
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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Puzzel mee 
Win een kadobon ter waarde van € 10,- 
van Albert Heijn Parkstraat. Kijk op de 
puzzelpagina in ons weekblad voor 
meer informatie.

Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl

DLHDC 
doneert € 400,- 
aan Club Sam

Schuif eens 
even aan 
tafel bij… 
Wim van Kreij

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand
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Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Geldig t/m:

Quik Service Nuenen
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Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

aanbiedingAIRCOSERVICE€ 43,50

‘Le Petit Bazar’, 
een grote markt 
van kleine 
ondernemers

VERHUISPLANNEN?

Robert Middel is uw man!
040-7111152

www.makelaarsplein.com

Laat Nuenen  
het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het 
nieuws wat u vindt dat 
Nuenen moet weten. 

Plaats GRATIS 
uw redactioneel artikel.

redactie@ronddelinde.nl

29ste editie op zondag 2 oktober

Van Gogh-rit keert terug       
naar café Schafrath

Vanaf 10.00 uur zullen alle deelnemers 
in een defilé een rondje om het Park 
rijden en zich presenteren aan de jury 
voor café Schafrath. Daarmee is de rit 
terug bij waar ze vroeger begon, na ja-
ren voor Het Klooster te hebben ge-
staan. Speaker Cor van der Linden, 
een van de oprichters van de rit, zal de 
aanspanningen introduceren aan het 
publiek. Dit jaar zijn er ook Neder-
landse trekpaarden met authentieke 

aanspanningen van de partij, die een 
eigen rit zullen rijden en als laatste 
starten.
Na de parade gaan de deelnemers van 
start met de oriëntatierit, waarbij goed 
lezen en kien zijn de belangrijkste on-
derdelen zijn. Naast de ruiters te 
paard, de aanspanningen en de trek-
paarden zijn er vier prachtige authen-
tieke Jan Plezierrijtuigen te zien, die 

Bestrating Stationsweg Eeneind bedreigd

‘Gevaar voorlopig geweken’
Door Edwin Coolen

‘Als we toevallig met vakantie waren geweest, was het nu al te laat’, zegt 
Remmet van Luttervelt, bewoner van de Stationsweg op Eeneind. Op 20 
september ontvingen aanwonenden van die straat namelijk een brief van 
de Gemeente Nuenen met de mededeling dat binnen een week een aan-
vang zou worden genomen met de herbestrating van de Stationsweg tot 
aan het kapelletje op Eeneind.

De oude monumentale kasseienweg 
uit 1887 staat, letterlijk en figuurlijk, 
bol van de historie. De weg was onder-
werp van de Open Monumentendag 
in 2014, komt voor in talloze fiets- en 
looproutes en is geliefd om zijn karak-
teristieke sfeer. Op het voormalige sta-
tion aan deze weg kwam Vincent van 
Gogh op 4 december 1883 in Nuenen 
aan. De sporen van de rupsbanden van 
de bevrijders uit WOII zijn nog zicht-
baar in het wegdek. Het voormalig 
Stationskoffiehuis en Stationsweg 
1/1a zijn gemeentelijke monumenten. 
De Stationsweg zelf is een beschermd 
dorpsgezicht.

Van Luttervelt: ‘Het betreft, volgens 
ambtenaren, ‘klein onderhoud’. De 
weg zou worden rechtgetrokken, kas-
seien strak gelegd en gebroken ver-
vangen. Het onderhoud staat al lang 
op de wensenlijst, ook in verband met 
de veiligheid. De gemeente wil voor-
komen dat zij aansprakelijk kan wor-
den gesteld bij ongelukken.’

‘Naar onze verwachting zal het unieke 
aangezicht van deze straat door de 
plannen echter permanent worden 
geschaad. Wij, de omwonenden, heb-
ben de plannen bij B&W aangevoch-
ten. De  werkzaamheden zijn voorlo-
pig opgeschort. Binnenkort zal overleg 
worden gevoerd door de Monumen-
tencommissie van Nuenen met de 
ambtenaren voor infrastructuur over 
de toekomst van de Stationsweg. Wij 

ontvingen al zeer veel steunbetuigin-
gen via de Facebookpagina van heem-
kundekring De Drijehornick. Ook 
worden we moreel gesteund door de 
Henri van Abbe Stichting.’

Eigen risico
'Er is een oplossing: veel beter en ook 
veel goedkoper is het om het publiek 
er op te wijzen dat het hier om een 
weg gaat voor uitsluitend bestem-
mingsverkeer. Een weg die niemand 

De Stationsweg nu en in vroeger tijden.

Bruisende zaterdag     
1 oktober in Nuenen
Aanstaande zaterdag is het weer bruisend in het winkelhart van Nuenen. De 
winkeliersvereniging ‘Winkelhart van Nuenen’ heeft de traditie om de eerste 
zaterdag van de maand iets extra’s te doen voor haar klanten. De vlaggen 
hangen uit, de rode lopers liggen klaar en er zijn bruisende activiteiten. 

Winkelhart
 van Nuenen

Voirt     Parkstraat     Parkhof     Park     Boordseweg     Smidse

www.WinkelhartvanNuenen.nl

Vanaf deze maand heeft deze bruisen-
de zaterdag een extra dimensie. De 
winkeliers zijn de samenwerking aan-
gegaan met de leerlingen van het Plein-
college Nuenen. Ook de gemeente is 
betrokken bij deze samenwerking. De 
leerlingen hebben zelf ideeën uitge-
werkt en hebben activiteiten bedacht 
en georganiseerd. Omdat het bijna die-
rendag is, zullen we dit volop in Nue-
nen terugzien. Zo zijn er ’s middags 
pony’s om op te rijden, zal er een ranja-
koe zijn waarbij de kinderen zelf hun 

drinken mogen ‘melken’, is er een hon-
denshow van hondenschool ‘Pup en 
up’ en kunnen alle kinderen meedoen 
aan de dierenbingo en meedingen aan 
mooie prijzen, zoals vrijkaartjes voor 
Dierenrijk Europa of een mooie die-
renknuffel. Tevens is er bij de levende 
dieren iets lekkers te verkrijgen.
De samenwerking tussen de winke-
liers en de leerlingen van het PCN 
heeft een wisselwerking; de leerlingen 
leren zo wat er allemaal bij het organi-
seren van activiteiten komt kijken en 
de winkeliers krijgen via deze jeugd 
volop nieuwe ideeën waardoor het 
Winkelhart van Nuenen nog bruisen-
der wordt.

anders dan de aanwonenden hoeft te 
nemen omdat er een modern geasfal-
teerde weg parallel aan ligt. Dus, een 
bordje "betreden op eigen risico"...’
‘Het zou eeuwig zonde zijn als de kas-
seien in de Stationsweg, na bijna 129 
jaar onberoerd te zijn gelaten, tot een 
moderne straat worden herlegd. Het 
gevaar is voorlopig geweken. We ver-
trouwen erop dat de Stationsweg nu 
én in de toekomst met rust zal worden 
gelaten’, aldus Remmet.

De eerste zondag van oktober is de dag van de Vincent van Gogh-rit. Aan de 
29ste editie van deze oriëntatierit, zullen ruim 250 paarden meedoen en 
voert door Nuenen, Helmond en Laarbeek - met twee sherrystops op land-
goed Henkelman en een rustpauze bij kasteel Croy. De finish is in het Park. 
Op alle locaties is het publiek welkom.

de rit deels meerijden. Deelnemers 
komen vooral uit de regio maar ook 
uit Yerseke komt een aanspanning. 
De Van Gogh-rit wordt georganiseerd 
door de Coovelse Menners.

Tijdsschema:
10.00 uur: start defilé in het Park. Voor 
de kindjes staan er springkussens in 
het Park
±10.30 uur: sherrystop op Landgoed 
Henkelman, Lieshoutseweg 45 in 
Gerwen (toegang via Bosweg)
±11.45 uur: stop op kasteel Croy, 
Croylaan 10-14 in Aarle-Rixtel
±13.15 uur: laatste stop op landgoed 
Henkelman
15.30-18.00 uur: terugkeer aanspan-
ningen in het Park
20.00 uur: prijsuitreiking in café 
Schafrath
Zie ook: www.decoovelsemenners.nl

Onderdak   
gezocht!
Na de herfstvakantie is de EHBO-
vereniging zijn huisvesting kwijt. 
Daardoor komt ons voortbestaan in 
gevaar! Geen oefenruimte voor de 
Nuenense EHBO'ers en lesruimte 
voor nieuwe leden betekent dat onze 
serviceverlening aan de Nuenense ge-
meenschap onverbiddelijk onder druk 
komt te staan. Wij zoeken daarom per 
direct nieuwe huisvesting op een 
school, gemeenschapshuis, sportac-
commodatie, verenigingsgebouw, en-
zovoort. Wie helpt de EHBO uit de 
problemen? Telefoon: 06-5390 6863 
E-mail: ehbo.nuenen@onsnet.nu
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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 

zijn benoemd. In de komende weken letten we extra op het thema 
plakken en kladden. Op de naleving van andere regels wordt uiter-
aard ook toegezien. 

In onze gemeente is het verboden om de volgende plaatsen te (laten) 
beplakken, bekladden of bekrassen:
•	 op	een	openbare	plaats;
•	 op	een	 roerende	of	onroerende	 zaak	 indien	dit	 vanaf	de	weg	

zichtbaar is.

Op verschillende plaatsen binnen de gemeente zijn speciale aan-
plakborden geplaatst, waarop u bekendmakingen en meningsuitin-
gen kunt plakken. Deze borden zijn overigens niet bedoeld voor 
reclame-uitingen. Het plakken en dergelijke van reclame-uitingen is 
in beginsel binnen de hele gemeente verboden. 

Regelgeving
Wij vragen u vriendelijk om rekening te houden met deze regelgeving. 
Overtredingen die door onze boa’s worden geconstateerd, kunnen 
leiden tot een boete. Als de overtreding op meer plaatsen is begaan 
(bijvoorbeeld het plakken van posters) kunnen wij handhavend optre-
den, mogelijk door toepassing van bestuursdwang. De regelgeving over 
plakken en kladden is vastgelegd in artikel 2:42 van de Algemene Plaat-
selijke Verordening (APV). U kunt de APV vinden via www.overheid.nl

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 nummer (040) 
2 631 631. U kunt uw melding ook altijd kwijt op www.nuenen.nl

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 16	september	2016		 Boord	14,	5674	ND	–	het	herbouwen	van	
	 	 	 	 een	bijgebouw	(BOUW);
•	 20	september	2016			 Opwettenseweg	125,	5674	AB	–	het	
	 	 	 	 oprichten	van	een	woning	(BOUW);
•	 22	september	2016			 Boord	14,	5674	ND	–	het	wijzigen	van	het	
    gebruik ten behoeve van het plaatsen van 
    een tijdelijke woonunit voor huisvesting 
    werknemers (RO, afwijken van de 
	 	 	 	 bestemming);
•	 23	september	2016		 Soeterbeek	1B,	5674	NH	–	het	intern	
    verbouwen van een loods ten behoeve van 
	 	 	 	 huisvesting	seizoenarbeiders	(BOUW);
•	 19	september	2016			 Parkhof	24,	5671	EX	–	het	plaatsen	van	
	 	 	 	 reclame	op	de	gevel	(RECLAME);
•	 16	september	2016		 Papenvoortse	Heide	4,	5674	NL	–	het	
    wijzigen van het gebruik ten behoeve van 
	 	 	 	 het	evenement	Animal	in	Need	(RO,	
    afwijken van de bestemming).

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

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

niseren van een feestavond in de aanloop naar het Gerwens car-
naval,	het	prinsenbal	en	een	Sinterklaasviering	in	een	tent	op	het	
Heuvelplein	in	het	weekend	van	18	tot	en	met	20	november	2016;

•	 Aanvrager:	 Stichting	 Sint-Nicolaas	 Activiteiten	 Nederwetten	
voor	het	organiseren	van	de	intocht	van	de	Sint	in	Nederwetten	
op	20	november	2016	door	de	kom	van	Nederwetten.

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

Nuenen,	29	september	2016

VERLEENDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester	en	wethouders	hebben	omgevingsvergunning	verleend	
voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunning is verzon-
den op:
•	 21	september	2016		 Spegelt	49,	5674	CE	-	het	tijdelijk	plaatsen	
    van units ten behoeve van het uitbreiden 
    van een bedrijfspand (RO, afwijken van de 
	 	 	 	 bestemming);
•	 22	september	2016		 Boord	37,	5674	NB	–	het	tijdelijk	wijzigen	
    van het gebruik ten behoeve van een 
    gastenhuis (RO, afwijken van de 
    bestemming).

COLLECTE
In de week van 2 tot 8 oktober wordt gecollecteerd door de Dieren-
bescherming.

UITNODIGING RAADSVERGADERING
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering op 6 oktober 2016 
vanaf	19.30	uur	in	Het	Klooster.	Agenda	en	bijbehorende	stukken	
staan op http://nuenen.raadsinformatie.nl en liggen ter inzage in 
het gemeentehuis. U kunt via deze link ook de raadsvergadering live 
volgen en na afloop terugkijken.

Onderwerpen o.a. :
•	 Benoemen	interim	griffier
•	 Benoemen	burgercommissielid
•	 Verklaring	van	geen	bedenkingen	boerderijsplitsing	Rullen	11
•	 Bereikbaarheidsakkoord	Zuidoost	Brabant
•	 Informatiebeleidsplan	Dienst	Dommelvallei

Tijdens de openbare raadsvergadering kunt u gebruikmaken van 
het inspreken.
Neem	daarvoor	contact	op	met	de	griffie:	tel:	040-2631679	of	email	
griffie@nuenen.nl

PLAATSING VAN BLADKORVEN
Het herfstseizoen staat weer voor de deur. De blaadjes vallen en 
samen ruimen we ze op. De veegploeg gaat aan de slag en we star-
ten met het plaatsen van de bladkorven deze week.

Blad ruimen
Om overlast en verkeersonveiligheid door gevallen blad en eikels 
zoveel mogelijk te beperken verwijderen we de bladeren met een 
veegploeg	achtereenvolgens	op	hoofdwegen,	belangrijke	fietspaden	
en	in	de	wijken.	Met	het	ruimen	van	blad	voorkomen	we	ook	dat	de	
straatkolken verstoppen. We ruimen alleen blad waar dat nodig is. 
Bij	smalle	groenstroken	verwijderen	we	al	het	blad.	Bij	grote	brede	
stroken bosplantsoen ruimen we alleen blad uit de buitenste randen 
grenzend aan de weg. De rest blijft liggen, want afgevallen blad is 
goed voor het bodemleven.

Bladkorven
De gemeente gaat binnenkort de ruim 140 bladkorven plaatsen. De 
locaties staan op de plattegrond op onze website www.nuenen.nl 
onder Inwoners & Ondernemers/ Afval, milieu en openbare ruimte/ 
Bladkorven.	In	de	bladkorven	kunt	u	naast	blad	van	gemeentegronden	
voor het eerst ook snoeiafval en grasmaaisel uit uw eigen tuin kwijt. 
Maak	de	takken	wel	klein	zodat	deze	in	de	korf	passen.	Heeft	u	veel	
groen of grote bomen in uw tuin te snoeien, rij dan met het snoeiaf-
val naar de milieustraat. U mag geen groente- of fruitafval in de 
bladkorven gooien, want hier komt ongedierte op af. Als de bladkorf 
vol is vragen wij u dit aan ons door te geven, via onze website kunt u 
een	melding	maken	of	u	kunt	bellen	met	het	KCC	via	tel:	040-2631631.	

Zelf een bijdrage leveren
Op plekken waar veel blad ligt, kunt u ook zelf een bijdrage leveren 
bij het opruimen van de bladeren en eikels. U kunt het trottoir voor 
uw woning zelf schoon vegen. Het blad uit de straat mag u op een 
hoop vegen dicht bij de bladkorf. De veegploeg kan zo het blad 
eenvoudig meenemen. 

Vragen?
Voor alle informatie kunt u terecht op onze website www.nuenen.nl 
of	u	kunt	bellen	met	het	KCC,	tel:	040-2631631.

JAARPROGRAMMA   
OPSPORINGSAMBTENAREN
Thema: Plakken en kladden
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor onze opsporingsambtenaren (boa’s) 

GEMEENTEHUIS NUENEN
VRAGEN PER E-MAIL
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat 
doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de vol-
gende website: www.nuenen.nl

CMD,       
CENTRUM MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME 
Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, 
dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of man-
telzorg?	Dan	is	er	in	Nuenen	één	loket	voor	al	uw	vragen:	het	Centrum	
Maatschappelijke	Deelname	(CMD),	het	voormalige	Servicepunt.	
Binnenlopen	zonder	afspraak	tijdens	de	openingsuren	kan	altijd!	

Adres:	Berg	22c	|	telefoon:	040-2831675	|	e-mail: cmd@nuenen.nl 
open: ma. t/m don. 8.30-16.00 uur en vrij. 08.30-12.30 uur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.

•
•
•

•
•

•

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.
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AFVALWEETJE

De bladkorven worden geplaatst. 
Zie artikel bij de gemeenteberichten in dit blad.
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De vergunningen zijn vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het	gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	Tegen	des-
betreffende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken 
na de dag van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar ma-
ken	bij	het	College	van	burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	
c.a.,	Postbus	10.000,	5670	GA	Nuenen.	
Als u een dossier zelfstandig wilt inzien, vragen wij u hiervoor een af-
spraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcentrum 
dat bereikbaar is via telefoonnummer (040) 2631 631. Heeft u bij het 
inzien een van onze medewerkers nodig, dan kunt u een afspraak voor 
‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nuenen.nl of eventueel 
telefonisch contact opnemen met ons klantcontactcentrum via tele-
foonnummer (040) 2631 631.

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

PUBLICATIE
Kennisgeving beschikking Berg 64, Nuenen
Burgemeester	en	wethouders	maken	bekend	dat	zij	voornemens	zijn	
een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht te verlenen aan:

•	 Autofood	Nuenen,	Berg	64	te	Nuenen.	
	 Zaaknummer	HZ_WABO-2016-025.

Het betreft een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu voor 
een oprichtingsvergunning voor een onbemand tankstation.
Het	besluit	en	de	bijbehorende	stukken	liggen	vanaf	29	september	
2016	tot	en	met	10	november	2016	ter	inzage	bij	de	gemeente	Nue-
nen,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	te	Nuenen.	
Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u vooraf tele-
fonisch	(088-3690455)	een	afspraak	maken.
Gedurende de genoemde termijn kunnen door een ieder zienswijzen 
worden ingediend.

Nuenen,	29	september	2016
Burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.

PUBLICATIE
Ontwerpbestemmingsplan ‘Mauritsgaarde 4’, gemeente Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten
Burgemeester	en	wethouders	van	de	gemeente	Nuenen	c.a.	maken	
op	grond	van	artikel	1.3.1.	van	het	Besluit	ruimtelijke	ordening	be-
kend	dat	voor	de	locatie	Mauritsgaarde	4	een	gedeeltelijke	herziening	
van	het	bestemmingsplan	Nuenen-Noordwest	wordt	voorbereid.

