, 5200 
MA	’s-Hertogenbosch.

Workshop   
Het Kompassiespel 
bij Bio-Lekkers
Op woensdag 14 september kunt u het 
Kompassiespel spelen in de lunch-
room van Bio-Lekkers. In het spel 
wordt u uitgedaagd op zoek te gaan 
naar het goede in leven en werk. Van-
uit een situatie uit uw leven of uw 
werk, waarin u zich persoonlijk ge-
raakt voelde, gaat u op zoek naar uw 
innerlijk kompas. Dit onderzoek vindt 
plaats aan de hand van sprookjes, my-
then, de 4 elementen en uitspraken 
van filosofen. Soms kiest u bewust de 
volgende stap in het spel, soms bepaalt 
de dobbelsteen of de door u gekozen 
kaart de te volgen koers. Het spel is 
ontwikkeld door Thymia, een filosofi-
sche praktijk voor levenskunst en crea-
tieve ontwikkeling.
U bent van harte welkom in de lunch-
room van Bio-Lekkers aan de Park-
straat 3F in Nuenen op woensdag 14 
september van 10.00u. tot 13.00u. De 
kosten zijn €25,00 incl. 2 consumpties 
en een kop soep.
De begeleiding is in handen van Gea 
Smit, zij is supervisor en fysiothera-
peute in Nuenen.
Bel of mail Gea (06-21613077, info@
supervisiehetkoetshuis.nl) voor meer 
informatie en om je aan te melden 
voor de workshop.
Ook kunt u zich in de winkel van Bio-
Lekkers aanmelden.

15 september: 100-Jarige man 
klimt OPNIEUW uit het raam!
De vele bezoekers die op donderdag 1 september naar Het Klooster waren 
gekomen om de film ‘De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween’ 
te zien, waren die ochtend vroeg thuis. Door technische problemen met de 
beamer werd de filmvertoning voortijdig gestopt. 

In overleg met Het Klooster is inmid-
dels een nieuwe datum gepland: don-
derdag 15 september. 
Bezoekers met een kaartje voor 1 sep-
tember kunnen datzelfde kaartje ge-
bruiken voor de nieuwe vertoning. De 
film begint om 10.30 uur; de foyer is 
open vanaf 10.00 uur.

Had u een kaartje voor 1 september, 
maar u kunt niet komen op 15 septem-
ber? U kunt aan de receptie van Het 
Klooster het kaartje komen omruilen 
voor een kaartje voor de film ‘Dheepan’ 
op 29 september.

Als u een kaartje had voor de lunch op 
1 september: het kaartje is ook geldig 
voor de lunch op 15 september. We 
vragen u in dat geval te bellen met Het 
Klooster (040 284 3181) om door te 
geven met hoeveel personen u komt 
lunchen. Zo kan men daar met de in-
koop rekening mee houden.

U had geen kaartje, maar u wilt de film 
toch graag zien: u bent van harte wel-
kom op 15 september. Vanaf 7 septem-
ber kunt u voor € 6,50 een toegangs-
kaartje kopen aan de receptie van Het 
Klooster. Kaartjes voor de lunch zijn 

tot en met 12 september te koop. In-
formatie over de film kunt u vinden op 
cultuuroverdag.wordpress.com
Het actuele nieuws van Cultuur Over-
dag vindt u op cultuuroverdag.word-
press.com of via www.facebook.com/
cultuuroverdag. U kunt zich ook aan-
melden voor de digitale nieuwsbrief 
via info@cultuuroverdag.nl 

Mosselavond bij Café Ons Dorp
 
Op zaterdag 17 september organiseert Café Ons Dorp in Nuenen een Bourgon-
dische mosselavond. Onder het motto ‘samen genieten’ schuift men aan de lan-
ge gedekte tafels aan om te proeven van de in bier gekookte mosselen, geser-
veerd met brood en frieten. De kosten hiervoor zijn € 17,50 per persoon. Wel 
vooraf reserveren. Dat kan aan de bar, via info@cafeonsdorp.nl of op 040-
8428879. Ontvangst is vanaf 19.00 uur, vanaf 19.30 uur worden de mosselen 
geserveerd.
En op zondag 2 oktober organiseert Café Ons Dorp weer een Bockbierfestival.

Nierstichting 
collecte 18 t/m 24 
september
Vele goede doelen zoeken naar col-
lectanten, ook de Nierstichting is 
geen uitzondering.

Het gaat gemiddeld maar om 2 uur in-
zet teneinde met z’n allen weer de sco-
re van 2015 te bereiken.
Er is een groot tekort in Nuenen-Zuid, 
maar wilt u elders in Nuenen ingezet 
worden dan kan dat natuurlijk ook.
Waar de Nierstichting voor staat zal bij 
veel Nuenenaren bekend zijn.
Bent u beschikbaar en draagt u de 
Nierstichting een warm hart toe neem 
dan contact op met Otto Heselhaus 
040-2838857.
Wordt er niet opgenomen, spreek dan 
uw bericht in na de piep met telefoon-
nummer s.v.p. en u wordt terug gebeld. 
Bij voorbaat nu reeds dank voor uw 
aanmelding.

Ontmoetings-
bijeenkomst   
voor mensen   
met een stoma
Op dinsdag 20 september is er van 
14.00 uur tot 16.00 uur een ontmoe-
tingsbijeenkomst voor stomadragers, 
partners en belangstellenden. De 
bijeenkomst vindt plaats in inloop-
huis de Eik, Aalsterweg 285 B Eindho-
ven. De eerstvolgende bijeenkomst 
bij De Cirkel, Eversenstraat 19 in Hel-
mond vindt plaats op dinsdag 4 okto-
ber eveneens van 14.00 tot 16.00 uur.

Voor mensen met een stoma en hun 
omgeving is contact met andere sto-
madragers belangrijk. Zij weten van el-
kaar hoe het is om met een stoma te le-
ven. De Nederlandse Stomavereniging 
houdt daarom regelmatig bijeenkom-
sten in de regio zodat leden en andere 
belangstellenden elkaar kunnen ont-
moeten. Daarnaast krijgen bezoekers 
veel informatie over leven met een sto-
ma. Bij deze bijeenkomst zijn ook be-
stuursleden aanwezig. Zij kunnen vra-
gen beantwoorden over verenigingsza-
ken of onderwerpen die te maken 
hebben met het hebben van een stoma.
Voor vragen over deze bijeenkomsten 
kunnen belangstellenden contact op-
nemen met Ingrid Oostindiën, vrijwil-
ligster, tel: 06 53 58 13 49 of Kees van 
Liempd, regiobestuurslid van de Ne-
derlandse Stomavereniging, tel: 040 
283 79 04.
Meer weten over het werk van de Ne-
derlandse Stomavereniging? Kijk eens 
op www.stomavereniging.nl. Onder 
nieuws en agenda zijn alle bijeenkom-
sten in alle regio’s te vinden.

Gedicht vd Week
Zeeslag 

Terwijl het strand, veroverd door de eb, 
natuurlijk door de vloed herwonnen wordt 
en allengs tot de helft wordt ingekort 
ervaar ik weer wat ik ervaren heb: 

een kleine jongen ben ik met een schep, 
hernekkig vechtend voor een wankel fort 
totdat het weldra toch is ingestort - 
de zee geeft op het laatst de volle mep; 

een klap, die onafwendbaar komen moet, 
maar toch, bij elke aanval van het water 
verweer ik, driftig scheppend, mij fanater 
en weet ik niet van wijken voor de vloed. 

Ook nu, een half bestaan of meer al later, 
geeft mij de wanhoop dikwijls nieuwe moed. 

Driek van Wissen 
uit: ‘De volle mep’, Bert Bakker 1987.
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 PUZZELHOEKWeek 36
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SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 werktuig 6 strijkmes 12 bedreven 14 schone jongeling 
16 riv. in Rusland 17 gratie 18 ad acta 19 rust in vrede (Eng. afk.) 21 laatstleden 
22 schoolonderzoek 23 huisdier 24 roofdier 26 voor 28 riv. in Frankrijk 
30 blijkens de akten 31 via 33 Zijne Majesteit 34 zak 35 onverhoeds 
37 de onbekende 38 vleesgerecht 40 bijbelse stad 42 Spaans eiland 
45 vogelverblijf 46 pl. in Frankrijk 48 nagerecht 49 zangnoot 51 usus externus 
52 bladgroente 53 en omstreken 54 deernis 56 grondtoon 57 deel v.h. oog 
59 treurdicht 61 verovering 62 niet hetzelfde.

Verticaal: 1 tweestrijd 2 radon 3 pl. in Gelderland 4 landhuis 5 insecteneter 
7 harde klap 8 Spaanse groet 9 gesloten 10 voegwoord 11 slingerplant 
12 legereenheid 13 pl. in Utrecht 15 bosgod 20 bloem 23 natte omslag 
25 pl. in Duitsland 26 verfplank 27 vlak 29 hemelsblauw 31 waterdoorlatend 
32 Staatsbosbeheer 36 ooievaar 39 dwarsligger 41 landgoed 43 welvaart 
44 strijdperk 46 kunstuiting 47 waterkering 50 pl. in Noord-Holland 
51 pl. in Noord-Brabant 54 laag 55 ontkenning 58 ten name 60 gewicht.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15

16 17 18

19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29

30 31 32 33

34 35

36 37 38 39 40 41

42 43 44 45 46 47

48 49 50 51 52

53 54 55 56

57 58 59 60

61 62

O R I O N D A G G R I L L

P A D V E R L I E S R U I

G B T A F E L I E

A B P S A L A R I S B E F

V I T R A G E S T E W A R D

E T A N E N T E G E L E

K G M I

I M E R C I S L E D E A

S T A T I O N P E N S I O N

R E T A R T I E S T K E G

A M S E D E S V O

E P E L O R E L E I P E L

L O P E R N E S O P E R A

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

Oplossingen wk 35
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

LOGEERKAMER

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.

AANSLUITEN
AFGOD
BALBEZIT
BOBTAIL
COLLEGE
EIROND
GIFBEKER
GODIN
GOOTSTEEN
HUSKY
JATTEN
JUBELKREET
KNOTWILG
MALLEMOLEN
PAELLA
PAGANINI
PANTY
REAAL
RIMBOE
ROEIEN
ROTSWAND
STRAM
TAKEL
TEGEL
TELEX
UITHOEK
VELDSLA

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

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 34, Mw. M. Janssen, Nuenen.

HEEFT U SPULLEN? HANG DEZE ADVERTENTIE DAN AAN UW VOORDEUR! 
VOOR MEER INFO: WWW.SCOUTINGPANTARHEI.NL

VLOOIENMARKT 24 EN 25 SEPTEMBER | 12.00 - 16.00 UUR. GRATIS TOEGANG
Onze jaarlijkse vlooienmarkt komt alweer snel dichterbij. Dit jaar zal deze plaatsvinden op zaterdag 24 en zondag 25 septem-
ber. De opbrengsten van de vlooienmarkt komen ten goede aan het onderhoud van de gebouwen, het terrein, groepsactivi-
teiten, kampmaterialen, gas, water, licht, enz. Geld dat dus hard nodig is om als scoutinggroep te kunnen draaien én er voor 
te zorgen dat de jeugdleden hun wekelijkse activiteiten kunnen organiseren. 
Net als andere jaren willen wij graag rekenen op uw waardevolle spullen én uw aanwezigheid. De vlooienmarkt vindt plaats in 
én rond de blokhut aan de Pastoorsmast 12 in Nuenen (die mooie blokhut bij de voetbalvelden van RKSV Nuenen). Er staan 
ruim 60 gesorteerde kramen zoals: opbod, kleding, huishoudelijke artikelen, boeken, elektrische apparaten, speelgoed en nog 
veel meer. Natuurlijk is er ook weer een terras waar je even rustig kan genieten van de gezellige sfeer onder het genot van een 
drankje en de welbekende broodjes hamburger en andere lekkernijen!

Nuenen Zuid:
Zaterdag 10 September

OPHAALSCHEMA VLOOIENMARKT 2016

Nuenen Noord:
Zaterdag 17 September

Europalaan Sm
its

 va
n 
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ije
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Beekstraat

Blokhut van Scouting Panta Rhei
Pastoorsmast 12, Oude Landen, Nuenen

49ste NUENENS GROOTSTE
VLOOIENMARKT!

Het ophalen van de spullen vindt dit jaar plaats 
op zaterdag 10 september én zaterdag 17 sep-
tember. Vanaf 10.00 uur komen onze vrijwilligers 
de spullen bij u thuis ophalen, mits dit in Nuenen 
is. Kijkt u goed op de hiernaast gepubliceerde 
plattegrond wanneer we bij u langskomen!

Hebt u spullen die wij kunnen gebruiken, hang 
deze advertentie dan zichtbaar aan uw voor-
deur. Zo kunnen onze vrijwilligers snel zien of u 
spullen heeft voor onze vlooienmarkt. Wij halen 
de volgende spullen NIET OP: asbest, banken, 
bedden, computer beeldschermen, kasten, 
koel/vrieskasten, matrassen, plastic (tuin)meu-
bels, (tuin)tegels, tenten en vloerbedekking. 

Bent u niet thuis op de afhaaldagen dan kunt u de 
spullen ook altijd zelf afgeven op de zaterdagen 
10 september en 17 september tussen 10.00 en 
16.00 uur of op werkdagen vanaf 12 september 
t/m 22 september tussen 19.00 en 21.00 uur, bij 
onze blokhut. Zijn we langs geweest, maar u was 
niet thuis of is mogelijk de advertentie gemist 
door ons, bel dan 06 - 47 57 50 01 of mail naar: 
vlooienmarktpantarhei@gmail.com

T’ai Chi School Goudswaard
Bent u op zoek naar geestelijke en lichamelijke rust?

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

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

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

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

waardoor ziekten voorkomen kunnen worden en tevens genezen.

GRATIS proeflessen T’ai Chi Ch’uan en Qi Gong in NUENEN
 Maandag 12 September, ‘s Avonds om 18.00 uur
 Donderdag 15 September, ’s Ochtends om 10.15 uur
 Vrijdag 16 September, ‘s Ochtends om 10.30 uur

 Scarabee, Mantelmeeuwlaan 10, Nuenen

Wees stil als een berg, beweeg als een machtige rivier

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

Tilburg                     Nuenen                     Drunen                     Den Bosch

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

Carat-Concerten 
Op de zondagen tot en met eind september vinden er op het Carat-Paviljoen, in 
stadswandelpark de Warande, Carat-Concerten plaats. Diverse muziekstijlen pas-
seren de revue, van jazz tot pop en van klassiek tot blaasmuziek. 

Tientallen muziekverenigingen verzor-
gen gedurende deze periode een gratis 
concert op het karakteristieke Carat-Pa-
viljoen. De vaste aanvangstijd is 12.00 uur 
en het programma is rond 15.00 uur afge-
lopen. Alle concerten zijn gratis toegan-
kelijk. Daarnaast zijn er in het park hore-
cavoorzieningen en voldoende zitplaat-
sen aanwezig. www.caratconcerten.nl 
 
Programma 
zondag 11 september 2016: 12.00 uur: De 

Ekkermuzikanten, Beek en Donk. www.
ekkermuzikanten.nl. 13.00 uur: Gemengd 
koor Forever Young, Someren. www.fore-
veryoungsomeren.nl. 14.00 uur: De Ger-
wense Dorpsmuzikanten. 
‘De Gerwense Dorpsmuzikanten’ zijn op-
gericht in 1984! Het blaasorkest treedt op 
bij diverse activiteiten in de regio en 
maakt elk jaar een muzikale reis naar de 
wijnfeesten in Duitsland. Ze spelen een 
mix van traditioneel en moderne gezellig-
heidsmuziek.
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Nuenense jeugd kan weer aan 
de slag met theater
Vanaf 18 september kunnen jongeren van 12 jaar tot 18 jaar bij de jeugdthe-
atergroep van de Lindespelers dit jaar een echte voorstelling gaan maken 
onder leiding van Leonie van Laarhoven, theatermaakster en docent aan de 
toneelschool in Zwolle. De repetitieavonden zijn op dinsdag van 18.30 uur 
tot 20.30 uur, deelname voor een productiejaar bedraagt 50 euro.

