
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 09.00 - 11.00 uur.

Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl
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Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

Jubileumjaar 
volleybalvereniging 
Nuvo ’68 van start
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HUIS ZOEKEN?
Puur | Professioneel | Persoonlijk

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl

Ezeltjesdag eerste zondag  
van september op het Eeneind 
De eerste zondag van september is het weer Ezeltjesdag! 3 september van-
af 12.00 uur zijn er weer ezels te zien, te aaien, te voeren en te berijden op 
het Eeneind. Daarnaast kunnen de kinderen naar hartenlust spelen, sprin-
gen, geschminkt worden en kunnen ze leuke ballonnenfiguurtjes vragen 
aan een heuse ballonnenentertainer.

Voor een klein bedrag kunt u een 
spelletjeskaart kopen waarmee de 
kinderen de hele middag leuke spelle-
tjes kunnen doen en waarvoor zij ook 
een pannenkoek en ranja krijgen en 
mogen grabbelen in de grabbelton. 
Om het bedrag van de spelletjeskaart 
zo laag mogelijk te houden, is er ook 
weer een loterij met hele mooie prij-
zen. Mocht u een handje willen hel-
pen op die dag, dan bent u ook van 
harte welkom. Bij de verschillende 
spelletjes kunnen we altijd nog wat 
begeleiding gebruiken. Stuur uw 
naam, e-mailadres en telefoonnum-
mer naar ezeltjesdag@gmail.com en 
wij nemen contact met u op.

Hopelijk tot ziens op het Jo Arts ter-
rein op zondag 3 september tussen 
12.00 en 16.00 uur!
Wist u dat we naast de loterij ook de 
grote ezeltent verhuren om ezeltjes-
dag te financieren?
Vanaf 200 euro wordt de tent ge-
plaatst en weer opgehaald. Voor meer 
informatie, stuur een mail naar:
ezeltjesdag@gmail.com

Ezeltjesdag Feest voor groot en klein, foto Ellen Denkers

Jaarlijkse boekenmarkt De Weverkeshof 

Alle boeken voor een spotprijs
Dorpsboerderij De Weverkeshof organiseert ook dit jaar opnieuw een 
gezellige grote boekenmarkt. Ruim van omvang en gedurende twee dagen; 
zaterdag 2 september en zondag 3 september vanaf 10 uur in de ochtend 
tot 5 uur ’s middags.

Voor u liggen duizenden boeken klaar. 
De periode met de langere avonden 
komt er aan. Tijd dus om naar goede 
boeken om te zien. Deze boekenmarkt 
biedt daartoe de mogelijkheid. U treft 
een grote voorraad aan met prachtige 
romans, thrillers en een selecte keus 
uit de Nederlandse en wereldlitera-
tuur. Duizenden boeken over natuur, 
geschiedenis, godsdienst, enz. apart 
ingedeeld. Daarnaast zijn er honder-
den mooie kinder- en jeugdboeken.
Prijs voor alle boeken beneden: € 3,- 
per stuk en 4 voor € 10,-. Op de boven-
verdieping vindt u de duurdere boe-
ken uit het internetaanbod. Alle 

boeken zijn voor het goede doel ge-
schonken door de inwoners van Nue-
nen. Ook u kunt het hele jaar door uw 
oude boeken hier kwijt. Mensen die de 
jaarlijkse boekenmarkt wel eens be-
zocht hebben, weten welke hoge kwa-
liteit aangeboden wordt. Ook op zon-
dag worden de tafels met honderden 
nieuwe titels aangevuld.
De Weverkeshof hoopt u op beide da-
gen te mogen verwelkomen. Zoals al-
tijd is de toegang gratis. Weverkeshof 
Jhr. Hugo van Berckellaan 5 in Nuenen 
(achter het gemeentehuis). Telefoon: 
040-2838772. Zie ook: 
www.weverkeshof.nl

Petanqueclub Nuenen 
zorgt voor stunt   
in Amsterdam: 1-5

Zie pagina 12 

Bruisende nazomer van start met reeks kunstevenementen

Eigenzinnig dorp kijkt   
door de ogen van Van Gogh  
en geniet van kunst
“Ze hebben allemaal wel iets met Van Gogh te maken: de terugkeer van 
KunsT met een grote T, de buitenexpositie van de Vincent van Gogh Pho-
to Award, de verkoop van het Van Gogh Panoramaschilderij, Brabant-
Nacht2017, de opening van Galerie Bonnard, de fototentoonstelling 
’Nu in Toen: boeren-interieurs’ en een pop-up restaurant in Vincentre. 
Rotary Nuenen en het Vincentre tekenen voor alle evenementen, zie 
hier de kracht van samenwerken. “Samen bereiken we meer dan ieder 
voor zich. Het wordt druk in het Park en op de Berg. 

Ik wens alle bezoekers heel veel plezier”, zegt Jan Kees Lemkes, voorzit-
ter Van Gogh Village Nuenen. 

Rob van den Aker zegt namens Rotary Nuenen: “We bedanken alle organi-
saties en sponsoren voor hun bijdrage, inzet en steun aan deze initiatieven. 
Er is veel organisatietalent, passie en creativiteit in Nuenen aanwezig. 
Door de handen ineen te slaan weten we dat samen met het Vincentre ook 
optimaal te benutten. Kunstzinnig Nuenen laat zich van zijn beste kant 
zien met deze reeks van evenementen. Iedereen is van harte welkom om te 
komen kijken”.

ACTIVITEITENKALENDER
9 sept. t/m 31 dec.    Fototentoonstelling ‘Nu in Toen: boeren-interieurs’
10 sept.    Open Monumentendag
16 sept. t/m 8 okt.  Expositie Vincent van Gogh Photo Award
23 sept.    BrabantNacht 2017
23 en 24 sept.    KunsT met een grote T
28 sept. t/m 15 okt.   Openingsexpositie Galerie Bonnard
29 en 30 sept.    Pop-up restaurant Vincentre
30 sept. en 1 okt.   Panoramaschilderij Van Gogh

Blijf op de hoogte via Rond de Linde, volg wekelijks alle persberichten, ver-
halen, reacties en foto’s. Volg ons ook via facebook! 

Alle deelnemende organisaties en sponsoren:
Stichting Van Gogh Village Nuenen, Rotary, Vincent van Gogh Photo Award, 
KunsT met een grote T, Stichting Leergeld, End Polio Now, Galerie Bonnard.

Groot 80's & 90's feest in Het Klooster 
Op zaterdag 28 oktober vindt in Het Klooster een feest plaats onder de 
naam 80's & 90's Reliving the Past. Na succesvolle edities in Helmond en 
Asten gaat Nuenen nu het muziekverleden van de jaren ’80 en ’90 herbele-
ven en iedereen is welkom.

Getuigenoproep 
dodelijk ongeval 
Nuenen
Op zondag 27 augustus omstreeks 
19.25 uur vond er op de kruising 
Europalaan met de Refeling in Nue-
nen een aanrijding plaats met 
dodelijke afloop. Bij de aanrijding 
met een automobilist is een 69-jari-
ge fietser uit Nuenen om het leven 
gekomen.

Wij willen graag in contact komen 
met getuigen van dit ongeval.
Wij vragen de getuigen om contact op 
te nemen met de Politie Dommel-
stroom via 0900-8844.

Politieberichten

Met de muziek en het licht uit deze 
decennia en een DJ bij wie je nog ge-
woon jouw favoriete nummer kan 
aanvragen, belooft het een feest te 
worden precies zoals het toen was. 
Stilstaan is geen optie, zeker niet met 
de grote, verlichte dansvloer. En dat 
allemaal midden op het Plein in Het 
Klooster. De avond begint om 20.30 
uur en duurt tot 02.00 uur. 

Kaarten à € 10,- zijn vanaf zaterdag 26 
augustus te koop via de Facebookpagi-
na van 80's & 90's Reliving the Past
www.facebook.com/80 and 90 
reliving the past 
www.kloosternuenen.nl



De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 
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Wilt u meespreken?
Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-2631679 of email 
griffie@nuenen.nl

WELKOMPICKNICK OP 9 SEPTEMBER 
In de kerktuin Clemenskerk Nuenen
Op zaterdag 9 september is er een 
welkompicknick voor oude én 
nieuwe Nuenenaren in de tuin van 
de Clemenskerk, Park 55 in Nue-
nen. Vergunninghouders en in-
woners zijn welkom om elkaar 
(beter) te leren kennen onder 
het genot van een hapje, koffie/
thee/limo en live muziek. Voor 
de nieuwe Nuenenaren is het 
belangrijk om Nederlands te leren 
praten en hun netwerk te vergroten. 
Iedereen (ook gezinnen met kinderen!) 
is van harte welkom!
Wanneer: zaterdag 9 september tussen 13.00-15.00 uur.
Waar: Pastorietuin Clemenskerk, Park 55, Nuenen.
Voor wie: oude en nieuwe Nuenenaren + vergunninghouders die al 
in Nuenen leven.
Organisatie: parochie Heilig Kruis, Protestantse Gemeente Nuenen 
en LEV-groep.
Aanmelden: graag! Stuur een mailtje naar: welkompicknick@onsnet.nu
Contact: Johan Douwes 040 - 28 38 873

“KIJK OP UW WIJK” OP 11 SEPTEMBER
Omgeving Raupplaan / Anderegglaan
Verbeterpunten aan de stoep, de straat of het groen in uw wijk? We 
horen het graag tijdens de inwonerswijkschouw op maandag 11 
september 2017. Deze keer gaan we kijken in de straten van de wijk 
“omgeving Raupplaan / Anderegglaan. 