Tevens maakt zij, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het ontwerpbe-
stemmingsplan	 ‘Mauritsgaarde	 4’	 met	 ingang	 van	 30	 september	
2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt.

Het bestemmingsplan
Het	bestemmingsplan	‘Mauritsgaarde	4’	voorziet	in	de	mogelijkheid	
om	één	extra	(vrijstaande)	woning	te	realiseren	op	het	perceel	Mau-
ritsgaarde	4	te	Nuenen.	

Terinzageligging
Het ontwerpbestemmingsplan kan op het gemeentehuis, Jan van 
Schijnveltlaan	2	te	Nuenen,	worden	ingezien.	Het	plan	is	ook	raad-
pleegbaar via de landelijke site: www.ruimtelijkeplannen.nl
Het ontwerpbestemmingsplan kan rechtstreeks worden geraad-
pleegd via de volgende link:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0820.BPNuenKavMaurtsg4-C001

Zienswijzen
Binnen	de	termijn	van	terinzageligging	kan	een	zienswijze	met	be-
trekking	tot	dit	ontwerpbestemmingsplan	worden	ingediend.	Een	
schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad van 
Nuenen,	postbus	10.000,	5670	GA	Nuenen.	Een	zienswijze	kan	ook	
mondeling kenbaar worden gemaakt bij de heer G. Andriessen (te-
lefoonnummer 040-2631648) van de afdeling Ontwikkeling en 
Handhaving.

Nuenen,	29	september	2016
Burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.



  

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

 
Kwaliteit maakt het verschil!

"Kipfilet" kakelvers
4 stuks ...............................................6,50
Beierse frikandel
100 gram ..........................................1,25 
100 gr. Gebraden Rosbief + 
100 gr. Gebraden Gehakt .....3,25
Runder minute steaks
iedere 4e ..................................... gratis 
Caprese al forno
100 gram ..........................................2,45 
Ham gehakt wellington
per stuk ............................................1,75 

Ook voor uw 
best belegde broodjes!!!

Bleekselderij
 per struik 0,99
Granaatappel     
pan klaar   per stuk  0,99
Wokgroenten    

1/2 kilo 1,35

Mexico salade
salade  250 gram 1,69
Perssinaasappels

hele kilo 1,79

weekaanbiedingen 
donderdag 29 september t/m woensdag 6 oktober

Elstar appels   
   hele kilo 0,99

KOOPJE

KOOPJE

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

Voor een lekker en 
verantwoord stukje vlees!! Acties week 39: geldig maandag 26 sept. t/m zaterdag 1 okt. 2016

_____________________________________________________

Brood van de week: 
Monnikenbrood
Donker meergranenbrood in ronde vorm
2x halve € 1,95 
 heel € 189
_____________________________________________________

3 Speculaas 
gevulde koeken
  
  nu € 400
_____________________________________________________

Kruidcake
  
 nu € 300
_____________________________________________________

Mini cocos macrons
Uit eigen bakkerij 
 nu € 350
_____________________________________________________

Chocolade 
room broodjes
  
 3+1 GRATIS

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

 

New Oriental
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OPENINGSTIJDEN: Maandag t/m Donderdag van 16 .00 - 22 .00 uur . 
Vrijdag t/m Zondag en Nationale feestdagen van 12 .00 - 22 .00 uur .

De keuken is geopend tot 21 .30 uur

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND!!!

AFHAAL MAANDMENU OKTOBER
RESTAURANT "NEW ORIENTAL"

VOOR 2 PERSONEN € 18.75 * 

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

3) SATÉ AJAM (2 STUKS)

4) BABI PANGANG IN ZOET PIKANTE SAUS
5) TERIYAKI LONG LEE YU 
 PLAKJES ATLANTISCHE TONGSCHARFILET “DEEP FRIED” 
 UIT DE KLEINE WOK, MET EEN JAPANSE TERIYAKI SAUS 
 VAN SAKE EN MIRIN EN GEPOFTE SESAMZAADJES

6)  GAENG PHED KAI       
GEFRITUURDE BLOKJES MAISKIPFILET MET THAISE RODE 

 CURRY, KOKOSMELK, DIVERSE GROENTEN, LIMOEN, 
 LICHT ZOET PIKANTE FRISSE SMAAK!!

7)  FOE YONG HAI MET VARKENSVLEES
  EI-OMELET GEVULD MET GROENTEN, VARKENSVLEES EN 
 STUKJES HAM IN EEN VOLLE ROMIGE ZOETE TOMATENSAUS.

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

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

MULTI
PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN



Een praktijk waar ontspanning, kwaliteit en 
persoonlijke aandacht centraal staan. Ontspanning, 

door sfeer, een fijn muziekje en een lekker kopje 
thee of koffie. Kwaliteit, door een professionele 

voetbehandeling afgestemd op uw wensen en/of 
voetklachten. Er is ruimte voor persoonlijke aandacht 

en indien gewenst ruimte voor stilte. Alles is goed!
Maak uw wensen kenbaar. Ik heb jarenlange ervaring 

in de zorg. Mensen, aandacht en zorg zijn voor mij 
onmisbaar. Ik ben gespecialiseerd in reumatische, 
diabetische en overige risicovoeten, maar uiteraard 

ook voor mensen die het prettig en belangrijk vinden 
om goed verzorgde voeten te hebben.

Met vriendelijke groet,

Anouk van Dijkhuizen

Sleedoornlaan 1  |  5672 BL Nuenen
06-49837605  |  anouk1974@hotmail.com

Pedicuresalon Anouk
(Medisch) Pedicure

VERHUISBERICHT

WWW.WOENSXL.NL

Koopzondag 2 oktober
Tijdens de koopzondag van 2 oktober is er natuurlijk ook weer vanalles te 
doen in het winkelcentrum. Voor de kinderen rijdt er een leuke kindertrein, 
de ritten zijn gratis. De muzikale gezelligheid wordt verzorgd door het 
Woensels Muziek Corps met een optreden tussen 14.00 en 15.00 uur.

Op Winkelcentrum Woensel kunt u droog winkelen door de brede luifels en 
dicht bij de winkels parkeren. Daarnaast zijn de parkeertarieven zeer laag 
en heeft u een uitgebreid aanbod aan winkels en horeca (150), die u met 
plezier en deskundigheid helpen.

KOOPZONDAG
2 OKTOBER

ALTIJD GEZELLIGHEID

“Wondermiddel tegen eczeem en psoriasis”
Een Australische bouwvakker kon niet langer aanzien dat zijn 
zoontje zoveel last van eczeem en jeuk had, dat hij besloot zelf een 
middel te gaan uitvinden. Zijn uitgangspunten waren: natuurlijke 
ingrediënten, effectief en vrij van schadelijke stoffen. Nu, 15 jaar 
later, is het een wereldwijd succes in de strijd tegen huidklachten. 
Bij de gebruikers is Grahams vaak niet meer uit het dagelijks leven 
weg te denken.

Het geval van Geoff zelf staat te boek als een van de zwaarste eczeem 
gevallen. Hij was 3 maanden oud toen hij werd opgenomen in het 
“Royal Children’s Hospital” in Melbourne. Hij leefde lang met deze 
vreselijke aandoening, totdat zijn zoontje Ryan (toen 14 maanden 
oud) van top tot teen onder de eczeem zat. Geoff besloot dat hij iets 
moest gaan doen. Ik zei tegen mijn vrouw: “Shannon, we moeten iets 
doen. We kunnen Ryan niet hetzelfde laten ondergaan als wat ik heb 
meegemaakt”. “Ik had alles al geprobeerd, maar niets bleek te helpen. 
Chemische producten (o.a. met hormonen) maakten de huid dunner, 
andere opties (o.a.. teerzalf, licht therapie) hielpen hem niet. We 
zochten het dus in een andere hoek en begonnen met het uitgangspunt 
“natuurlijke ingrediënten”. Alle soorten naslagwerken bekeken we voor 
de allerbeste ingrediënten uit de natuur. Na veel vallen en opstaan 
hadden we tenslotte ons product; het gaf verrassende resultaten, 
zowel voor mij als voor Ryan. Dit product, de Grahams Eczeem Crème, 
is nu een wereldwijd succes en helpt mensen over de hele wereld”.
Geoff heeft het verhaal al vaak verteld, o.a. op de Australische 
TV. Ze willen zoveel mogelijk mensen helpen met de vreselijke 
huidklachten. Ook in Nederland is Grahams al bij veel drogisterijen 
en gezondheidswinkels beschikbaar. ‘‘Dagelijks horen we nieuwe 
verhalen over eczeem, jeuk en droge huid. Het is fantastisch om hen 

nu Grahams te kunnen bieden. We begonnen ooit om onze zoon te 
helpen, helemaal niet met het idee om het op de markt te brengen. 
Voor ons geeft het enorme voldoening om van gebruikers te horen hoe 
speciaal Grahams voor ze is.’’
Inmiddels wordt Grahams door veel mensen naar tevredenheid 
gebruikt. Doordat gebruikers enthousiast zijn over Grahams wordt 
het geadviseerd en gaat het snel van mond tot mond. Tot slot vertelt 
Geoff: “We krijgen dagelijks zeer emotionele reacties, je kunt je niet 
voorstellen wat het met iemand doet als diegene altijd huidklachten 
heeft gehad en nu aan den lijve ondervindt dat er effectieve producten 
voor bestaan”.

Grahams Eczeem Crème is een Medisch Hulpmiddel. Lees voor gebruik de 
gebruiksaanwijzing.

Grahams is o.a. verkrijgbaar bij: 

“Wondermiddel tegen eczeem en psoriasis”
advertorial

Een Australische bouwvakker kon niet langer aanzien dat zijn 
zoontje zoveel last van eczeem en jeuk had, dat hij besloot 
zelf een middel te gaan uitvinden. Zijn uitgangspunten waren: 
natuurlijke ingrediënten, effectief en vrij van schadelijke stof-
fen. Nu, 15 jaar later, is het een wereldwijd succes in de strijd 
tegen huidklachten. Bij de gebruikers is Grahams vaak niet 
meer uit het dagelijks leven weg te denken.

Het geval van Geoff zelf staat te boek als een van de zwaarste 
eczeem gevallen. Hij was 3 maanden oud toen hij werd 
opgenomen in het “Royal Children’s Hospital” in Melbourne. 
Hij leefde lang met deze vreselijke aandoening, totdat zijn 
zoontje Ryan (toen 14 maanden oud) van top tot teen onder 
de eczeem zat. Geoff besloot dat hij iets moest gaan doen. Ik 
zei tegen mijn vrouw: “Shannon, we moeten iets doen. We 
kunnen Ryan niet hetzelfde laten ondergaan als wat ik heb 
meegemaakt”. “Ik had alles al geprobeerd, maar niets bleek te 
helpen. Chemische producten (o.a. met hormonen) maakten 
de huid dunner, andere opties (o.a.. teerzalf, licht therapie) 
hielpen hem niet. We zochten het dus in een andere hoek en 
begonnen met het uitgangspunt “natuurlijke ingrediënten”. 
Alle soorten naslagwerken bekeken we voor de allerbeste 
ingrediënten uit de natuur. Na veel vallen en opstaan hadden 
we tenslotte ons product; het gaf verrassende resultaten, 
zowel voor mij als voor Ryan. Dit product, de Grahams Eczeem 
Crème, is nu een wereldwijd succes en helpt mensen over de 
hele wereld”.
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drogisterijen en gezondheidswinkels beschikbaar. ‘‘Dagelijks 

horen we nieuwe verhalen over eczeem, jeuk en droge huid. 
Het is fantastisch om hen nu Grahams te kunnen bieden. We 
begonnen ooit om onze zoon te helpen, helemaal niet met 
het idee om het op de markt te brengen. Voor ons geeft het 
enorme voldoening om van gebruikers te horen hoe speciaal 
Grahams voor ze is.’’

Inmiddels wordt Grahams door veel mensen naar 
tevredenheid gebruikt. Doordat gebruikers enthousiast zijn 
over Grahams wordt het geadviseerd en gaat het snel van 
mond tot mond. Tot slot vertelt Geoff: “We krijgen dagelijks 
zeer emotionele reacties, je kunt je niet voorstellen wat het 
met iemand doet als diegene altijd huidklachten heeft gehad 
en nu aan den lijve ondervindt dat er effectieve producten 
voor bestaan”.
Grahams Eczeem Crème is een Medisch Hulpmiddel. Lees voor gebruik de 
gebruiksaanwijzing.

Grahams is o.a. verkrijgbaar bij: 

Een Australische bouwvakker kon niet langer aan-
zien dat zijn zoontje zoveel last had van eczeem en 
jeuk, waarop hij aan de keukentafel zelf een mid-
del ging uitvinden. Zijn uitgangspunten waren: 
natuurlijk, goed voor de huid, vrij van parabenen, 
hormonen en parfum, en geschikt voor jong en 
oud. Nu, 14 jaar later, is zijn natuurlijke medisch 
hulpmiddel een veel gebruikt product bij huid-
klachten als eczeem, jeuk en droge huid. Bij de ge-
bruikers is Grahams vaak niet meer uit het dagelijks 
leven weg te denken.

Arjen van de Merwe haalde Grahams naar Europa 
en introduceerde het in Nederland. Van de Merwe 
vertelt: “Vrienden van mij hebben kinderen met 
eczeem en jeuk; zij krabben regelmati g aan de plek-
ken waardoor de klachten aanblijven. Op zoek naar 
een oplossing las ik veel goede ervaringen over het 
Australische Grahams. Ik besloot een aantal pro-
ducten te kopen en bij wijze van test uit te delen aan 
mensen met huidklachten als eczeem, dermati ti s en 
jeuk. Toen ik de reacti es teruggekoppeld kreeg was 
duidelijk dat het product goede verlichti ng bood; de 
jeuk verminderde en de huid werd rusti ger.” 

Inmiddels gebruiken zeer veel mensen Grahams 
naar tevredenheid. Sinds enkele jaren is Grahams 
verkrijgbaar bij drogisterijen en gezondheidswinkels. 
Doordat winkeliers enthousiaste reacti es van klant-

en krijgen en hen steeds tevreden zien terugkeren, 
wordt Grahams steeds vaker geadviseerd als 
eff ecti ef middel tegen huidklachten als eczeem. En 
de gebruikers zelf vertellen de ervaring natuurlijk 
ook door; vaak is het iets waarmee zij erfelijk belast 
zijn dus de familie is als eerste op de hoogte als een 
product goed aanslaat. “We krijgen dagelijks zeer 
emoti onele reacti es, zoals “Ik was scepti sch, maar 
mijn verbazing was groot, het helpt echt bij mijn 
eczeem! & “Na enkele dagen zie ik al verbetering, 
ik ben zo blij met dit product, ik raad het iedereen 
aan”, vertelt van de Merwe tot slot. “Je kunt je niet 
voorstellen wat het met iemand doet als diegene 
alti jd huidklachten heeft  en nu aan den lijve onder-
vindt dat er eff ecti eve middelen als Grahams Eczeem 
Crème voor bestaan”.

Grahams Eczeem Crème is een Medisch Hulpmiddel. Lees voor gebruik 
de gebruiksaanwijzing.

Grahams is o.a. verkrijgbaar bij:
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T: 088 332 0033
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tot slot. “Je kunt je niet voorstellen wat het met iemand doet 
als diegene altijd huidklachten heeft en nu aan den lijve 
ondervindt dat er effectieve middelen als Grahams Eczeem
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“Effectief en natuurlijk middel tegen eczeem”
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aan de keukentafel zelf een middel ging uitvinden. Zijn 
uitgangspunten waren: natuurlijk, goed voor de huid, vrij 
van parabenen, hormonen en parfum, en geschikt voor jong 
en oud. Nu, 14 jaar later, is zijn natuurlijke medisch 
hulpmiddel een veel gebruikt product bij huidklachten als 
eczeem,eczeem, jeuk en droge huid. Bij de gebruikers is Grahams 
vaak niet meer uit het dagelijks leven weg te denken.
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Tot ziens! Ewald en Daniëlle

Like onze Facebook pagina!
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EEN CADEAUTJE* VOOR ELKE KLANT!
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Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.
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"Gebruik je talenten en verdubbel ze!" 
Dat was de leidraad in het leven van Peter van Tilburg die hij aan zijn kinderen mee gaf en het motto 
werd van de stichting die zijn dochter Yvonne in 1991 heeft opgericht om jongeren in kansarme 
omstandigheden de mogelijkheid te geven hun talenten te ontwikkelen.  
Dit motto is nog steeds de missie van de huidige TALENT foundation PvT, een kleine, CBF-erkende, 
doelgerichte vrijwilligersorganisatie die hier uit is voortgekomen. Al 25 jaar ondersteunen wij op basis 
van giften van individuele donateurs, sponsoring van bedrijven/instellingen en inkomsten uit 
benefietevenementen de ontwikkeling van talenten van jonge mensen die opgroeien  in landen en 
omstandigheden waar dat niet vanzelfsprekend is.  Een belangrijke succesfactor is dat we  hierbij 
samenwerken met lokaal actieve landencommissies die TALENTEN zoeken en begeleiden. 
 
Inmiddels hebben we zo meer dan 200 jonge mensen kunnen helpen om hun toekomst - en vaak ook 
die van hun omgeving - duurzaam te verbeteren, doordat ze de kans hebben gekregen hun talent te 
ontwikkelen. Op onze website http://talentfoundation.nl zijn de verhalen te vinden over de weg die 
ze zijn gegaan om hun dromen te verwezenlijken door  een opleiding te volgen, een ambacht te leren 
of een eigen bedrijfje op te zetten. Samen vormen zij een eregalerij van gedreven jonge mensen die 
door ontwikkeling van hun talent een bestaan hebben kunnen opbouwen als muzikant, (dieren)arts, 
verpleegkundige, leraar, tolk, accountant, hotelmedewerker, boer, schoonheidsspecialist, elektricien, 
kapper, zanger etc.  
 

Help ons om door te gaan! 
Momenteel ondersteunen we TALENTEN in Argentinië, Indonesië, Kenia, Nepal en Thailand. Onze 
aanpak heeft succes en verandert levens van jonge mensen. We willen hier graag mee doorgaan en 
onze activiteiten uitbreiden naar andere landen. Daarvoor is meer geld en hulp nodig. Elke bijdrage is 
welkom. Desgewenst zorgen we dat uw donatie herkenbaar wordt besteed aan specifieke talenten, 
landen of projecten van uw keuze.  Kijk op onze website voor meer informatie en  DONEER uw bijdrage 
op rekeningnummer NL45RABO 0177 4166 10 , of neem contact met ons op om te bespreken hoe u 
ons op andere manieren kan helpen.  
 

   TALENT foundation PvT 
   Helmerslaan 63,  
   5615 JC Eindhoven 
   Tel.:      040 2451602  
   Email:   info@talentfoundation.nl  
   WWW: http://talentfoundation.nl 
   Reknr.: NL45RABO 0177 4166 10 
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Ma-
riahout. 100 bij Jumbo Stiphout en 100 bij 
AH Brandevoort/Helmond.

ADVERTENTIES/ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 
E-mail: drij.mes@iae.nl 
Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk 
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.

REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail: redactie@ronddelinde.nl
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur, 
Mariët Jonkhout, Edwin Coolen, Karin Aarts,
Josine Janssen, Nannie van den Eijnden.
Aanleveren van digitale teksten 
vóór maandag 17.00 uur, anders in overleg.

Berichten en/of advertenties die door om-
standigheden foutief of niet geplaatst zijn, 
geven geen recht op schadevergoeding. 
Kopij en beeldmateriaal dienen vrij van 
rechten te worden aangeleverd.

© 2016 - “Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, 
door fotokopieën, opnamen of op enige 
andere manier zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever.”

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

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

Volg ons ook op:

Ouderavond Eerste 
Communie 2017
Alle katholieke kinderen vanaf groep 
4 van de basisschool, die ingeschre-
ven staan bij Parochie Heilig Kruis 
(uit Nuenen, Gerwen, Nederwetten), 
kunnen in 2017 hun Eerste Commu-
nie doen. Een informatieve ouder-
avond over de Eerste Communie is 
donderdag 29 september om 20.30 
uur in de St. Clemenskerk, Heuvel 17 
te Gerwen. U wordt op deze avond 
geïnformeerd over de voorberei-
dingstijd van de communie en de 
communieviering zelf.

U kunt aan het eind van deze avond uw 
kind(eren) opgeven voor de Eerste 
Communie. De kosten hiervoor zijn € 
40,00. Wij vragen u dit bedrag deze 
avond mee te brengen in een envelop-
pe met daarop de naam en de naam 
van de school van uw kind. Wij kijken 
uit u als ouder van aanstaande com-
municanten te mogen begroeten op 29 
september. Mocht u de ouderavond 
mislopen en wilt u uw kind opgeven 
voor de Eerste Communie dan kunt u 
op de website van de parochie (www.
parochienuenen.nl) het inschrijffor-
mulier downloaden. Het ingevulde 
formulier kunt u inleveren bij onder-
getekenden. Graag eerst even bellen 
voor het maken van een afspraak.

Verdere informatie is verkrijgbaar bij: 
Marianne Schutte 040-2837266 of An-
na-Maria Janner 040-2425021.

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

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

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
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in lakafwerking van nieuwe en bestaande mdf-, hout-, metalen-, 
kunststof- en glazen meubels, keukens, badmeubels, piano’s, etc. 
Vrijwel in elke kleur en elk gewenst effect in zijdeglans en 
hoogglans. Meer weten?

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

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

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers

Aardappeleterssteegje 3, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Warm lopen        
voor duurzaam wonen
Extra isolatie, toepassing van zonnepanalen, verwarming via een elektrische 
warmtepomp, vloerverwarming en mechanische ventilatie met warmteterug-
winning. Het is een greep uit de mogelijkheden die bouwbedrijven toepassen 
om tot energieneutrale woningen te komen. Die woningen worden sinds kort 
aangeduid als Nul-op-de- Meter-woningen (NOM), dus woningen die weinig 
tot geen energie kosten. Uiteraard steken projectontwikkelaars en bouwbedrij-
ven er wel veel energie en materiaal in om dit voor elkaar te krijgen. Zo’n ener-
giepakket kost dan al gauw 20.000 euro extra. Woningcorporaties kunnen dat 
terugverdienen omdat de wet ze sinds kort de mogelijkheid biedt hun huurders 
hiervoor maandelijks een extra vergoeding in rekening te brengen: de energie-
prestatievergoeding. De huurders kunnen dat opbrengen, omdat ze - als het 
goed is - dus (vrijwel) niets meer betalen aan de energiebedrijven. 

Op dit moment gaat op korte termijn naar schatting zo’n 5 tot 10 procent van de 
totale nieuwbouwproductie uit de zogenoemde Nul-op-de-Meter-woningen 
bestaan. Dat betreft dan meestal huurwoningen. Voor de koopsector is het even 
afwachten of het gaat lopen. Kopers van NOM-woningen kunnen wel € 25.000 
extra lenen om de investeringen te bekostigen in de verwachting dat zij dit kun-
nen terugbetalen dankzij het wegvallen van de maandelijkse energienota. Aan 
de andere kant kunnen zij - wanneer ze over voldoende leencapaciteit beschik-
ken - deze extra investeringen ook afwegen tegen bijvoorbeeld een flinke uit-
bouw, een duurdere keuken en een luxere badkamer. Dat zijn dan weer zaken 
die eigenlijk meer energie kosten. 

Misschien is voor individuele kopers toch een grotere financiële 
prikkel nodig. In Groningen is onlangs niettemin het start-

sein gegeven voor de bouw van een eerste project met 40 
NOM-koopwoningen. Het behoort ook tot de moge-
lijkheden om bestaande, slecht geïsoleerde eigen wo-
ningen te laten renoveren naar een Nul-op-de-Meter-
woning. Er is een landelijke Deal Stroomversnelling 
Koopwoningen, waarbij afspraken zijn gemaakt om 
grote aantallen woningen van particuliere woningbe-
zitters energieneutraal te maken. In Brabant is er een 

provinciale deal die streeft naar het gefaseerd aanpakken 
van 41.000 woningen in een periode van zes jaar. Mijn in-

druk is dat er nog heel wat energie gestoken moet 
worden in het bekend maken van de mogelijkheden 
en de voordelen, zodat straks iedereen warm loopt 
voor duurzaam wonen. 

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

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Enige kindercursus bij Atelier van Gogh op de tocht

Inschrijf-mogelijkheid   
met twee weken verlengd
Atelier van Gogh was zo blij met de bijdrage die de gemeente Nuenen had toe-
gekend aan de cursus tekenen/schilderen voor kinderen. Door deze bijdrage is 
dit jaar het cursusgeld verlaagd naar slechts 150,00 euro inclusief alle materia-
len die in de 24 lessen van 1,5 uur worden gebruikt. 

Sam's Kledingactie in Nuenen 
voor hulp aan Nepalezen
Sam's Kledingactie gaat weer van start in Nuenen. Doe mee en steun Cor-
daid Mensen in Nood met hun hulp aan ontheemde Nepalezen. U kunt uw 
gebruikte kleding, schoenen en huishoudtextiel inleveren op het adres: 
Heilige Clemenskerk, Park 55 op 1 oktober van 10.00 tot 12.00 uur.

De opbrengst van de ingezamelde kle-
ding is bestemd voor hulp aan 500 ont-
heemde Nepalese families. Door aard-
bevingen en overstromingen hebben zij 
het afgelopen jaar familieleden verloren, 
zijn hun dorpen verwoest en is land-
bouwgrond vernietigd. Nu leven deze 
mensen, vooral vrouwen en kinderen, in 
tentenkampen. Na de eerste noodhulp is 
Cordaid Mensen in Nood begonnen 
met een wederopbouwprogramma.
 
Verticale moestuintjes
Onderdeel van dat programma is de 
aanleg van verticale moestuintjes zodat 
deze families weer zelf hun eten kun-
nen verbouwen. En door een slim irri-
gatiesysteem bespaart men ook nog 
eens veel schaars water. Daarnaast 

volgt deze groep diverse cursussen zo-
als houtbewerking en metselen zodat 
ze ook weer een eigen inkomen kun-
nen verwerven.

Help mee en doneer kleding
Dankzij uw kledingdonaties kan Cor-
daid Mensen in Nood samen met lo-
kale hulporganisaties deze arme groep 
mensen structureel helpen en zorgen 
dat zij weer een menswaardig bestaan 
kunnen leiden. Een terugkeer naar hun 
oude leefomgeving is geen optie. Er is 
een zeer grote kans op nieuwe aardbe-
vingen en overstromingen op de plek 
waar deze families vroeger woonden.
Meer informatie over Sam's Kledingac-
tie en de gesteunde projecten is te vin-
den op: www.samskledingactie.nl
 

DLHDC doneert € 400,-   
aan Club Sam
Je hoorde ze al van ver, de ronkende motoren van de Harley Davidsons die 
afgelopen zaterdag door de straten van Nuenen reden. Het waren de leden 
van de Dutch Lighttown Harley Davidson Club uit Leende en ze kwamen 
naar Nuenen met een doel; een goed doel. 

Stichting Talent Foundation 
PvT bestaat 25 jaar
Stichting Talent Foundation PvT bestaat dit jaar 25 jaar. Een mijlpaal die 
onze erkende stichting graag aangrijpt om ons kleine goede doel extra on-
der de aandacht te brengen. Op 18 september hebben we ons 25-jarige ju-
bileum afgetrapt op de Wereldmarkt in Nuenen. Uiteraard niet voor onszelf, 
maar voor getalenteerde en gemotiveerde jongeren wereldwijd die in een 
kansarme omgeving leven. 

Je zult maar jong en talentvol zijn en je 
realiseren dat je een betere toekomst 
voor jezelf en je omgeving zou kunnen 
bewerkstellingen. Een hoofd vol dro-
men én mogelijkheden maar geen 
kans die ooit werkelijkheid te laten 
worden. Simpelweg omdat jouw situ-
atie en omgeving de middelen en mo-
gelijkheden niet heeft je die kans te 
bieden… Stichting Talent Foundation 
PvT biedt die kans wel. Met de inzet 
van vrijwilligers die zich belangeloos 
inzetten en de slimme samenwerking 
met lokale landencommissies kunnen 
deze talenten in sociaaleconomisch 
zwakke omgeving in landen als Kenia, 
Nepal, Indonesië, Thailand en Argen-
tinië het verschil maken. 

Persoonlijke verhalen
Met het werven van fondsen en dona-
ties maakt Stichting Talent Founda-
tion jaarlijks de dromen van zo’n veer-
tig kansarme jongeren waar. Dat lukt 
omdat wij een kleine, doelgerichte or-
ganisatie zijn die via lokale intermedi-
airs zorgt dat de financiële ondersteu-
ning direct en vrijwel volledig bij onze 
talentvolle ‘pupillen’ terecht komt. 
Talenten die via dezelfde lokale inter-
mediairs worden aanbevolen. Gedre-
ven door de door hun persoonlijke 
verhalen gaat onze stichting steeds de 
uitdaging aan om nieuwe financierin-

gen te zoeken voor individuele talen-
ten. Hiervoor zoeken we bedrijven, 
instanties en particulieren die zich 
verbonden voelen met het talent, het 
land, het ambacht, de sport, kunstui-
ting of de studierichting van betrok-
ken talenten.

Over Talent Foundation PvT
Talent Foundation Pvt helpt kansar-
me jongeren uit landen als Kenia, Ne-
pal, Indonesië, Thailand en Argenti-
nië om hun talenten en vaardigheden 
te ontwikkelen. Dat doen we door het 
werven van fondsen en donaties. Jaar-
lijks helpen we zo een veertigtal indi-
viduele talenten hun droom te verwe-
zenlijken. Dat doen wij bewust met 
een kleine, doelgerichte organisatie 
met lage kosten en de inzet van vrij-
willigers die zich belangeloos inzet-
ten. Een slimme samenwerking met 
lokale landencommissies en interme-
diairs zorgt dat de financiële onder-
steuning direct en vrijwel volledig ten 
goede komt aan onze talenten. 
Voor meer informatie kijk op: 
http://talentfoundation.nl

Uitzendingen LON-TV
Vanaf 2-10 in het programma Nuenen Nú: 
•	 Wereldmarkt	editie	4
•	 Tweede	druk	voor	het	boek	“van	Domineeshuis	tot	Van	Goghhuis”
•	 Spuit	Elf	:	op	bezoek	bij	radio	Son	en	Breugel
•	 Renovatie	van	Archipel	Akkers,	aflevering	2
•	 Een	gedicht	van	Jan	Schuts	“voor	één	cent”
•	 IVN	Natuurwandeling	5
De tv-uitzendingen van Nuenen Nú zijn te zien om 11.00, 14.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00 en 01.00 uur.

Op donderdag 6 oktober (en mogelijk vrijdag 7 oktober) zendt de LON recht-
streeks de gemeenteraadsvergadering uit. Het programma is ook te volgen via 
de livestream op www.omroepnuenen.nl

De motoren waren op weg Naar Club 
Sam om een cheque van 400 euro te 
overhandigen als tegemoetkoming 
voor de in maart van dit jaar gestolen 
aanhanger. De kinderen stonden op 
het schoolplein van de Dassenburgt 
klaar voor een warm welkom aan de 
motoren en hun berijders en nadat de 
cheque officieel was overhandigd, 
mochten de kinderen die dat durfden, 

op de motoren zitten en ze eens flink 
laten brullen. Het was genieten, ook 
voor enkelen van de vrijwilligers van 
Club Sam, ook zij waagden zich aan 
een zitje op de motor.
Dit prachtige initiatief van DLHDC 
krijgt begin volgend jaar een vervolg; 
dan mogen alle kinderen voor wie dit 
mogelijk is en hun broers en zussen, 
mee op een heuse rit op de motor.

Maar de cursus gaat dit jaar voor het 
eerst sinds vele jaren misschien niet 
eens door. De oorzaak is dat er te wei-
nig aanmeldingen zijn. Daarom heeft 
docente	 Ellis	 Renders,	 die	 met	 veel	
liefde en plezier de lessen geeft, beslo-
ten de inschrijvingstijd met twee we-
ken te verlengen. Als er nieuwe in-
schrijvingen bij komen start de cursus 
twee weken later.

Wie een fantasierijk kind heeft in groep 3 
t/m 8 van de basisschool dat graag wil te-
kenen en schilderen kan zich inschrijven 
voor de lessen op woensdagmiddag in 
Het Klooster via www.aterliervangogh.nl
De kinderen leren kleuren mengen, 
diepte maken en materiaal gebruiken 
als een echte kunstenaar. Woensdag-
avond 5 oktober valt de beslissing of de 
cursus door kan gaan of niet.
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Feest op Dierendag 
van de Weverkeshof
Zondag 2 oktober is het Dieren-
dag op Dorps- en kinderboerderij 
Weverkeshof.

Er zijn dan gratis dierenkleurplaten en 
er worden diversen gezelschapspelle-
tjes gespeeld, zoals ezeltje prik en drie 
op een rij. Vanaf 11.00 uur staat het 
schminkteam klaar om op deze dag de 
aanwezige kinderen, indien gewenst, 
te schminken. Vanaf 12.00 uur worden 
er weer ambachtelijke pannenkoeken 
gebakken.
Ook presenteert Weverkeshof pop-
penkast theater KrisKras. Om 14.00, 
15.00 uur en 16.00 uur kunnen de kin-
deren (en de volwassenen) weer gaan 
genieten van de leuke en spannende 
verhalen uit de poppenkast. Het duo 
Agnes & Marlies staan om 14.30, 15.30 
en 16.30 uur klaar om iedereen al zin-
gend en verhalend mee te nemen op 
hun muzikale reizen.
De Weverkeshof aan de Hugo van Ber-
ckellaan 5 Nuenen is om 10.00 uur 
open. Zie ook www.weverkeshof.nl

Burgemeester maakt belofte waar 
De burgemeester had vorig jaar toen ze 100 jaar werd, beloofd om koffie 
te komen drinken als ze 101 zou worden. Dat was Jo Relou niet vergeten, 
vandaar dat de burgemeester afgelopen vrijdag 23 september langs is 
gekomen.

Glasvezeldag goed bezocht
Afgelopen zaterdag vond in Het Klooster de Glasvezeldag plaats. De coõpe-
ratie OnsNet Nuenen hield een informatieve dag voor haar leden om die in 
kennis te stellen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van glasvezel. 
Tevens was er de gelegenheid om kennis te maken met de providers die 
sinds kort toegang hebben op het open glasvezelnetwerk.

Bestuur coõperatie OnsNet Nuenen vlnr. Voorzitter Willem Ligtvoet, Roelof Janssen Com-
municatie, Dave Hellings Techniek. Op de foto ontbreekt Stefan Prinsen Financiële man.

Op het Raboplein was het gezellig druk 
en in de Raadszaal was het vol toen 
ruim honderd aanwezigen de uiteen-
zetting aanhoorden van Willem Ligt-
voet, voorzitter van de Coõperatie 
OnsNet Nuenen. Vooral voor mantel-
zorgers komt er een Share Care dienst 
met een elektronische agenda. Hij 
voorzag dat gestart wordt in 2017 om 
de 180 aansluitingen in het buitenge-
bied van internet te voorzien evenals 
de 1800 particuliere aansluitingen die 
nog niet voorzien zijn van snel inter-
net. Het Wifi signaal in het centrum 
wordt uitgebreid van af het Vincentre 
tot de Lindenlaan. Gesprekken met de 
middenstand zijn lopende. Ook het 
Pokémon zoeken in het centrum heeft 
veel deelnemers naar het Park getrok-
ken door het gratis Wifi daar. 
Kees Rovers vertelde als glasvezelspeci-
alist dat er nu snel doorgepakt moet 
worden met de implementatie van nieu-
we diensten, anders zijn we te laat. De 
beloften met de start van OnsNet zijn 
niet helemaal waargemaakt. Dat ligt 
ook aan de leveranciers die de markt 
‘Nuenen’ te klein vonden. Het ligt nu 
anders omdat OnsNet overgegaan is in 
Reggefiber en die weer ingestroomd 
zijn bij KPN. In Eersel heeft onlangs een 
pilot plaatsgevonden over de ontwikke-
ling van veiligheid in huis. Die kan nu 

verder uitgerold worden. Ook was hij 
nauw betrokken bij de bouw van een 
nieuwe wijk in Parijs. Die is als proef he-
lemaal verglaasd met heel veel diensten 
voor de inwoners via de glasvezel. Hij 
vond dat dat ook mogelijk moet zijn bij 
de bouw van Nuenen-West.

Kees Rovers de glasvezelspecialist.

Nieuw boek van 
Klaas de Graaff
Zijn boek ‘Bronstig Brabant - Zeden-
delicten in historisch perspectief’ is 
zojuist verschenen via uitgeverij 
Boekscout.nl en vanaf nu te koop.

Menig slachtoffer van een zedendelict 
ervaart dat stuk verleden als een trau-
ma. Zowel de huidige tijd als het verle-
den staan bol van de voorbeelden. Het 
schoolkind dat door de onderwijzer 
onzedelijk werd betast of erger. De va-
der die zijn dochter als prostituee be-
schouwde. Maar ook jonge vrouwen 
die hun ongewenste zwangerschap ille-
gaal lieten onderbreken. Hoeren die 
hun klant beroofden en soldaten die 
een geslachtsziekte opliepen. Moorden 
en brandstichtingen als gevolg van ver-
broken verlovingen. Dit allemaal in de 
provincie Brabant, om niet te vergeten. 

Het boek is uitgegeven in paperback, 
bevat 158 pagina’s en kost € 17,45. IS-
BN: 978-94-0222-836-6.