Van 18 september tot 4 oktober kun-
nen geïnteresseerden vrijblijvend 
kennismakingslessen volgen, waarna 
er gestart wordt met het samen ma-
ken van een theaterproductie die 
medio april/mei 2017 voor publiek 
gespeeld zal gaan worden. Opgeven 
kan via secretaris@lindespelers.nl.
Vanaf 1 september is ook de kaart-
verkoop begonnen voor de eenakters 

die de Lindespelers 9 en 16 oktober 
in diverse horecagelegenheden in het 
centrum van Nuenen spelen ter gele-
genheid van hun 40-jarig jubileum. 
Kaarten hiervoor zijn te koop op 
www.lindespelers.nl, de Jumbo 
Smidse 1 in Nuenen en op dinsdag-
avonden tussen 19.00 uur en 20.00 
uur op de speelvloer, Geldropsedijk 
50a in Nuenen.

Lezing IVN 
Laarbeek    
over spinnen
Bij het IVN Laarbeek zal Rini Kersten 
uit Erp donderdagavond 15 septem-
ber een lezing houden over spin-
nen. Zoals gewoonlijk vindt deze 
vanaf 20.00 uur plaats in het vereni-
gingsgebouw de Bimd aan de 
Beekseweg in Aarle-Rixtel nabij het 
volkstuinencomplex. 

Er zijn niet zo veel echte spinnenlief-
hebbers. Spinnen missen nu eenmaal 
een aantrekkelijke, kleurrijke of tedere 
uitstraling. Hoewel vaak sterk be-
haard, rekenen we ze in het algemeen 
niet tot de groep van aaibare beesten. 
Er bestaat zelfs een behoorlijk aantal 
mensen dat een echte angst of een ze-
kere vrees voor spinnen heeft. In de 
volksmond worden spinnen in het al-
gemeen negatief geduid en ze waren 
en zijn ook onderwerp van bijgeloof.
Als je spinnen nader durft bekijken 
blijkt dat we te maken hebben met een 
heel boeiende diergroep, die een meer 
genuanceerd oordeel verdient. Tijdens 
de lezing wordt afgerekend met voor-
oordelen, misverstanden en onjuiste 
beeldvorming. Tevens wordt een po-
ging gedaan om aan te tonen dat je ver-
schillende interessante en mooie as-
pecten van spinnen gemakkelijk in ei-
gen directe omgeving kunt observeren.
De spreker Riny Kersten heeft veel 
kennis van biologische zaken en was 
vroeger biologieleraar, en hij weet het 
allemaal ook nog eens heel leuk te 
brengen met veel woordspelingen en 
humor. Het kan dus een leuke avond 
worden in de Bimd. De toegang is gra-
tis en de gezelligheid ook.

Foto: Leo van den Heuvel.

Een pluim voor mijn groene gemeente
 
Een paar weken geleden had ik gevraagd of het mogelijk zou zijn een paar ‘blikkorven’ en/ 
of vuilnisbakken te plaatsten langs de Geldropsedijk, ter hoogte van Wettenseind: (als 
hondenbezitter wil je e.e.a. kwijt tijdens het uitlaten van je viervoeter).
Ik werd heel vriendelijk telefonisch te woord gestaan en mij werd verteld dat er naar mijn 
vraag zou worden gekeken.
En ja hoor. Vandaag, 1 september, werd ik door mijn enthousiaste zoon gebeld met de 
mededeling: “Mam, je prullenbak staat er!”
Merci beaucoup!
 

Liliane Verbouw, Quirinushof 3

http://www.ed.nl/regio/geldrop-e-o/nuenen/gewonde-bij-ongeval-in-nuenen-1.6229870#comments

Via bovenstaande link kom je bij het ongeluk op 29-07. Hierbij is goed te zien dat de auto’s 
heel dicht bij de stoeprand staan aan de (vanuit Laan ter Catten) linkerkant van de weg. 
Dus al zou er nog olie resten liggen van een ongeval dat meer dan een maand geleden 
gebeurde, dan zou een bestuurder vanuit Laan ter Catten hier, bij normaal rijgedrag, geen 
last van hebben. Je hoort namelijk rechts te rijden.
Ik loop meerdere malen per dag met de honden naar het hondenloslooppad richting Stip-
hout en steek dan ook dagelijks diverse keren in deze bocht Laan ter Catten over. Ik heb in de 
afgelopen weken niet kunnen constateren dat er wat dan ook aan vervuiling in deze bocht 
van Laan ter Catten naar de Papenvoortsedijk ligt of lag. Zeker ook geen olie of dergelijks.
Volgens mij heeft de brandweer op 29 juli haar werk gewoon netjes en goed gedaan. Het 
proeft een beetje dat er, nu blijkt dat er nekklachten zijn, een weg gezocht wordt om iemand 
anders verantwoordelijk te maken voor het ongeval op 22 augustus. Jammer dat de Brand-
weer die vrijwillig hun best doet voor ons Nuenen hier de zwarte piet krijgt toebedeeld.

Ronald van der Linden, Zuster-Winkellaan Nuenen

Snippergroen, toch geen half plantsoen 
Gemeenschappelijk groen verkwanseld voor geld ten gerieve van één eigenaar. 
Een hele buurt benadeeld. Het is de gemeente zeker onbekend dat mensen een huis kopen 
niet alleen om het huis op zich, maar ook om de omgeving.

De Sophiastraat had twee mooie ruime plantsoenen met groene stroken met struiken en 
bomen. Deze plantsoenen met hun groenranden zijn gezichtsbepalend en belangrijk 
voor de waarde van de aangrenzende panden. Daarnaast zijn ze van groot belang voor 
alle kinderen uit de buurt. Het gemeenschappelijke groen voorziet met name de jonge kin-
deren in de buurt van veilige speelruimte. In deze buurt zijn verder geen voorzieningen. In 
de 44 jaar dat deze buurt bestaat is er altijd intensief en dankbaar gebruik gemaakt van 
het speelveldje. Nu heeft de gemeente gemeend, naar ik aanneem ingegeven door de 
noodzaak te bezuinigen op het onderhoud en ondanks het reeds gestarte buurtoverleg 
over dat groen, een groenstrook van 4 meter breed en zo’n 25 meter lang, geen snipper! en 
zoals gezegd heel gezichtsbepalend, te mogen verkopen aan de eigenaren van een aan-
grenzend pand. Het belang van de hele buurt, is kennelijk totaal verwaarloosbaar. Im-
mers, het belang van laatstgenoemden levert geen geld op. Het belang van de kinderen 
en hun behoefte aan speelruimte telt al helemaal niet mee, want levert ook geen geld op. 
Het belang van de bewoners van de Frederikstraat levert de gemeente wel geld op.
Het is hypocriet en onbehoorlijk om ons aller belang, het behoud van het gemeenschap-
pelijk groen, geheel terzijde te schuiven en te gaan voor het makkelijke geld. Waarschijn-
lijk is, dat ons belang totaal niet meegenomen is in de beslissing. We hebben ook geen 
enkele kans gekregen onze stem in deze te laten horen. Wij werden door niemand op de 
hoogte gesteld. Aan ons is niets gevraagd.Het meest stuitende is dat er al een aantal ma-
len een overleg is geweest van de gemeente met een afvaardiging van de buurt en dat 
daarin uitgebreid het groen en het onderhoud daarvan ter sprake is geweest. Er zou niets 
gebeuren zonder overleg met de groencommissie van onze buurtvereniging. Toezeggin-
gen staan notabene zwart op wit.
De gemeente heeft ons voor de gek gehouden, erger nog ons voorgelogen. Niks overleg! 
En het is in ons hoofd niet opgekomen dat dat stuk in aanmerking zou kunnen komen 
voor verkoop. Vraag is of de gemeente ondanks dat men beweert dat het volgens het wet-
boek mag, gerechtigd is op deze manier te handelen.
Op dit moment is de groene strook zomaar op een morgen om 7 uur ’s morgens, een paar 
weken geleden, zonder enige waarschuwing vooraf, met grof geweld door een enorme 
machine, leeggeschept. Het stuk lijkt nu in eigendom van het aangrenzende pand in de 
Frederikstraat en er staat een afschuwelijk hek ter hoogte van 2 m. 20. (Vraag: hoe staat 
deze scheiding gedefinieerd in de wet. In het beleidsplan is sprake van 1 meter)

Weg mooie Sophiastraat. Er is een kwestie geboren. Buurt in rep en roer.

Yolanda de Muijnck, Sophiastraat 8, Nuenen.

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

Ingezonden brieven

Hotel Dracula in OLTM
Spoken, weerwolven, heksen en andere griezels zijn deze maand te zien in het 
Openluchttheater Mariahout. Dan speelt Toneelvereniging Mariahout daar de 
voorstelling ‘Hotel Dracula’. Daarin is Graaf Dracula een bezorgde vader, vooral 
nu zijn dochter Carina 118 jaar is geworden. Het meisje wil de wereld buiten de 
kasteelmuren graag bekijken. Intussen moet hij ook een vijfsterrenhotel draai-
ende houden. Met Carina lijkt alles goed te gaan totdat Bo, een mens met back-
pack en hippe telefoon, verschijnt.
Hotel Dracula in het OLTM op zaterdag 10 september 20.00 uur, zondag 18 sep-
tember 14.30 uur en zaterdag 24 september 20.00 uur.

 

Inloopochtend Kinderopvang 
Kids Society Erica in Gerwen
Kids Society Erica verzorgt in Gerwen zowel dagopvang voor kinderen van 0 tot 
4 jaar als voorschoolse- en buitenschoolse opvang voor kinderen die de basis-
school bezoeken. Wij bieden de kinderen, zowel binnen als buiten, een uitda-
gende en veilige speelplek. Ieder kind wordt gezien en krijgt alle ruimte om 
zichzelf te zijn en uit te groeien tot een unieke persoon met eigen talenten. Bin-
nen brede school Heuvelrijk werken wij samen met de peuterspeelzaal en de 
basisschool. Het kind staat immers bij alle samenwerkingspartners centraal.

Bij de dagopvang in Gerwen worden de 
kinderen opgevangen in de gezellige 
groep ‘De Bijtjes’. Alle medewerkers 
werkzaam bij ‘De Bijtjes’ zijn geschoold 
op het gebied van voor- en vroeg-
schoolse educatie (VVE). Zo geven wij 
de peuters in de groep onder het motto 
‘spelen is leren’ een toegankelijke op-
stap naar de basisschool. De medewer-
kers zijn er om de ontwikkeling en het 
welbevinden van de kinderen te volgen 
en hen verder uit te dagen. Pieter van den Hoogenband op zoek 

naar Vitaalste Bedrijf Noord-Brabant
Wat is Het Vitaalste Bedrijf van Noord-Brabant? Pieter van den Hoogen-
band gaat op zoek naar de ondernemer die het duurzaamst met zijn werk-
nemers omgaat. Ondernemers uit Noord-Brabant kunnen zich nog tot en 
met 16 september inschrijven. De winnaar wordt op 21 oktober bekendge-
maakt. Het Vitaalste Bedrijf van Noord-Brabant strijdt eind dit jaar om de 
titel Vitaalste Bedrijf van Nederland.

Een spectaculair gezicht, afgelopen dinsdagavond. Toen vertrokken twee lucht-
ballonnen vanaf het grasveld van De Luistruik. De wind voerde de passagiers mee 
in noordwestelijke richting. Foto: Angelique van Dijk.

 

Benieuwd hoe een dag bij de kinderop-
vang verloopt? Vrijdag 16 sept. bent u 
van 10.00-12.00 uur van harte welkom 
om, samen met uw kind(eren), een 
kijkje te komen nemen. Er zijn leuke 
activiteiten voor de kinderen en de 
koffie/thee staat natuurlijk voor u 
klaar. Graag tot dan! 

De prijs voor Het Vitaalste Bedrijf van 
Noord-Brabant is voor de ondernemer 
die het best met zijn medewerkers om-
gaat wat het investeren in vitaliteit be-
treft. Van den Hoogenband gaat in elke 
provincie op zoek naar Het Vitaalste 
Bedrijf. De twaalf provinciale winnaars 
nemen het aan het einde van het jaar op 
tegen elkaar in de strijd om de titel Het 
Vitaalste Bedrijf van Nederland. De 

winnaar daarvan wordt op 16 novem-
ber tijdens de Week van de Onderne-
mer in Amsterdam bekendgemaakt.
“Bij vitaliteit denken we vaak aan spor-
ten en fruit eten”, licht Van den Hoogen-
band toe. “Maar vitaliteit op de werk-
vloer gaat veel verder dan dat. Het gaat 
om de juiste houding als je achter een 
bureau zit, het verminderen van stress, 
maar ook over goed slapen. Een werk-
gever speelt daarbij een belangrijke rol. 
Werknemers die lekkerder in hun vel 
zitten, hebben meer plezier in hun 
werk, presteren beter en zijn langer in-
zetbaar. Kortom: ze zijn duurzaam in-
zetbaar. Werkgevers die hiervoor open-
staan, zijn succesvollere ondernemers." 

Ondernemers uit Noord-Brabant kun-
nen zich nog tot en met 16 september 
inschrijven voor de verkiezing van Het 
Vitaalste Bedrijf via www.vitaalstebe-
drijf.nl. Deelnemers worden beoor-
deeld op hun visie op gezondheid en 
vitaliteit in hun bedrijf, waarbij onder 
meer bedrijfscultuur, leiderschap en 
betrokkenheid van de werknemers be-
langrijke punten zijn.
De jury van Het Vitaalste Bedrijf van 
Nederland bestaat behalve uit Van den 
Hoogenband uit professor Erik Scher-
der, Jean-Paul van Haarlem (bestuurs-
voorzitter ONVZ Zorgverzekeraar) en 
Leendert-Jan Visser (directeur MKB-
Nederland).
De zoektocht naar Het Vitaalste Be-
drijf van Nederland is een initiatief van 
MKB-Nederland en ONVZ Zorgver-
zekeraar. De prijs wordt voor het vier-
de achtereenvolgende jaar uitgereikt. 



ONTDEK DÉ
ZOMERSE

OPLOSSING! 
custom made slipper

EXCLUSIEF VERKRIJGBAAR BIJ UW ERKENDE VOETSPECIALIST,
JANNIE VAN DEN NIEUWENHOF, www.podotherapienuenen.nl  |  040-2843537

•  VOLLEDIG OP MAAT 
GEMAAKTE SLIPPERS

•  THERAPEUTISCHE 
ONDERSTEUNING

•  100% OP MAAT GEMAAKT  
3D VOETBED

•   BEKIJK ALLE KLEUREN  
EN MODELLEN OP 
FITSYOURFEET.NL

Kom naar 
de feestelijke
open dag op
17 september
Podotherapie Jannie van den Nieuwenhof bestaat alweer 
20 jaar! Dat gaan we onder het genot van een hapje en 
drankje vieren met een feestelijke open dag op  
17 september 2016. U bent van harte welkom tussen 10.00 
en 17.00 uur aan de Opwettenseweg 79b in Nuenen. Voor de 
kleintjes is er een knutselhoek aanwezig. Kom gezellig langs, 
voor de eerste 100 bezoekers staat een goodiebag klaar.