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

Wat gaan we doen?
Om 18.30 uur lopen we samen met u een rondje door de wijk. Zo 
kunt u precies laten zien waar u denkt dat er verbeterpunten zijn. 
Er zijn ook mensen van de politie, jongerenwerk, Boa’s en woning-
bouwvereniging “Helpt Elkander” aanwezig. U kunt met hen in 
gesprek over bijvoorbeeld veiligheid, (problemen van of met) jon-
geren of zaken rond uw (huur)woning. 
We hopen dan ook dat u en uw wijkgenoten aanwezig zullen zijn op 
11 september. Wij zijn benieuwd naar wat voor moois er uit deze 
gezamenlijke aanpak zal voortvloeien!

Waar en wanneer?
De ”Kijk op uw wijk” is op maandag 11 september, van 18.30 t/m 
20.00 uur. We verzamelen bij het parkeerterrein aan de Van Duyn-
hovenlaan tegenover de school. Alle bewoners van adressen die het 
betreft krijgen een persoonlijke uitnodiging in de brievenbus.

Melden
U kunt uw meldingen heel eenvoudig aan ons doorgeven via de 
“Buiten Beter” app voor Android en iPhone. Daarmee kunt u ter 
plaatse alle gegevens opnemen en doorsturen naar de gemeente. 
Meer info hierover vindt u op www.buitenbeter.nl. Melden via de 
website van de gemeente kan ook www.nuenen.nl 

Heeft u vooraf al nog vragen?
Mocht u van tevoren behoefte hebben aan meer informatie of heeft 
u vragen? Neem gerust contact op met onze coördinator buiten-
dienst Peer van der Horst via 040-2631 631.

ACTIEWEEK ‘NIX ZONDER ID’
Van 7 t/m 14 september 2017 
In de afgelopen jaren zijn er al 
veel inspanningen verricht om 
de NIX18 norm (niet roken en 
drinken onder de 18 jaar) te 
bewerkstelligen. Ook in Nue-
nen. Er zijn goede resultaten mee geboekt, maar het kan nog beter. 
Wat nog te weinig gebeurt, is het spontaan tonen van een legitima-
tiebewijs door jongeren bij de aankoop van alcohol en tabak. Voor 
jongeren boven de 18 is het moeilijk te begrijpen dat het inschatten 
van de juiste leeftijd voor verkopers van alcohol en tabak vaak lastig 
is. Kassamedewerkers van supermarkten, barpersoneel in de horeca 
en barvrijwilligers in de sportkantine zijn er enorm mee geholpen als 
jongeren tot 25 jaar spontaan 
hun ID tonen. Maar gebruik van 
een vals ID is ook strafbaar en 
kan vervelende gevolgen hebben 
zoals een HALT straf.

Waarom deze week? 
Van 7 t/m 14 september 2017 is 
de landelijke actieweek ‘NIX zon-
der ID’, een week over de naleving 

van de leeftijdsgrenzen voor alcohol en tabak. Een actieweek met 
als doel om een week lang met iedereen, gemeente, ouders, sport-
verenigingen, supermarkten en andere verstrekkers extra aandacht 
te besteden aan het (spontaan) tonen van een legitimatiebewijs en 
het naleven van de leeftijdsgrens. 

Facts voor NIX18 Nuenen

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: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, dinsdagavond 
19.00-21.00 en vrijdag 08.30-12.30 uur.

AFVALWEETJE

Asbest aanbieden op de milieustraat,    
lees eerst de instructie op de website. Gemeente Nuenen Vervolg op pagina 5

COLLECTE
Volgende week wordt er gecollecteerd door St. KWF Kankerbestrijding.

GFT+E INZAMELING
Let op: In september en oktober komt de inzameling voor de groene 
container weer om de twee weken. Eerstvolgende keer is 13 of 14 
september. Raadpleeg uw afvalkalender. 

VERKEER 
Wegwerkzaamheden te Gerwen: Laar / Rullen
In het kader van het jaarlijks wegenonderhoud gaat de gemeente 
Nuenen vanaf maandag 28 augustus 2017 starten met werkzaam-
heden in Gerwen aan Laar en Rullen. 
Op het gedeelte van Laar tussen de ingang van de bebouwde kom 
en de Van Kemenadelaan wordt het asfalt vervangen door beton-
klinkers. Dit om de rijbaan beter te laten aansluiten op het al gere-
construeerde deel van Laar. Bij de ingang van de bebouwde kom 
wordt een verkeerssluis/plateau aangelegd om deze ingang meer te 
accentueren.
Vanaf de bebouwde kom tot aan Laar huisnummer 84 wordt het 
asfalt gedeeltelijk vervangen en komt over het gehele oppervlak een 
nieuwe slijtlaag. 
De rijbaan wordt in zijn geheel afgesloten, en het doorgaand verkeer 
wordt middels borden omgeleid via De Huikert en Rullen. De werk-
zaamheden worden in fases uitgevoerd, zodat aanwonenden vrijwel 
altijd bij de woning kunnen komen. Met uitzondering van onvoor-
ziene omstandigheden en weersinvloeden duren de werkzaamheden 
circa 4 weken. 
Op het gedeelte van Rullen tussen de huisnummers 18 en 12 wordt de 
rijbaan gedeeltelijk gerepareerd en voorzien van een nieuwe slijtlaag.
We hopen op uw begrip en medewerking en proberen de overlast 
tot een minimum te beperken. Als u vragen heeft over de werkzaam-
heden, kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum van 
de gemeente Nuenen via telefoonnummer (040) 2631 631.

COMMISSIEVERGADERINGEN 
U bent van harte welkom bij de commissievergaderingen in de Com-
missiekamer van het Gemeentehuis. De agenda en bijbehorende stuk-
ken staan online op https://nuenen.raadsinformatie.nl/dashboard 
en liggen ter inzage in het Gemeentehuis.

•	 5	september	Commissie	Ruimte,	aanvang	19.30	uur
 Onderwerpen
 o  Invoering van ‘Het Nieuwe Inzamelen’ van huishoudelijk 
  afval in Nuenen als pilot in bestaande wijken
 o  Vaststelling ‘Integrale Strategie Ruimte’ 
  (metropoolregio Eindhoven)
•	 6	september	Commissie	Samenleving,	aanvang	19.30	uur
 Onderwerpen
 o  Accommodatienota 2018-2021
 o  Wijziging gemeenschappelijke regeling WSD
 o  WMO verordening 2017 en Verordening Jeugdhulp 2017 
  gemeente Nuenen
 o  Monitor Sociaal Domein
 o  Commissienotitie Woonwagenlocaties
•	 7	september	ABZFIN,	aanvang	19.30	uur
 Onderwerpen
 o  Voornemen tot deelname aan de Stichting BIZOB 
  door VRBZO en ODZOB 
 o  Winstbestemming 2016 Metropoolregio Eindhoven
 o  Reactie op eindrapport evaluatie samenwerking MRE
 o  Landelijke autorisatie GBA-V voor Zuidoost-Brabant
 o  Begrotingswijziging voor verwerking aankoop 
  maatschappelijk vastgoed
 o  Budgetten vanuit 2016 ten laste van reserve vrije 
  bestedingsruimte
 o  2017-34 RIB tussentijdse kwartaalrapportage

Landelijk en regionaal
•	 Bij	8,7%	van	door	de	politie	geregistreerde	incidenten	met	jon-

geren speelt alcohol een rol.
•	 De	 gemiddelde	 leeftijd	 van	 jongeren	 die	 naar	 het	 ziekenhuis	

moeten door overmatig alcohol gebruik lag in 2016 op 15,5 jaar.
•	 In	2016	zijn	791	jongeren	onder	de	18	jaar	opgenomen	in	een	

ziekenhuis na overmatig alcoholgebruik. In 550 gevallen ging het 
om comadrinken.

•	 Zo’n	1.800	jongeren	onder	de	25	jaar	meldden	zich	in	2014	met	
een alcoholhulpvraag bij de verslavingszorg.