In Memoriam

Riny van Kessel
Dinsdag 20 september bereikte ons het droevige nieuws dat Riny van 
Kessel was overleden. Riny heeft samen met 4 andere mannen tijdens de 
kermis in 1973 het plan opgevat om een carnavalsvereniging op te rich-
ten in Nederwetten. Daardoor is in januari 1974 de carnavalsvereniging 
CV De Wetters opgericht. Riny was Prins in 1977 en vanaf dat moment 
erelid. Riny was een echte carnavalsvierder en als je met hem sprak had hij 
altijd talloze leuke anekdotes van vroeger. Toen Riny geen actief lid meer 
was, wilde hij toch graag betrokken blijven met carnaval. Hij riep wat 
‘oud-leden’ van CV de Wetters bij elkaar en richtte de ‘Oude Garde’ op. Een 
gezellige club carnavalsvrienden die op uitnodiging diverse carnavalsac-
tiviteiten een bezoek bracht. Daarvoor werden speciale kleding en onder-
scheidingen ontworpen. Riny had altijd goede zin en had veel respect 
voor elke generatie. We zullen hem herinneren als een gezelligheidsmens 
die veel te vroeg van ons heen is gegaan. We hadden nog graag veel van 
zijn verhalen van vroeger willen horen en van zijn wijsheid willen leren. 
We zullen hem voor altijd dankbaar zijn dat hij mede initiatief genomen 
heeft om CV De Wetters op te richten. We wensen de familie van Kessel 
veel sterkte toe met het verlies van Riny en hopen dat zijn carnavalshart in 
Nederwetten voor altijd blijft kloppen. Vol respect zal Riny erelid blijven 
en zijn we hem dankbaar voor wat hij voor CV De Wetters heeft gedaan.

Riny bedankt!
CV De Wetters

 

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

In deel 20 van de rubriek ‘Nuenen op het randje’ kwekerij 
Jansen op het bedrijvige Boord toen en nu. De eerste viooltjes kwamen in 
1980 en verdrongen uiteindelijk de varkens. Tegenwoordig kun je er terecht 
voor onder andere asperges, aardbeien en meer dan 100 soorten violen.
Op de foto de oude situatie alsmede het hedendaagse bloemrijke paradijs 
van Maria en Jan. Kijk voor meer informatie in het boek Nuenen op het randje, 
pagina 76.

Start nieuw 
scoutingjaar bij 
Rudyard Kipling
Het nieuwe seizoen is begonnen 
met een gezamenlijk programma. 
Leden die naar een hogere speltak 
gaan worden letterlijk overgevlo-
gen. In een kring worden de over-
vliegers weggerold, weggedragen, 
uitgetikt door de achterblijvende 
scouts. En daarna - onder grote hila-
riteit - de blokhut in gejonast.

De Bevers (5 tot 7 jaar) gaan door naar 
de Esta's en Welpen (7 tot 11 jaar). Als 
je dit jaar twaalf wordt vlieg je over 
naar de Verkenners of Padvindsters 
(11 tot 15 jaar). De oudste groep met 
begeleiding is de Explorers (15 tot 18 
jaar). Wie wil kan door in de Stam (tot 
23 jaar) en (aspirant)leiding worden.
De scouting gaat het jaar tegemoet 
met verschillende activiteiten:
In oktober is er het jaarlijkse JOTA/
JOTI weekeind, waar de scouts via in-
ternet en met behulp van zendama-
teurs over de hele wereld contact leg-
gen met andere scouting verenigingen. 
Niet te vergeten het boerenkoolweek-
end en de Neuzelmarkt op tweede 
paasdag. En natuurlijk zijn er voor alle 
speltakken door het jaar heen, op za-
terdag en soms het hele weekend, leu-
ke activiteiten gepland.
Nieuwsgierig geworden? Kijk dan eens 
op ons facebook pagina https://www.
facebook.com/scoutingrudyardkip-
ling/ of op onze website:
www.rudyardkipling.nl

Informatiemarkt stichting 
Meedoen Nuenen
Meedoen Nuenen is een stichting die leuke sport- en vrijetijdsactiviteiten 
organiseert voor kinderen en jongeren die niet gemakkelijk aansluiting vin-
den binnen het reguliere aanbod van activiteiten in Nuenen. Op 2 oktober 
organiseren wij een informatiemarkt om alle deelnemers, hun ouders en 
andere geïnteresseerden kennis te laten maken met de stichting en de acti-
viteiten die we vanaf september op het programma hebben staan. We ho-
pen die dag vele nieuwe deelnemers en hun ouders te mogen begroeten, 
maar ook vrijwilligers die de activiteiten kunnen begeleiden.

Wat? Kennismaking stichting Mee-
doen en haar activiteiten. 
Wanneer? Zondag 2 oktober van 
11.00 tot 13.00 uur. 
Waar? Eenbes brede school De Dassen-
burcht Jacob Catsstraat 1-3 Nuenen.

Tijdens de informatiemarkt geven di-
verse mensen een toelichting op de 
workshops, die ze gaan geven voor 
Meedoen Nuenen. Denk bijvoorbeeld 
aan een workshop drummen, dans, ga-
men of een creatieve activiteit. Ook la-
ten we zien welke sportieve activiteiten 
we organiseren, zoals zwemmen of po-
nyrijden. Om alvast een beeld te krij-
gen van de activiteiten, zullen er op 
verschillende momenten tijdens de in-
formatiemarkt korte workshops plaats-

vinden op het gebied van muziek en 
creativiteit. Op deze manier kun je 
echt ervaren of een bepaalde activiteit 
iets voor jou is. 
Het bestuur van de stichting loopt tij-
dens de informatiemarkt rond om al je 
vragen te beantwoorden. De kinderen 
hoeven zich ondertussen niet te verve-
len. Zij kunnen zich uitleven in de 
gymzaal, zich vermaken met diverse 
spellen of creatief bezig zijn. Er zullen 
vrijwilligers aanwezig zijn om deze ac-
tiviteiten te begeleiden. Ben je be-
nieuwd naar de workshops of wil je 
meer weten over de stichting, dan no-
digen we je van harte uit om op zon-
dagmorgen 2 oktober tussen 11.00 en 
13.00 uur binnen te lopen bij De Das-
senburcht.
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De winkel van Van Hoogstraten zat van 
1962 tot 1977 aan de Berg, tegenover sla-
gerij Smulders (nu restaurant Olijf ).

Van Jan, via Wim naar Rogier:  
derde generatie, op derde locatie
‘Vanuit school ben ik meteen thuis aan de slag gegaan. Ik ging bij mijn vader 
in dienst, het waren drukke tijden. Dat is nu zo’n achttien jaar geleden. Op 1 
januari 2010 hebben wij het van hem overgenomen’, zegt Rogier. ‘Wij’ is Ro-
gier van Hoogstraten en zijn vrouw Irene.

Familiebedrijf Door Edwin Coolen

‘Onze eerste jaren als ondernemers 
waren niet de gemakkelijkste, de crisis 
was toen op zijn hoogtepunt in onze 
branche. Maar dat ligt achter ons en 
inmiddels hebben we het lekker druk,’ 
zeggen Rogier en Irene. ‘99% van onze 
klanten is particulier. We hebben nog 
wel een paar projectklanten, die waren 
al klant bij mijn vader of zelfs opa.’
Van Hoogstraten Wonen heeft alle 
soorten harde en zachte vloeren, 
raamdecoraties en woningstoffering 
van verschillende merken. Rogier: ‘Als 
officiële Luxaflex inspiration dealer 
hebben we een demoversie van al hun 
producten in onze winkel staan zodat 
klanten het met eigen ogen kunnen 
zien. Kwaliteit staat bij ons voorop, zo-
wel in product als in uitvoering.’

‘Mijn vader nam de zaak op zijn beurt 
weer over van zijn vader Jan, mijn opa. 
Die kwam oorspronkelijk uit Den 
Bosch. Hij kwam naar Eindhoven voor 
werk en is van daaruit in 1962 in Nue-
nen voor zichzelf begonnen op de Berg 
met stoffering en meubels. Het pand 
waar hij begon, bestaat niet meer, dat 
heeft plaats gemaakt voor Het Oog. In 

1977 is ons bedrijf verhuisd naar de 
Opwettenseweg. Drie jaar later nam 
mijn vader het over, hij stopte toen 
met de meubelverkoop. En vanaf 1990 
zitten we op bedrijventerrein De Pinc-
kart’, aldus Rogier.

Met de vestiging op de Pinckart wer-
den woonhuis en bedrijfspand ge-
scheiden. Werk en privé werden zo 
ook uit elkaar gehaald, voor zover mo-
gelijk. ‘Dat proberen we nog steeds vol 
te houden. Wij wisselen elkaar zoveel 
mogelijk af, onze werkverdeling is op 
de kinderen afgestemd. Met een win-
kel is de zaterdag natuurlijk ook een 
werkdag, de drukste zelfs. Maandag is 

onze vrije dag. Tenminste, dat is de be-
doeling. Vaak ben je toch wel ergens 
mee bezig’, zeggen Rogier en Irene.
Irene: ‘Rogier gaat 3 dagen per week op 
afspraak bij klanten thuis langs om in-
terieuradvies te geven. Dit combineert 
hij met het zelf hangen en plaatsen van 
raamdecoraties, shutters, gordijnen, 
hordeuren. Onze medewerkers leggen 
alle harde en zachte vloeren. Op 
woensdagmiddag, vrijdagmiddag en 
zaterdag is Rogier op de zaak aanwezig 
om ook daar klanten van advies te 
voorzien. Ik ben dan bij de kinderen.’
Irene adviseert op de overige dagen 
van de week en combineert dit met alle 
administratieve en kantoorwerkzaam-
heden. Irene: ‘Ik kom zelf oorspronke-
lijk uit het toerisme, maar was de laat-
ste jaren projectcoördinator van con-
gressen en evenementen. Dat was heel 
veel regelen. Dat regelen doe ik nu hier, 
achter de schermen. En natuurlijk ko-
men de kinderen regelmatig over de 
vloer in de winkel. Even bij papa of ma-
ma op bezoek. En ze vinden het heer-
lijk om hier verstoppertje te spelen.’

T  040 283 16 96

F   040 283 95 09

De Pinckart 9

5674 CB Nuenen

E  ln.nenowhv@ofni 

I   www.vhwonen.nl
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Maandag gesloten      Dinsdag t/m Vrijdag 10.00 tot 18.00 uur      Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur

Rogier en Irene in de zaak aan de Pinckart

In deze rubriek worden bestaande Nuenense familiebedrijven belicht die al door minstens twee gene-
raties beheerd worden. Bij Van Hoogstraten Wonen staat inmiddels de derde generatie aan het roer.

EuroBirdwatch  
met IVN Nuenen
De vogelwerkgroep van het IVN Nue-
nen doet op zaterdag 1 oktober ook 
mee aan de EuroBirdwatch, het bekij-
ken en tellen van de vogeltrek. Op de 
Cortenbachsedijk gaan zij hiervoor 
een telpost bemensen. Het IVN Nue-
nen nodigt belangstellenden uit om te 
komen kijken en mee te tellen. De le-
den van de vogelwerkgroep geven 
daarbij uitleg. De tellers beginnen al 
ongeveer een half uur voor zonsop-
gang en blijven de hele ochtend.

Schuif eens even aan tafel bij… Wim van Kreij

Monseigneur Bekkers,   
een bijzondere gewone mens
Vorige week donderdag was in Het Klooster de eerste KBO-lezing van het nieu-
we seizoen ‘Schuif eens even aan tafel bij...’ Wim van Kreij hield een voordracht 
over zijn beroemde dorpsgenoot Monseigneur Bekkers uit St. Oedenrode.

Bekkers begaf zich graag onder de 
mensen en wist met zijn warme per-
soonlijkheid bij iedereen die hem ont-
moette een onuitwisbare herinnering 
achter te laten. Menig deelnemer aan 
de KBO lezing kon dan ook vertellen 
over zijn of haar eigen ontmoeting met 
de Bossche bisschop. Veel mensen 
koesteren hun mooie herinneringen 
aan deze bijzondere gewone mens. 
Zou het met de kerk niet heel anders 
zijn gelopen als hartelijke leiders zoals 

Bekkers meer kans hadden gekregen? 
Die vraag stelde menigeen zich na af-
loop van de interessante voordracht.
De Brabantse bisschop overleed pre-
cies 50 jaar geleden veel te jong en zijn 
heengaan werd door veel Brabanders 
als een echt verlies ervaren. Dat was de 
aanleiding voor de KBO Nuenen om 
het nieuwe seizoen van maandelijkse 
lezingen met dit thema te beginnen. 
‘Als je merkt dat aan het einde van de 
presentatie nog heel wat mensen even 
willen napraten over wat Bekkers voor 
hen betekend heeft, dan merk je dat je 
verhaal goed is aangekomen’, legt Wim 
van Kreij uit.

De goedlachse bisschop bij Mies in de 
Stoel, Bekkers als pleiter voor een 
menselijker gezinsplanning, met zijn 
herkenbare Brabantse tongval vragend 
om harten en kerkdeuren wijd open te 
zetten voor iedereen, met name ook 
anders denkenden. Het kwam allemaal 
voorbij. De serieuze en gewichtige the-
ma’s die deze bisschop baanbrekend 
aan de orde durfde te stellen, werden 
door de inleider lichtvoetig afgewis-
seld met minder zwaarwichtige voor-
beelden.

Zo vertelde Van Kreij kostelijk onder 
welke strenge regels het door deze bis-
schop, die bekend stond als paarden-
liefhebber, voor het eerst werd toege-
staan dat ook de dames lid kon worden 
van de plaatselijke rijverenigingen. Hij 
streed dus niet alleen voor de pil, maar 
ook voor de amazones…Foto Frie Govaerts.

Helikopterterreur in Nuenen
Afgelopen zaterdag 24 september was het prachtig zomerweer.
Een mooie na-zomerdag om met een boek in de tuin te genieten van het mooie weer en de 
rust. De rust werd echter wreed verstoord door, vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur, helikopter-
vluchten. Blijkbaar had iemand het in zijn hoofd gehaald om de Nuenense bevolking te 
pesten met nagenoeg constante geluidsoverlast.
Hoewel ik geen milieufanaat ben wil ik er toch op wijzen dat hier sprake is van aanzienlijke 
milieu overlast in de vorm van geluidsoverlast, luchtvervuiling en verspilling van brand-
stof. Ik hoop dat de verantwoordelijke(n) inmiddels het gezonde verstand teruggevonden 
hebben.
 

J.Th.C.J. van der Steen, Constantijnstraat 16, 5671 XE Nuenen

De toekomst van Nuenen
Ik weet nog hoe Nuenen in de 13e eeuw begon
Maar wie wil in de 21e eeuw bij Son
Of bij Breugel, dat is van hetzelfde laken een pak
Fuseren met Eindhoven, die optie vind ik ook zwak
Ik ga hier niet verder met mijn mening “lopen leuren”
Maar ik ben wel benieuwd wat er met Nuenen gaat gebeuren

Joke van Overbruggen, Antoon Kerssemakersstraat 34, 5671 DR Nuenen c.a.

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

Verstuurd vanaf mijn iPad

Blote knieën
Door Elwien Bibbe
 
Eigenlijk willen we lopen. De bus de bus laten. Maar Su, onze gids op Java, diri-
geert ons zonder te verblikken of te verblozen de bus weer in... Het zijn maar twee 
kilometer naar het centrum van Malang. Nou ja.
Su wijst ons op een overblijfsel van de Dutch en steken Indonesisch een drukke weg 
over. Dat doe je door recht het verkeer in te kijken en dan te gaan. Het hand opste-
ken laten we deze keer aan Su over. Midden in het centrum is een prachtig park om-
ringd door hele grote acacia's en ik val neer op een lekker schaduwplekje tegenover 
de moskee. Voor ons doen drie meisjes hetzelfde. Eerst komen de mobieltjes voor de 
dag en dan de laptops. Bij ons alleen de mobieltjes. Studenten denk ik. Vrolijke ge-
zichten onder bruine hoofddoeken. We luisteren naar het gezang uit de moskee. 
Voor het eerst eens iemand die goed zingen kan...
Het is zondag. Er zijn veel jonge mensen en jonge gezinnen die de schaduw zoeken. 
Grote gezinnen zien we niet. Of de twee-kind-politiek van Soekarno heeft gewerkt? 
Ik kijk naar mijn blote knieën. En dan om me heen. Nergens zie ik blote knieën.
De bankjes in de volle zon blijven leeg. Voor ons loopt een jong meisje met een lepel 
rijst in de hand achter een klein meisje aan. Honger heeft ze niet. Het geduld van de 
jonge moeder is eindeloos. De man die er bij hoort, probeert met ons te praten. Zijn 
Engels is beperkt, maar dat het kleine meisje een blanke koloniaal als opa heeft, 
snappen we. Na een half uurtje ontdek ik dan toch een vrouw in een bonte jurk met 
blote knieën. En het is, zeker weten, geen toerist. Er zijn dus meer blote knieën in 
Malang. We ontmoeten de groep weer bij TOKO ‘OEN’. “Toko Oen, die sinds 1930 
aan de gasten gezelligheid geeft", lees ik op het spandoek aan de muur. Jaja, nog een 
gebouw uit de koloniale tijd... En dan de bus weer in.....airco.....lekker....

ROAW VLIS   
in finale van   
‘Hoezo Brabants 
The Battle’
Streekrockband ROAW VLIS, van de 
Nuenense songwriter Frans Smits, 
staat in de finale van ‘Hoezo Brabants 
The Battle’. Een muzikaal evenement, 
waarbij gestreden wordt om de titel 
beste Brabantstalige muziektalent. Op 
zondagmiddag 9 oktober gaat ROAW 
VLIS in de Helmondse Cacaofabriek 
de strijd aan om de felbegeerde eerste 
plek. Na afloop wordt er een concert 
gegeven door de bekende Brabantse 
zanger J.W. Roy. De aanvangstijd is 
14.30u. en de toegang is gratis.

Geslaagde vlooienmarkt   
Panta Rhei
De 49e vlooienmarkt van Scouting Panta Rhei is weer voorbij. Een geslaag-
de editie, dankzij de bezoekers, vrijwilligers en het mooie weer. Zo konden 
alle kooplustigen hun slag slaan!! Als een gek rennen naar de kraam waar je 
de beste spullen koopt, hoog inzetten, afdingen en voet bij stuk houden. En 
dat allemaal om te zorgen dat we er financieel weer een jaar tegen kunnen. 
Tevens was het ‘terras’ een mooie plek om te ontmoeten, een drankje te 
doen en een heerlijk broodje te nuttigen.

Vanaf vrijdag gaat Panta Rhei weer starten met programma’s voor de speltakken. 
Kom gerust eens een keertje mee kijken of proefdraaien. 
Zie ook www.scoutingpantarhei.nl



Uit onderzoek van notaris 
Houtepen en coöperatie DELA* 
blijkt dat ruim zeventig procent van 
de Eindhovenaren geen testament 
heeft. Een nog groter deel heeft 
zelfs nog niet nagedacht over de 
eigen uitvaart. De reden? Vaak 
weten mensen niet wat men zelf 
al kan regelen of vastleggen in 
een testament en wat er allemaal 
mogelijk is rondom de uitvaart: 
begraven of cremeren, thuis opbaren 
of juist in een uitvaartcentrum, de 
keuze voor muziek en bloemen, een 
traditionele koffietafel of liever een 
goed glas wijn met borrelhapjes?