“met WensAmbulance Brabant nog een keer het ouderlijk huis zien. Naar familie toe. Of die club 
bezoeken waar U altijd zo graag kwam. Het lijken wensen die heel eenvoudig te vervullen zijn. 
Maar voor mensen die niet lang meer te leven hebben, is dat echt niet altijd vanzelfsprekend. 
Omdat ze aan bed gekluisterd zijn bijvoorbeeld – en zittend vervoer niet meer mogelijk is. 
Gelukkig is er WensAmbulance Brabant. Bemand door professionele vrijwilligers en uitgerust met 
comfortabele brandcards, brengen wij terminale zieken nog een keer naar hun favoriete plaats”

Een Cadeau geeft me een goed gevoel, 
maar deze keer enkel een gift voor het 
goede doel de WensAmbulance!! 

www.podotherapienuenen.nl
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Gemeentehuizen van Nuenen 
centraal tijdens     
Open Monumentendag 2016
Op Open Monumentendag leert jong en oud van alles over de geschiedenis 
en heemkunde van Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Dit jaar heeft heem-
kundekring De Drijehornick gekozen om de gemeentehuizen in Nuenen 
centraal te stellen. Een korte wandeling brengt u langs de huidige of vroe-
gere gemeentehuizen. Omdat een gemeentehuis symbool staat voor het 
lokale bestuur sluit dat mooi aan bij het landelijke OMD-thema: 'Iconen en 
Symbolen'. De Open Monumentendag wordt gehouden op zondag 11 sep-
tember van 13.00 tot 17.00 uur.

____________________________________

Voor de mooist 
uitgedoste figuur 
looft de organisatie een 
kleine verrassing uit!
____________________________________

Het huidige gemeentehuis houdt let-
terlijk open huis in De Villa. Dat is het 
monumentale gebouw aan de Papen-
voort dat als woonhuis voor Baron van 
Hardenbroek van de Kleine Lindt in 
1930 werd gebouwd. Zelden krijgt u de 
gelegenheid daar zomaar binnen te kij-
ken. Wist u dat er van alles te beleven 
en te zien is? Ooit op de zolder van de 
Villa geweest? Wel eens het glas-in-
lood kunstwerk van Hugo Brouwer be-
wonderd? Wilde u altijd al eens "een 
blik werpen" in de voormalige raadzaal 
nu de vergaderkamer van burgemees-
ter en wethouders, de burgemeesters-
kamer of het kantoor van een wethou-
der... Dit is uw kans.

U kent natuurlijk het Vincentre, maar 
wist u dat het ook ruim 80 jaar ons 
gemeentehuis was? Hoe zag het er 
daar vroeger uit en hoe werkte het lo-
kale bestuur? Alleen de begane grond 
van het oude gemeentehuis, de kof-
fiecorner en winkel van het Vincen-
tre zijn vrij toegankelijk. Deze dag is 
dé gelegenheid weer eens een bezoek 
te brengen aan het museum, want tij-
dens deze open monumentendag 
kunt u het Vincentre bezoeken met 
50% korting.
 
De wandeling voert ook langs het ‘Ou-
de Raadhuisje van Nuenen-Gerwen’ 
uit 1734 in de Beekstraat. Ooit verloor 
men hier het verstand... na wat borrels 
in het café dat er ooit in was.

Er is van alles uit de stoffige archieven, 
kasten en zolders gehaald om u te to-
nen tijdens de Open Monumentendag 
in Nuenen. U vindt informatie per lo-
catie en in het Heemhuis van De Drije-
hornick, Papenvoort 15A, is ook een 
kleine tentoonstelling ingericht, waar-
in naast de gemeentehuizen in Nuenen 
ook aandacht is voor het raadhuis van 
de voormalige gemeente Nederwet-
ten. In het Heemhuis start ook de wan-
deling en hier is het boekje over de ge-
meentehuizen te verkrijgen.

U beleeft deze monumentendag intens 
als u daar in stijl verkleed naar toe gaat. 
Voor de mooist uitgedoste Schout, 
Schepen, Dorpsomroeper, Koddebeier, 
Landjonker, Borgemeester, Architect 
of ander historisch figuur looft de or-
ganisatie een kleine verrassing uit!

Vier gemeentehuizen in beeld: van boven naar beneden de villa aan de Papenvoort, het 
raadhuis aan de Berg nu Vincentre, het raadhuisje van Nuenen-Gerwen aan de Beekstraat 
en het raadhuisje van de vroegere gemeente Nederwetten…

De officiële opening vindt op 11 sep-
tember bij het Heemhuis plaats om 
13.00 uur door wethouder Martien 
Jansen (nadat hij wel eerst zijn werk-
kamer netjes heeft opgeruimd...)

Tot zondag 11 september.

Voor dansles naar Dansschool 
Hellendoorn in Nuenen
In september start Dansschool Hellendoorn weer met open lessen bij Café 
zaal René te Nuenen aan de Parkstraat voor jong en oud. 

3 generaties van dansleraren staan ga-
rant voor de nieuwste trends, maar na-
tuurlijk ook voor de traditionele dan-
sen, waarbij een gezellig avondje uit 
centraal staat! Of het nu gaat om Stijl-
dansen, Salsa, Rock and Roll, Hustle, 
Swingsolution, Breakdance, Hip hop, 
Streetdance, of Zumba, voor ieder wat wils.
De lessen worden verzorgd in: Hel-
mond: Mierlo-hout, Mierlo, Nuenen 
en in Someren met een eigen dans-
school In De Kempen zijn er opleidin-
gen in Valkenswaard, Bergeijk, Ha-
pert, Bladel, Reusel, Vessem en Lage 
Mierde.
Nieuw is dat er nu ook lessen aan huis 
gegeven worden voor mensen die een 
te druk schema hebben.
Wekelijks zijn er gezellige dansavon-
den om het geleerde in praktijk te bren-
gen of gewoon lekker dansen (ook voor 
niet leden, vraag ons dansboekje aan).
Wil je dansen als sport beoefenen, dat 
kan ook, dansschool Hellendoorn is 
aangesloten bij alle grote wedstrijdbon-
den, zowel voor ballroom en latin als 
streetdance en hip hop. Gezien de vele 
behaalde eerste plaatsen een goede keus.

Ben je verhinderd, je kunt de hele 
maand september nog instromen.
Lessen op alle dagen van de week ook 
in eigen danscentrum te Someren 
Boerenkamplaan 43. Met een Speciale 
club voor mensen met autisme.
NIEUW is swingsolution, en Hustle; 
dansen op een vierkante meter, kroeg-
swing en disco- fox, dansen op de he-
dendaagse muziek, ideaal voor elk 
feestje.
Kunt u al dansen, instromen is bij ons 
geen probleem, wij zoeken een ge-
schikte club. Van beginners tot en met 
topklasse. Diverse niveaus, ook gezel-
ligheidsclubs.

Dansen wanneer het u uitkomt;
Wij verzorgen danslessen op alle da-
gen van de week, waardoor u geen 
dansles hoeft te missen. Bijvoorbeeld 
bij onregelmatige diensten. U zit niet 
vast aan een bepaalde dag, met de gra-
tis inhaal lessen.
Voor singles heeft Dansschool Hellen-
doorn inmiddels een reputatie op het 
gebied van alleengaanden dansclubs.

Buurtfeest verenigingen, Bedrijven, 
Scholen, Vrijgezellenfeesten of andere 
groepen die een leuke workshop willen 
zoals Salsa, Night fever, Rock and Roll, 
Stijldansen, Zumba, etc. kunnen op lo-
catie of in onze dansschool terecht.
Ook privé les of een trouwcursus be-
hoort tot de mogelijkheden, ook bij u 
thuis... 

Voor aanmeldingen en info (lestijden) 
kunt u bellen naar W.Hellendoorn, 06-
55140501 of zie de website voor het 
complete programma:
www.dansschoolhellendoorn.nl

Een van onze wedstrijd dansers Maarten 
en Ashley.

Podotherapie     
Jannie van den Nieuwenhof 
bestaat 20 jaar
Toen Jannie van den Nieuwenhof (43) in haar opleiding eenmaal aan het vak 
van podotherapeut geroken had, wist ze het zeker: “Dit is helemaal mijn 
ding, ik wil niks anders meer!”
 

Lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten

Opwettenseweg 79b
5672 AG Nuenen

T 040 - 284 35 37
jannie@podotherapienuenen.nl
www.podotherapienuenen.nl

visit-jannie-paars.indd   1 293//15   18:03

Inmiddels bestaat de door haar opge-
richte podotherapiepraktijk, die op 15 
juli 1996 werd geopend door oud bur-
gemeester Harrie Terwisse, 20 jaar en 
is haar behandelruimte toegerust met 
de modernste technische systemen en 
apparatuur om persoonlijke schoen-
aanpassingen te doen of om met preci-
sie maatwerk nagelbeugels, (steun)zo-
len en ortheses voor correctie van de 
stand van de tenen te vervaardigen. 
 
Ondanks dat zij solo werkt -wel leidt 
ze geregeld Fontys stagiaires op- heeft 
ze een omvangrijke patiënten kring uit 
de wijde regio. Zo verwacht ze binnen-
kort haar 5000e patiënt te behandelen.
Van baby’s tot honderdjarigen zijn 
kind aan huis bij haar praktijk aan de 
Opwettenseweg. 
 “Mijn opa begon hier zijn klompen-
makerij en nu zit ik hier als podothera-
peut, omdat elke leeftijd scheve tenen, 
loopproblemen of andere klachten ten 
gevolge van manco’s aan het bewe-
gingsapparaat kan ontwikkelen.” 

Allerlei hulpvragen komen langs, van 
een 6 jarig schoolkind dat op de korte 
wandelroute naar school al pijnklach-
ten heeft, tot sporters of diabetici, of 
een senior die je op de been helpt of 
houdt.

“Heel vaak zijn langdurige of ernstige 
klachten te verhelpen met een kortlo-
pende behandeling of een op de per-
soon toegesneden technische aanpas-
sing, dat is zo geweldig aan mijn vak”, 
legt de big-geregistreerde en NVvP (Ne-
derlandse Vereniging van Podothera-
peuten) gecertificeerde vakvrouw en-
thousiast uit.
Na eerst een MBO opleiding dokters-
assistente koos Jannie voor de parame-
dische Fontys HBO opleiding voor po-
dotherapeut en startte direct na haar 
diplomering in 1996, daartoe gestimu-
leerd door haar ouders, een eigen 
praktijkcentrum grenzend aan het ou-
derlijk huis. Haar ouders ondersteu-
nen Jannie nog geregeld met hand- en 
spandiensten. 

Naast Advertentie!!!

De geboren en getogen Nuenense vindt 
het wel een feestje waard en houdt 
daarom Open Dag op zaterdag 17 sep-
tember van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Iedereen die benieuwd is mag de prak-
tijk - en werkruimtes komen bekijken 
aan de Opwettenseweg 79 B te Nuenen.
Een presentje voor haarzelf hoeft niet. 
Als iemand al iets wil geven, geeft Jan-
nie voorkeur aan een kleine vrijwillige 
bijdrage voor het initiatief Wensambu-
lance Brabant, dat ook op de open dag 
zelf aanwezig zal zijn. 

Voor meer info: 
www.podotherapienuenen.nl

Smits Coaching start weer! 
Smits Coaching start weer met een training en groepslessen om mentaal en 
lichamelijk te ontspannen. Zit je vaak in je hoofd omdat je piekert en je zor-
gen maakt of ben je gestrest? Ben je op zoek naar een manier om rust te 
krijgen in je hoofd en je lichaam?

Met de intensieve Training ‘Mindful-
ness ABC+’ van Smits Coaching leer je 
in 8 bijeenkomsten van 2,5 uur om 
makkelijker en vaker uit de automati-
sche gedachtestroom te stappen en 
hoe je jezelf tot rust kunt brengen. 
Maar vooral hoe je hier zelf meer con-
trole over kunt krijgen. Je krijgt inzicht 
in hoe je denkt, voelt en handelt en 
gaat betere keuzes maken voor jezelf. 
De training start eind september.
 
Wil je op een ongedwongen, minder 
intensieve manier leren om jezelf tot 
rust te brengen dan kun je ook inci-
denteel of wekelijks deelnemen aan de 
groepslessen ‘Mindful Ontspannen’ op 
dinsdag- en donderdagavond. 

Tip om alvast thuis te doen
Om uit de automatische piloot te stap-
pen (stand 2) en jezelf zowel mentaal 
als lichamelijk tot rust te brengen 
(stand 1) kun je je aandacht bewust 
richten op bv. je ademhaling, muziek of 
de natuur. Ons brein kan namelijk niet 
in 2 standen tegelijk staan. Maar ook 
door heel bewust je aandacht te richten 
op een dagelijkse handeling zoals ko-
ken, douchen of eten ben je even niet 
bezig in je hoofd. Juist door afgeleid te 
worden en je aandacht steeds weer te-
rug te brengen, oefen je om zelf te stu-
ren waar je met je aandacht bent en 
krijg je daar steeds meer controle over. 
Voor meer informatie kijk op:
 www.smitscoaching.com

Gratis Proeflessen 
in september in 
Het Klooster!
Woensdag: 12.00 uur Aerobics/Body-
gym 55+. 13.00 uur Power Yoga (dyna-
misch, krachtig). 19.00 uur Pilates 
(houding, krachtcentrum, lenig). 21.00 
uur Power Yoga.
Donderdag: 10.00 uur Easy flow Yoga 
(rustig, balans)

Voormalig CAN- docente Anja Ver-
meulen geeft graag meer informatie 
tel. 06-27268751 of email geelagnes@
hotmail.com. Zie ook website www.
anjavermeulenactief.weebly.com

Kom zingen 
bij Kinderkoor 
Nuenen!
Op maandag 12 september begint kin-
derkoor Nuenen weer met de repeti-
ties. De repetitie is van 18.30 uur tot 
19.15 uur in het zaaltje in de Clemens-
kerk te Nuenen (rechterdeur kerk). 
Ben jij tussen de 6 en 14 jaar en hou je 
van zingen? Aarzel dan niet en kom 
met ons meezingen!!

Voor meer informatie stuur een mail-
tje naar Christel de Brouwer: 
musical.ster@hotmail.com.

Met KBO Nuenen 
naar de Weerribben
Ook dit jaar organiseert KBO Nue-
nen een najaarsdagtocht. Dit keer 
naar de Weerribben (Overijssel) en 
wel op donderdag 22 september. De 
bus vertrekt om 08.20 uur in Neder-
wetten (kerk) en om 08.30 uur in 
Nuenen (Klooster).

Vanuit Nuenen vertrekken we naar de 
omgeving van Nijmegen voor een kof-
fiestop. Dan via Kampen en de Noord-
oostpolder naar Ossenzijl voor de 
lunch. Hierna gaan we per boot de 
Weerribben verkennen en tijdens de 
rondvaart vertelt de schipper op inte-
ressante en humoristische wijze over 
het ontstaan van dit gebied. Vervolgens 
een bezoek aan het bezoekerscentrum 
van Staatsbosbeheer. Een expositie en 
videopresentatie geven u uitleg over de 
manier waarop het gebied momenteel 
in stand wordt gehouden.
De terugreis gaat via de Veluwe, waar 
we de dag afsluiten met een heerlijk di-
ner. We verwachten rond 21.00 uur 
weer terug te zijn in Nuenen.