•	 In	2016	hebben	in	Zuidoost	Brabant	88	ambulanceritten	met	
minderjarigen uit de regio plaatsgevonden vanwege alcoholin-
toxicatie. Hiervan kwamen 4 jongeren uit Nuenen.

8 redenen voor NIX18
Schokkende cijfers. Maar is het hun schuld? Alcohol is immers 
overal te koop en lijkt doodnormaal. “Maar zo normaal is het niet.” 
Acht redenen voor NIX18.
Op korte termijn:
•	 Veel	alcohol	drinken	in	een	korte	tijd	kan	tot	een	black-out	lei-

den.
•	 Alcohol	werkt	ontremmend	en	verdovend;	meer	kans	op	agres-

sie, ongelukken en onveilige seks.
•	 Jongeren	kunnen	in	coma	raken	(alcoholvergiftiging)	als	ze	 in	

korte tijd te veel alcohol drinken.
Op lange termijn:
•	 Slechtere	schoolprestaties	of	zelfs	schooluitval.
•	 Meer	kans	op	verslaving.	
•	 Verstoring	van	de	ontwikkeling	van	de	hersenen.
•	 Verstoring	van	de	hormoonhuishouding.
•	 Ernstige	schade	aan	lever,	hart	en	maag.	

Ouders hebben wél invloed!
Denkt u als ouder dat u minder invloed heeft als uw kind ouder 
wordt? Niets is minder waar! Kinderen blijven het belangrijk vinden 
wat hun ouders denken. Uw kind heeft regels nodig bij het verken-
nen van zijn/haar grenzen. Juist in de puberteit. Hoe kunt u dit het 
beste aanpakken?

Kijk hiervoor op www.hoepakjijdataan.nl 
of bekijk het volgende filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=N5PYqLdkS_w&feature=youtu.be 
(Bron animatie: CJG Veldhoven).

Of ga naar de digitale Ouderavond over alcohol, drugs, gamen en 
roken met opvoedadviezen en informatie van experts : https://b-pen.
nu/hulp/bopenvoorouders/digitale-ouderavond/ 

TIP: Wijs uw kind op de kennistest www.watdoetdrank.nl die uitlegt 
wat alcohol met je kan doen.

Behoefte aan persoonlijk advies?
Maakt u zich zorgen over het (mogelijke) alcohol/drugsgebruik van 
uw zoon of dochter, neem dan contact op met uw huisarts of het 
Centrum Maatschappelijke Deelname Nuenen via: 040 - 283 16 75 
of cmd@nuenen.nl

Strafbaar
•	 Jongeren	van	onder	de	18	jaar	die	worden	betrapt	met	alcohol	

op een openbare plek lopen risico op een taakstraf of een boe-
te. Deze boete is € 45 als de jongere tussen de 12 en 16 jaar is. 
Is hij/zij 16 of 17 jaar? Dan is de boete € 90.

•	 Een	ID-kaart	 is	persoonsgebonden.	Gebruikt	een	 jongere	een	
valse ID-kaart of de ID-kaart van iemand anders dan pleeg hij/
zij identiteitsfraude en dit is strafbaar. De boete voor deze over-
treding bedraagt € 370,-.



 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

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

 

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

Voor ideeën en recepten:
www.tebak.keurslager.nl

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK 
keurslager

Uw vertrouwd adres
voor een lekker stukje vlees!!

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

Gyros pakket 
500 gram vlees + 5 broodjes 
+ bakje Tzaziki saus .................................6,95
Gebraden gehakt

150 gr. halen = 100 gr. betalen

Noedeli
Gehaktbal gevuld met noedels, 100 gram  1,45
Runder Minute Steaks
........................................iedere 4e gratis
Beierse frikadel
100 gram  ................................................1,25
Pep wrap
per stuk  ..................................................2,25
Ook voor de best belegde broodjes!!

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

KOOPJE

KOOPJE

weekaanbiedingen 
donderdag 31 augustus t/m woensdag 6 september

Savooiekool panklaar
 1/2 kilo 0,79
Courgette  
pan klaar   2 stuks 0,99

Zomer-fris salade     
 250 gram 1,89

Alkmene appels       
nw. oogst  hele kilo 1,59

Blauwe druiven       
 1/2 kilo1,29

Perssinaasappels
10 stuks 1,99Godfried de Vocht De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Bestel ook online:
www.bakkerijdevocht.nl

Mmmmm, lekker nazomeren!
Acties week 35 : geldig maandag 28 augustus  t/m zaterdag 2 september_____________________________________________________

Brood van de week:
Fijn volkoren  
2x halve € 1,95   € 189_____________________________________________________

Appelplaatcake
Malse kaneelcake met 
appelblokjes erop
 3+1 GRATIS_____________________________________________________

Roombotercroissants
 
 3+1 GRATIS_____________________________________________________

Aardbeientaartje
Harde wenerbodem, aardbeienbavaroise 
verse aardbeien en slagroommmmmm    € 750_____________________________________________________

Weesper moppen
en bitterkoekjes
   nu per zakje € 250

Vincent van Goghplein 99, 5671 DV Nuenen
T 040-2840333 | E info@neworiental .nl | W neworiental .nl
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OPENINGSTIJDEN: Maandag t/m Donderdag van 16 .00 - 22 .00 uur . 
Dinsdag is onze rustdag!!

Vrijdag t/m Zondag en Nationale feestdagen van 12 .00 - 22 .00 uur .

6 DAGEN PER WEEK GEOPEND!!!

AFHAAL MAANDMENU SEPTEMBER
RESTAURANT "NEW ORIENTAL"

VOOR 2 PERSONEN € 19.50 * 

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)   KOE LOE YUK
 GEFRITUURDE VLEESBOLLETJES IN EEN ZOET ZURE VRUCHTEN
 SAUS MET EEN VLEUGJE VERSE GEMBER EN EEN MELANGE 
 VAN FRUITCOCKTAIL

7)   KAI PAD PRIK THAI DAM 
 ROERBAKKEN MAISKIPFILET UIT DE WOK MET BOSUI, WORTEL, 
 PAPRIKA, OESTERSAUS, SESAM OLIE, THAISE KRUIDEN, VISSAUS 
 EN CRUNCH VAN GEPLETTE ZWARTE PEPER

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

Geldropsedijk 51 - 53 Nuenen 
telefoon 040 - 283 24 47
www.autobedrijfjoopvdheuvel.nl
info@autobedrijfjoopvdheuvel.nl

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

Autobedrijf Joop v.d. Heuvel 
GESPECIALISEERD IN VOLVO EN JAPANSE MERKEN

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN
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 PUZZELHOEKWeek 35

Kruiswoord

Horizontaal: 1 entree 6 eb 11 kooppoging 12 onbewerkt 14 centrale verwarming 
16 werppijltje 18 strook 20 bustehouder 21 klimplant 23 zonnescherm 
24 lichtbeeld 25 nutteloos 27 civiel ingenieur 28 kilogram 29 afbeelding 
30 Nederlands eiland 32 duivel 34 zelfde tijd 35 megabyte 37 parlementsvakantie 
40 meubelstuk 44 bovenlangs 46 poste meridiem 47 wereldrecord 48 beeldmerk 
50 zwarte kleverige stof 51 vrouwelijk hert 53 toiletgerei 54 jongstleden 
55 rieten bak 56 in de richting van 58 kilobyte 59 tropische vrucht 
60 ingebeeld meisje 62 inwonend 63 Noordpoolbewoner.

Verticaal: 2 notabene 3 opperwezen 4 eerste mens 5 gebeef 6 naaldboom 
7 oorlogsgod 8 tropisch visje 9 te weten 10 platrond voorwerp 13 warboel 
15 oude lap 17 wedren 19 echtgenoot 20 digitale eenheid 22 hoofddeksel met 
klep 24 Spaanse titel 26 iemand die leest 29 dierensprookje 31 hallucinerend 
middel 33 televisiezender 36 mouwloos hemdje 37 gymnastiektoestel 
38 pl. in Limburg 39 metaalbewerking 40 deel van Nederland 41 deel v.e. opera 
42 haarkrul 43 muziekgezelschap 45 vlies 49 geluid van ganzen 51 modegril 
52 gevechtswagen 55 spinachtig insect 57 harenwissel 59 Verenigde Naties 
61 frequentiemodulatie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33

34 35

36 37 38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58

59 60 61

62 63

S A P P I G I S R A E L

G E R A A S L A D D E R

E N K D A L G E K E G O

K O M R E G I E H E U

K R O E S E R F K A A R T

O V E T E R T R E N D E

W A G O N A B D I S

P A A R D E K L A R E A

I S L A M S K I B E U R S

N T N S T A N K M A B

D I P S M S D I S C D A

A C A C I A L U D I E K

K N O K K E M O L L E N

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

Oplossingen wk 34
W S L O O P K E I L T T

A N C S N A R K D E R I

S T U H T D E A I D E U

T E N P R E W Z E D U L

R S S A O O N U H I R K

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

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

O R R I E D N E D E O W

G A T O N E E L N O S A

I L T I D U M T I R P R

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

O G I Z I U H T I U P N

W I N T E R S T O P

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.