Voorkom stress
Dagelijks ervaren onze uitvaartver-
zorgers aan tafel bij nabestaanden 
wat wel en niet goed geregeld is. 
Vaak overmand door emoties moe-
ten zij in een paar dagen de uitvaart  
regelen. Die expertise willen we 
graag vooraf delen. Door nu al na 
te denken over uw persoonlijke 
uitvaartwensen en nalatenschap, 
ontneemt u niet alleen stress bij uw 
nabestaanden, maar ook bij uzelf.

Veel Eindhovenaren 
hebben niets geregeld 
rondom hun overlijden

Joy Thijssens en Hans Ramaekers | uitvaartverzorgers

Themabijeenkomst Uitvaart & Erfrecht
Graag delen wij samen met notaris 
Houtepen onze kennis en ervaring 
op dit gebied. Daarom organise-
ren we op maandag 10 oktober om  
19.30 uur de themabijeenkomst 
‘Uitvaart & Erfrecht’. Deze vindt 
plaats in Het Klooster aan Park 1 in 
Nuenen. Deelname is gratis voor  
zowel leden als niet-leden.

Antwoord op uw vragen
Tijdens de themabijeenkomst hoort 
u alles over wat mogelijk is bij een 
uitvaart. Notaris Houtepen geeft 
antwoord op veelgestelde vragen 
die met erfrecht te maken hebben, 
zoals: ‘wie zijn mijn erfgenamen?’, 
‘hoe bespaar ik erfbelasting?’ en 
‘wie regelt straks de uitvaart?’ U 
kunt natuurlijk ook de vragen stel-
len waar u graag een antwoord op 
wilt. Bovendien kunt u tijdens de 
bijeenkomst kosteloos uw testa-
ment en/of uitvaartverzekerings-
polis laten controleren.

(advertorial)

Meld u aan
Bezoekers waarderen onze thema-
bijeenkomsten; zij zijn blij met het 
initiatief en vinden de bijeenkomst 
verhelderend.  De bijeenkomsten  
zijn vaak snel volgeboekt, dus 
meld u voor 6 oktober aan  
via mvanderweiden@dela.org of  
06 53 54 55 14. Lukt het u niet om 
bij de themabijeenkomst aan-
wezig te zijn? Maar heeft u wel 
vragen over bijvoorbeeld uw 
nalatenschap? Belt u dan met 
de consulenten van DELA via  
040 219 91 00 (voor leden van 
DELA) of met notaris Houtepen via 
040 787 88 78.

*  Onderzoek uitgevoerd in 2015

Bokbierfestival_OD_2016-2.indd   1 31/08/16   13:48
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verkocht

Tweevoren 61 Nuenen
Speels ingedeelde gezinswoning! De woning is voorzien van een 
ruime woon-/eetkamer met moderne keuken, 4 slaapkamers en 
een badkamer op de verdieping. In het souterrain bevindt zich nog 
een extra berging, wasruimte en garage die gerealiseerd is tot 
multifunctionele ruimte. 

•	 Inhoud:		425	m3
•	 Woonopp.:		120	m2
•	 Bouwjaar:	1976
•	 Vraagprijs:	€		249.000,00	k.k.

verkocht

Vredehof	30	Nuenen
Ruim 4-kamer appartement (145m²!) met een groot balkon gelegen 
in het centrum van Nuenen. Dit appartement is gelegen op de 2de 
verdieping van appartementcomplex Vredehof en is voorzien van 
een eigen parkeerplaats en berging in de parkeergarage. 

•	 Inhoud:	390	m3
•	 Woonopp.:	145	m2
•	 Bouwjaar:	1997
•	 Vraagprijs:	€		360.000,00	k.k.

verkocht

Soeterbeekseweg	27	Nuenen
Sfeervolle half vrijstaande woonboerderij met landelijke ligging aan 
de Soeterbeekseweg, op drie minuten afstand van de stad. Deze 
charmante woning ligt op een perceel van ruim 2700 meter met een 
parkachtige tuin en heeft een vrij uitzicht over de velden richting het 
“Nuenens Broek”. 

•	 Inhoud:		523	m3
•	 Woonopp.:		168	m2
•	 Bouwjaar:	1820
•	 Vraagprijs:	€		549.000,00	k.k.

verkocht

Tomakker	67	Nuenen
 In Nuenen oost gelegen modern half vrijstaand woonhuis met vrij 
uitzicht aan de voorzijde en een op het noordoosten gelegen en 
privacy biedende achtertuin. De woning is voorzien van een lichte 
woonkamer, open keuken, 4 slaapkamers, moderne badkamer, 
2 bergingen in de achtertuin. 

•	 Inhoud:		350	m3
•	 Woonopp.:		112	m2
•	 Bouwjaar:	1983
•	 Vraagprijs:	€	245.000,00		k.k.

verkocht

Van	Heijstlaan	31	Nuenen
Deze geschakelde woning met bedrijvigheid aan huis is aan de bosrand 
gelegen in de populaire en kindvriendelijke wijk de “Bosschoeve”. 
De woning is volledig instapklaar en is voorzien van een ruime woon-/
eetkamer met luxe woonkeuken met kookeiland en maar liefst vijf 
ruime slaapkamers en een moderne badkamer. 

•	 Inhoud:		677	m3
•	 Woonopp.:		162	m2
•	 Bouwjaar:	2011
•	 Vraagprijs:	€	599.000,00	k.k.

verkocht

Bernhardstraat	11	Nuenen
Starters opgelet! Op perfecte plek in het populaire Oud Nuenen gelegen 
2-onder-1 kapwoning met ontzettend veel potentie. Deze woning heeft 
een vrij uitzicht aan de voorzijde en is voorzien van 4 slaapkamers en 
een diepe achtertuin. Aan de zijkant van de woning is een inpandige 
garage aanwezig die kan dienen als kantoor- of hobbyruimte. 

•	 Inhoud:	366		m3
•	 Woonopp.:		122	m2
•	 Bouwjaar:	1959
•	 Vraagprijs:	€	249.500,00	k.k.

u w  v e r t r o u w e n  w a a r d  s i n d s  1 9 8 1

Berg	19	-	5671	CA	Nuenen		 T	(040)	283	30	57		 www.metselaarsmakelaardij.nl		 Volg	ons	nieuwste	aanbod	op	facebook

Kijk	voor		deelnemende	woningen	op	onze	website	
www.metselaarsmakelaardij.nl

1 OKTOBER
11:00 - 15:00 uur

*Kijk voor informatie en de voorwaarden op www.nvm.nl/actie.

DOWNLOADDE APP
•ONTVANG 4 WEKEN GRATIS KRANT VANDE PERSGROEP*•KANS OP SOMFY SMART HOMEMAKE-OVER T.W.V. € 1.500,-*

Kom naar de NVM Open Huizen Dag!
Tijdens de NVM Open Huizen Dag op zaterdag 1 oktober kunt u vrijblijvend tal van huizen van binnen bekijken. 
Zo voelt u direct of uw favoriete huis ook écht goed bij u past. Heeft u na uw bezoek interesse in een huis, 
schakel dan een NVM-aankoopmakelaar in. Hij is dé specialist die u tijdens de gehele aankoop kan ontzorgen, 
u kan behoeden voor een miskoop én de laagste prijs voor u kan bedingen. Kijk op nvm.nl voor meer informatie 
en op funda.nl voor de deelnemende huizen. 
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Orgelconcert H. Clemenskerk 
met Vlaamse muziek
Op zondag 9 oktober om 15.30 uur geeft de jonge Vlaamse organist Jeroen 
Follon het tweede orgelconcert van 2016 in onze H. Clemenskerk. Follon 
speelt werk van de bekende organist-componist Flor Peeters, die 30 jaar ge-
leden is overleden. Er klinkt ook toegankelijke muziek van enkele andere 
Vlaamse componisten, leerlingen van Flor Peeters. De toegang is gratis, met 
een collecte na afloop.

Kapsalon Raponsje in Nuenen organiseert bruisende bazaar

‘Le Petit Bazar’, een grote 
markt van kleine ondernemers
Door Nannie van den Eijnden

De kapsalon aan de Berg valt niet zo op, want die ligt een beetje verscholen 
achter bomen. Maar als je goed kijkt, zie je tussen de bomen door het uit-
hangbord met het meisje met de vlecht, zoals in het gelijknamige sprookje 
van de gebroeders Grimm.

Jeroen, geboren in 1990, is vaste bespe-
ler van het monumentale Schumacher-
orgel in de hoofdkerk van Genk, België. 
Follon begon zijn muziekopleiding aan 
de muziekacademie van Neerpelt en 
behaalde in 2013 met onderscheiding 
zijn masterdiploma aan het conserva-
torium van Leuven. In 2008 werd hij 
laureaat van de wedstrijd ´Dexia Clas-
sics´ in de kathedraal van Brussel. Fol-
lon is ook leraar orgel aan de kun-
stenacademie van Maaseik.

Orgeltrapper kwam te laat….
Het grote orgel in de H. Clemenskerk 
van Nuenen dateert van 1882 en is ge-
bouwd door de gebroeders Smits, die 
tot de kundigste orgelbouwers van hun 
tijd worden gerekend. Het mechani-
sche orgel werd toentertijd gebouwd 
voor de prijs van 5.000 gulden. In 1925 
besloot het kerkbestuur van Nuenen 
om de blaasbalg door een elektromo-
tor van wind te voorzien, omdat de or-
geltrapper wel eens te laat kwam. In 
1931 werd het orgel van mechanisch 
naar pneumatisch omgebouwd door 
de Gebroeders Vermeulen. Er werden 
ook nieuwe registers toegevoegd. In 
1990 bleek het orgel ernstig te zijn ver-
vuild en was het eigenlijk niet meer be-

speelbaar. In 2013 gaf de firma Flen-
trop het orgel een grondige opknap-
beurt. 

Klank van de begintijd
Het Smitsorgel bezit een typische 
klankkleur met zachte en rond klinken-
de registers die het instrument bij uit-
stek geschikt maken voor de orgellite-
ratuur uit de 19e en begin 20e eeuw 
(dus uit de periode dat het orgel werd 
gebouwd). Sinds 2014 wordt er twee 
keer per jaar een orgelconcert gegeven. 
 

Musicalles voor 
kinderen en 
jongeren
Vind jij dansen, zingen en toneel-
spelen ook zo leuk? Lijkt het je wat 
om daar met een groep leeftijdge-
nootjes les in te krijgen en samen op 
het podium te staan? Dat kan!

Elke donderdag geeft CKE (Centrum 
voor de Kunsten Eindhoven) musical-
les in basisschool De Boschuil aan de 
Kiplinglaan 1 in Eindhoven. Dat is in 
de wijk Blixembosch, niet zo ver van 
Nuenen. Een van de docenten komt uit 
Nuenen, Marieke Wilde. 

Basis en vervolg
Er zijn twee basisgroepen en er is een 
vervolggroep. De groepen zijn inge-
deeld op leeftijd, van 8 tot 15 jaar. In de 
basisgroep werk je aan de begintech-
nieken van musical. Heb je al ooit mu-
sicalles gehad, dan is de vervolggroep 
iets voor jou. Na een aantal lessen werk 
je in de tweede helft van het seizoen 
aan een miniproductie. Het jaar wordt 
dus afgesloten met een voorstelling.

Lestijden
Alle lessen zijn op donderdag: basis-
groep 8-12 jaar van 15.45 tot 17.15 uur, 
basisgroep 12-15 jaar en vervolgcursus 
9-14 jaar van 17.15 tot 19.15 uur. In-
schrijven kan via www.cke.nl. Eerst 
(samen met een vriend of vriendin) 
een vrijblijvende proefles volgen mag 
ook, je kunt gewoon komen op de ver-
melde lestijd. Draag kleding waarin je 
je makkelijk kunt bewegen en neem 
iets te drinken mee voor in de pauze.

Achter die bomen bruist het van de 
energie. Als je over de drempel van de 
sfeervolle salon stapt, is het alsof je in 
een sprookje belandt. De sprookjes-
wereld van Nicole van der Putten. Je 
raakt niet uitgekeken! Aan wat er alle-
maal hangt, staat en ligt kun je aflezen 
wie ze is, wat haar boeit en raakt. 
Sprookjes bestaan! Daar is Nicole, met 
haar altijd rode lippen, witte huid en 
lange, glanzende, donkerrode haar het 
wandelend bewijs van. Gaat haar tele-
foon, dan hoor je het deuntje van de 
Indische waterlelies uit De Efteling, 
het sprookje van de Belgische koning 
Fabiola. Op de spiegel kopt een inspi-
rerend artikel uit NRC over kapper 
Christiaan Houtenbos: “Haar is een 
reflectie van de ziel.”
Als je bij haar in de ouderwetse kap-
perstoel zit, wordt je spiegelbeeld als 
een schilderij omlijst door weelderige 
bloemen. Deze zomer onderging haar 
zaak een metamorfose. Nicole verving 
de stijlvolle muurschildering die haar 
broer ooit heeft gemaakt door een 
klassiek bloemetjesbehang, dat de zaak 
een heel ander allure geeft. De kachel 

brandt, het ruikt naar verse koffie. Op 
een paspop pronkt een bustier versierd 
met haar en veren, door Nicole ge-
maakt. Ze organiseert modeshows, een 
tikkeltje extravagant, zoals ‘The Purple 
Light’ een paar jaar geleden, met mas-
kers en ingenieuze kapsels, die soms 
ook het gezicht maskeren. En ze gaat 
binnenkort, gewapend met holster en 
scharen, het park van Nuenen in om te 
knippen. Wie maar durft en wil, zonder 
afspraak en zonder tijdsdruk.

‘Le Petit Bazar’
Nu organiseert ze een markt, op de 
plaats voor haar kapsalon. Waarom? 
“Gewoon, voor de bruis” zegt ze la-
chend. Niet overdekt, zoals het woord 
‘bazaar’ doet vermoeden, maar wel 
groots en omvangrijk, vanwege de 
lange lijst energieke ondernemers die 
met hun waar naar buiten komen. Ze 
bieden allemaal iets dat je een goed 
gevoel bezorgt.

Er worden sfeer- en woonartikelen 
(brocante) en handgemaakte sjaals, 
poncho's en omslagdoeken uitgestald. 

Themabijeenkomst    
Uitvaart & Erfrecht
Voor veel mensen is de dood en alles wat daarbij komt kijken een taboe. En 
komt het ter sprake, dan wordt er gauw een houten voorwerp gezocht om 
het ‘af te kloppen’. ‘Jammer en niet zo verstandig’ zo vinden notaris Dirk-Jan 
Houtepen, Joy Thijssens en Hans Ramaekers, uitvaartverzorgers bij Tap DE-
LA. ‘Er zijn een heleboel dingen die mensen zelf al kunnen regelen, en die 
het de nabestaanden een stuk gemakkelijker kunnen maken. Daarbij gaat 
het niet alleen om de keus voor begraven of cremeren, welke kist of welke 
muziek, maar ook om zaken als een testament, het benoemen van een exe-
cuteur, het opnemen van een uitsluitingsclausule en het besparen van 
erfbelasting.’

Om deze zaken bespreekbaar te ma-
ken houden Dirk-Jan, Joy en Hans op 
maandag 10 oktober om 19.30 uur een 
themabijeenkomst, waarbij iedereen 
welkom is. 

De bijeenkomst vindt plaats in Het 
Klooster aan Park 1 in Nuenen. U dient 
zich voor 6 oktober aan te melden via 
mvanderweiden@dela.org of 06 53 54 

55 14. Deelname is gratis. Na afloop is 
er gelegenheid voor privé-vragen aan de 
hand van eigen polissen of testamenten. 
Lukt het u niet om bij de themabijeen-
komst aanwezig te zijn? Maar heeft u 
wel vragen over bijvoorbeeld erven, 
schenken of uw testament? Belt u dan 
met de consulenten van DELA via 040 
219 91 00 (voor leden van DELA) of met 
notaris Houtepen via 040 787 88 78.

Deskundigen in lichaamsbeweging, 
voeding en schoonheid geven advies. 
Er is een expositie van schilderkunst 
en er staat een kraam met bloemsier-
kunst. Een foodtruck en een snoep-
winkel zorgen voor wat lekkers.

Bij aankoop van een product van kap-
salon Raponsje wordt je gratis geknipt! 
Bij lekker weer knippen Nicole en Ger-
rie buiten bij de entree. 

Le Petit Bazar. Zondag 2 oktober. 
13.00 tot 17.00 uur. Berg 62, Nuenen.

Je kunt het niet missen. Nicole zet de 
deuren van haar kapsalon wagenwijd 
open en komt tussen de bomen door 
naar buiten. Je herkent haar meteen.

Zorgatelier Nuenen, een dagbesteding voor mensen met 
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) verhaalt in deze rubriek 
over het dagelijks leven. 

Over doorzetten gesproken!
Het is hartje zomer, donderdagochtend en al behoorlijk warm als ze arri-
veert bij het Zorgatelier. Zoals altijd hoor je haar letterlijk aankomen. Min-
ke’s aanwezigheid wordt namelijk verraden door het vertrouwde gepiep 
van haar elektrische rolstoel. Dit bekende piepgeluid verdwijnt al snel naar 
de achtergrond en vervaagt bij haar stem die enthousiast “Goedemorgen 
allemaal!” roept.

Minke wil lopen, ondersteund door Jos.

Zorg  telier
N  U  E  N  E  N

N  A  HAlles is vertrouwd, maar ditmaal klinkt 
het enthousiasme in haar stem een 
paar octaven hoger. Iets klopt er niet in 
het vertrouwde plaatje van haar ver-
schijning. Aan het stuur van haar rol-
stoel bungelt een tas en haar grijns ver-
raadt dat de inhoud bijzonder is. De 
onthulling volgt snel en ze laat ons een 
valhelm zien. Vandaag is de grote dag, 
want er wordt straks een marathon ge-
lopen! “Hoezo marathon lopen en 
door wie dan wel?” Duimen gericht 
naar haar borst roept ze “Door mij!” 
We weten dat Minke altijd vol verras-
singen zit, maar haar een marathon 
zien lopen lijkt dezelfde illusie als ijzer 
met handen zien breken.
Maar vergis je niet in haar volharding, 
want wat in haar koppie zit - zit niet in 
haar….. De nodige voorbereidingen 
worden getroffen, helm op en daar 
gaat ze. Stap voor stap, ondersteund 
door Jos, loopt ze recht op haar doel af. 
“Ik wil naar het einde van de straat!”’ 
roept ze om haar onderneming nog 
meer kracht bij te zetten. “Onmoge-
lijk” denken de achterblijvers, dat gaat 
ze niet redden. Het einde van de straat 
bereiken is haar niet gelukt, wel loopt 
ze tot halverwege. 
Bezweet en met blaren op de hielen 
komt ze na ruim een uur terug bij de 
start en valt doodmoe op de bank. 
Koude kompressen op de zere voeten 
en een natte washand op het bezwete 
voorhoofd van onze doorzetter Minke. 