De reissom voor deze dagtocht be-
draagt € 62,50 per persoon. Kaartver-
koop op dinsdag 13 september, van 
13.00-14.00 uur, in Het Klooster.
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Mónica Coronado & Manito
De uit Barcelona afkomstige zangeres Mónica Coronado heeft samen met 
gipsyflamenco gitarist Manito een gepassioneerd concertprogramma met 
Spaanstalige liederen uit Spanje en Zuid Amerika. 

Mónica en Manito stonden op 2 au-
gustus 2015 voor het eerst samen op 
de planken. Het bleek een gouden 
combinatie. Muzikaal vullen ze elkaar 
perfect aan. Mónica voelt zich als een 
vis in het water als Manito haar bege-
leidt. Hij weet met zijn temperament-
volle gitaarspel haar stem naar een ho-
ger plan te tillen. Een live optreden van 
dit tweetal is altijd puur, vol overtui-
ging en emotie. 

Mónica Coronado begeleidt zichzelf 
op gitaar. Met heldere stem zingt zij 
haar verhalen, verzameld en beleefd in 
haar zwervend bestaan als muzikant. 
Haar muziek is golvend, warm, rit-
misch en optimistisch van toon. In 
haar liederen worden onderwerpen als 
liefde, strijd, maar ook onbegrip in een 

warme deken gewikkeld. Muziekstro-
mingen zoals flamenco, jazz, pop en 
latin zijn haar inspiratiebronnen. Meer 
info over deze zangeres is te vinden op 
de site www.monicacoronado.com

Manito bespeelt de Spaanse gitaar met 
grote gedrevenheid. Dit instrument is 
volgens hem een verlengstuk van zijn 
ziel. Hij speelt naar eigen zeggen ‘hoe 
de sterren staan en de wind waait’. Zijn 
vurige spel is intuïtief en rijk aan diver-
se stijlen en invloeden. Zijn naam is 
een directe verwijzing naar de gitaarle-
gende ‘Manitas de Plata’.

Vrijdag 7 oktober in het van Gogh-
kerkje. Aanvang 20.30 uur. Prijs € 10,-. 
Te bestellen: info@manito.biz of Tel: 
06-23259107.

WLG-activiteiten

Schilderworkshop     
en India-reis
WLG start in september een schilder-
workshop die uit drie bijeenkomsten 
bestaat. Aan de hand van een voorstel-
ling uit krant, tijdschrift of fotoboek 
wordt een reeks schets-oefeningen 
uitgevoerd om ‘een vaste hand’ te ont-
wikkelen en om tot een goede compo-
sitie te komen. In het materiaal dat 
voor deelname benodigd is, zal wor-
den voorzien. De kosten zullen wor-
den berekend op het materiaal dat 
wordt gebruikt, rond de € 10,- zal be-

dragen. Aantal deelnemers is maxi-
maal 10. Er wordt vanuit gegaan dat 
deelnemers de intentie hebben 3 keer 
mee te doen op de volgende data: 19, 
26 september en 3 oktober. Aanmel-
den kan tot en met 14 september via 
mail: werkgroepleefbaarheidgerwen@
gmail.com; of tel. 06-41102625.

Verslag van India-reis
WLG organiseert een vervolgbijeen-
komst over een nieuw bezoek aan In-
dia van Hennie en Henk Hommersom. 
Henk en Hennie zijn al jaren betrok-
ken bij diverse projecten en leveren 
daarmee een bijdrage aan het welzijn 
van lokale bevolking. Hennie zal van 
haar reis vertellen en laten zien waar 
het bijeengebrachte geld aan besteed 
is. Inloop in den Heuvel te Gerwen op 
12 september. Open vanaf 13.30 uur, 
aanvang 14.00 uur. Voor vragen bel 06-
41102625 of zie www.digitaal-dorps-
plein-gerwen.nl.

Ik droom van schilderen en   
dan schilder ik mijn droom
Dit citaat van Vincent is op het lijf geschreven van het Atelier Van Gogh. Vo-
rig jaar, na het stoppen van het CAN, had een aantal docenten beeldende 
kunst een droom. Een droom om op eigen initiatief door te gaan met het 
geven van kwaliteitscursussen en -workshops op teken-, schilder- en foto-
grafiegebied. En menig kunstenaar in Nuenen heeft in het verleden les ge-
had van deze docenten. Nu, na het eerste jaar presenteert het Atelier Van 
Gogh haar geschilderde droom in Het Klooster.

Op de expositie is verschillend werk te 
zien. Een mooie groep getekende en 
geschilderde portretten en modellen. 
Inspirerende landschappen, herken-
baar in de omgeving Nuenen en Ne-
derwetten. Figuratieve en niet figura-
tieve werken rondom een thema of on-
derwerp. Veel aandacht voor 
compositie, licht-donker en lijnvoe-
ring. Grappig en verrassend zijn de 
werken van de kinderen die deelne-
men aan de kindercursussen. 
De kwaliteit van de werken is hoog en 
het is te zien dat de exposanten met 
plezier en enthousiasme, begeleid 
door professionele docent-kunste-

naars, hebben gewerkt aan hun teke-
ningen en schilderijen. Het voormalige 
CAN heeft in het Atelier Van Gogh op 
het gebied van beeldende kunst een 
prima opvolger gevonden. De docen-
ten Jacques van Erven, Yolanda de 
Muijnck, Marjo van Meer, Jose Jansen 
en Peter Linnartz starten vanaf 20 sep-
tember weer met hun cursussen. De 
expositie is gratis te bezoeken vanaf 6 
september gedurende de maand sep-
tember, elke maandag tot en met vrij-
dag van 10.00 - 17.00 uur in Het Kloos-
ter. Meer informatie over de cursussen 
die vanaf 20 september beginnen, 
vindt u op www.ateliervangogh.nl 

Foto-prints en 
keramiek in  
Kunstzaal Dommeldal
Op zondag 11 september wordt van 
15.00 uur tot 17.00 uur op feestelijke 
wijze, een nieuwe tentoonstelling 
geopend, in Kunstzaal Dommeldal 
in Mierlo. Twee Brabantse kunste-
naars tonen er dan tot half oktober 
Foto-Prints en Keramische Werken.

Adri van Daal 
Adriaan van Daal (1957) woont in Ge-
mert. Hij genoot z'n creatieve opleidin-
gen aan de Sociale Academie en SKVE 
te Eindhoven. In Kunstzaal Dommel-
dal toont hij nu een selectie uit zijn fo-
tografische serie ‘Verhuld Ontluiken’. 
Tegenstellingen zijn voor hem de drijf-
veer. Tegenstellingen in het algemeen, 
zoals open - gesloten en zwart - wit. 
Ook schijnbare emotionele tegenstel-
lingen tussen en in mensen, zoals haat 
- liefde en pessimisme - optimisme. 

Diny Timmers 
Ook Diny Timmers (1953) woont in 
Gemert. Diny heeft de opleiding Vor-
ming en Ontwikkeling Beeldende 
Kunst afgerond. Zij nam schilderles-
sen bij het Centrum voor Kunstzinnige 
Vorming Uden en volgde keramiekles-
sen bij Thea Blok. Daarnaast gaf zij zelf 
jarenlang handvaardigheid les. 
 
Deze expositie is te bekijken tot 18 ok-
tober. In deze periode is op zaterdag al-
tijd één van de kunstenaars aanwezig. 
Kunstzaal Dommeldal, aan de Dorps-
straat 113 in Mierlo, is gratis toeganke-
lijk; maandag van 14.00-20.00 uur, 
dinsdag t/m vrijdag van 14.00-17.00 
uur en zaterdag van 11.00-14.00 uur. 

Ruilen van diensten
LETS Nuenen, de ruilkring in Nuenen, heeft op zondag 4 september weer de 
jaarlijks LETS-party gehouden. Op deze middag komen de LETS-leden bij 
elkaar om het nieuwe seizoen in te luiden.

Ruilkring?
In Canada werd in 1983 een systeem 
ontwikkeld om onderling diensten te 
ruilen onder de naam LETS (Local Ex-
change Trading System). In Nederland 
zijn momenteel ruim 100 LETS-krin-
gen. Er wordt gebruik gemaakt van een 
fictief betaalmiddel. Ook in Nuenen is 
er dus een actieve LETS-kring.

LETS-Nuenen
In Nuenen is er een actieve LETS-
kring met momenteel ca. 60 leden; het 
is een ruilnetwerk met leden, die on-
derling diensten uitwisselen. Geld 
komt er niet aan te pas. Het idee is heel 
simpel: je doet iets voor een ander, b.v. 
ramen wassen, computerhulp bieden, 
autorijden, tuinieren, koken. Daarmee 
kun je fictieve eenheden verdienen, bij 
de LETS-kring in Nuenen zijn dit @ 
(apenstaartjes). Je kunt met deze @ 
diensten van een LETS-lid 'kopen' of 
deze eenheden verdienen door voor 
een ander iets te doen. LETS-Nuenen 
is geen stichting of vereniging maar 
een groep van geregistreerde leden 

Kennismaken?
Elke maand is er een ontmoetings-
avond om elkaar te leren kennen, om 
onderlinge afspraken te maken en goe-
deren en diensten te ruilen. De eerst-
volgende bijeenkomst is op 22 septem-
ber om 19.30 uur in de Dorpsboerderij 
Weverkeshof, Jonkheer Hugo van Ber-
ckellaan 5, 5671 CH Nuenen.

Wil je contact met LETS-Nuenen? 
Kom op 22 september even kennisma-
ken of bel de voorzitter, Daan Verbaan, 
onder nummer 06-34006156 of stuur 
een mailtje naar info@letsnuenen.nl. 

Lees ook onze website: 
www.letsnuenen.nl

PVGE lezingen 

Symboliek in de 17de eeuwse 
Hollandse schilderkunst 
De lezingen worden gegeven door Erna Charbon, kunsthistorica/docent 
kunstgeschiedenis, en vinden plaats in de Scarabee, Mantelmeeuwlaan 12 
(naast sporthal de Hongerman). Ook niet-leden van de PVGE zijn welkom. 
Het maximum aantal deelnemers is 60 personen per dag. De lezingen zijn 
op maandagen: 10, 17 en 24 oktober 2016 aanvang 14.00 uur en op dinsda-
gen: 11, 18 en 25 oktober 2016 aanvang 14.00 uur. Eindtijd is rond 16.00 uur. 
In de pauze ontvangt u een kopje thee/koffie. 

In de Hollandse schilderkunst van de 
17e eeuw verbergt een ogenschijnlijk 
naturalistisch uiterlijk van een schilde-
rij vaak symboliek. Niet alleen perso-
nen maar ook dieren, planten en voor-
werpen, hebben vaak een tweede bete-
kenis. De kunstenaar die een vrouw 
aan het spinnenwiel afbeeldt, wil daar-
mee de deugd van de huiselijkheid uit-
beelden. En een druiventros bijvoor-
beeld is niet alleen erg smakelijk maar 
is vaak een symbool van kuisheid. De 
jager die een dame een patrijs aanbiedt, 
spreekt zijn tijdgenoten toe over ero-
tiek. En bellenblazende kinderen ver-
wijzen naar de vergankelijkheid, even-
als de vele bloem- en fruitstillevens.

In 3 bijeenkomsten wordt een tip van 
de sluier opgelicht en wellicht zult u 
tijdens museumbezoek vele schilderij-
en met andere ogen bezien. De lezin-
gen worden georganiseerd door de 
PVGE en ook niet-leden zijn hierbij 
welkom.

U kunt zich opgeven door het sturen 
van een e-mail aan pvge.cursus@gmail.
com. In de mail dient u aan te geven of u 
zich inschrijft voor de maandag- of de 
dinsdag-bijeenkomsten. 

Uw aanmelding is definitief na over-
making van € 25,- op bankrekening-
nummer NL75 RABO 01540 83 011.

 

Informatieavond over de bestuurlijke 
toekomst van Nuenen van GroenLinks
Binnenkort besluit de gemeenteraad over de bestuurlijke toekomst van 
Nuenen en GroenLinks Nuenen c.a. wil daarbij een afgewogen standpunt 
innemen. Wij hechten veel waarde aan de mening van de inwoners van Nue-
nen. Maar wij stellen ook de inbreng van de inwoners van onze buurge-
meenten op prijs. 

Het programma voorziet in een com-
binatie van inleidingen en gesprek. De 
inleidingen worden verzorgd door:
Boudewijn Wilmar, fractievoorzitter 
GroenLinks Nuenen. Hij zal ingaan op 
het proces dat geleid heeft tot de twee 
opties waaruit gekozen kan worden: 
een shared service organisatie of her-
indeling/fusie met een kleine of met 
een grote gemeente. 
Daarnaast kan het advies van de Com-
missie Demmers nog nieuwe gezichts-
punten opleveren.
Patricia Brunklaus, fractievoorzitter 
van de GroenLinks fractie in de pro-
vinciale staten van Noord-Brabant. Zij 
zal vanuit haar provinciale invalshoek 
een visie geven op de toekomst van ge-
meentelijke samenwerking.
Paul Smeulders, GroenLinks wethou-

der (financiën, duurzaamheid en grond-
zaken) in Helmond, zal reageren op de 
inbreng van Wilmar en Brunklaus.
Daarna zal er flink ruimte zijn voor ge-
sprek.
U bent welkom op maandagavond 19 
september a.s. om 20.00 uur tot uiter-
lijk 22.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur in 
de Le Pairzaal, Het Klooster in Nue-
nen. Contact en informatie: Boude-
wijn Wilmar, e-mail:  b.wilmar@upc-
mail.nl

 

Kom een kijkje 
nemen bij Latesteyn, 
de verbouwing gaat 
beginnen
14 september is het mogelijk een kijk-
je te nemen op de locatie van het Bijna 
thuis Huis Latesteyn aan de Pastoors-
mast in Nuenen. U kunt dan het pand 
bezichtigen en de tekeningen van de 
aankomende verbouwing bekijken. 
Het ligt in de planning Latesteyn in ja-
nuari 2017 als Bijna Thuis Huis in ge-
bruikt te nemen, een huis waar men-
sen op een waardige manier de laatste 
fase van hun leven kunnen doorbren-
gen, als dit thuis niet meer mogelijk is.

Echter, om de verbouwing te kunnen 
realiseren is nog veel geld nodig! Het 
Bestuur van de Stichting doet dan ook 
een dringend beroep op u een donatie 
aan het Bijna Thuis Huis te doen. Kom 
14 september met eigen ogen zien hoe 
noodzakelijk een Bijna Thuis Huis voor 
Nuenen is en geef! U vindt Latesteyn 
aan de Pastoorsmast 18, naast de voet-
balvereniging RKSV Nuenen.
U kunt uw bijdrage storten op;
Stichting Bijna Thuis Huis NL19 RA-
BO 03027166343. Stichting vrienden 
van het Bijna Thuis Huis Nuenen 
NL66 RABO 03040711072.

Tijdens 
monumentendagen 
smelten kunstenaars 
samen met het decor 
van Atelier Vonk
Laat je tijdens de open monumenten 
dagen overdonderen en onderdom-
pelen in de voormalige klokkengie-
terij Petit & Fritsen in Aarle-Rixtel. 
Het prachtige industriële pand is 
sinds kort een plek waar kunst, cul-
tuur, horeca en passie de arena vult.