AMICE
CHAOTISCHE
DRINKWATER
ERGENS
GEZET
HOERA
INSTIGATIE
JACHT
KAPGEBINT
KINDERKOOR
KORRELIG
KRETA
LIGGER
NOTERING
PITJE
RATJETOE
REEDS
SFEER
SNOEK
STRAM
TREIN
TROEF
TUSSENWEG
WATTAGE
WERKCEL
ZWART
ZWIERIG

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

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:

Sudoku 7 2 3
3 9 4

7
8

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

2 1

week 33, Mw. S. Raessens, Nuenen.

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

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

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

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

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

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

16 en 17 september, 12.00-16.00 uur. Gratis toegang

Nuenens grootste vlooienmarkt 
voor de vijftigste keer
Het ophalen van de spullen vindt dit jaar plaats op zaterdag 2 september én 
zaterdag 9 september. Vanaf 10.00 uur komen onze vrijwilligers de spullen 
bij u thuis ophalen, mits dit in Nuenen is. Kijkt u goed op de hierbij gepubli-
ceerde plattegrond wanneer we bij u langskomen!

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

VLOOIENMARKT 16 EN 17 SEPTEMBER | 12.00 - 16.00 UUR. GRATIS TOEGANG
Onze jaarlijkse vlooienmarkt komt alweer snel dichterbij. Dit jaar zal deze plaatsvinden op zaterdag 16 en zondag 17 septem-
ber. De opbrengsten van de vlooienmarkt komen ten goede aan het onderhoud van de gebouwen, het terrein, groepsactivi-
teiten, kampmaterialen, gas, water, licht, enz. Geld dat dus hard nodig is om als scoutinggroep te kunnen draaien én er voor 
te zorgen dat de jeugdleden hun wekelijkse activiteiten kunnen organiseren. 
Net als andere jaren willen wij graag rekenen op uw waardevolle spullen én uw aanwezigheid. De vlooienmarkt vindt plaats in 
én rond de blokhut aan de Pastoorsmast 12 in Nuenen (die mooie blokhut bij de voetbalvelden van RKSV Nuenen). Er staan 
ruim 60 gesorteerde kramen zoals: opbod, kleding, huishoudelijke artikelen, boeken, elektrische apparaten, speelgoed en nog 
veel meer. Natuurlijk is er ook weer een terras waar je even rustig kan genieten van de gezellige sfeer onder het genot van een 
drankje en de welbekende broodjes hamburger en andere lekkernijen!

Nuenen Zuid:
Zaterdag 2 september

OPHAALDATA VLOOIENMARKT 2017

Nuenen Noord:
Zaterdag 9 september
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Beekstraat

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

50ste NUENENS GROOTSTE
VLOOIENMARKT!

Het ophalen van de spullen vindt dit jaar plaats 
op zaterdag 2 én 9 september. Vanaf 10.00 uur 
komen onze vrijwilligers de spullen bij u thuis 
ophalen, mits dit in Nuenen is. Kijkt u goed op 
de hiernaast gepubliceerde plattegrond wan-
neer we bij u langskomen!

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

Bent u niet thuis op de afhaaldagen dan kunt u 
de spullen ook altijd zelf afgeven op de zaterda-
gen 2 september en 9 september tussen 10.00 
en 16.00 uur of op werkdagen vanaf 4 t/m 15 
september tussen 19.00 en 21.00 uur, bij onze 
blokhut. Zijn we langs geweest, maar u was niet 
thuis of is mogelijk de advertentie gemist door 
ons, bel dan 06 - 26 96 68 03 of mail naar: 
vlooienmarktpantarhei@gmail.com

Hebt u spullen die wij kunnen gebrui-
ken, hang deze advertentie dan zicht-
baar aan uw voordeur. Zo kunnen on-
ze vrijwilligers snel zien of u spullen 
heeft voor onze vlooienmarkt. Wij ha-
len de volgende spullen NIET OP: as-
best, banken, bedden, computer 
beeldschermen, kasten, koel/vries-
kasten, matrassen, plastic (tuin)meu-
bels, (tuin)tegels, tenten en vloerbe-
dekking. 

Bent u niet thuis op de afhaaldagen 
dan kunt u de spullen ook altijd zelf 
afgeven op de zaterdagen 2 september 
en 9 september tussen 10.00 en 16.00 
uur of op werkdagen vanaf 4 septem-
ber t/m 15 september tussen 19.00 en 
21.00 uur, bij onze blokhut. Zijn we 
langs geweest, maar u was niet thuis 
of is mogelijk de advertentie gemist 
door ons, bel dan 06-26 96 68 03 of 
mail naar:
vlooienmarktpantarhei@gmail.com

40 jaar biologische tuin Nuenen
Onder het thema ‘Goed geaard’ wordt in de viering van zondag 3 september 
om 10.00 uur in kerkelijk centrum de Regenboog aandacht geschonken aan 
het 40-jarig bestaan van de Biologische Tuin Nuenen. Met foto’s, muziek, Bij-
belverhalen, persoonlijke ervaringen en natuurlijk(e) producten uit de tuin 
wordt stilgestaan bij de ontwikkeling van dit bijzonder stukje Nuenen, ooit 
vanuit de PGN begonnen Diaconietuin.

In de jaren ’70 koos een groep bevlogen 
idealisten, de werkgroep Nieuwe Le-

vensstijl, ervoor om niet alleen met de 
mond de veranderingen die nodig wa-
ren in de wereld te preken, maar ook 
daadwerkelijk de handen uit de mou-
wen en de schop, later spitvork, in de 
grond te steken. Sindsdien is de grond 
aan het Roosdonkenpad door een 
voortdurend wisselende groep mensen 
biologisch bewerkt. Veel is er veran-
derd, in de samenleving en in de tuin, 
maar ook nu maken het werken in een 
groep en het zoeken naar een zo duur-
zaam mogelijke manier van werken on-
losmakelijk deel uit van de tuin, even-
als een portie (realistisch) idealisme. 
Zie ook: 
www.biologischetuinnuenen.nu

Nieuwe inwoners in onze gemeente...
Onze fotograaf zag weer opvallende geboortekaartjes in onze gemeente. 
Lux Reaven aan de Oude Kerkdijk en Amée aan de Herikhof. Lux Reaven en 
Aimée: welkom in onze gemeente.

Oproep
Stuur een foto met toelichting van een opvallende (geboorte)aankondiging in 
Nuenen, Gerwen, Nederwetten of Eeneind naar redactie@ronddelinde.nl.

Snuffelen en kopen   
op Gerwense Vlooienmarkt
De Gerwense Vlooienmarkt op zondag 27 augustus 
trok veel snuffelend publiek. Drumfanfare Jong Le-
ven uit Gerwen organiseerde deze jaarlijkse markt 
voor de 48ste keer en het evenement geniet bekend-
heid tot in de verre omgeving. 

De verkoopbare vlooien werden gesorteerd aangeboden 
op het Heuvelpelin in Gerwen. Daar stonden ook eet-
tentjes en een kraam voor knutselende kinderen. De vele 
honderden belangstellenden snuffelden naar hartenlust 
en diverse auto’s vertrokken met geopende achterklep 
huiswaarts. Ook voor de verkoop per opbod was de be-
langstelling groot. Volgend jaar staat de 49ste editie van 
deze enige echte Gerwense Vlooienmarkt gepland.
Zie bijgaande foto-impressie van de Gerwense Vlooien-
markt, geschoten door onze fotograaf Cees van Keulen. 

Tip voor liefhebbers van vlooienmarkten: 16 en 17 sep-
tember van 12.00 tot 16.00 uur is aan de Pastoorsmast 
12 de Nuenense vlooienmarkt georganiseerd door 
Scouting Panta Rhei. De toegang is gratis.

Nazomerwandeling 
met het IVN
Deze wandeling op zondag 10 septem-
ber voert ons langs de Dommel en 
door de Boktse Beemden. Vertrek: 
14.00 uur per fiets vanaf Het Klooster 
in Nuenen. Start wandeling: 14.30 uur 
vanaf de Piet Rendersbrug bij de Oude 
Toren in Nederwetten. Het dragen van 
waterdicht schoeisel, bij voorkeur 
laarzen en het meenemen van een ver-
rekijker wordt sterk aangeraden. Info: 
Paula van Agt, tel 040-2844414.

Wegenonderhoud 
Gerwen
In het kader van het jaarlijks wegen-
onderhoud is de gemeente Nuenen 
vanaf maandag 28 augustus gestart 
met werkzaamheden aan Laar en 
Rullen. Op het gedeelte van Laar tus-
sen de ingang van de bebouwde kom 
en de Van Kemenadelaan wordt het 
asfalt vervangen door betonklin-
kers. Dit om de rijbaan beter te laten 
aansluiten op het al gereconstrueer-
de deel van Laar. Bij de ingang van 
de bebouwde kom wordt een ver-
keerssluis/plateau aangelegd om de-
ze ingang meer te accentueren.