Ze heeft haar marathon gelopen en 
oké, het einddoel niet gehaald. Is dat 
belangrijk? Nee, niet bepaald. Als je 
haar vraagt waarom ze de lat voor zich-
zelf zo hoog legt zet haar directe ant-
woord je tot nadenken. “Ik weet ook 
wel dat ik het einde van de straat niet 
kan halen, maar door het onmogelijke 
als doel te stellen kom ik in ieder geval 
ergens halverwege uit!” Een boodschap 
waar wij veel van kunnen leren!

 

Boekenlegger 
gevonden
Eind mei vond ik in een boek van bi-
bliotheek Dommeldal een lief klein 
boekenleggertje. Door onze vakanties 
en de schoolvakanties is het bij mij op 
de kast blijven liggen. Nu iedereen 
weer zo'n beetje terug is, wil ik een po-
ging doen de eigenaresse van dit klei-
nood te achterhalen.

Het begint met: 
lieve, lieve mama, de liefste mama

Ik kan me voorstellen dat dit voor de-
ze mama heel speciaal is. De mama 
die haar boekenlegger kwijt is geraakt, 
kan contact opnemen met mevrouw 
van Surksum, Herikhof 25 Nuenen.
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Ondernemers Centrum Nuenen

Stemmen over de invoering van 
een ondernemersfonds 
Maandag 10 oktober gaan de ondernemers uit het centrum van Nuenen stemmen 
over het invoeren van een ondernemersfonds met als doel het versterken van het 
centrum van Nuenen. Het centrum van Nuenen timmert hard aan de weg. Onder-
nemers en de gemeente werken samen om de economische positie van het dorps-
hart te versterken. Doel is om meer bezoekers naar het centrum te trekken die lan-
ger blijven en meer besteden. 

Waarom een ondernemersfonds? De tĳd 
dat alle ondernemers vanzelfsprekend lid 
waren van de vereniging is voorbĳ. Toene-
mende filialisering en individualisering 
zet het functioneren van de ondernemers-
verenigingen onder druk. Toch is een 
goed functionerende ondernemersvereni-
ging in een centrum noodzakelĳk om het 
economisch functioneren van het cen-
trum te waarborgen en de concurrentie 
met omliggende steden en dorpen aan te 
kunnen. Dat levert niet alleen een econo-
misch maar ook een groot maatschap-
pelĳk rendement op. Cultuur en maat-
schappelĳke instellingen profiteren mee 
van de grotere bezoekersstromen. Een ge-
zellig winkelcentrum geeft een groter 
woongenot en beperkt migratie naar con-
currerende dorpen en steden.

Voor en door ondernemers!
"Wĳ willen dus de gezamenlĳke plannen 
gezamenlĳk gaan betalen. Dat betekent 
dat we de gemeente willen verzoeken een 
reclameheffing in te stellen voor het cen-
trum van Nuenen onder voorwaarde dat 
de gemeente de gelden die met deze hef-
fing worden opgehaald, stort in het On-
dernemersfonds. Vanuit dat fonds kun-
nen we dan als Stichting Centrumma-
nagement Nuenen structureel de acties 
van het centrummanagement betalen." 
Aldus Ap Duisterhoff voorzitter van 
Winkelhart van Nuenen. Hij is initiatief-
nemer van dit project en heeft Van Stra-
tum Management ingehuurd om het te 
realiseren.

Hoe doen we dat?
Het begint natuurlĳk allemaal met een 
plan van aanpak waarin we de gezamen-
lĳke ambities en doelen hebben vastge-
legd. Dit plan vormt de basis voor de ac-
ties op korte- en lange termĳn voor het 
centrum van Nuenen. Om invulling te ge-
ven aan de doelstellingen uit het plan van 
aanpak worden bij invoering van Cen-
trummanagement vanaf 1 januari 2017 
vier werkgroepen samengesteld:
•	 Sfeer	en	Beleving
•	 Marketing	en	Communicatie
•	 Leegstand	en	Branchering
•	 Parkeren,	Veiligheid	en	Beheer

De belangrĳkste doelstellingen zĳn:
•	 Een,	 in	 de	 ogen	 van	 de	 consument,	

kwalitatief en divers aanbod van win-
kels, horeca en overige publieksge-
richte voorzieningen.

•	 Een sfeervol centrum dat net wat 
meer biedt dan de consument ver-
wacht.

•	 Een	 schoon,	 heel	 en	 veilig	 centrum	
voor zowel ondernemers als consu-
menten.

•	 Een	 onderscheidend	 imago	 voor	 het	
centrum van Nuenen.

•	 Een	 effectieve	 samenwerking	 tussen	
gemeente, ondernemers en vastgoed 
eigenaren.

Onze missie:
In gezamenlijkheid werken aan de econo-
mische versterking van het centrum van 
Nuenen tot het kloppend, groene, culture-
le	en	gastvrije	hart	van	de	Brainportregio.
Het plan van aanpak, de gebiedsafbake-
ning en alle overige informatie is terug te 
vinden op:
www.winkelhartvannuenen.nl  

Winkelhart
 van Nuenen

Voirt     Parkstraat     Parkhof     Park     Boordseweg     Smidse

www.WinkelhartvanNuenen.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.

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.

 PUZZELHOEKWeek 39

8 4 6 5
2 9

5 3
7 6

1 9 4 7
2 8

9 4
9 5 8 6

6 7 3

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 makker 6 gulzigaard 11 onderofficier 12 nu 14 lage rivierstand 
16 myth. figuur 18 op grote afstand 19 spotfiguur 21 vuurtong 22 afvoergoot 
24 chocolaatje 25 water in Utrecht 26 sprookjesfiguur 27 pl. op Ameland 
29 onheilsgodin 30 waardepapier 32 vaartuig 34 rijksuniversiteit 
35 en dergelijke 37 vuurpijl 40 herkauwer 44 bevel 46 pl. in België 47 olm 
48 Amerika 50 reisje 52 mankement 54 Europese hoofdstad 55 apparaat voor 
dataverbinding 57 gevangenis 58 indiaans symbool 59 uitroep van pijn 
60 spontaan 63 dat is 64 zeezoogdier 65 nagerecht.

Verticaal: 1 sluier 2 hoofd v.e. moskee 3 godin v.d. dageraad 4 namiddag 
5 motto 6 boomstomp 7 Frans lidwoord 8 ijzerhoudende grond 9 rots in zee 
10 geding 11 ondersteboven 13 nieuw (in samenst.) 15 mannelijk dier 
17 wasem 20 weekdier 22 koordans 23 bijbelse figuur 26 haastig 
28 draagband 31 bid (Latijn) 33 gravin van Holland 36 longkwaal 37 militaire 
overval 38 pl. in Gelderland 39 Europees gebergte 40 graansoort 41 mager 
42 inhoudsmaat 43 bijbelse figuur 45 loyaal 49 ar 51 niveau 53 gevuld 
54 fruit 56 met medewerking van 58 afslagplaats bij golf 61 onmeetbaar getal 
62 in opdracht.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33

34 35

36 37 38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48 49

50 51 52 53 54

55 56 57 58

59 60 61 62 63

64 65

E R E B O O G A S P E R G E

M P E S O L A V A M

M A O L I M N A G A S O

A R M O A D A E A C E

G O K T O O R N Z K H

C L H K H M I H A E C

A I R M A T I N E E I N N

O S P A N N T N V K V

T A K S J E E S A A I

O I D F O E N G T N T

H G E A R L Z A A D G A

I B R I E A D A M A

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

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

Oplossingen wk 38
T L U C H T F O E L I E

S R U I T S N E D E H C

L E A E A O F E G N A Z

O E E G N I N N A L P E

R R D Z I K O B A L T E

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

H N N A A T C U V D N K

C E A I A H U H N W O A

N R R L U T S A E E O J

U A I E S L N L G P M U

P N F E I T A R E P M I

G S B E J T I U T P R T

L U C H TA F W E E R

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.

AIRBUS
ARONSKELK
BADER
BADGE
BOTVIEREN
ENGTE
GRUYERE
HAREM
HINDOE
HONINGZWAM
IMPORT
KORST
LARVE
NOORD
OMHAKKEN
OPBOUW
OSMOSE
PLECTRUM
PREEK
RIETSNIP
RIOLERING
ROOKVERBOD
SCHEPELING
SOLIDE
STOER
VLEUGEL
WODKA

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

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 37, Dhr. P. Krijne, Nuenen.

C L E A N  S E R V I C E 
NUENEN - Gevelreiniging 
- Schoorsteenrenovatie - 
Voegwerken - Impregneren. 
VRIJBLIJVENDE OFFERTE 
06-23703691 / 040-2832957.

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

T W E E D E H A N D S 
SPEELGOED, BABY 
EN KINDERKLEDING-
BEURS. Ruim 150 kramen. 
9 oktober: Dreef in Aarle-
Rixtel en op 16 oktober: 
Bongerd in Breugel. 11.00-
14.00 uur. kijk ook op www.
kinderkledingbeurs.net

TE HUUR: VAKANTIE 
IN SPANJE?  Prachtig 
vakantieappartement met 
Wifi, TV en zwembad in 
omgeving Benidorm/Altea. 
Meer informatie: www.
casamama.jouwweb.nl 
of 06-51282715.

MEGAVLOOIENMARKT 
2 oktober, ruim 200 kramen. 
Tennishallen Eindhoven 
Noord. Vijfkamplaan 12 
Eindhoven. 9.00-16.00 uur 
€ 2 p.p. 06-20299824.

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

Scheiden doe je samen
* VANAF INTAKEGESPREK T/M AFHANDELING RECHTBANK
* EFFECTIEVER EN GOEDKOPER DAN EEN ADVOCAAT
* EEN AANSPREEKPUNT TEGEN EEN VASTE TOTAALPRIJS

 Astrid Larue | Tel. 06 539 72 748
larue@scheidingshuys.nl | www.scheidingshuys.nl

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

A
P
K

APK-keuring
voor alle merken

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

Tel. 040-2831284

P U P P Y T R A I N I N G : 
Vanaf zaterdag 15 oktober 
starten wij weer met onze 
puppytraining in Nuenen. Er 
wordt les gegeven door een 
zeer ervaren gediplomeerd 
instructrice en dierenartsas-
sistente, gespecialiseerd in 
hondengedrag. Voor meer 
informatie en aanmelden belt 
u tel. 0611221174 www.de-
persoonlijkeaanpak.com

TE KOOP GEVRAAGD: 
Fietsen en snorfietsen. Tel. 
06-46830117.
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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: dinsdag 12.00-14.00 uur

Echtscheidingsspreekuur: dinsdag 19.00-
21.00 uur. Inloopspreekuur Vragen zonder 

Afspraak: donderdag 09.30-12.00 uur

t/m september
Bezichtiging Van Goghkerkje 

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

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

Maandag 26 september en 3 oktober
14.00 uur driedelige schilderworkshop

Den Heuvel, Gerwen

Donderdag 29 september
20.00 uur Lezing en boekpresentatie 
‘Van Domineeshuis tot Van Goghhuis’ 
De Regenboog, Sportlaan 5 te Nuenen

Vrijdag 30 september
20.00 uur ‘Einde zomer party’ 

met Open Podium
De Griek in Nuenen

Zaterdag 1 oktober
10.00-12.30 uur Kledinginzamelingsactie 

voor mensen in nood
op het plein voor de H. Clemenskerk Nuenen

Zaterdag 1 oktober
13.00-17.00 uur KBO Voedselbankdrive

Het Klooster, Park Nuenen

Zondag 2 oktober
Vincent van Goghrit

Paardensportevenement 
De Coovelse Menners

start en finish in het Park Nuenen

Zondag 2 oktober
11.00-16.00 uur WLG Creatieve, 

culturele markt 
Den Heuvel, Gerwen

Zondag 2 oktober
11.00-16.00 uur Hobbybeurs KVL

Dorpshuis Lieshout

Zondag 2 oktober 
 11.00-16.00 uur Tweede editie 

KVL hobbybeurs
Het Dorpshuis te Lieshout

Zondag 2 oktober
13.00-17.00 uur Le Petit Bazar

Berg 62 Nuenen

Zondag 2 oktober 
14.00 uur Bockbierfestival

Café Ons Dorp

Zondag 2 oktober 
14.00 uur Dierendag op Weverkeshof

Dorpsboerderij Weverkeshof

Zondag 2 oktober 
19.30 uur Taizé vesper

in het van Gogh Kerkje aan de Papenvoort

 5 tot 16 oktober 
Kinderboekenweek

Woensdag 5 oktober
14.00 uur ‘Cultuur Overdag i.s.m. Biblio-

theek Dommeldal: Kinderboekenweek 2016 
-voorleeswedstrijd - 
Het Klooster Nuenen

Woensdag 5 oktober
20.00 tot 22.00 uur Bewegen als basis 

voor leren, CMD ouderavond 
basisschool Wentelwiek, 
Jacobushoek 5, Nuenen

Donderdag 6 oktober
10.30 uur PVGE Nuenen 

Koffie inloopochtend
Kwetternest, Mantelmeeuwlaan 12

Donderdag  6 oktober
19.30-21.30 uur Informatieavond over 

Biologische Duitse wijn. 
Lunchroom Bio-Lekkers, 
Parkstraat 3 F Nuenen

Vrijdag 7 oktober 
20.30 uur Mónica Coronado & Manito

 het van Goghkerkje Papenvoort Nuenen

Zaterdag 8 oktober
14.00-16.00 uur ‘Dag van de palliatieve 

zorg’ Inloopmiddag 
Logeerhuis Valkenhaeghe

 1e Haagstraat 89 in Helmond

Zondag 9 oktober
10.00-12.30 uur Mountainbike-clinic 

voor jeugd met WLG
Start bij de ‘Stiphoutse Bergen’

Zondag 9 oktober
14.00 uur Ierse Sessie

Dorpsboerderij Weverkeshof

Zondag 9 oktober
12.30-16.00 uur Lunchconcert 
Gertje Raassens en Paul Slaats

De Griek in Nuenen

Zondag  9 oktober 
13.00-17.15  uur De Lindespelers 

bestaan dit jaar 40 jaar 
diverse eenakters, centrum van Nuenen  

Zondag  9 oktober 
15.30 uur Orgelconcert H. Clemenskerk 

Jeroen Follon met Vlaamse muziek 
Park 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.

Gespreksgroep Oecumenische   
Werkgroep Rouwbegeleiding 

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 1 oktober 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor J. Vosse-
naar. 
Zondag 2 oktober 11.00 uur: viering, 
volkszang met klein koor, voorganger 
pastor J. Vossenaar. 
 
Misintenties
Zaterdag 1 oktober 18.30 uur: Leny 
Gödde - Tusschenbroek; Jo de Haas - 
van der Hamsvoord (vanwege sterfdag 
en verjaardag). 
Zondag 2 oktober 11.00 uur: Wilma 
Beekwilder; Antoon Noten; Maria van 
den Boomen - Rooijakkers; Mieke van 
Soest Raessens - Merkelbach; Janus 
Moonen; Lotte van Rooij en Leo van 
Hevelingen; Francien van der Linden - 

Meulendijks; Cees Meulendijks; Mar-
co Janssen (vanwege sterfdag); Willy 
Spaanjaars; Jan van Deurzen (namens 
de buurtbewoners); Marie Odiel Aarts 
Le Neubauer; Miriam Raessens; Susan 
Teunisse - Rooijakkers.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Jan de 
Rooij, Mauritsgaarde 38. Wij wensen de 
familie en vrienden veel troost en sterk-
te bij het verwerken van dit verlies.

In onze parochie is gedoopt Laurentijn 
van Waes. Wij wensen de familie van 
harte proficiat en veel geluk.

De opbrengst van de extra collecte 
voor de Vredesbeweging PAX heeft in 
Nuenen € 531,88 opgebracht.

Vanaf aanstaande zondag 2 oktober is 
de viering weer om 11.00 uur.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 2 oktober 09.30 uur: viering, 
parochiekoor, voorgangers leden van 
de werkgroep. 

Misintenties
Cor Verhagen.

Mededeling
In onze parochie is overleden: Riny 
van Kessel, Willem Sengershof 5, Ne-
derwetten. Wij wensen familie en 
vrienden troost en sterkte bij het ver-
werken van dit verlies.

De opbrengst van de extra collecte 
voor de Vredesbeweging PAX heeft in 
Nederwetten € 57,55 opgebracht. 

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 2 oktober 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorgangers werkgroep-
leden. 

Misintenties
Mevrouw Thecla Daniëls-Aarts; Ge-
rard Donkers; Diny Geraets-Zwegers; 
Huub van den Oever.

Mededeling
De opbrengst van de extra collecte 
voor de Vredesbeweging PAX heeft in 
Gerwen € 189,45 opgebracht.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl
 
Op zondag 2 oktober is er een jeugd-
dienst in De Regenboog. Voorganger: 
ds. C. Crouwel. Aan deze dienst wordt 
meegewerkt door jongerenkoor Jocan-
to o.l.v. Maud Broeksteeg. De dienst 
begint om 10.00 uur. We collecteren 
voor Nes Amin in Israël. Na de dienst 
is er koffiedrinken. Elke donderdag is 
er Open Huis tussen 10.00 en 12.00 
uur, waar iedereen welkom is voor kof-
fie 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.

Deze gespreksgroep biedt u de ruimte 
uw ervaringen met anderen te delen.
Luisteren naar elkaar, het delen van 
verdriet en het zoeken van een per-
spectief, zijn de onderwerpen die de 
deelnemers verbinden.
Gedurende een 5-tal bijeenkomsten zal 
de uitwisseling van ervaringen voorop-
staan.
De bijeenkomsten worden gehouden in 
de periode oktober t/m januari, op vrij-

dagochtend, en worden begeleid door 
een pastor en een lid van de werkgroep.
Een -vrijblijvende- informatieve och-
tend is op vrijdag 7 oktober 2016 om 
9.30 uur in het kerkelijk centrum ‘De 
Regenboog’, Sportlaan 5.
Tijdens deze bijeenkomst wordt de op-
zet van de vervolgbijeenkomsten uit-
eengezet. Daarna kunt u in alle rust 
besluiten of u wilt deelnemen aan de 
gespreksgroep.

Opgewekt en zorgzaam, nooit vragend of klagend, 
moedig ging je door tot op het laatste moment. 
Het wilde niet meer.

Met groot verdriet, maar zeker vervuld van mooie en fijne herin-
neringen, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn dierbare 
vrouw, onze zorgzame moeder en lieve oma

Maria Donkers-Bekx
echtgenoot van

Jan Donkers

 *Lieshout, 27 juni 1943 †Geldrop, 26 september 2016

 Nuenen: Jan Donkers
 Lieshout: Martijn en Marianne 
  Koen 
  Luuk 
  Tessa 
  Nancy
Broekdijk 18, 5674 MN Nuenen.

Maria is thuis waar u persoonlijk afscheid van haar kunt nemen 
op donderdag 29 september tussen 19.00 en 20.00 uur.
De uitvaartdienst zal plaatsvinden op vrijdag 30 september om 
11.00 uur in de aula van uitvaartcentrum de Groof, Oranjelaan 
54 in Beek en Donk.

De crematie vindt in besloten kring plaats.