Vanaf eind augustus bevolkt een select 
gezelschap van Atelier Nuenen er de 
inspirerende ruimte met meer dan al-
leen schilderijen. Ontdek dat deze 
schilders nog meer in hun mars heb-
ben. Naast schilderijen exposeren ze 
keramiek, beelden, foto’s en boeken.
U bent van harte welkom. De toegang 
is gratis, de koffie staat klaar en de 
kunstenaars zullen aanwezig zijn op: 
zaterdag 10 en zondag 11 september 
van 14 tot 17 uur. Adres: Klokkengie-
tersstraat1, Aarle-Rixtel 
Neem alvast een kijkje op de betref-
fende websites www.ateliervonk.nl 
en www.ateliernuenen.nl 
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www.vdstappen.nl  |  040 284 1550In samenwerking met Yarden

Monique van Heesch-Toirkes 
en Sigrid Hielkema-Tas

uitvaartverzorgsters Geldrop-Mierlo en 
Nuenen c.a. 

ADVERTORIAL

Weet iemand anders ook wat          uw uitvaartwensen zijn?
“Op mijn uitvaart mogen ze dit lied wel draaien.” “Ik wil straks alleen  
maar kleurrijke veldboeketten op mijn kist.” “Mijn as mag worden uitgestrooid 
bij onze pier in Italië.” “Ik wil dat die uitvaartverzorgster straks ook mijn 
uitvaart doet.”

Iedereen kent ze wel. De gedachten 
die zomaar kunnen opkomen tijdens 
een mooie uitvaart. Of bij een mooi 
liedje dat je tot tranen roert. Meestal 
stoppen we deze gedachten daarna 
weer snel weg. Want je eigen uitvaart, 
daar wil je toch helemaal niet over 
nadenken?

Stilstaan bij...
Toch zijn er gelukkig steeds meer 
mensen die hier wel bij stilstaan. Het 
taboe rondom uitvaarten wordt gaan-
deweg dan ook wat minder. Men heeft 
steeds meer specifieke wensen die een 
uitvaart persoonlijk maken. Ook willen 
mensen zeker weten dat hun uitvaart 
precies zo wordt, zoals ze die voor 
ogen hebben. Daarnaast hebben veel 
mensen de wens om nabestaanden 
te ontzorgen door vele vragen na hun 
overlijden te voorkomen. 

‘Mijn uitvaartwensen’
Wilt u uw wensen ook vastleggen 
zodat u zeker weet dat straks duidelijk 
is wat voor uitvaart u wilt? Dat kan in 
ons handige document ‘Mijn uitvaart-
wensen’, dat u gratis kunt downloaden 
op www.vdstappen.nl of aanvragen 
op info@vdstappen.nl en telefonisch 
op nummer 040 284 1550. U kunt 
hierin ook praktische informatie ver-
melden over uw verzekeringspolis, een 
mogelijk donorcodicil of een verklaring 

dat u uw lichaam ter beschikking wilt 
stellen aan de wetenschap.

Goede voorlichting is belangrijk!
Voor een goede keuze is het belang-
rijk dat u weloverwogen beslissingen 
kunt nemen. Dat geeft rust bij u en 
uw nabestaanden. Wij helpen u graag 
daarbij door duidelijke voorlichting 
te geven en met u mee te denken, 
ongeacht of u wel of niet over een 
uitvaartverzekering beschikt. Door 
het document ‘Mijn uitvaartwensen’ 
samen met onze uitvaartverzorger in 
te vullen, weet u zeker dat alles goed 
vastgelegd wordt. Als u vrijblijvend en 
kosteloos met ons van gedachten wilt 
wisselen over de vele mogelijkheden 
en daarbij behorende kosten, maken 
we graag een afspraak met u. U kunt 
ons altijd bereiken op telefoonnummer 
040 284 1550.

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

Dokter Lieveld vertelt...

Acupunctuur: effectief na beroerte
Het gerenommeerde wetenschappelijke instituut Cochrane publiceerde af-
gelopen augustus dat acupunctuur: ‘goede effecten kan hebben op de af-
hankelijkheid en op de neurologische problemen van mensen met een 
beroerte.’ 

Wat is een beroerte?
In Nederland krijgen ieder jaar meer 
dan 45.000 mensen een beroerte. Als 
je een beroerte krijgt, dan gaat er iets 
heel erg fout met de doorstroming 
van het bloed in of naar je hersenen. 
Een ander woord voor beroerte is 
CVA: Cerebro (hersenen) Vasculair 
(aderen) Accident (ongeluk).
 
Een beroerte verdelen we onder in 
een herseninfarct en een hersenbloe-
ding. Bij een herseninfarct wordt de 
bloeddoorstroming in of naar je her-
senen gestremd door bijvoorbeeld 
een propje bloed. Bij een hersenbloe-
ding ontstaat een lek in een bloedvat 
in of naar je hersenen. 

De eerste tekenen van een beroerte 
zijn:
•	 scheeftrekken	van	het	gezicht;
•	 een	verlamd	of	verzwakt	been	of	

arm;
•	 niet	 begrijpen	 wat	 anderen	 zeg-

gen;
•	 onduidelijk	praten;
•	 niets	zien	met	één	oog;
•	 plotselinge	zware	hoofdpijn;
•	 duizeligheid	en	vallen.
 
 
TIA
Bij een TIA is er sprake van een kortdu-
rende afsluiting van een ader in of 
naar de hersenen en dus van uitval 
van lichaamsfuncties. Wel kan een TIA 
een voorbode zijn van een hersenin-
farct. De verschijnselen zijn meestal 
binnen een uur, maar zeker binnen 24 
uur verdwenen.

China
Als je in China een beroerte krijgt, 
komt er in de dagen en weken erna 

dagelijks een arts-acupuncturist aan 
je bed in het ziekenhuis. Deze behan-
delt je dan intensief met acupunctuur. 
In China blijken er veel minder men-
sen te zijn met restverschijnselen na 
een beroerte. Het mooie van acu-
punctuur is, dat het altijd ook naast 
westerse medicatie gegeven kan wor-
den: dat gebeurt dus in China. 

Mijn ervaring
Het is jammer dat we in Nederland nog 
niet zo ver zijn met de integratie van 
acupunctuur in ziekenhuizen en reva-
lidatiecentra. Mijn eigen ervaring is dat 
acupunctuur nog aanzienlijk kan bij-
dragen aan verder herstel. Vaak komen 
mensen in de revalidatiefase, ook van-
uit revalidatiecentra, naar me toe voor 
acupunctuurbehandelingen. Dikwijls 
zien we dan forse verbeteringen. Maar 
ook in de fase na de revalidatie, de 
chronische fase waar verder herstel 
niet meer mogelijk zou zijn, zie ik toch 
vaak mooie vooruitgang ontstaan: in 
motoriek, spraak en denken. 

 50 JAAR getrouwd!
Op 2 september 1966 stapten

Joop Verweij & Heleen Leeuwenburgh
in het huwelijksbootje.

Nu 50 jaar later genieten zij samen nog steeds volop van het leven!
Het huwelijksleven van onze enthousiaste ouders, super opa en oma, heeft zich voor het 

grootste deel in Nuenen afgespeeld. Altijd actief en sociaal betrokken, wat zelfs voor 
beiden een lintje heeft opgeleverd.

Pa, ma, opa, oma VAN HARTE GEFELICITEERD met jullie
GOUDEN huwelijk !!

Liefs Els, Teun en Koosje, Mart-Jan, Carla, Karel en Willem

GMK zoekt muzikanten  
voor project
De komende maanden zullen voor het Gerwens Muziekkorps bijzondere 
maanden worden. Soms moet je als vereniging namelijk oude dingen veran-
deren en nieuwe dingen toevoegen. Dat gaat zeker gebeuren dit jaar!
 
Fietsen voor Muziek
Op de eerste plaats zal het jaarlijkse 
evenement 'Fietsen voor Muziek' niet 
doorgaan. Door het dalende aantal 
fietsers is het niet meer op te brengen 
om de tocht groots te organiseren. Ja-
renlang hebben we ons als vereniging 
met hart en ziel ingezet om deze dag 
tot een hele mooie te maken. Het doet 
dan ook pijn om dit evenement niet 
meer in ons programma te hebben. 
 
Projectmuzikanten 
Gelukkig is er ook goed nieuws! De ko-
mende maanden zal het muziekkorps 
namelijk stevig repeteren voor een bij-
zonder concert op 8 januari 2017. Een 
concert in Weense stijl! Na alle walsjes 
en bijzondere acts wordt het jaar inge-
luid met een borrel. De voorbereidin-
gen zijn in volle gang, er worden 
prachtige jurken uitgezocht, dansers 
zijn de wals aan het oefenen, oliebol-
lenbakkers zijn de GMK-bol aan het 
ontwikkelen en de champagnekurken 
ploppen uit hun flessen tijdens repeti-
ties. 
Denk je nu: Ik speel een muziekinstru-
ment en zou graag meedoen! Dan is dit 
je kans: voor dit Weense Nieuwjaars-
concert zijn we op zoek naar mensen 
die het leuk vinden om op projectbasis 
mee te spelen met het GMK. Vanaf nu 

kun je op woensdagavond repeteren 
en speel je mee met dit mooie thema-
concert. Je moet wel een zeker niveau 
hebben, want de stukken zijn niet alle-
maal even gemakkelijk. Wil je meer in-
formatie? Mail naar info@gerwensmu-
ziekkorps.nl of kom woensdagavond 
vanaf 19.30 uur langs in gemeen-
schapshuis D'n Heuvel in Gerwen. 
Zoek ons ook op Facebook! 
www.facebook.com/gerwensmuziek-
korps

Geslaagde open dag    
HC de Dorpswerkplaats
Afgelopen zondag stonden de deuren van Hobbycentrum de Dorpswerk-
plaats wagenwijd open om te laten zien welke hobbymogelijkheden daar 
worden aangeboden. 

Veel bezoekers waren verbaasd over 
het ruime aanbod. Er was volop inte-
resse voor de conversatiegroepen 
Frans, Engels en Spaans en de activitei-
tengroepen schilderen, aquarelleren 
en tekenen. Waardering was er ook 
voor de ruime mogelijkheden om in de 
hout- en metaalwerkplaats zelf pro-
ducten te maken. De keramiekgroep 
en de hobbygroep toonden een reeks 
creaties die in het Nuenense hobby-
centrum zijn gemaakt. De fototen-
toonstelling met opmerkelijk fraaie fo-
to's oogstte veel waardering. Deze dag 
was meteen ook de start van de nieuwe 
groep ‘'grafische technieken’.

Belangstellenden kregen afgelopen 
weekend binnen en buiten het gebouw 
een goed beeld van wat een hobby kan 
betekenen als je deelnemer wordt. Sa-

men creatief bezig zijn betekent hier 
ook dat je deel uitmaakt van een vrien-
denkring.
Tijdens de open dag schreven een aan-
tal geïnteresseerde bezoekers zich met-
een in als deelnemer. Anderen kozen 
voor de mogelijkheid om eerst op proef 

een paar bijeenkomsten mee te maken. 
Die mogelijkheid is er overigens nog 
steeds, het hele jaar door. Gewoon bin-
nenlopen tijdens een activiteit kan al-
tijd, u bent van harte welkom! 

Deelnemen kost € 100 per jaar, een be-
scheiden bedrag waar je als deelnemer 
veel voor terug krijgt. 
Wie zijn (of haar) hobby wil delen met 
anderen, die krijgt bij Hobbycentrum 
de Dorpswerkplaats de ruimte! 

Het dag-/weekoverzicht met alle acti-
viteiten is te vinden op website www.
dorpswerkplaatsnuenen.nl 

Tijdens BrabantNacht 
is Vincentre exclusief 
open
Brabant ontdekken tijdens de magie 
van de nacht. Dat is BrabantNacht, 
een uniek evenement op 17 septem-
ber. Acht topattracties in Brabant 
openen dan exclusief hun deuren tij-
dens de meest mysterieuze en span-
nende uren van de dag. Met dit eve-
nement laten deze topattracties zien 
dat Brabant het hele jaar door veel 
te bieden heeft voor een meerdaags 
verblijf. Van Gogh Village Nuenen is 
een van deze acht topattracties.

BrabantNacht is een initiatief van Vi-
sitBrabant in samenwerking met de Ef-
teling, Safaripark de Beekse Bergen, 
Van Gogh Brabant, ’s-Hertogenbosch, 
Tilburg, Breda, Eindhoven en de Bies-
bosch. BrabantNacht biedt bijzondere 
arrangementen op deze unieke loca-
ties met steeds weer de gelegenheid 
om te blijven slapen.

Museumnacht Vincentre
Van Gogh Village Nuenen biedt zelfs 
arrangementen aan. Speciaal voor de 
bezoekers uit Nuenen en omgeving is 
er het arrangement Museumnacht 
Vincentre. In museum Vincentre leert 
u Van Gogh beter kennen. Als mens, 
maar zeker ook als kunstenaar. Hij ver-
telt over de boeren en wevers in Nue-
nen. Op hun beurt hebben deze boeren 
en wevers ook de nodige verhalen en 
nieuwtjes over deze kunstenaar. Ver-
volgens gaat u met een gids naar buiten 
en loopt langs diverse locaties, die aan 
Van Gogh herinneren of door hem ge-
schilderd zijn. Na de wandeltocht komt 
u in het Van Goghkerkje, waar Vin-
cents vader dominee was. In het kerkje 
treedt speciaal voor deze Muse-
umnacht de beroemde actrice Bruni 
Heinke op. Zij brengt de monoloog 
‘Margot Begemann, Vincents liefje’, het 
dramatische verhaal over de liefde tus-
sen Vincent en Margot. Tenslotte gaat 
u terug naar het Vincentre en staan er 
nog een drankje en borrelhapje voor u 
klaar. Gedurende de avond wordt voor 
muziek gezorgd. De Museumnacht 
duurt van 19.30 tot 23.00 uur. De prijs 
is € 21,50 per persoon, te boeken via 
www.visitbrabant.com 
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   VACATUREBANK VRIJWILLIGERS week 36
INSTELLING OMSCHRIJVING BENODIGDE TIJD / MEER INFO  ________________________________________________________________________________________________________________________
St. Vrijwillige Thuiszorg vrijw. voor aanwezigheidshulp en praktische ondersteuning aan mantelzorgers i.o. 1 à 2 dagdelen p. wk.________________________________________________________________________________________________________________________
De Akkers & Jo van Dijkhof  diverse vrijwilligers gevraagd voor activiteiten voor en met senioren archipelzorggroep.nl/vrijwilligerswerk
 o.a. vrijwillige chauffeurs (km-vergoeding) ________________________________________________________________________________________________________________________
St. Walburg tuinen  tuinmannen/tuinvrouwen gevraagd voor het vrijwilligersteam v.d. Walburg-tuinen.  diverse tijden mogelijk, afh. v. seizoen________________________________________________________________________________________________________________________
Vluchtelingenwerk - LEVgroep Maatschappelijke begeleiders gevraagd ter ondersteuning v.d. vluchtelingen in overleg
 Tevens handige klussenman gevraagd________________________________________________________________________________________________________________________
St. Dorpswerkplaats Nuenen Bestuurslid PR. Tijd: in overleg ca. 1 dag/wk  info: www.dorpswerkplaatsnuenen.nl________________________________________________________________________________________________________________________
Dorpsboerderij Weverkeshof gastheer/gastvrouw voor de ontvangstruimte op zaterdag en/of zondag en inval per dagdeel ca. 3,5 u. in overleg
 tuinmedewerk(st)ers voor de groenten- en bloementuin in overleg
 begeleiding voor kinderfeestjes (3-7 jr)  in overleg een middag (op afroep)
 bestuurslid (portefeuille in overleg samen te stellen)________________________________________________________________________________________________________________________
Lokale Omroep Nuenen gevraagd: penningmeester, redacteuren en video-cameramensen  tijden in overleg
 medew. huish. dienst studioruimte (o.a. schoonm., onderh., bestellingen) 1-2 x p. wk een ochtend in overleg
 PR/marketing medewerker (met kennis hiervan) In overleg________________________________________________________________________________________________________________________
St. Kinderspeelzalen Nuenen bestuursleden gevraagd. Affiniteit met peuterspeelzaalwerk in overleg. Schoolvakanties vrij________________________________________________________________________________________________________________________
Lunetzorg maatjes gevraagd voor cliënten in Nuenen om gezellige activiteiten te ondernemen tijden zelf in te vullen i.o.m. cliënt________________________________________________________________________________________________________________________
Werkgroep Missie Ontwikkeling secretaris gevraagd voor de werkgroep + werkgroepleden en projectvrijwilligers tijden in overleg
en Vrede________________________________________________________________________________________________________________________
Toneelvereniging de Lindespelers een bestuursvoorzitter gevraagd. Gem. tijdsinvestering: 2 u. per week www.lindespelers.nl  ________________________________________________________________________________________________________________________
Heilig Kruis Gilde een instructeur bazuinblazen (repetitieavond dinsdag 19.30-20.30 u.) reacties: info@heiligkruisgilde.nl ________________________________________________________________________________________________________________________
St. Meedoen Nuenen vrijwilligers gevraagd voor het organiseren van workshops voor kinderen/jongeren 1x p. mnd, ca 3 u. 
 met een beperking Meer info: www.meedoennuenen.nl ________________________________________________________________________________________________________________________
St. Intocht Sinterklaas Nuenen vrijwilligers gevraagd voor de organisatie van de intocht  www.sinterklaasnuenen.nl 
 vrijwilligers gevraagd voor hulp tijdens de intocht (12 en 13 nov.)________________________________________________________________________________________________________________________
Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het CMD - LEVgroep op Berg 22 in Nuenen (op werkdagen geopend van 8.30 - 12.30 
uur of volgens afspraak. Tel. 040-2831675). U kunt ook de digitale vacaturebank bezoeken op: www.levgroep.nl. Nieuwe vacatures kunt u aanleveren via ismene.borger@levgroep.nl 