Vanaf de bebouwde kom tot aan Laar 
huisnummer 84 wordt het asfalt ge-
deeltelijk vervangen en komt over het 
gehele oppervlak een nieuwe slijtlaag. 
De rijbaan wordt in zijn geheel afgeslo-
ten, en het doorgaand verkeer wordt 
middels borden omgeleid via De Hui-
kert en Rullen. De werkzaamheden 
worden in fases uitgevoerd, zodat aan-
wonenden vrijwel altijd bij de woning 
kunnen komen.
Met uitzondering van onvoorziene 
omstandigheden en weersinvloeden 
duren de werkzaamheden circa 4 we-
ken. Op het gedeelte van Rullen tussen 
de huisnummers 18 en 12 wordt de rij-
baan gedeeltelijk gerepareerd en voor-
zien van een nieuwe slijtlaag.
Als u vragen heeft over de werkzaam-
heden, kunt u contact opnemen met 
het klantcontactcentrum van de ge-
meente Nuenen via telefoonnummer 
(040) 2631 631.

Bijeenkomst NAH YOUNG
Maandag 4 september is er een bijeenkomst van NAH YOUNG! NAH YOUNG 
is opgezet voor en door jongeren met NAH en is bedoeld om gezellig met 
elkaar te kletsen en ervaringen uit te wisselen. Dit doen we meestal aan de 
hand van een onderwerp. 

Deze keer gaan we het kwaliteiten spel 
spelen. Het kwaliteiten spel is een ma-
nier om elkaar beter te leren kennen, 
en voor de personen die elkaar al ken-
nen is het een leuke manier om elkaar 
complimenten te geven!

Wat: NAH YOUNG. Wanneer: maan-
dag 4 september, 19.00-21.00 uur. 
Waar: wijnhuis de Fonkel, Helmond (de 
fonkel is rolstoel vriendelijk).  Voor wie: 
mensen met NAH van 19 t/m 35 jaar. 
Facebook.com/NAHYOUNGHELMOND
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Werkzaamheden aan   
rioolput Europalaan
In een grote put in het riool langs de Europalaan in Nuenen is betonrot ge-
constateerd. Het betreft een put in de rioolleiding van Waterschap De Dom-
mel die het rioolwater transporteert van het gemeentelijke riool naar de 
rioolwaterzuivering aan de Van Oldenbarneveltlaan in Eindhoven. 

COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100  
stuks 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 en 
Caroline van Nes.
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.

© 2017 - “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:

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers

Aardappeleterssteegje 3, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 
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ROOKMELDERSPROJECT NUENEN 
(BRAND)VEILIG
Weet u wat u moet doen wanneer er brand ontstaat in uw woning? 
Heeft u een vluchtplan? Wordt u gealarmeerd door rookmelders? 
Hangen uw rookmelders op de juiste plaats en werken ze nog wel? 
Nog steeds denken veel mensen: ‘brand, dat overkomt mij toch niet’. 
Dit is een gevaarlijke gedachte,het kan iedereen overkomen. Als er 
brand is, heb je weinig tijd en dien je snel te handelen. De meeste 
dodelijke slachtoffers bij brand overlijden door het inademen van 
(giftige) rook. Bij een woningbrand is de hoeveelheid rook in de 
kamer(s) binnen 3(!) minuten al levensbedreigend. In de eerste helft 
van 2017 kwamen in ons land al 13 mensen om het leven bij een 
woningbrand. Rookmelders zijn dan ook van levensbelang!

De gemeente Nuenen startte in 2013 het project ‘Nuenen (Brand)
Veilig’. Doel is het aantal brandslachtoffers te verlagen door voor-
lichting en het plaatsen van rookmelders. In de eerste fase van het 
project hebben door de brandweer opgeleide vrijwilligers ruim 3.000 
rookmelders geplaatst in alle huurwoningen van Helpt Elkander en 
koopwoningen verspreid over Gerwen, Nederwetten, Eeineind en 
een paar wijken in de kern Nuenen. Deze vrijwilligers adviseren over 
uw de brandveiligheid van u en uw gezinsleden, over het hebben van 
een vluchtplan en wat de juiste plekken zijn om melders te plaatsen. 
Deze melders zijn voorzien van een ingebouwde batterij die niet 
verwijderd kan worden en hebben een gegarandeerde levensduur 
van 10 jaar. De eerste rookmelder kost € 17,50 en elke volgende 
€ 15,- per stuk. Dit tarief is inclusief plaatsing, advies en een brand-
veiligheidscheck.

Inmiddels is gestart met de tweede fase van het project waarbij 
steeds een aantal wijken tegelijk worden benaderd. De bewoners 
kunnen zich telefonisch of via een online aanmeldformulier aanmel-
den bij de gemeente Nuenen. Met deze personen nemen de vrijwil-
ligers dan contact op om een afspraak te maken voor een huisbe-
zoek. Dit bezoek vindt altijd plaats met twee personen die herken-
bare kleding en een legitimatie van het project Nuenen Brandveilig 
hebben en duurt maximaal een half uur. Er kan rekening worden 
gehouden met uw vakantieplanning, zodat er ook een afspraak kan 
worden gemaakt op een latere door u gewenste datum. 

Aanmeldtermijn verlengd
Woont u binnen het blauwomrande gebied van de onderstaande 
plattegrond en wilt u graag meer weten over de brandveiligheid in 
uw woning? Vanwege de vakantie is de aanmeldtermijn verlengd. 
Tot en met de maand september 2017 kunt u zich aanmelden met 
het online aanmeldformulier via de website van de gemeente (www.

nuenen.nl, onder het kopje ‘projecten en initiatieven’) 
of via telefoonnummer 040-2631 631. U kunt hier 
ook voor overige vragen over het project terecht. 

BUURTBEMIDDELING 
De meeste buren kunnen het goed met 
elkaar vinden: ze gaan prettig met elkaar 
om, maken een praatje en komen mis-
schien bij elkaar over de vloer. Maar dit is 
helaas niet altijd het geval. Soms lukt dit 
niet omdat de relatie met de buren niet 
goed is. De oorzaak daarvoor is vaak iets 
kleins, wat langzaam uitgroeit tot zo’n 
groot conflict, dat het uiteindelijk zelfs 
van invloed is op het woonplezier van 
iemand. Gelukkig komt dit niet heel vaak 
voor. Overkomt het u toch, dan kunt u 
een beroep doen op buurtbemiddeling. 
Een goed gesprek doet soms wonderen.

Wanneer kunt u buurtbemiddeling inschakelen? 
In een heleboel gevallen kan buurtbemiddeling helpen. Daarbij gaat 
buurtbemiddeling er wel van uit dat u zelf ook geprobeerd heeft om 
het probleem bespreekbaar te maken. U kunt buurtbemiddeling 
bijvoorbeeld inschakelen voor de volgende problemen: geluidsover-
last, bedreiging/verbaal geweld, problemen over de tuin, kinderen 
die ongewenst gedrag vertonen, dieren, rommel/troep. 

Buurtbemiddeling helpt niet altijd 
In sommige gevallen kunnen de buurtbemiddelaars niets betekenen. 
Als er bijvoorbeeld sprake is van buitengewone agressie, ernstige 
verslavingsproblematiek of psychiatrische problematieken is buurt-
bemiddeling niet geschikt. Betrokkenen moeten aanspreekbaar en 
toerekeningsvatbaar zijn. Conflicten binnen families, met instanties 
en waar een rechtsprocedure speelt worden ook niet opgepakt. 

Hoe werkt het? 
Een bemiddeling start altijd met een melding bij Buurtbemiddeling. 
Dit kan door een inwoner, woningcorporatie, politie of andere 
hulpverlener worden gedaan. Er volgt een telefonische intake en er 

worden 2 bemiddelaars geselec-
teerd. De bemiddelaars voeren eerst 
een gesprek met de melder en 
daarna met de buren. Daarna volgt, 
indien beide partijen akkoord zijn, 
een bemiddelingsgesprek met beide 
partijen samen en worden er af-
spraken gemaakt. Na enige tijd 
nemen de bemiddelaars nogmaals 
contact op met beide partijen, om 
te kijken hoe het ervoor staat. 

Geen rijdende rechter 
Buurtbemiddelaars zijn geen rijdende rechters. Het zijn vrijwilligers 
die geschoold zijn in het bemiddelen. Zij doen geen uitspraken en 
hebben hier ook geen bevoegdheid voor. Daarom is het noodzake-
lijk dat beide partijen willen meewerken aan buurtbemiddeling. In 
70% van de gevallen komen we samen tot een oplossing. 