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 29 september. 17.30 uur H. 
Lof; 18.30 H. Mis, Wijding van de basi-
liek van de H. Aartsengel Michaël. 
Vrijdag 30 september. 7.15 uur. H. Mis, 
H. Hiëronymus, belijder en kerkleraar. 
Zaterdag 1 oktober. 7.15 uur H. Mis, 
Eerste zaterdag van de maand, votiefmis 
van Onbevlekte Hart van Maria; ge-
dachtenis van H. Remigius, bisschop en 
belijder. Daarna uitstelling tot 09.00 uur. 
Zondag 2 okt. 20ste zondag na Pink-

steren. 10.30 uur gezongen Hoogmis. 
Maandag 3 oktober. 18.30 uur H. Mis, 
H. Teresia van het Kind Jezus, maagd. 
Dinsdag 4 oktober. 18.30 uur H. Mis, 
H. Franciscus van Assisi, belijder. 
Woensdag 5 oktober. 07.15 uur H. Mis, 
gedachtenis van H. Placidus en gezel-
len, martelaren. 
Contactadres: Priesterbroederschap 
Sint Pius X, Pater Carlo de Beer, Heu-
vel 23, 5674 RR Nuenen/Gerwen, tel.: 
040-283 45 05; e-mail: c.debeer@stpi-
usx.nl. website: www.stpiusx.nl
De geschiedenis van het kerkgebouw en 
de toren vanaf begin 15de eeuw staat op 
www.kerkenindepeel.nl. Ook op Face-
book (Kerken in Peelland) en YouTube 
(Kerken in Peelland Gerwen WMV).

In oktober 2016 start in Nuenen weer een gespreksgroep waar mensen die 
een partner verloren hebben elkaar kunnen ontmoeten. Het is een initiatief 
van de gezamenlijke kerken in Nuenen, Gerwen en Nederwetten, en wordt 
georganiseerd door de Oecumenische Werkgroep Rouwbegeleiding.

Aan deelname zijn geen kosten ver-
bonden.
Hoewel deze bijeenkomsten een initia-
tief van de kerken zijn, heten wij ook 
niet-kerkelijke deelnemers van harte 
welkom.
Het kan zijn dat u liever niet deel-
neemt aan groepsgesprekken. Dan 
willen we u wijzen op de mogelijkheid 
dat een lid van de bezoekgroep bij u 
thuis komt voor één of meerdere ge-
sprekken. 

Voor verdere vragen kunt u contact 
opnemen met: 
Hans Vossenaar, pastor. Telefoon: 040-
283 1210 (tussen 9 en 12 uur) of: 040 
285 9094.
Janni Groot-Baart, lid werkgroep. Te-
lefoon: 040-283 3234.

Taizé-vesper in het 
Van Gogh Kerkje
Op zondag 2 oktober is er weer een Tai-
zé-vesper. Het wordt weer vroeg don-
ker, de zomer heeft lang geduurd, de 
eerste koude avonden zijn er weer. Ook 
nu weer op zondagavond een tijd voor 
bezinning. Najaar, herfst, op zoek naar 
jezelf of die ander. Thema van de dienst 
is: ‘Liefde’. Tijdens de vesper worden 
bekende liederen uit Taizé gezongen en 
er zijn meditatieve momenten, even stil 
worden in deze roerige tijden. De ves-
per wordt gehouden in het sfeervolle 
kleine van Gogh Kerkje aan de Papen-
voort in Nuenen en begint om 19.30 
uur. Vooraf is er pianomuziek.
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Sven Henze wint 
Gulbergen24
Sven Henze kwam afgelopen zon-
dag rond 13.00 uur als winnaar van 
de 24-uurs mountainbike wedstrijd 
Gulbergen24 over de streep. Sven 
had toen 454,8 kilometer afgelegd. 
Henze nam als snel een voorsprong 
en hield deze tot het einde toe vast. 
Hij  kwam om te winnen en voor 
niets anders. Daar had hij hard voor 
gewerkt na de hersenschudding die 
hij had opgelopen.

Bij de 24-uurs deden voor het eerst 3 
vrouwelijke deelneemsters mee. Uiter-
aard vonden zij zondag allen een plekje 
op het podium.

Uitslagen
24 uur individueel heren: 
1. Sven Henze, 2. Thierry DHaeze, 3. 
Martin Broxterman.
24 uur individueel dames: 
1. Annabelle Pont, 2. Janine Wagens-
veld, 3. Judy McNeill.
24 uur Bedrijventeams: 
1. Cycletrend, 2. Cycling Performance 
Center, 3. John Knoops Passion for 
bikes.
24 uur Fun teams: 
1. Powerbikers, 2. Rings Goirle, 3. Mil-
leniumwheels.
6 uur Individueel Sport: 
1. Twan Coolen, 2. Martijn Verschu-
ren, 3. Joeri Martens.
6 uur Individueel Fun: 
1. Ruben Verhees, 2. Frans Willems, 3. 
Team Mathijs 
6 uur Sport teams: 
1. SMA sport, 2. Lakebike 24 red, 3. TC 
Heeze 1.
6 uur Bedrijventeams: 
1. Hurks Bouw Team, 2. 2SMA, 3. Hy-
droscope 2.
6 uur Fun teams: 
1. The Whoopers racing team, 2. ’t Vet 
Klauwke, 3. Team Tieske.
4 uur individueel: 
1. Jeroen Daniels, 2. Frank Leyten, 3. 
Job van Hout.

Z&PV Nuenen bij NK estafette 2016
Door: Jeroen Schelling

Het eerste Nederlandse kampioenschap van het seizoen van Z&PV Nuenen 
stond zondag 25 september 2016 al weer op het programma. Het NK esta-
fette werd ook dit jaar gehouden in het Pieter van den Hoogenband zwem-
stadion, in de ochtend voor de junioren en in de middag voor de senioren.

Ochtendsessie
Z&PV Nuenen kwam bij de junioren 
aan de start met een team bestaande uit 
Milan Meurs, Bram Zwetsloot, Jelmer 
North, Chris Verhoeven en Alexander 
Nijst. Een relatief jong team en dus wa-
ren twee 13e en een 14e plaats prima 
scores. Daarbij wist Bram op de 4x100m 
vrijeslag zijn persoonlijk record met 
ruim een seconde bij te stellen van 
59.69 naar 58.56. Een net iets te vlugge 
overname op de 4x100m schoolslag 
zorgde ervoor dat de ploeg als 14e in de 
eindstand kwam te staan.

Middagsessie
Voor veel zwemmers stond tijdens de 
middagsessie meerdere nummers op 
het programma, waardoor het een zwa-
re middag was na net 2 weken training. 
Desondanks ging het merendeel tevre-
den naar huis. Zo zwom Ruud van 
Heerbeek tijdens zowel de 4x100m wis-

selslag als de 4x100 schoolslag twee 
keer een bijna identieke tijd (1.04.85) en 
(1.04.83), een fractie boven zijn PR. 
Ook Frans Slaats zwom goede tijden, al 
was hij wel kritisch. “De 100 vlinderslag 
ging heerlijk in vergelijking met de 100 
rugslag, al was de tijd op 100 rugslag 
uiteindelijk ook nog best goed”, aldus 
Frans Slaats.

Oude bekende
Er was ook aandacht voor een oude 
zwemmer van Z&PV Nuenen, Tobias 
Geurts. Hij kwam in actie op de 
10x100m vrij, waar hij een tijd van 
59.03 neerzetten. Gezien het feit dat 
hij niet meer fulltime zwemt voor 
Z&PV Nuenen, een goede tijd.

Komend weekend staat de eerste com-
petitiewedstrijd op het programma. Op 
zondag 2 oktober zwemt Z&PV Nue-
nen die in het TU-bad in Eindhoven.

Voetbal

Zwemmen

Chevremont -     
RKSV Nuenen  2-3
Nuenen trok afgelopen zondag voor de 2e keer richting het zuiden en wel naar 
het pittoreske Chevremont, een wijk van Kerkrade, om het op te nemen tegen 
Chevremont. Chevremont werd afgelopen jaar met overmacht kampioen in de 
1e klasse D. Tot nu toe werd 2 maal gewonnen en 3 maal verloren. 

Door het warme weer werd besloten 
om drinkpauzes in te gelasten. Nuenen 
startte niet echt geïnspireerd aan de 
wedstrijd terwijl Chevremont gelijk 
liet zien dat het voor de winst wilde 
gaan. Veel balverlies aan Nuenense zij-
de was de oorzaak dat de snelle voor-
hoede van Chevremont regelmatig 
dreigend voor het doel van de weer 
herstelde Danilo Verus kwam. In de 
20e minuut viel dan ook de 1-0. Een 
voorzet van rechts belandde via het 
hoofd van Yoeri Sijbers bij Rodney 
Klinkenberg die eenvoudig binnen 
knikte 1-0. De drankpauze kwam als 
geroepen en de technische staf pro-
beerde het tij te keren met enkele tacti-
sche wijzigingen.
Het mocht niet baten, tot aan de rust 
was het heel mager wat Nuenen liet 
zien. Ook in de 2e helft liet Chevre-
mont Nuenen aan de bal terwijl het 
zelf wachtte op de counter. Nuenen 
had dan wel veel de bal, echt gevaarlijk 
werd het niet. Na een uur spelen viel 
de 2-0 en leek de wedstrijd gespeeld. 
Vanaf het middenveld sneed Chevre-
mont door de defensie van Nuenen en 
Brian Jacobs kon simpel binnenschui-
ven. Vanaf dat moment ontspon zich 
een gevecht wat gelukkig wel het aan-
zien waard was. Bij Nuenen kwamen 
Jamey Raas, Jorn Sweres en Ruud Jan-
sen voor Dennis van de Reek, Angelo 
Stoove en Max Verkuijl. Het leek in 
eerste instantie niet te helpen want bij-
na was het 3-0 na een grote kans voor 
Chevremont.
Niet veel later kwam Nuenen terug in 
de wedstrijd. Een prima pass van Ran-
dy Thenu werd door Jorn Sweres langs 
doelman Mark Voss gewerkt die tot 
dan toe zelden in actie hoefde te ko-
men. Nuenen ging 1 op 1 spelen en 
zocht naar een slotoffensief.
De kansen waren echter in eerste in-
stantie voor de blauw witten van Che-
vremont. Maar liefst drie maal moest 
Keeper Danilo Verus redden in een 1 
tegen 1 situatie. Alle drie de keren red-
de hij knap. Chevremont verzuimde 
Nuenen de genadeklap te geven en ja 
dan weet je het wel.

Chevremont ging achteruit spelen en 
Nuenen probeerde met man en macht 
de gelijkmaker te forceren. Het kreeg 

ook kansen maar spits Abdul Bangura 
had tot 2x toe zijn kans maar het lukte 
hem niet te scoren. Dan 2 minuten 
voor het einde, een hoge voorzet vanaf 
de rechterkant werd door invaller Ja-
mey Raas prachtig binnen geknikt 2-2. 
Wederom een gouden wissel aan Nue-
nen zijde. Nuenen leek hier met een 
punt goed weg te komen. Met een laat-
ste krachtsinspanning forceerde Nue-
nen in de allerlaatste minuut van de 
blessure tijd zelfs nog een corner. 
Schertsend werd vanaf de bank het 
scenario van het zinderende slot tegen 
HVCH uit vorig seizoen gememo-
reerd.
En wederom herhaalde zich de ge-
schiedenis. De perfect genomen cor-
ner van Jorn Sweres werd door alles-
kunner Youri Sijbers schitterend bin-
nengekopt. Niet een punt maar de 
volle buit. Niet lang daarna floot 
scheidsrechter Theelen voor het eind-
signaal.
Teleurstelling aan Limburgse kant en 
feest in het Brabantse. Nuenen won 
onverdiend, de drie punten, daar was 
iedereen het over eens, maar voetbal 
kan verkeren. Het mag zich zelfs na de-
ze speelronde koploper noemen want 
Blauw Geel 38 liet punten liggen.
Volgende week de derby op zaterdag-
avond tegen vv Gemert. Om 19.30 uur 
op Sportpark Oude Landen zal Nue-
nen uit een ander vaatje moeten tap-
pen. Het zal volop de strijd aan moeten 
gaan om de zwart witten uit Gemert, 
met ex Nuenen speler Ron Jansen, te 
verslaan.

In de eerste helft stond Nuenen regelmatig 
onder druk.

EMK gastheer etappe 
Duchenne Heroes
Toen EMK het verzoek kreeg om op de finishdag 7 als gastheer van check-
point 3 op te treden (de laatste stop voor de aankomst en finish) van Du-
chenne Heroes 2016, hoefden we daar niet over na te denken.

Om voor één dag niet als voetbalver-
eniging te fungeren maar als gastheer 
een kleine bijdrage te leveren aan de 
sponsortocht Duchenne Heroes 2016 
en het motto 'samen trappen wij Du-
chenne de wereld uit', werd in overleg 
met de KNVB, de tegenstanders, het 
wedstrijdsecretariaat en de kantine-
commissie de handen ineen geslagen.
Eén dag geen voetbal bij EMK maar 
ons gezamenlijk inzetten voor het goe-
de doel, het ging helemaal vanzelf. Met 

zelfs twee zieke dames in de gelederen 
werd er hard gewerkt om de échte hel-
den van Duchenne Heroes 2016 te 
voorzien van een welkom thuis op weg 
naar hun glorieuze intocht bij de Kar-
pendonkse Plas in Eindhoven.

Wij zijn trots op het eindresultaat en 
ook trots op de kleine bijdrage die wij 
als EMK eraan hebben kunnen bijdra-
gen. Volgend jaar weer? Als het aan 
ons ligt: zeker!

De start voor het laatste deel van de etappe vanaf het EMK Sportpark.

PVGE start met 
Nordic-Walking Club
De PVGE gaat binnenkort starten met 
een Nordic-Walking Club.
Er worden nog leden gezocht voor de 
groepen van 4 à 5 kilometer in een ge-
matigd tempo en voor de groepen van 
6 à 7 kilometer in een sneller tempo. 
Bij voldoende belangstelling kan er 
ook een groep voor 10 kilometer star-
ten. Voor meer informatie en aanmel-
ding kunt u contact opnemen met Jac-
gueline Koehler, Info@hetvoetspoor.
nl. Op de website van de PVGE Nue-
nen staan alle details over tijden, da-
gen, kosten, etc.Www.nuenen.pvge.nl

Belevingsroute app Van Gogh’s Streken; 

Met de boswachter de herfst in
Op dit moment genieten we nog volop van het prachtige weer in september. 
De zomer heeft plaats gemaakt voor de herfst, een prachtig jaargetijde, ze-
ker in de natuur. De mooie dagen houden voorlopig nog aan dus een prima 
tijd om op de fiets te stappen en de omgeving te verkennen.

Van Gogh’s Streken is er trots op 4 
nieuwe routes te mogen introduceren. 
Speciaal voor het prachtige jaargetijde 
de herfst neemt een boswachter je mee 
op pad door de prachtige natuur. Maar 
ook de rijke historie en de culturele be-
zienswaardigheden van de gemeentes 
Nuenen, Geldrop-Mierlo en Heeze-
Leende zijn te ontdekken in ‘Op pad 
met Vincent’. Laat je verrassen door al 
het moois en beleef deze gemeentes 
door het oog van een echte boswach-
ter of Vincent van Gogh. Vanaf deze 
week zijn de routes beschikbaar in de 
belevingsroute app Van Gogh’s Stre-
ken. Van Gogh’s Streken is te downloa-
den via Google play of App store.

Nog graag met de fiets erop uit met dit 
mooie weer? Bezoek de bezienswaar-
digheden in de gemeentes Nuenen, 
Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende met 
de routes ‘Op pad met Vincent’ (van 
Gogh) 1 en 2. En als de natuur zich op 
haar mooist laat zien, ga dan op pad en 

geniet van alle kleurenpracht in de na-
tuur rondom deze gemeentes met de 
routes ‘Op pad met de boswachter’ 1 
en 2. Maak ook gebruik van de aanbie-
dingenpagina waar veel plaatselijke 
ondernemers trakteren op aantrekke-
lijke aanbiedingen. Vaak zijn dit leuke 
kortingen op heerlijke versnaperingen 
tijdens een route. 

Kennismakings-middag 
Panakkers
Zaterdag 24 september vond de langverwachte kennismaking plaats voor 
de bewoners van de op te richten wijkvereniging Panakkers. Begeleid door 
een uitbundig schijnende zon en een accordeonspeler, die deze buurt ge-
lukkig rijk is, kwamen uit alle straten die tot deze wijk behoren, de bewoners 
toegestroomd. De toch al optimistische verwachtingen werden ruimschoots 
overtroffen. Ook de oproep om eventueel wat hapjes mee te brengen, werd 
goed gehonoreerd.
Het Sophiaplein was door middel van 
vlaggetjes, ballonnen, statafels en stoe-
len omgetoverd tot een heus feest-
plein. Voor de kinderen, waar in deze 
wijk weer volop aanwas van is, stonden 
spelletjes en een echte schminkster 
klaar. Na een welkomstwoord van de 
voorzitter kon de kennismaking tussen 
mensen die hier soms al 45 jaar wonen 
en nieuwkomers van een paar maan-
den in een zeer gemoedelijke sfeer 
plaatsvinden en tot na de geplande 
eindtijd bleef het gezellig. Naast enige 
vragen, kwamen er ook al aanmeldin-
gen voor de verschillende commissies 
binnen. Deze middag belooft een posi-

tieve uitwerking te hebben op de sa-
menhang van de buurt waardoor on-
der andere de veiligheid zeker zal ver-
beteren.

Gezocht:   
leden voor   
de Jeugdraad   
van 11 CV de   
Dwèrsklippels
De voorbereidingen om de jeugd in 
Nuenen in februari weer een onvergete-
lijke carnaval te bezorgen, zijn al in volle 
gang. Jeugdcarnaval CV de Dwèrsklip-
pels zoekt hiervoor weer leden voor de 
Jeugdraad van 11. Enthousiaste jongens 
en meisjes uit de groepen 7 en 8 van 
Nuenense basisscholen, die weten wat 
feestvieren is, carnaval ook zo'n té gek 
feest vinden en het eens op een andere 
manier mee willen maken, kunnen zich 
voor 7 oktober opgeven via jeugdcarna-
valnuenen@hotmail.com. Geef daarbij 
ook aan als je het leuk vindt om 
jeugdprins(es) te worden en waarom. 
Uit de aanmeldingen wordt uit de groe-
pen 8 namelijk ook de jeugdprins(es) 
gekozen. Op zaterdagmiddag 12 no-
vember wordt tijdens het jeugdprinsen-
bal in Het Klooster het nieuwe jeugd-
carnavalsteam bekend gemaakt. Zie 
ook www.dwersklippels.nl
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Tom v.d. Berk en deze 
nam de bal niet optimaal 
aan en werd niet ge-
coacht dat er iemand in 
zijn rug zat. Boerdonk 
nam over en Rainer v. 
Bergen probeerden nog te herstellen 
maar hij kon er niets meer aan doen. 
Tot overmaat van ramp schoot het ook 
nog in zijn hamstring waardoor een 
wissel onvermijdelijk was. Martijn 
Reemers nam zijn plek in. Een grote 
kans was er voor Thijs Janssen. Na een 
scherpe corner van Michel Klaassen 
kopte Thijs de bal net over de goal. In 
de 85ste minuut moest de gifbeker he-
lemaal leeg. De 0-3 werd makkelijk ge-
scoord door Boerdonk. In de laatste 
minuut mocht RKGSV toch nog de ere-
treffer op het scorebord zetten. Gurkan 
werd onderuit gehaald in de 16 meter 
en Tom v.d. Berk wist deze te benutten.