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.

Rond de Linde

Vanaf ontwerp tot en met 
verspreiding van uw folders! 

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

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.

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.

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.

Gevraagd voor 20 uur per week een:

Tandartsassistente
Ervaring is een voordeel maar niet noodzakelijk.

Mocht je geïnteresseerd zijn, stuur dan je CV naar:

F. Lauwers | Tandarts
Bart de Ligtstraat 15, 5671 DG  Nuenen

of per e-mail: ft@onsnet.nu
Voor vragen kunt u bellen naar: 040-2831318

Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

uw WONINGINRICHTERMaandag t/m zaterdag geopend

Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur

Iedereen is uniek. Daarom heeft 
Auping een brede eigen collectie, 
passend binnen elk interieur. 

Dus wat je ook zoekt, er is altijd 
een nieuw zomerdekbed of 
kussen, dekbedovertrek, frisse 
matras of compleet bed dat 
perfect bij jou past. 

Combineer jouw unieke stijl met 
persoonlijk slaapcomfort en 
profiteer ook nog eens van 15% 
voordeel op het assortiment. 

Kom snel naar onze winkel en 
geniet van jouw voordeel in stijl.

Actie laatste week

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

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

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

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

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

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

HONDENUITLAAT-
SERVICE “de Snuffelende 
Snuit” Bij ons kan uw hond 
lekker uitdollen met soort-
genoten, maar rustig rond-
snuffelen mag natuurlijk 
ook! Op omheind terrein. 
Voor info: 040-2839549.

Mindfulyoga
GRATIS PROEFLES
dinsdag 19.30 uur 

in Nuenen

Info
Anita Oostenbrink
040 - 283 78 44
06 - 49 07 32 37
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 ACTIVITEITENAGENDA

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

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 zondag 11 september
Nuenense kampioenschappen 

tennispark van TV de Lissevoort

t/m september
Bezichtiging Van Goghkerkje 

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

t/m 30 september
10.00-17.00 uur Expositie 

Atelier Van Gogh 
Het Klooster

Elke 1e zaterdag van de maand
‘Bruisende Zaterdag’

Winkelhart van Nuenen
Centrum

t/m 10 september 
Collecte kankerbestrijding

Donderdag 8 september
10.00-14.00 uur De workshop ‘elfjes schrijven’. 

19.00-22.00 uur. Film ‘Cow Spricay’
 Lunchroom Bio-Lekkers, Parkstraat 3F Nuenen

Donderdag 8 september
17.30 uur Spelen en bewegen
Dorpsboerderij Weverkeshof

 Vrijdag 9 september
19.30 uur CD Presentatie Sieneke 

Met optredens van o.a.:
Marianne Weber, John de Bever

De Collse Hoeve

Zaterdag 10 september
20.00 uur Hotel Dracula

in het Openluchttheater Mariahout

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

Zondag 11 september
14.30-16.30 uur Optreden 

‘Vissersvrouwen aan de Kade’
Jo van Dijkhof 

Zondag 11 september
14.00 uur Ierse Sessie

Dorpsboerderij Weverkeshof

Zondag 11 september
14.30 uur Nazomerwandeling IVN Nuenen

14.00 uur Vertrek per fiets vanaf Het Kloos-
ter, Park 1 Nuenen. 14.30 uur Start wande-
ling vanaf Piet Rendersbrug Nederwetten. 

Maandag 12 september
14.00 uur WLG-lezing Reis naar India 

Den Heuvel, Gerwen

Maandag 12 september
18.30 uur Kijk op uw wijk Tweevoren

Verzamelen op pleintje tussen nrs. 69 en 83

Woensdag 14 september
10.00-13.00 uur Kompassie spel: 

Het Goede Leven. 
 Lunchroom Bio-Lekkers, Parkstraat 3F 

Nuenen

Woensdag 14 september
14.00-16.30 uur 2nd Urban Day

 locatie De Dassenburcht. 

Woensdag 14 september
19.00 uur WSV Lichtjesroute (gedeelte) 

vertrek bij Zaal Berkenbosch, 
Opwettenseweg 80 Nuenen

Donderdag 15 september
10.30 uur Cultuur Overdag: Film: 

‘De 100-jarige man die uit het raam klom 
en verdween’
Het Klooster

Donderdag 15 september
19.30-22.00 uur Workshop 

‘gezichtsverzorging’ Dr. Hauschka
Lunchroom Bio-Lekkers, Parkstraat 3F 

Nuenen

Zaterdag 17 september 
10.00-15.00 uur Open Dag SeniorWeb 

Nuenen
Bibliotheek Dommeldal

Jhr. Hugo van Berckellaan 18, Nuenen

Zaterdag 17 september 
19.30 uur Bourgondische Mosselavond 

bij Café Ons Dorp

Zaterdag 17 september 
19.30 tot 23.00 uur Museumnacht Vincentre

Van Gogh Village Nuenen

18 t/m 24 september
Nierstichting collecte

14 september
Kom een kijkje nemen bij 

‘Bijna thuis Huis Latesteyn’
 aan de Pastoorsmast, naast RKSV Nuenen

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.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 10 september 18.30 uur: vie-
ring, abdijviering met volkszang, voor-
gangers pastor J. Vossenaar en pasto-
raal werker P. Peters. 
Zondag 11 september 09.30 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorgangers pas-
tor J. Vossenaar en pastoraal werker P. 
Peters. 
 
Misintenties
Zaterdag 10 september 18.30 uur: An-
toon de Groof en Riky de Groof-Joos-
ten; Drieka van de Tillaart en familie; 
overleden familie van Keulen.
Zondag 11 september 09.30 uur: alle 
overledenen van de familie IJzermans-
van den Eijnden; Joop Sterenborg; 
Frans Thijssen; Marie Odiel Aarts Le 
Neubauer; Jac Hamers (vanwege ver-
jaardag); Tinus Lijten en Francien Lij-
ten-de Brouwer.

Mededelingen:
In onze parochie zijn overleden Jo Lagar-
de-Berkelaar, Vincent van Goghstraat 
207, en Lies Peeters, Pieter Dekkerstraat 
84. Wij wensen de families en vrienden 

Ziekendag 
Parochie   
H. Kruis  
Nederland viert op zaterdag 10 sep-
tember Nationale Ziekendag. Daar 
zorgt De Zonnebloem voor. Wij wil-
len ons als parochie graag daarbij 
aansluiten om zo zorg en aandacht 
te geven aan onze naasten, vrien-
den en bekenden die ziek zijn.

Daartoe hebben we in de vieringen van 
aanstaand weekeinde enkele elemen-
ten in de liturgie ingevoegd om het bij-
zondere karakter te accentueren.
Denkend aan het jaarthema ‘Deel je le-
ven’ is dit thema een uitnodiging en te-
vens een aansporing om ons leven, uw 
leven, te delen met mensen, bekenden 
en onbekenden, die met ziekte kam-
pen. In die viering willen we meer dan 
gewoonlijk aan hen denken en voor 
hen bidden en onze bekommernis met 
hen delen. Wij willen hen onze beste 
zegen toewensen.
Wij willen graag vaker en meer zieken 
en ouderen bezoeken. Echter, de capa-
citeit van de bezoekgroep (in Nuenen) 
laat dat niet toe. Het moge duidelijk 
zijn dat we op zoek zijn naar hulp. In-
dien u door de week tijd overhoudt om 
mee te kunnen helpen, bel dan tel.nr. 
283 1210. Daar helpen ze u verder.

veel troost en sterkte bij het verwerken 
van dit verlies.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 11 september 09.30 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorgangers werk-
groepleden.

Misintenties
Maria Sleegers; Driek en Mieke van 
Stiphout-Bekkers.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 11 september 11.00 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorgangers leden 
van de werkgroep. 

Misintenties
Gerard Donkers; Diny Geraets-Zwe-
gers; Huub van den Oever; Piet van de 
Water, vanwege verjaardag; Overleden 
fam. Piet v.d. Hurk-Hoeks; Jos v.d. Rijt, 
vanwege verjaardag en sterfdag.

Mededeling
De opbrengst van de extra collecte 
voor de MIVA op zondag 28 augustus 
heeft € 111,45 opgeleverd. Met dank 
aan de gevers. 

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Op zondag 11 september is er geen 
dienst in De Regenboog. We hebben 
dan de startzondag van het nieuwe sei-
zoen. Die vindt plaats in de tuin van de 
fam. v.d. Grinten aan Boord 37, maar 
bij slecht weer in De Regenboog. De 

dienst begint om 10.00 uur. We collec-
teren voor het Educatiefonds Vluchte-
lingen in Nuenen. 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 decreet 
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 8 september. 17.30 uur H. 
Lof; 18.30 uur H. Mis, Geboorte van 
de H. Maagd Maria; gedachtenis van 
H. Hadrianus, martelaar. 
Vrijdag 9 september. 07.15 uur H. Mis, 
gedachtenis van H. Gorgonius, marte-
laar. 
Zaterdag 10 september. 10.30 uur H. 
Mis, H. Nicolaas van Tolentino, belij-
der. Bijeenkomst Derde Orde / Bede-
vaart.
Zondag 11 september. Zeventiende 
zondag na Pinksteren. 10.30 uur ge-
zongen Hoogmis. 
Maandag 12 september. 18.30 uur H. 
Mis, Feest van de H. Naam van Maria. 
Dinsdag 13 sept.. 18.30 uur H. Mis. 
Woensdag 14 september. 07.15 uur H. 
Mis, Kruisverheffing. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw staat 
op www.kerkenindepeel.nl. Bekijk Ker-
ken in Peelland ook op Facebook ('Ker-
ken in Peelland') en op YouTube ('Ker-
ken in Peelland Gerwen WMV').

Hij was het leven nog niet moe 
maar zijn lichaam was er wel aan toe. 

 

Bedroefd, maar ook dankbaar dat hem verdere pijn is bespaard,  
geven wij u kennis dat van ons is heengegaan mijn lieve man,  

ons pap, opa en overgrootopa 

 

Cor Verhagen 
echtgenoot van  

Riek Verhagen-van Bommel 
 

* Son en Breugel, 10 mei 1934                  † Geldrop, 5 september 2016 

 

 

  

 Riek  

 Gerty  
  Han en Kristel, Gus 
  Mart en Remy 
  Riene 
  Kees 

 Rietje en Henk 
   Marlou 
  Lynn 
  Daan 

 

 

 

 

Nieuw Ervensestraat 6 
5674 NS Nederwetten 

Cor is thuis, waar u persoonlijk afscheid van hem kunt nemen op  
donderdag 8 september tussen 14.30 en 16.30 uur. 

De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 10 september om 10.30 uur  
in de Sint Lambertuskerk, Hoekstraat 46 te Nederwetten. Aansluitend 
begeleiden we hem naar zijn laatste rustplaats op het parochiekerkhof. 
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Iedereen die zich betrokken voelt is welkom 

Taizé vesper in het    
Van Gogh Kerkje
Afgelopen zondag was de eerste vesper van het seizoen. Het was een fijne 
avond, fijne pianoklanken verwelkomden de bezoekers. Heerlijk om de zon-
dag af te sluiten, in de rustige ambiance van het kerkje van Van Gogh. 

Na het geluid van het klokkenspel van 
de Taizé werd de kaars aangestoken, een 
moment van begroeting zonder woor-
den, een warm welkom aan alle aanwe-
zigen. Afwisselend werden verschillen-
de Taizé liederen gezongen, teksten uit 
de bijbel gelezen en momenten van stil-
te gedeeld. De snelheid van het dagelijk-
se leven is er dan helemaal uit en je 

komt weer tot je eigen gedachten. 
Het thema van de viering was ‘een nieu-
we start!’ Natuurlijk is het fijn om weer 
opnieuw te beginnen, juist ook dat te er-
varen bij het nieuwe seizoen. Na de va-
kantie is dat natuurlijk een ‘open deur’, 
want na de vakantie begint alles weer op-
nieuw. Denk maar aan de scholen, de 
theaterseizoenen, de sportcompetitie..... 

En voor jezelf, begin je ook weer met 
nieuwe energie aan ‘nieuwe dingen’?
Tijdens de vesper geef je jezelf in ieder 
geval de gelegenheid om jouw gedach-
ten te laten landen. Door het samen-
zijn met anderen voel je een bepaalde 
verbondenheid. Alles zonder woor-
den, alles met muziek, alles met tek-
sten om over na te denken. Heerlijk 
om op zo’n een manier een nieuwe 
week te beginnen in de rustige am-
biance van het kerkje van Van Gogh. 
De volgende vesper is op zondag 2 ok-
tober om 19.30 uur.