Contact
Mocht u een beroep willen doen op buurtbemiddeling, dan kunt u 
zich aanmelden per mail via BBdommelvallei@levgroep.nl of tele-
fonisch via 049-2598989. Ook kunt u terecht op de website: www.
problemenmetjeburen.nl. Wanneer u interesse heeft om zelf een 
buurtbemiddelaar te worden kunt u uiteraard ook contact met ons 
opnemen via een van de bovenstaande kanalen. 

VERGUNNINGEN      
PERIODE 21-08-2017 EN 27-08-2017
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Mauritsgaarde 38 Plaatsen garagedeur in carport 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Collse Heide 3 Uitbreiden bedrijfspand en nieuwbouw bedrijfspand 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Akeleihof buurtfeest 
Lobroec straatbarbeque 
Tomakker buurtfeest 

Dit is een kennisgeving en geen officiële publicatie. Het digitale ge-
meenteblad (www.overheid.nl) is de officiële publicatie. Abonneer 
je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te 
ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
bekendmakingen gepubliceerd:
Datum Locatie Omschrijving 
23-8-2017 Laar / Rullen Wegenonderhoud / aanleg verkeerssluis/
   plateau 
21-8-2017 Nuenen c.a. Vaststelling handhavingsbeleid 2017-2021 
   en handhavingsprogramma 2017 

Dit is een kennisgeving en geen officiële publicatie. Het digitale ge-
meenteblad (www.overheid.nl) is de officiële publicatie. Abonneer 
je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te 
ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

Om grotere problemen te voorkomen 
is het nodig dat de schade aan het riool 
wordt hersteld. Die herstelwerkzaam-
heden beginnen maandag 4 september 
en worden uitgevoerd door de firma 
Van Kessel Speciale Technieken en 
Producten uit Tilburg. De oplevering 
is begin oktober voorzien. Om de 
werkzaamheden veilig uit te voeren zal 
het fietsverkeer langs de noordzijde 
van de Europalaan ter plaatse tijdelijk 

worden omgeleid over het fietspad aan 
de zuidzijde. Ook zal de Europalaan 
enkele nachten volledig worden afge-
sloten om noodleidingen over de weg 
te leggen, waarmee de afvoer van ri-
oolwater gewoon door kan gaan. 

Waterschap De Dommel zorgt voor 
schoon, voldoende en veilig water. Da-
gelijks stromen er miljoenen liters af-
valwater door de rioolbuizen om ver-
volgens op de rioolwaterzuivering in 
Eindhoven gezuiverd te worden, voor-
dat het wordt geloosd op rivier de Dom-
mel. Het riool moet uiteraard in goede 
staat verkeren. Het waterschap moni-
tort daarvoor periodiek al zijn riolen op 
betonrot volgens een meerjarenplan. Bij 
een van die controles werd duidelijk dat 
het beton van de grote put bij de Euro-
palaan sterk is aangetast en gerenoveerd 
moet worden. De kosten hiervan bedra-
gen circa € 300.000. Als de werkzaam-
heden gereed zijn, kan de put weer tien-
tallen jaren mee. www.dommel.nl

Knipbeursje 
verloren
Op woensdag 23 augustus ben ik, er-
gens tussen de Jumbo Ton Grimberg en 
de AH Parkhof in het centrum van Nue-
nen, mijn zwarte knipbeursje verloren 
(ca 7x6 cm., het ‘knipje’ is goudkleurig). 
In het knipbeursje zit geld maar ook 
kassabonnetjes en medicijnen. Heeft u 
dit beursje gevonden, bel dan naar tel.
nr. 040-2836903. Bij voorbaat dank!

Ook tweedeling op markt 
recreatiewoningen 
Hebt u tijdens de vakantie ook gelet op recreatiewoningen die te koop staan in 
uw vakantieoord? Ik hoor dat altijd van veel mensen. Inmiddels zitten de mees-
ten van ons weer thuis met hopelijk mooie herinneringen en misschien met een 
droom van een permanent vakantieverblijfplaats en/of beleggingsobject. Het 
treft dat de NVM juist in deze periode een rapport heeft gepubliceerd over de 
markt van recreatiewoningen. In navolging van de ‘gewone’ huizenmarkt is ook 
hier sprake van een ongekende groei. In 2016 zijn 3.750 verkopen gerealiseerd, 
een toename van 16,5% t.o.v. het voorgaande jaar. Toen werd overigens een 
verdubbeling bereikt na kommervolle jaren. Met de bouw van 1.200 nieuwe re-
creatiewoningen is in 2016 een nieuw nieuwbouwrecord in deze 21e eeuw ge-
boekt.
Net als op de markt voor reguliere koopwoningen is de lage rente een belang-
rijke aanjager, naast uiteraard de positieve economische ontwikkeling. En ook 
hier is sprake van een twee- of driedeling. Uitzonderlijk goede marktontwikke-
lingen en vooruitzichten zijn er op de Waddeneiland en delen van de Noordzee-
kust (Zeeland en Noord-Holland), terwijl Drenthe en de Friese en Overijsselse 
meren het lastig hebben. Opmerkelijk genoeg zien de onderzoekers eveneens 
minder perspectief in de vanouds sterke regio Veluwe/Utrechtse Heuvelrug. 
Deze regio heeft te maken met een redelijk groot verouderd aanbod en een 
betrekkelijke geringe plancapaciteit.
Ook voor Brabant is de situatie niet onverdeeld gunstig. Denk aan de bericht-
geving over de verouderde recreatieparken met aantrekkingskracht voor 

(drugs)criminelen. Gelukkig gaat men dit aanpakken. Tegelij-
kertijd is het zaak de kansen te grijpen die veroudering 

ook biedt: herontwikkeling op basis van een duidelijk 
thema is er zo een. Want de markt heeft zeer uiteenlo-
pende en gevarieerde behoeften. Aan de ene kant is 
er groeiende vraag naar bijvoorbeeld extra luxe par-

ken, vaak gekoppeld aan een attractiepark. Aan de 
andere kant is er een ontwikkeling richting tiny hou-
ses en parken met de nadruk op rust en ‘terug naar de 

natuur’-beleving. 
Voor Zuidoost-Brabant is er zeker aanleiding om zich te 

heroriënteren op het aandeel in de markt voor recreatie-
woningen. In de rapporten over Brabant gaat het 

veelal over Midden-Brabant. Dus daar is zeker nog 
wat te winnen voor onze Metropoolregio. 

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

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort



Piano-keyboard lessen
Zowel klassiek als pop en blues. (Einaudi, Tiersen)

gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper
Voor info: www.frankhelsper.nl

Tel. 040-2839698 / 06-15653151. Tomakker 40, 5673 LG Nuenen

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 

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.

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

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.

VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaat-
sen van nieuwe ketels. J. 
Verhappen, Sonseweg 5, 
5737 RG Lieshout, telefoon 
06-48273718. ANDO ONTZORGT DOOR:  

Verhuizing, Ontruiming 
Montage en herstelwerk-
zaamheden, Opslag en Ver-
wijderen / Afvoeren vloer-
bedekking / oude spullen. 
Tel: 06 28832682. www.
ando-verhuisservice.nl 

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

Maandag t/m zaterdag geopend

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

uw WONINGINRICHTER

Auping 
SummerSale 
maak je slaapkamer
Summerproof

15%
voordeel

op het Auping
 assortiment*

De actie is geldig van 8 juli t/m 3 september 2017

WONEN SLAPEN ZITTEN MEUBELEN VLOERBEKLEDING RAAMDECORATIE

*Kijk voor extra informatie over de actie op www.profita.nl/acties.html

ACTIE laatste week

PEDICURE Alta Grace 
Ik kom ook bij u thuis! (ook 
in de avonduren). Marieke: 
06- 50 57 11 83.

TE KOOP: originele VOL-
VO velgen met i.z.g.st. win-
terbanden 17 inch 235/65 
VOLVO XC 90 model 2004, 
€ 450,- tel. 06-51373272.

TE KOOP: Spaanplaten, 
12mm, afm. 65,5 x 97 cm. 
Afhalen € 2,- per stuk. Tel. 
06-51373272.

GEZOCHT: Schoolverlater 
m/v die oudondernemer 8 à 
10 uur per maand met admi-
nistratief werk wil ondersteu-
nen. (Gem. Nuenen). Reac-
ties: info@qualitybeheer.nl

Centrale verwarming, airco, 
water, gas & sanitair, bad-
kamer compleet, zink- en 
koperwerk, bitumen dakbe-
dekking. Tel. 06-51497161.

WWW.JASPERSINSTALLATIES.NL

ICT-ER MET DE VUT 
helpt graag met uw: Wifi; 
computer versnellen / op-
schonen; Windows 7/8/10, 
Ipad-, e-mail-, virusscan- 
installatie. 040-2952567 / 
06-23854915.