Al met al een erg slechte wedstrijd van 
RKGSV en een terechte overwinning 
voor Boerdonk. Volgende week mogen 
we wederom op de polder aantreden, 
nu tegen HVV Helmond.

SPORT
Programma

EMK - Dommelen 0-0

Geen loon naar werken voor EMK
Na de nederlaag vorige week tegen Wodan was het zaak voor EMK om weer pun-
ten te behalen. EMK begon sterk en in de 13e minuut trof Christian Messerschmidt 
de doelpaal en schoot Rick Slaats de bal in de rebound naast. In de 22e minuut had 
Tom van Elst beter wat meer meters gepakt want zijn bal werd nu een prooi voor 
de uitgekomen Dommelen doelman. EMK speler Messerschmidt kopte in de 28e 
minuut de bal na een corner over het doel van de tegenstander. Na een voorzet van 
Geert-Jan Kemperman in de 42e minuut schoot Tom van Elst de bal over. EMK 
was duidelijk sterker dan de tegenstander in de eerste helft maar verzuimde te sco-
ren. Na rust omspeelde van Elst de Dommelen doelman maar zag zijn inzet voor 
de doellijn door een verdediger gestopt. In de 60e minuut kreeg Dommelen haar 
1e kans na een voorzet vanaf rechts, maar de bal ging voorlangs het EMK doel. 
Enkele minuten later was het EMK speler Jacky van Houtert die voor het doel red-
ding moest brengen na een uitval van Dommelen. Schoten van EMK spelers Johan 
Janssen en Rick Slaats waren hierna niet hard en zuiver genoeg om EMK op voor-
sprong te schieten. Slaats had in de 75e minuut pech dat zijn kopbal na een mooie 
voorzet van Kemperman slechts de paal trof. Ook had Slaats geen geluk met zijn 
lob in de 77e minuut na een prima steekbal van Sjef Sanders. De bal ging over de 
uitgekomen doelman, maar helaas ook net over het doel. In de 90ste minuut moest 
EMK speler Ruud van Helvert met een rode kaart het veld verlaten na een overtre-
ding op een doorgebroken Dommelen speler. Man of the Match aan EMK zijde 
was deze wedstrijd Christian Messerschmidt.

RKGSV - Boerdonk  1-3

RKGSV zakt ver door ondergrens 

De eerste 25 minuten van de wedstrijd 
waren saai om naar te kijken voor de 
supporters langs de lijn. Geen enkele 
kans voor beide ploegen waardoor het 
een erg mat potje was. Nick Schuts 
voelde zich niet lekker en vroeg al 
vroegtijdig een wissel aan. Thanh 
Nguyen kwam voor hem in de plaats. 
Vlak hierna een fout achterin bij 
RKGSV, dat meteen de eerste kans van 
de wedstrijd was en de spits van Boer-
donk wist met dit cadeautje wel raad. 
0-1. In de 36ste minuut was er een 
grote kans voor RKGSV. Nick de Loo 
gooide de bal ver in en viel op de 5 me-
ter lijn voor de voeten van Tim v. Gent 
die de gelijkmaker op zijn schoen had, 
alleen werd deze net naast geschoten. 

Ondanks de achterstand kon RKGSV 
geen vuist maken om het de tegen-
stander moeilijk te maken. Positioneel 
stonden de groen witten niet goed 
waardoor ze ons spel niet konden uit-
voeren.
In de rust moesten de jongens zich op-
peppen en een ander RKGSV laten zien 
in de tweede helft. Het begin hiervan 
leek veelbelovend. De bal ging sneller 
rond en er ontstond meer druk op de 
defensie van Boerdonk maar tot kansen 
leidde dit niet echt. 1x was de 1-1 dicht-
bij. Gurkan Yavuz speelde zijn tegen-
stander voorbij en vanaf de achterlijn 
gaf hij voor maar ook deze bal wilde er 
niet in. Een kwartier voor tijd viel de 
0-2. Rob v. Hoek speelde de bal in op 

Z&PV Nuenen Heren 1   
weet weer wat winnen is
Heeft Nuenen op een zaterdagavond in Breda de draad van winnen weer 
opgepikt of is het een eenmalige oprisping? De tijd zal het leren. Maar Nue-
nen weet wel weer wat winnen is.

Waterpolo

Met 8 spelers vertrok het eerste he-
ren team van Nuenen naar Breda om 
tegen het plaatselijke SBC 2000 de 
eerste overwinning te behalen. En 
dat lukte wonderwel. Zoals gewoon-
lijk begon Nuenen goed en na 2 mi-
nuten stond het al 1-3 door snelle 
doelpunten van Arjan Sleegers, Rick 
Mathijssen en Lars van Raaij. In ver-
gelijking met vorige wedstrijden luk-
te het nu wel om weinig overtredin-
gen te maken waardoor alle spelers 
deze keer wel mee mochten blijven 
doen. Daarnaast arriveerden in de 2e 
periode ook Vincent Clarijs en Geert 
Pulles van het 2e team. Zij hadden al 
een wedstrijd gespeeld in Waalwijk 
maar zorgden met hun invalbeurten 

voor de broodnodige rustmomenten 
van de andere spelers.
Het goede spel werd wederom drie peri-
odes voortgezet. Het veldspel van Nue-
nen was prima en diverse spelers kwa-
men veelvuldig in posities waaruit ge-
scoord zou moeten worden. Toch lukte 
dat vaak niet. En omdat maar 4 van de 10 
man-meer situaties werd benut, wist 
Nuenen de voorsprong maar tot 3-9 uit 
te bouwen. En dan blijkt het voor Nue-
nen nog steeds lastig om ook de vierde 
periode de concentratie op te brengen. 
Maar met een eindstand van 6-10 was 
de eerste overwinning van dit seizoen 
toch binnen. Volgende week komt het 
sterke Barneveld op bezoek. Aan het 
team om deze koers door te zetten.

Arjan Sleegers scoort het eerste doelpunt.

Racing Boys Deurne - Nederwetten 2-3

Opnieuw zwaar bevochten zege 
voor RKVV Nederwetten
Door Louis Staals

In een wedstrijd die begon met wat onvriendelijkheden tegen elkaar was 
Nederwetten in de 1ste helft absoluut de bovenliggende partij. 

In de 30e minuut kon Christiaan Baa-
ten niet genoeg power meegeven aan 
zijn schot zodat de keeper van Racing 
Boys de bal zo kon oppakken. Vijf mi-
nuten later werd een loepzuiver doel-
punt van Toon van Rooy door de 
scheidsrechter afgekeurd wegens bui-
tenspel. In de 40e minuut ging Toon 
van Rooy goed door op de keeper. De 
weggetrapte bal werd van grote af-
stand door Koen van Gorp binnen ge-
schoten: 0-1. Het duurde slechts drie 
minuten en de 0-2 lag achter de kee-
per van Racing Boys. Door een schot 
op de paal van Toon van Rooy benutte 
Roy Sleegers de ruimte. Prima afge-
maakt. Nog voor de rust maakte 
Geert Goossens de aansluitingstref-
fer, dus ruststand 1-2.
In de tweede helft gebeurde er buiten 
het gemopper op de scheidsrechter, 
door de spelers van Racing Boys, rela-
tief weinig. In de 70e minuut kreeg 
Toon van Rooy nog een grote kans 

maar hij was iets te zelfzuchtig en had 
beter af kunnen spelen op twee vrij-
staande medespelers. Dan de grote 
kentering. Christiaan Baaten werd ge-
wisseld voor Maikel van Kemenade en 
na amper één minuut in het veld haal-
de hij genadeloos uit en passeerde de 
Racing Boys keeper in de lange hoek. 
1-3. Drie minuten later haalde hij 
weer uit maar toen kon de keeper zijn 
schot nog keren. Racing Boys ging al-
les op alles zetten en dat resulteerde 
in de 83e minuut door een fout in de 
verdediging van Nederwetten, in 2-3 
door Niekie Swinkels. De laatste mi-
nuten was het ongemeen spannend 
en een zucht van verlichting ging door 
de supportersschare toen de scheids-
rechter het eindsignaal gaf.

Volgende week gaat Nederwetten 
naar RKPVV in Helmond en hoopt 
daar de goede lijn door te trekken. 
Prima wedstrijd voor Nederwetten.

Synchroonzwemmen
Zwem en waterpolo vereniging Nuenen 
(Z&PV Nuenen) start binnenkort met 
nieuwe groep synchroon zwemmers!
Heb je je zwemdiploma A en B en houd je van dansen? Kom dan op zondag 2 ok-
tober meezwemmen in ‘de Drietip’. Sportlaan 4 in Nuenen van 9.30 tot 10.45 uur.
 

Gezondheidsrace 2.0 bij BCL
Badminton Club Lieshout heeft een geslaagde poule-activiteit gehouden in het 
kader van de Gezondheidsrace 2.0. Het belangrijkste doel van de organisatie, om 
de Laarbekers in beweging te krijgen, was goed gelukt, waardoor Badminton Club 
Lieshout haar steentje heeft bijgedragen aan het ultieme doel van de gezondheids-
race 2.0: alle Laarbekers gezond maken. In dit geval via de badmintonsport.

Programma
30 september 20.15 uur SV Zidewinde-H1 - BCL-H1/BouwCenter Swinkels.
2 oktober 9.30 uur BC Eersel-U15/2 - BCL-U15/Sportpoint Gemert.

Badminton

Door Sander van Beek

Na een goede overwinning op Fiducia vorige week kwam afgelopen zondag 
angstgegner Boerdonk naar Gerwen toe. Op een zonovergoten sportpark 
moesten we de eerste 3 punten pakken op de polder.

Kienavond Dorpshuis 
in Lieshout
Op vrijdag 30 september organiseert 
de Seniorenvereniging/KBO Lieshout 
voor iedereen weer een kienavond met 
aansluitend een loterij om vleespak-
ketten. De zaal van het Dorpshuis, 
Grotenhof 2 in Lieshout, gaat open om 
19.00 uur, start om 20.00 uur.

VOETBAL
RKGSV GERWEN
Zaterdag 1 oktober
RKGSV vet - EMK vet   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 .00
Zondag 2 oktober
RKGSV 1 - HVV   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
Woenselse Boys 2 - RKGSV 2   .  .  . 12 .00
RKGSV 3 - Oirschot Vooruit 10   .  . 10 .00
RKGSV 4 - Woenselse Boys 7   .  .  . 13 .00
RKGSV VR1 - Pusphaira VR 3   .  .  .  . 11 .00 

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 1 oktober
Vet: Nuenen - Nederwetten   .  .  .  . 16 .15
Zondag 2 oktober
PVV 1 - Nederwetten 1   .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
Nederwetten 2 - Geldrop 8   .  .  .  . 10 .00
Braakhuizen 10 - Nederw . 3   .  .  .  . 11 .00
Acht 5 - Nederwetten 4   .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
Nederw . Da1 - Puspharia Da1   .  . 12 .15
Nederw . Da2 - N . Woensel Da1   . 10 .00

RKSV NUENEN
Zaterdag 1 oktober
RKSV Nuenen - Gemert  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19 .30
Nuenen VE1 - Nederw . VE1   .  .  .  .  . 16 .15
Zondag 2 oktober
Nuenen 2 - EFC 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Reusel Sport Gr 2 - Nuenen 3   .  . 12 .00
Nuenen 4 - Nieuw Woensel 2   .  . 12 .00
Beerse Boys 5 - Nuenen 5   .  .  .  .  .  . 11 .00
Nuenen 7 - SBC 7   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
Pusphaira 3 - Nuenen 8   .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
Nuenen 9 - Dommelen 4   .  .  .  .  .  . 14 .30
Nuenen 10 - RKSV Heeze 7   .  .  .  .  . 10 .00
Geldrop 6 - Nuenen 11   .  .  .  .  .  .  .  . 10 .30
Pusphaira 5 - Nuenen 12   .  .  .  .  .  .  . 14 .30
Buitenveldert VR2 - Nuenen VR1 12 .00
OJC Rosmalen VR2 - Nuenen VR2 10 .00
RKSV Heeze VR1 - Nuenen VR3   . 12 .00

EMK
Zaterdag 1 oktober
RKGSV VE 1 - EMK VE 1   .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 .00
Zondag 2 oktober
Reusel Sport/Faes Gr 1 - EMK 1  . 14 .30
DBS 2 - EMK 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
UNA 4 - EMK 3   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
EMK 4 - Braakhuizen 3   .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
Unitas’59 4 - EMK 5   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
EMK 6 - Unitas’59 10   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
WODAN VR 1 - EMK VR 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .9 .45

KORFBAL
NKV 
Zaterdag 1 oktober
NKV 3 - OEC 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
Zondag 2 oktober
NKV 2 - Conventus 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 .00
NKV 1 - Dubbel Zes 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
Dinsdag 4 oktober
NKV 4 - TOG MW1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 .00
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Werkzaamheden tot op heden
De afgelopen weken zijn wij druk bezig 
geweest aan de zuidzijde van de Euro-
palaan inclusief aansluitingen aan de 
Vallestap en Refeling. Ook hebben we 
ons gericht op de voorbereiding van  
het tweerichtingsverkeer aan de 
noordzijde van het toekomstige 
verkeersplein bij de Geldropsedijk en 
de aangrenzende parallelweg. 

Aankomende werkzaamheden
Vanaf 3 oktober komt het verkeer 
aan de zuidzijde op de nieuw gere-
aliseerde rijbaan te rijden tussen de  
Smits van Oyenlaan tot de Geldrop-
sedijk. Het eenrichtingsverkeer wordt 
daarbij gehandhaafd. Het twee-
richtingsverkeer wordt medio week  
40 uitgebreid tussen Eindhoven en  
de Geldropsedijk.

Vanaf 3 oktober wordt ook de aanslui-
ting met de Parkstraat gedurende  
een periode van 5 weken afgesloten 
voor al het verkeer. De aansluiting van 
de Kerkstraat wordt 3 dagen volledig 
afgesloten en is op enkele dagen na  
vrij toegankelijk. 

Onderaan deze nieuwsbrief vindt u de  
tijden waarop de Kerkstraat geheel of 
gedeeltelijk is afgesloten.

Vooruitzicht op de planning
Er zijn vertragingen ontstaan bij  
de aanleg van de riolering op grote 
diepte. Mede door de inzet van extra 
personeel en betere weersomstandig-
heden verwachten we vanaf 7 november 
alle busbanen en hoofdrijbaan voor  
het autoverkeer helemaal klaar te 
hebben. De Parallelwegen zijn medio 
december gereed.

Openbaar vervoer
Het busverkeer van Eindhoven naar 
Nuenen blijft  tijdens de werkzaam-
heden nog gebruikmaken van de 
aanwezige tijdelijke bushaltes.  

Fietsers
Fietsverkeer blijft gebruik maken van 
de reeds aangegeven omleidingsroute. 
Veilige fietsoversteek voorzieningen zijn
er bij de verkeerspleinen Pinckart (nabij 
Goossens) en Geldropsedijk (open 
medio week 41). De fietstunnel Lyndak-
kers is medio week 41 t/m 43 tijdelijk 
afgesloten u kunt oversteken via de 
Refeling.

Samen veiliger
Voor uw en onze veiligheid blijft de 
snelheid ter hoogte van werkzaam-
heden beperkt tot 30 km/h. Met  
fysieke afscheidingen wordt het door-
gaande verkeer gescheiden om zo 
veilig mogelijk te werken.

Wij hebben de afgelopen weken 
diverse meldingen van gevaarlijke 
situaties ontvangen van ons personeel 
en omwonenden, doordat men zich in 
het werkvak of zeer dicht bij machines 
bevindt. Daarbij waren ook spelende 
kinderen betrokken. 

Wij dringen er nogmaals sterk op 
aan om niet alleen zelf rekening 
te houden met de risico’s van de 
wegwerkzaamheden en gevaarlijke 
situaties te mijden, maar dit ook bij 
uw kinderen onder de aandacht  
te brengen. Samen maken we het 
veiliger!

Hinder en overlast
De werkzaamheden nabij het centrum 
van Nuenen hebben impact op de 
bereikbaarheid en doorstroming van 
het verkeer. Het doorgaand verkeer 
wordt om Nuenen heen geleid om 
sluipverkeer te voorkomen. 

Door ruimtegebrek is het niet mogelijk 
om tijdens de werkzaamheden alle 
woningen bereikbaar te houden voor 
het autoverkeer. We treffen voor-
zieningen zodat de woningen te 
voet of per fiets bereikbaar blijven.  
Aanwonenden worden hierover tijdig 
geïnformeerd.

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

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

VRAGEN & CONTACT

VOLG ONS VIA

SAMEN OP WEG!

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

NIEUWSBRIEF 6 SEPTEMBER 2016

In de onderstaande tabel hebben we een indicatie van de verkeerssituatie aan de Kerkstraat weergegeven. 

FASE #4

EINDHOVEN NUENEN

WEEK
41 11 t/m 13 oktober Kerkstraat afgesloten voor verkeer vanaf Kerkstraat richting Europalaan 

WEEK
43

24 t/m 28 oktober Werkzaamheden t.h.v. Kerkstraat maar beide richtingen bereikbaar; een verkeersregelaar 
zorgt voor de begeleiding van het verkeer

WEEK
44 1 tot 3 november Kerkstraat volledig afgesloten in verband met asfalteerwerkzaamheden

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

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

    Berg 2 - 4 Nuenen - T. 040-2833708 
    E. info@nuenen.vansantvoort.nl

www.vansantvoort.nl

Opwettenseweg 111 Nuenen

Hobbyboeren, paardenliefhebbers, ZZP-ers en mantel-
zorgers opgelet!
Karakteristiek, halfvrijstaande, instapklare woning 
met grote, in de achtertuin gelegen multifunctionele 
ruimte (11 x 6 m). Gelegen op een verrassend groot 
perceel van 882 m². Deze sfeervolle woning is geheel 
gemoderniseerd en kan zo worden betrokken.

vraagprijs € 350.000,-- k.k.

Voirt 30 Nuenen

Grondig verbouwde en uitgebouwde twee-onder-één-
kapwoning (inhoud ± 520 m3) met inpandige berging, 
5 slaapkamers, 2 badkamers, extra (speel)kamer op de 
begane grond en een prachtig aangelegde achtertuin. 
Gelegen op een perceel van 283 m2 op een toplocatie 
in het oude centrum van Nuenen!

vraagprijs € 419.000,-- k.k.
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Deze woningen zijn zaterdag 1 okober
vrij te bezichtingen van 11.00 - 15.00 uur

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

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2014”

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

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

www.ronddelinde.nl 
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