Autosleutels 
verloren
Heeft er iemand autosleutels gevon-
den? Ik ben ze verloren tussen Lieshout 
en Nuenen in de nacht van afgelopen 
vrijdag 2 september op zaterdag 3 sep-
tember. Kenmerken van de sleutelbos 
zijn: groene briefopener en afstandsbe-
diening van de auto. Indien u iets weet 
dan kunt u contact met me opnemen 
via telefoonnummer 06-28498634. 
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SPORTSPORT
Programma
VOETBAL
EMK
RKSV NUENEN
Zaterdag 10 september
WODAN VE1 - Nuenen VE1   .  .  .  . 16 .30
Zondag 11 september
Halsteren - Nuenen 1   .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
Nuenen 2 - Rood Wit V 2   .  .  .  .  .  . 12 .00
Nuenen 3 - SV Valkenswaard 2  12 .00
DBS 2 - Nuenen 4   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Pusphaira 2 - Nuenen 5   .  .  .  .  .  .  . 12 .00
HSE 1 - Nuenen 7   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Nuenen 8 - Tongelre 3   .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
Nieuw Woensel 5 - Nuenen 9   . 10 .00
Nuenen 10 - Geldrop 6   .  .  .  .  .  .  . 10 .00
Nuenen 11 - UNA 12   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
EMK 6 - Nuenen 12   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Maarssen VR1 - Nuenen VR1   .  . 14 .00
HVCH VR1 - Nuenen VR2   .  .  .  .  .  . 11 .00
Nuenen VR3 - Wilh . Boys VR1   .  . 10 .00

Zonnig Open senioren 
dagtoernooi bij TV Wettenseind
Op 25 augustus 2016 organiseerde TV Wettenseind het Open senioren dag-
toernooi voor 50-plussers. Het was ontzettend warm, maar dat hield de en-
thousiaste deelnemers niet tegen. De dag ging van start om 9.30 uur en er 
waren 30 deelnemers. Zij speelden drie keer een uur gemend dubbel tegen 
andere koppels. Ook was er een mooie lunch verzorgd voor alle tennissers. 
Na de lunch werd het laatste uur gespeeld en om 14.30 uur waren alle wed-
strijden afgerond.

Aangezien het een open toernooi was, 
waren er deelnemers van verschillende 
clubs uit de omgeving, zoals Eindho-
ven, Mierlo en Geldrop. De deelne-
mers konden meedoen in drie catego-
rieën, speelsterkte 6, 7 en 8. Na ieder 
uur spelen werden de games geteld en 
het koppel met de meeste games kwam 
als winnaar uit de bus. 

Na het spelen van de wedstrijden was 
het tijd voor een drankje en met deze 
warmte natuurlijk ijsjes voor iedereen. 
Daarna volgde de prijsuitreiking. Hier-

onder het overzicht van de poulewin-
naars per categorie.

Winnaars categorie 6: 
Ad Kersten/ TV Kienehoef & Jannie 
van Wijk/ Doornakkers
Winnaars categorie 7 (twee poules): 
Berry & Gerrie Heerings/ TV Wet-
tenseind.
Adrie Drubers & Nelleke Bekx/Doorn-
akkers
Winnaars categorie 8: 
Cor Guichelaar & Wilma van Berkel/ 
TV Wettenseind 

Een drankje in de schaduw tijdens het open senioren dagtoernooi.

Op stap met WSV Nuenen
Al wandelend door Nuenen en omgeving in groepsverband kan al sinds 
1996. In de huidige vorm bestaat WSV sinds 2007. Behalve de wekelijkse 
conditierondjes organiseert de groep o.a.: de van Goghwandeling 4e zon-
dag van september, een jaarlijkse club dag en …… het wandelweekeind, dit 
jaar voor de 15e keer.

Na 14 mooie weekeinden in de Eifel of 
Sauerland nu in eigen land, gastadres 
hotel ‘Op de Boud’ in Valkenburg, 
Zuid-Limburg.
Vrijdagmiddag om 14.00 uur stonden 
ongeveer 30 personen te trappelen om 
de omliggende Limburgse bergen te be-
stormen. De route, vooraf uitgezet door 
eigen club/bestuursleden voerde ons 
door bosgebieden, langs akkers, wei-
landen, historische plaatsen, restanten 
uit een ver verleden. Na 12 kilometer 
werd het heden hervonden op een ter-
ras, net buiten de bewoonde wereld.
De zaterdag, traditioneel met pick-
nick, liep opnieuw door en over smalle 
paadjes, met in het midden een smalle 
geul met rechte randen, vol keien. Men 
vroeg zich af hoe dat zo gekomen was. 
Dat zou nog blijken. De dag, die verliep 
smetteloos, was niet voor iedereen 
even gemakkelijk. Na afloop in de tuin 
van het hotel, was men meer dan te-
vreden met het doorleefde. 
Schitterende vergezichten, veel keien, 
hier en daar wat gekreun, spierpijn, het 
hoort er allemaal bij.
‘s Avonds tijdens de barbecue kwam er 
onverwacht bezoek: Mien en Trien. 
Het duo had heel wat te vertellen. De 
Nuenense politiek kreeg een compleet 
nieuw jasje aan en de plechtige inzege-
ning werd onder applaus bevestigd. 
Om dit feit te vieren had men een niet 
nader te noemen, beroemd zanger, 
met zakdoek uitgenodigd.
Ook die dag werd het niet echt laat 
want.... Zondagmorgen rond 10.00 uur 
verzamelen voor de laatste wandeling. 

Gestart met een beetje zonneschijn, 
maar het werd snel duidelijk dat het zo 
niet zou blijven. Donkere wolken pak-
ten zich samen en de bliksem en don-
der deed menigeen angstig rondkijken. 
Kletsnat kwamen ze terug en inmid-
dels was ook het hoe en waarom van 
de paden met geultjes, gevuld met kei-
en, duidelijk geworden.
Het hotel was gewaarschuwd en stond 
spontaan een paar kamers en een berg 
schone badlakens ter beschikking zo-
dat iedereen toch droog aan de afslui-
tende lunch kon beginnen.
En dan is het snel voorbij, wat dank-
woorden over en weer, afrekenen, goe-
dendag zeggen, en op weg naar huis.
Marije van Erp, die er voor de15e keer 
bij was.

KBO-  
Bridgedrive
Zowel in 2014 als in 2015 heeft de 
Nuenense KBO-Bridgeclub een 
bridgedrive georganiseerd waar-
van de opbrengst geheel ten goe-
de is gekomen aan de Voedselbank 
Nuenen.

Vanwege het succes wordt dit jaar op 
zaterdag 1 oktober om 13.00 uur een 
bridgedrive gehouden waarvan de op-
brengst wederom ten goede zal komen 
aan de Voedselbank Nuenen.

Ook niet KBO-leden worden van harte 
voor deze drive uitgenodigd. De 
bridgedrive wordt gehouden in de 
KBO-ruimten in Het Klooster Park 
Nuenen. Inschrijving door storting 
van € 15,- per paar op rekening nr.NL-
89RABO0109125878 t.n.v. Nelly van 
Breugel o.v.v. voedselbankdrive.

Voor aanmelding en of nadere infor-
matie: Marij van Dun 040-2834153 
email p.vandun@onsnet.nu.

Timmermans wint zijn eerste 
kwart triathlon in Nuenen
 
De 17-jarige Finn Timmermans uit Arcen nam gisteren in Nuenen voor de 
eerste keer deel aan een kwart triathlon. Met succes, want na 1 kilometer 
zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer hardlopen, wist hij met een 
tijd van 2.02,47 uur al zijn concurrenten ruim achter zich te houden.
 
Regen, hagel, wind en zon. De deelne-
mers aan de Dolphin Triathlon in Nue-
nen kregen het zwaar te verduren. 
“Wat een weer”, was de eerste reactie 
van winnaar Finn Timmermans, die bij 
de finish werd opgevangen door zijn 
moeder. “Het zwemmen en lopen gin-
gen vrij soepel, maar onderweg bij het 
fietsen had ik het wel zwaar. Het ging 
steeds harder waaien. Maar gelukkig 
wist ik het goed vol te houden.”
 
De jonge triatleet won uiteindelijk met 
bijna zeven minuten voorsprong op 
Mike Wijnen uit Eindhoven, terwijl 
Tom van der Sande uit Eindhoven als 
derde eindigde. Annelies van der 
Zwart uit Eindhoven was in 2.27,59 
uur de snelste bij de vrouwen.
 
Finn Timmermans geldt als een groot 
talent in de triathlonwereld en eindig-
de vorige week in Veenendaal nog als 
derde bij het NK sprint triathlon voor 
junioren. In Nuenen stond de VWO-
leerling voor het eerst aan de start van 
een kwart triathlon. “Deze triathlon is 
voor mij vlakbij en ik wilde gewoon 
eens kijken wat ik op dit moment kan 
op een kwart triathlon. Maar ik had 
geen idee dat het zo makkelijk zou 
gaan”, vertelde hij enkele minuten na 
de finish, terwijl hij alweer opvallend 
fris oogde. Timmermans is nuchter als 
hem wordt gevraagd naar zijn ambities 
voor de toekomst. “Ik wil vooral ple-
zier hebben in de sport. Verder heb ik 
nog geen idee. Vooral de afwisseling in 
het trainen spreekt mij erg aan. Dat 
maakt dat ik triathlon zo leuk vind.”
 
De triathlon wordt de laatste jaren 
weer populairder. “Steeds meer men-
sen uit de atletiek en wielersport, die 
op zoek zijn naar een nieuwe uitda-
ging, stappen over op de triathlon”, 

vertelt Robin den Oudsten van Squa-
dra Triathlon. Dit triathlonbedrijf uit 
Eindhoven tekende ook voor de orga-
nisatie van de triathlon in Nuenen, die 
dit jaar voor het eerst sinds 2013 weer 
werd gehouden. Ondanks de slechte 
weersomstandigheden in de ochtend 
kijkt Den Oudsten met een goed ge-
voel terug op het evenement. “Door 
het onweer hebben we de start een half 
uur moeten uitstellen, maar uiteinde-
lijk is alles goed verlopen. In totaal 
hebben ruim 430 mensen deelgeno-
men aan de triathlon. Voor ons als 
Squadra Triathlon is dit bovendien een 
mooie gelegenheid om onze naamsbe-
kendheid te vergroten.”
Squadra Triathlon bestaat uit een Ere-
divisie team van topatleten. Den Oud-
sten: “Wij zijn in 2012 gestart met een 
vriendenteam, maar inmiddels is Squa-
dra Triathlon uitgegroeid tot het beste 
triathlonteam van Nederland. Wij zijn 
op dit moment kampioen in de Neder-
landse eredivisie van de triathlonsport. 
Onze ambitie is dan ook dat in 2020 
minimaal een van onze atleten wordt 
uitgezonden naar de Olympische Spe-
len in Tokio. Daarnaast begeleiden we 
met Squadra Road2tri bedrijventeams 
en individuele werknemers naar 
een    triathlonwedstrijd en willen we 
met Squadra Events meehelpen om de 
Nederlandse triathlonsport naar een 
hoger niveau te tillen.”
 
Volgens Den Oudsten zijn er ook plan-
nen om in de toekomst in Eindhoven 
een grote triathlon te gaan organise-
ren. “Wij zijn op dit moment in ge-
sprek met sportmarketingbureau Tri-
pleDouble om te kijken of het mogelijk 
is om een grote triathlon voor duizen-
den deelnemers te gaan organiseren. 
Het zou mooi zijn als we die plannen 
daadwerkelijk kunnen realiseren.”

Triathlon

Tennis
IVN Laarbeek:     
wandeling in de Mosbulten 
Zondagmorgen 11 september vindt de eerste activiteit van het IVN Laarbeek 
na de vakantie plaats. Er zal dan gewandeld worden bij de Mosbulten. 

Hier lagen ruim 100 jaar geleden twee 
grote vennen, het Haverven en het 
Heikantsven. Op ’n gegeven moment 
is alles ontgonnen, ook al was zelfs in 
die ontginningstijd het gebied onder 
vogelaars bekend vanwege de grutto’s, 
wulpen en in de trektijd kleine steltlo-
pers. Sinds een aantal jaren is een deel 
van de ontginning weer teruggegeven 
aan de natuur. Op de plek van de oude 
vennen zijn weer zeldzame planten te 
voorschijn gekomen. In andere poelen 
in de omgeving vindt men niet de zeld-
zame hogere planten en de kranswie-
ren, die men bij de Mosbulten wel 
vindt. Overigens is de naam Mosbul-
ten verwarrend voor dit laaggelegen 
gebied. Verderop ligt het hooggelegen 
gehucht de Mosbulten. Het natuurge-
bied heeft dus ook die naam gekregen, 
maar vroeger heette het hier dus het 
Haverven en het Heikantsven, en later 
lag er de oude boerderij de Haverhoe-
ve, die er nog steeds ligt. Om het nog 
verwarrender te maken, de straatnaam 
is hier Olen, en hoort bij een uithoek 
van de gemeente Nuenen. Je hebt na-
melijk Breugel’s Olen en Nuenen’s 
Olen. Op deze wandeling is er dus ook 
heemkundig van alles te vertellen, al-
leen al over de naamgeving. Het zal 
van de gids afhangen. Niemand is van 
alle markten thuis. 

De wandeling begint om 10.00 uur en 
zal tot ongeveer 12.00 uur duren. Het 
vertrek is vanaf de parkeerplaats bij de 
Mosbulten. Hier komt men door van-
uit Lieshout de voor fietsers gevaarlij-
ke Sonseweg in te slaan. Ongeveer hal-
verwege de weg van Lieshout naar Son 
komt men bij een bosgebied, waar zich 
een scherpe bocht bevindt. Daarna is 
het de eerste harde weg rechts. Na pre-

cies 500 meter komt men aan de lin-
kerkant bij de parkeerplaats voor de 
Mosbulten. Men kan ook, als men vei-
liger wil fietsen, het fietspad langs het 
Wilhelminakanaal nemen en dan van-
af de Stad van Gerwen richting Mos-
bulten. Een andere mogelijkheid is 
binnendoor via onverharde wegen 
vanuit Mariahout. 
Men wordt wel verzocht om stevige 
schoenen of laarzen aan te trekken, 
want het kan drassig zijn.

Nazomerwandeling IVN Nuenen
Op zondag 11 september organiseert IVN Nuenen een nazomerwandeling 
door de Boktse beemden.

Vertrek per fiets om 14.00 uur vanaf 
Het Klooster, Park 1 Nuenen. Start 
wandeling om 14.30 uur vanaf de Piet 
Rendersbrug bij de oude toren in Ne-
derwetten. Het dragen van waterdicht 

schoeisel, bij voorkeur laarzen en het 
meenemen van een verrekijker wor-
den sterk aangeraden. Voor meer in-
formatie: Paula van Agt, tel. 040-
2844414.

Bridge
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SPORTSPORT
Programma
VOETBAL
EMK
Zaterdag 10 september
EMK VE 1 - RPC VE 1    .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 .30
Zondag 11 september
EMK 1 - Nijnsel/TVE Reclame 1 14 .30
EMK 2 - RKSV Heeze 3    .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
Woenselse Boys 2 - EMK 3    .  .  .  . 12 .00
EMK 4 - UNA 4    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
BES 2 - EMK 5    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .30
EMK 6 - Nuenen 12    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Beerse Boys VR 2 - EMK VR1    .  .  . 10 .00

RKVV NEDERWETTEN:
Zaterdag 10 september
vet: Nederw . - Braakhuizen   .  .  .  . 16 .30
Zondag 11 september
competitie: Nederw . 1 - Irene 1 14 .30
beker: Nederw . 2 - N . Woensel 7 10 .00
N .Woensel 10 - Nederwetten 3 10 .00
Unitas Da1 - Nederwetten Da1 10 .00

RKGSV - Milheezer Boys 0 - 4

Valse start RKGSV
Door Sander van Beek

Afgelopen zondag was het eindelijk weer tijd voor de competitie. Zonder 
Walter v. Kuringen die in de zomerstop te horen kreeg dat zijn kruisband 
kapot was en niet meer mag voetballen. Verder zonder Tim v. Berlo die in de 
voorbereiding zijn voet brak en Menno Vos die zijn kniebanden heeft opge-
rekt. Daartegen over stond het officiële debuut van Nick Schuts (eigen 
jeugd), Sjoerd Timmermans, Thanh Ngugen en Gurkan Yavuz.