Rond de Linde

Vanaf ontwerp 
tot en met 

verspreiding 
van uw folders! 

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

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

Ma. 13.00-17.00 uur
Di. - vr. 09.00-12.00 uur

en. 13.00-17.00 uur

  Berg 28
  5671 CC Nuenen
  WWW.PAULVANDERVELDEN.NL   Tel. (040) 283 5252

RUIM
30 JAAR
ERVARING

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

THEMAFEEST OF CHIQUE 
PARTIJ? De (huur)kleding 
van de Lindespelers maakt 
iedereen blij!! Kleding ver-
huur: iedere dinsdag avond 
van 19.00-20.00 uur in Wijk-
centrum Scarabee, Mantel-
meeuwlaan 10, 5672 EA, 
Nuenen. U bent van harte 
welkom!

TE KOOP: 4-wiel scoot-
mobiel. Shoprider Victory. 
2 nieuwe accu’s € 750,-. 
Tel. 040-2836504

STICHTING LEVGROEP 
NUENEN afd. Vluchte-
lingenwerk Zoekt vrijwilli-
gers om vluchtelingen te be-
geleiden en hun de weg te 
wijzen binnen de Nuenense 
samenleving. Voor meer in-
formatie: De LEVgroep, Berg 
22c. Tel. 040-2831675. Ma. 
t/m do. van 9.00-16.00 uur 
en vrij. van 9.00-12.30 uur.

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

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

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

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

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

waardoor ziekten voorkomen kunnen worden en tevens genezen.

GRATIS proeflessen T’ai Chi Ch’uan en Qi Gong in NUENEN
 Maandag 4 September, ‘s Avonds om 18.00 uur
 Donderdag 7 September, ’s Ochtends om 10.15 uur
 Vrijdag 8 September, ‘s Ochtends om 10.30 uur

 Scarabee, Mantelmeeuwlaan 10, Nuenen

Wees stil als een berg, beweeg als een machtige rivier

www.taichischoolgoudswaard.nl                                               tel: 06 41370232

Tilburg                     Nuenen                     Drunen                     Den Bosch

BOEK NU JE GRATIS PROEFLES! 
Ben jij nieuwsgierig naar 

onze ‘Ademtrainingen’ of de 
‘Ontspanningsmeditaties’ 
boek dan in de maand 

september je gratis proefles. 
Check het rooster op 

www.depleq.nl 
en geef je op. Voor herstel, 

energie & ontspanning.  

Dorothée de Rooij
Ademtrainer 

PLEQ | Voirt 2a Nuenen

CARAVAN (vouwwagen) 
stalling in GERWEN. Nog 
enkele plaatsen vrij. Maxi-
male lengte 5,80 m. inclusief 
dissel. Tel. 040-2834498.



Rond de Linde  Nr. 35 Donderdag 31 augustus 2017

Vincent van Gogh Photo Award maakt 50 beste foto’s bekend

Wie wordt de winnaar? 
 
De Vincent van Gogh Photo Award heeft de beste 50 foto’s bekend ge-
maakt die van 16 september tot en met 8 oktober in het centrum van Nue-
nen te bewonderen zijn tijdens een open lucht expositie. Onder deze se-
lectie bevindt zich ook de uiteindelijke winnaar. Hij krijgt naast eeuwige 
roem en een onderscheiding ook een geldprijs van 1000 euro. Op 15 sep-
tember wordt de expositie geopend en de winnaar bekend gemaakt.
 

Tot 1 augustus was het mogelijk om 
deel te nemen aan deze wedstrijd. 
Ruim 660 foto’s zijn ingestuurd door 
zo’n 250 fotografen uit 75 landen 
wereldwijd. Alle foto’s zijn op de 
website te bewonderen. Rotary 
Nuenen, die deze wedstrijd en ex-
positie voor de eerste keer organi-
seert, is zeer verheugd over de grote 
belangstelling. De Stichting Leer-
geld en End Polio Now zijn de goede 

doelen die de opbrengst van deze 
enthousiaste deelname zullen ont-
vangen.
 
Een deskundige jury heeft de taak 
op zich genomen om de beste foto’s 
te selecteren. Milou Halbesma (di-
rectie Van Gogh Museum), Anasta-
sia van Gennip (directie Van Abbe 
Museum) en de fotografen Brendan 
de Clercq en John Geven hebben 
zitting in deze jury. Ook zij zijn aan-
genaam verrast door de hoge kwali-
teit van de inzendingen. ‘Human & 
Nature’ is door de ogen van Vincent 
Van Gogh op een eigentijdse wijze 
gefotografeerd.

Bekijk de beste 50 foto’s en alles 
over de expositie op www.vincent-
vangoghphotoaward.com.

KunsT met ‘n grote T terug van weggeweest!

Achtste editie van start
In het weekend van 23 en 24 september is het centrum van Nuenen het 
decor van een heel bijzondere kunstroute. Zo’n 40 inwoners geven in 
hun vaak monumentale of bijzondere panden een podium aan ruim 60 
lokale kunstenaars, die zo hun creativiteit in allerlei kunstvormen aan 
het publiek kunnen laten zien. 

KunsT met een grote T was een suc-
cesvol en drukbezocht evenement 
dat in 2014 voor het laatst is gehou-
den. De editie van 2016 is komen ver-
vallen, waarop Rotary Nuenen in 
2017 het initiatief heeft genomen om 
het nieuw leven in te blazen. De orga-
nisatie heeft er een muzikale compo-
nent aan toegevoegd: afgelopen 
voorjaar werden in Galerie ’t Weef-
huis en de Clemenskerk gelijktijdig 
mooie concerten gegeven door Nue-
nense muzikanten, omringd door 
kunstwerken van Nuenenaren die 
veelal ook komende maand zullen 
exposeren. 

Nieuw dit jaar is de veiling die Rotary 
Nuenen organiseert met werken van 
de deelnemende kunstenaars. De 
opbrengst gaat naar Stichting Leer-
geld Nuenen met het doel kinde-
ren een kans te geven actief bezig te 
zijn met cultuur. De te veilen werken 
zijn tijdens KunsT met een grote T te 
bezichtigen in Het Klooster, en on-

line te bekijken op de website. Bie-
den kan zowel online als op 23 en 24 
september in Het Klooster.

Het enthousiasme is groot! Er zijn 
kunstwerken te bewonderen in veel 
verschillende disciplines: beelden, 
schilderijen, poëzie, fotografie, siera-
den, aardewerk, textiel, etc.. Ben je 
benieuwd wie er voor de dag komt 
met zijn of haar kunstzinnige expres-
sie? Een overzicht van deelnemers 
en meer informatie is te vinden op: 
www.kunstmeteengrotet.nl 

Nog een keer het Van Gogh 
Panoramaschilderij,   
Daarna te koop
Acht jaar geleden werd het complete Panoramaschilderij geëxposeerd 
naast het Van Goghkerkje in Nuenen. Daarna waren diverse schilderijen te 
zien in de etalages op de Berg. Nu worden de afzonderlijke schilderijen ver-
kocht. Met de opbrengst wil het Vincentre de jeugd het levensverhaal van 
Vincent vertellen, op een wijze die helemaal past in hun tijd en wereld.

Het was in het weekend van 17 mei 
2009. Duizenden mensen liepen 
langs de 45 schilderijen; 90 meter 
totaal. Het complete verhaal van 
Vincent hing er, van zijn geboorte-
huis in Zundert tot het graf in Au-
vers-sur-Oise. Nog één keer is dit 
complete Panoramaschilderij van 
Vincent van Gogh te zien. Dat ge-
beurt in het weekend van zaterdag 
30 september en zondag 1 oktober. 
De locatie is het winkelpand op 
Berg 7, beide dagen open van 12.00 
tot 17.00 uur.

Te koop, voor het goede doel
Alle schilderijen zijn te koop voor 
€ 450,- per stuk. Met de opbrengst 
wil het Vincentre een multimediale 
tafel met een groot multitouch 
scherm kopen. Op deze wijze wordt 
de jeugd meegenomen in het le-
vensverhaal van Vincent. Ze zien af-
beeldingen van schilderijen, foto’s, 
video’s en games en leren hem zo 
beter kennen. Alle schilderijen zijn 
te zien op www.vgvn.nl

Riki Rooijakkers 
exposeert bij 
‘Zilverschoon’
Nuenense kunstenaar Riki Rooijakkers 
exposeert bij ‘Zilverschoon’ in Nue-
nen, Berg 51. Door haar persoonlijke 
stijl ontstaat bijzonder werk. Haar 
technieken, steeds meer door haar 
verfijnt, brengen vernieuwing en per-
fectionering. Door haar gevoel voor 
kleur krijgen haar werken een intense 
uitstraling. Dag en nacht is ze met haar 
werken bezig en hierdoor ontstaan 
steeds nieuwe impulsen en ideeën. 
Open dag op 3 september van 13.00 
tot 17.00 uur.