De eerste paar minuten was het vooral 
aftasten van elkaars speelstijl. Weinig 
kansen en veelal de bal op het midden-
veld. De eerste kans was er voor Milhee-
zer, een steekbal op hun spits die de bal 
netjes afrondde maar dit wel in buiten-
spel deed. De eerste grote kans ontstond 
voor RKGSV in de 27ste minuut. Een 
diepe bal op Gurkan die de bal niet goed 
bij Lars kreeg waardoor hij het net niet 
wist te vinden. Een minuut later was 
daar een grote kans voor Thanh. Na een 
mooie steekbal van Tom v.d. Berk koos 
Thanh voor het schot maar de bal was 
net te zacht en werd van de doellijn afge-
haald. 3 minuten voor rust kreeg RKGSV 
nog 2 levensgrote kansen. Beide schoten 
op goal, waar afleggen achteraf een be-
tere keuze was geweest. In de laatste mi-
nuut van de eerste helft schoot Milhee-
zer de bal hard naar voren en schoot de 
bal op de paal, de rebound kwam in de 
voeten van een speler van Milheezer 
omdat wij niet met ons mannetje mee 
liepen. Deze kon hierdoor makkelijk de 
0-1 achter Rob v. Hoek schieten.

De 2de helft begon van onze zijde erg 
slap en er werd onnodig balverlies gele-
den. Toch waren de eerste kansen voor 
RKGSV maar de bal wilde er niet in. In 
de 65ste min. kreeg Milheezer een op-
gelegde kans door 1 op 1 richting Rob te 
gaan maar deze pakte de bal uitstekend. 
Vlak hierna wisselde RKGSV binnen 10 
min 3x. Michel Klaassen, Lars de Groot 
en Gurkan verlieten het veld en voor 
hen kwamen Tom Wellens, Klaas v. 
Krieken en Tim v. Gent. RKGSV pro-
beerde de druk op te voeren door ach-
terin 1 op 1 te gaan voetballen maar he-
laas leverde dit niet het gewenste resul-
taat op. Na een foutieve bal achterin 
kon Milheezer door en de 0-2 op het 
scorebord zetten. Dit gebeurde in de 
83ste min. en het verzet brak bij 
RKGSV. Hierna liep de tegenstander 
nog in de laatste minuten uit tot 0-4. 
Een begin van de competitie wat we al-
lemaal anders voor ogen hadden gehad. 
Volgende week uit naar RKPVV en daar 
moeten we laten zien wie we echt zijn 
en wat we echt kunnen.

WaterpoloVoetbal

Laarbeek sportief 
óók bij BCL
Zondag 11 september vindt de sport-
kennismakingsdag Laarbeek Sportief 
plaats. Badminton Club Lieshout zal 
hier ook aan deelnemen. Binnen BCL 
wordt er onderscheid gemaakt tussen 
jeugd (onder ca. 18 jaar) en senioren 
(18 jaar of ouder). Iedere speler kan op 
zijn/haar niveau badmintonnen, zowel 
recreatief als in competitieverband. 
Voor de jeugd wordt een apart pro-
gramma gedraaid dat wekelijks aan-
vangt om 18.30 uur. BCL is aangesloten 
bij de Nederlandse Badminton Bond 
(tegenwoordig Badminton Nederland 
geheten) die een bondscompetitie voor 
de districten organiseert en midweek-
competitie voor degene die wat minder 
intensief willen spelen. BCL heeft haar 
speelavond op woensdag en speelt dan 
in Sporthal De Klumper aan de Papen-
hoef in Lieshout.

Eindhoven/av - EMK  1-1
Door Cor Groenen

In een sfeerloos stadion aan de Aalsterweg begon EMK afgelopen zondag 
aan de eerste wedstrijd van dit seizoen tegen titelkandidaat Eindhoven /av. 

HVV - Nederwetten  2-0
Door Louis Staals

De eerste wedstrijd van de nieuwe competitie moest Nederwetten op be-
zoek bij HVV in Helmond. Tot in de 40e minuut waren er vooral voor HVV de 
nodige kansen maar dankzij goed keeperswerk van de nieuwe Nederwet-
ten-keeper bleef het 0-0. In de 43e minuut kreeg Rik van Lieshout nog een 
uitgelezen kans maar zijn inzet belandde op de paal. 

Z&PV Nuenen Heren 1   
begint met toernooiwinst 
Afgelopen week is het eerste heren waterpoloteam begonnen met de voor-
bereiding van het nieuwe seizoen. De week werd afgesloten met winst van 
een internationaal toernooi in Nijmegen.

De eerste minuten van de wedstrijd 
waren van beide zijden aftastend. 
EMK kreeg een klein kansje middels 
Tom van Elst die een vrije trap van 
Christian Messerschmidt direct rich-
ting doel schoot, maar zag zijn schot 
helaas naast gaan. Eindhoven kwam 
beter in de wedstrijd en wist een aan-
tal kansjes af te dwingen.
In de 31e minuut wist Rick Slaats een 
bal na een afgeslagen EMK aanval te-
rug te veroveren. Hij speelde Tom van 
Elst aan, die met een prachtige lob de 
Eindhoven doelman kansloos liet, en 
EMK op een 0-1 voorsprong bracht. 
In de 39e minuut kreeg Robbie van de 
Ven zelfs de kans om EMK op een 0-2 
voorsprong te brengen, maar hij kon 
net niet voldoende uithalen.
EMK kwam met een voorsprong de 
rust uit, en het was aan Eindhoven om 

te laten zien dat ze de vooraf opgeleg-
de verwachting voor dit seizoen waar 
konden maken. Eindhoven creëerde 
wel kansen en had pech dat het in de 
tweede helft tweemaal de lat trof. 
Maar de EMK verdediging hield ver-
der goed stand, waarbij doelman Cup-
pen zich weer eens van zijn beste kant 
liet zien. EMK had in de eindfase van 
de wedstrijd de kans om 3 punten mee 
naar Nuenen te nemen, maar de coun-
ters waren net niet scherp genoeg. 
Toen Eindhoven alles op alles ging 
spelen werd de druk op het EMK doel 
net te groot en kwam de thuisploeg op 
gelijke hoogte toen een voorzet vanaf 
links bij de 2de paal binnen werd ge-
werkt. Complimenten voor de werk-
lust van het EMK team, waarbij Tom 
van Elst door de EMK supporters als 
Man of the Match werd gekozen. 

Geert-Jan Kemperman en Tom van Elst stormen af op de goal van Eindhoven.

Vorig seizoen was Nuenen de onge-
slagen kampioen in de 1e klasse van 
het district. Dit jaar wordt er gespeeld 
in de 2e klasse van de bond. Dat zal 
een stuk zwaarder gaan worden dan 
afgelopen jaar. Toch zijn ook nu de 
ambities weer hoog en gelukkig is het 
team bij elkaar gebleven; Stefan En-
gels moest stoppen omdat de verdedi-
ging van het land meer van zijn aan-
dacht vraagt maar van PSV kwam de 
ervaren Rick Mathijssen de gelederen 
versterken. Rick is een oude bekende 
van de coaches en spelers en past pri-
ma in het team.
Na slechts een paar trainingen en nog 
zonder Lars van Raaij vanwege een op 
bijzonder tijdstip geplande vakantie, 

kwam Nuenen op het hogere niveau 
onverwacht goed voor de dag. Hoe-
wel de poulewedstrijden op zaterdag 
maar nipt werden gewonnen, verlie-
pen de halve finale en de finale op 
zondag geheel volgens plan. En met 
twee goede overwinningen was de 
eerste prijs van dit seizoen binnen. 
Komende weken zal er hard getraind 
moeten worden om ook dit jaar weer 
mee te spelen in de bovenste regio-
nen. Het belooft in ieder geval veel 
spektakel te worden bij de doorgaans 
druk bezochte thuiswedstrijden in het 
zwembad van de Universiteit. Aan-
staande zondagmiddag staat de eerste 
thuiswedstrijd tegen de Westkust op 
het programma.

Arjan Sleegers (13) is weer een bepalende speler.

Het spel in de 2e helft werd voor het 
publiek een stuk aantrekkelijker om-
dat er van alles gebeurde. Tom Raay-
makers kreeg een grote kans op aan-
geven van Roy Sleegers maar zijn in-
zet werd van de lijn gehaald. Een 
loepzuivere handsbal werd door de 
scheidsrechter niet waargenomen en 
hiermee ontnam hij een zuivere pe-
nalty aan Nederwetten. Een handsbal 
op 30 meter van het doel werd wel ge-
geven en de daaruit voortvloeiende 

vrije trap werd tot ieders verbazing in 
de rechterhoek geschoten door Yous-
sef Hassafan terwijl het leek alsof kee-
per Joosten de bal zo kon oprapen. 
Hierbij zakte de moed volledig in de 
schoenen bij de mannen van Neder-
wetten en de penalty toegekend in de 
blessuretijd was een formaliteit.
Volgende week de 1e thuiswedstrijd 
en dan maar hopen dat Nederwetten 
deze onverdiende nederlaag kan weg-
poetsen met een overwinning.

RKSV Nuenen - Quick 3-1

'En dat is drie'      

 
Nuenen wilde wel maar kwam er maar 
niet uit. Quick zette 'hoog druk' en de 
daardoor veelal lange ballen van kee-
per Danilo Verus waren vaak een prooi 
voor de Haagse verdedigers en mid-
denvelders. Wellicht zorgde de straffe 
wind ook voor de nodige problemen 
aan Nuenense kant. Toch kwam Nue-
nen in de 35e minuut uit het niets op 
1-0. Koen Bots die de laatste weken 
steeds beter op dreef komt, zette Yev 
Marcelli in stelling en zijn rush met 
voorzet was voor Dennis van de Reek 
een koud kunstje 1-0.
 
Helaas, nog geen 5 minuten later maak-
te aanvoerder Max Verkuijl ongelukkig 
hands binnen de 16 meter. Zijn tweede 
gele kaart en dus rood en een penalty 
tegen. De strafschop werd feilloos bin-
nengeschoten door Quick aanvoerder 
Raymond Baten alhoewel Keeper Verus 
er dicht bij zat, ruststand 1-1.
 
Vaak zie je dat een team wat geredu-
ceerd is tot 10 man het de tegenstan-
der heel moeilijk kan maken. Nuenen 
wist exact wat haar te doen stond, 
compact spelen en hopen op een snelle 
counter. Quick dacht door het veld 
'groot' te maken, de tegenstander uit-
eindelijk op de slachtbank te krijgen 
maar dit viel tegen. In de eerste 10 mi-
nuten drong het nog wel aan echter het 
ongeloof bij de ploeg van Quick werd 
groter en groter. Sterker nog, de snelle 
Nuenense spitsen Marcelli en Bangura 
kregen steeds meer ruimte en bezorg-
den de Haagse defensie steeds meer 
werk. In de 70e minuut kwam Jamey 
Raas in de ploeg voor de hardwerken-
de Jorn Sweres. Hierdoor kreeg Nue-
nen nog meer aanvallende impulsen. 
Ondanks een man minder won Nue-
nen nagenoeg ieder duel. Randy The-

nu was een linie naar achteren gescho-
ven en had centraal met Yoeri Sijbers 
zijn zaken prima op orde. De backs 
Angelo Stoove en Koen Bots wonnen 
ieder duel en kwamen zelfs met regel-
maat op. In de 74e minuut onder-
schepte Lars van Stipdonk op het mid-
denveld de bal. Hij zocht Yev Marcelli 
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WOENSDAG 14 SEPTEMBER

14:00 - 16:30 UUR

GRATIS ENTREE

lokatie:  De Dassenburcht  nuenen

Op woensdag 14 september organiseert Outdoor Sport Nuenen de tweede Urban Day in een wat kleinere vorm.
Vrij skaten rondom De Dassenburcht en het Andriesplein en onder begeleiding free running (Commit freerunning) en Bootcamp van (Bas Bootcamp) sporten.

Graag materialen zoals sportkleding en skate materialen zelf meebrengen. Deelname op basis van eigen verantwoordelijkheid.

14 september 2nd Urban Day
Altijd willen Free Runnen, Skaten of Outdoor sport (onder begeleiding)? Kom 
dan naar de 2nd Urban Day! Op woensdag 14 september vanaf 14.00 tot 16.30 
organiseren we een extra Urban Day, locatie De Dassenburcht. De opzet is klein-
schaliger dan de eerste Urban Day, maar desalniettemin bieden we de mogelijk-
heid om kennis te maken met Outdoor Sports, zoals Free Running (beperkte 
deelname), Outdoor Sport met Bas Bootcamp and Sports en skaten rondom 
basisschool De Dassenburcht. Neem zelf materiaal, zoals gymschoenen en skates 
mee. Deelname op basis van eigen verantwoordelijkheid. Zie ook facebook.com\
outdoorsportnuenen voor meer informatie.

in de diepte en zijn voorzet werd door 
invaller Jamey Raas keurig klaar gelegd 
voor Abdul Bangura die de 2-1 binnen 
prikte.
Niet veel later de mooiste aanval van 
de wedstrijd. Wederom Yev Marcelli 
snelde langs zijn directe tegenstander 
en zijn voorzet werd snoeihard binnen 
gewerkt door spits Bangura. 3-1. 
Quick geloofde het wel en ondanks en-
kele wanhoopschoten van afstand was 
de wedstrijd gespeeld. Een wedstrijd 
met twee beelden, een sterk Quick in 
de 1e helft en een dodelijk Nuenen in 
de 2e helft.
 
Een zwaluw maakt nog geen zomer, 
twee ook niet maar drie zorgt toch 
voor heerlijk weer in het Nuenense. 9 
uit 3, een droomstart die voorlopig 
nog geen einde kent. 

Zondag 4 september kwam het 120 jarige Quick uit Den Haag op bezoek. 
Een 'traditionsverein' uit het westen van het land. Meteen vanaf het begin 
van de wedstrijd liet Quick zien dat het een volwassen ploeg heeft met veel 
routine. Nuenen moest dan ook alle zeilen bij zetten zonder dat dit in eerste 
instantie leidde tot grote kansen voor Quick. De snelle aanvallers Tjin-Asjoe 
en Hadui waren regelmatig dreigend maar konden de juiste richting tot het 
doel niet vinden. Het jonge centrale duo van Nuenen had zijn handen vol en 
zowel Max Verkuijl en Joeri Sijbers werden met geel bestraft.
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De kinderen zijn weer naar school
  en als ze thuis komen hebben wij
      alvast iets lekkers voor de harde werkers.
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ELKE MAANDAG BROODDAG

5 BRODEN HALEN 4 BETALEN
in Nuenen

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

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

Spegelt 35 - 5674 CE - NUENEN
Tel. 040-283 21 73 / Fax 040-283 70 09

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

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

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

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

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

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

Wij vragen voor enkele uurtjes per week
Bezorgers voor Rond de Linde: 

wijk Gerwen
Heb je belangstelling of wil je meer weten,
bel dan even 040 - 283 1200 of mail rdel@onsnet.nu

LEUKE BIJVERDIENSTE

PER DIRECT
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