Het met de fiets oversteken van de Europalaan is dodelijk gevaarlijk, bleek de afgelopen 
week. Ik ben een van de vele fietsers die er dagelijks oversteken.
De Europalaan is nu geoptimaliseerd voor de doorstroming van auto's. Veiligheid voor 
fietsers was daar ondergeschikt aan.
De goede doorstroming van redelijk snel rijdende auto’s betekent dat er weinig gaten in de 
stroom auto's zitten, en dus moeten fietsers lang wachten voordat ze kunnen oversteken. 
Hoe langer het wachten duurt, hoe groter de verleiding om meer risico te nemen. Ik spreek 
uit ervaring.
Daarom is er behoefte aan een ‘gaten maker’.
Dat is een wat grotere afstand tussen 2 auto's, zodat fietsers dat zien aankomen en veili-
ger kunnen oversteken.
Hiervoor moet een systeem detecteren dat er een wachtende fietser staat, en een automo-
bilist stroomopwaarts een signaal geven.
Bijvoorbeeld met een oplichtend bord, ‘maak een oversteek gat’.
Even het gas loslaten en een gat van bijv 80 m laten vallen, is genoeg.
Dat bord kan in de spits ook automatisch elke minuut oplichten. Dan is de gemeente weer 
goedkoper uit.
Want Eindhoven heeft hoge schulden, daar hebben ze geen geld voor investeren in een 
wingewest.
Maar het bedrijf dat deze gaten maker in Nuenen realiseert, kan het ook elders verkopen

Henk Daalder, Sellesakker 6, 5674 we Gerwen

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

Leerkrachten hebben 
opstartproblemen
Toen de leerlingen van Brede school Heuvelrijk maandagochtend het 
schoolplein op kwamen voor hun eerste schooldag, wachtte hen een vreem-
de verrassing. Hun leerkrachten bleken de zomer nog in hun bol te hebben. 
Zij vonden dat ze nog niet genoeg vakantie hadden gevierd en hadden hun 
kampement opgeslagen op het plein, pal voor de ingang van de kleuters.

Terwijl de kinderen met hun school-
tassen op de rug netjes de eerste bel af 
stonden te wachten, zaten de juffen en 
de meester nog uitgebreid na te re-
laxen met een kop koffie in de hand.
De kinderen kwamen voorzichtig 
poolshoogte nemen, maar toen de bel 

ging liepen ze toch maar vlug naar hun 
lokaal. Een paar minuten later moes-
ten de leerkrachten er toch aan gelo-
ven: de tenten, tuinstoelen en parasols 
werden opgevouwen en de lessen kon-
den eindelijk echt beginnen. Het 
schooljaar 2017-2018 was geopend!

Brandweerfestijn 
in de Kievit weer 
groot succes
Het weer kon niet mooier zijn: zeve-
nentwintig graden maar liefst en de 
zon scheen volop. Afgelopen zater-
dag vond in Speeltuin de Kievit weer 
de jaarlijkse afsluiting van de zo-
mervakantie plaats, met het brand-
weerfestijn. De volledig uitgeruste 
brandweerwagens zorgden voor 
veel schuim- en waterpret. 

Het was zoals elk jaar erg druk in de 
Kievit. Kinderen mochten zelf uitpro-
beren hoe zwaar zo’n brandweerslang 
nou eigenlijk is, ze mochten in de wa-
gens klimmen en overal rondkijken. De 
brandweermannen beantwoordden ui-
teraard alle vragen die de kinderen stel-
den over hun werk, het was te zien dat 
ze er zelf ook plezier aan beleefden. Na 
ruim twee uur vertrokken de wagens 
weer, met loeiende sirenes. Hopelijk 
volgend jaar weer zo’n mooie middag!

Theatergroep Hartenkoning: ‘Courage’
Geïnspireerd door de etsen van Goya en de toneeltekst Moeder Courage van 
Bertolt Brecht en ingehaald door de actualiteiten, verdiepte Theatergroep 
Hartenkoning zich in het fenomeen oorlog. Een zinloze vernietiging van 
creatief potentieel, van liefde en levenslust. Een beeldende voorstelling 
over de courage om te overleven in een schrikbarend herhalen van de tijd.

Speeldata:   
Vrijdag 15 september Het Klooster in 
Nuenen, aanvang 20.30 uur.
Zondag 17 september De Enck in Oir-
schot, aanvang 15.00 uur. 
Zondag 24 september Het Annathea-
ter in Helmond, aanvang 15.00 uur.
Reserveren: reserveren@carteblanche.
nu of 040-2451739. Entree: € 12,50

Theatergroep Hartenkoning is de 
amateurgroep van Carte Blanche, 
waarin mensen met een verstandelijke 
beperking en anderen samenspelen. In 
het ruim 20-jarige bestaan van de 
groep zijn er al heel wat memorabele 
optredens geweest. In theaters, maar 
ook op tal van andere locaties, tijdens 
festivals en congressen.
De acteurs van ‘Hartenkoning’ sloten 
in spel naadloos aan op de verbijste-
ring, die we allemaal voelen bij het zien 
van beelden, die tonen dat er overal op 
de wereld verschrikkelijke oorlogen 
woeden met talloze slachtoffers. 
www.carteblanche.nu

Vleermuizen spotten, 
een lezing    
en een excursie 
Leo Klok, lid van de vleermuizengroep 
Noord-Brabant spot voorkomende 
vleermuissoorten. Vleermuizen roe-
pen ook heden ten dagen nog in onze 
moderne en ruimdenkende wereld 
vrees, schrik en afschuw op. Zoekt 
men naar de oorzaken daarvan, dan 
blijkt dat slechts weinig mensen in de-
tail iets weten over het voorkomen en 
leefwijze van deze unieke vliegende 
zoogdiertjes. Hopelijk kunnen we deze 
avond een tip van de sluier oplichten 
en duidelijk laten zien en horen hoe 
belangrijk deze diertjes zijn in onze 
omgeving. Na een korte lezing gaan we 
in het donker op pad om buiten in de 
buurt van water, met behulp van een 
bat detector vleermuizen waar te ne-
men. Aanvang 20.00 uur op dinsdag 5 
september. Plaats: de IVN-ruimte in 
Het Klooster en de omgeving van het 
gemeentehuis Info: Kees Planken, tel: 
040-2421423. Op last van de brand-
weer mogen er slechts 50 mensen in de 
IVN-ruimte.

Openingstijden   
kledingwinkel
Op dinsdagochtend 5 september start 
de kledingwinkel weer met de verkoop 
van 2e hands kleding. Ook de Inloop is 
vanaf 5 september iedere dinsdagoch-
tend geopend voor alle vrouwen uit 
Nuenen die onder het genot van een 
kopje koffie of thee gezelligheid zoeken 
en onderling een praatje willen maken.
Kom naar Vrouwencentrum de Vlinder, 
Sportlaan 12 in Nuenen.

Expositie 3 sept. t/m 8 okt.

Scheppingsverhaal 
volgens de bijbel’
7  Scheppingsdagen in woord en beeld
7  Nuenense dichters schreven
7  Nieuwe gedichten bij
7  Nieuwe schilderijen van Marianne  
 Schellekens

Poëzie: 
1. Catharina de Boer
2. Klaas de Graaff 
3. Helma Michielsen 
4. Fred Lambert 
5. Pauline Jansen 
6. Annemieke Soethout 
7. Luuk den Hartog 

Adres: 
H. Clemenskerk, Park 53 te Nuenen.

Openingstijden:
Op zondagen na de H. Mis. Op werk-
dagen van 9.00-12.00 uur. Tijdens het 
evenement kunsT met een grote T op 
23 en 24 september.

Wijziging startplaats 
bij WSV Nuenen
 
De startlocatie voor de zondagmorgen 
(9.00 uur) en woensdagavond (19.00 
uur) bij de Nuenense wandelsport-
verenging WSV is in de maand sep-
tember de ingang van de tennisvelden 
op Sportpark De Lissevoort.
Vooraanmelden is niet nodig, men kan 
zich melden op de startlocatie. Voor 
nadere informatie: www.wsvnuenen.nl. 
Ook kunt u mailen naar het secreta-
riaat, secretariaat-wsv@outlook.com.
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Een Doos vol 
Blijheid
Mantelzorgers spelen een cruciale 
rol in het leven van mensen met o.a. 
dementie. Veel mantelzorgers voe-
len zich vaak overbelast. Om hen te 
ontlasten, een ontspannen moment 
en handvatten te bieden om de 
soms moeizame relatie te verbete-
ren, is er door het Kunstkwartier in 
samenwerking met de mantelzorg-
consulenten van de LEV groep een 
workshop ontwikkeld: Een Doos vol 
Blijheid

Tijdloos: Samen werken aan een de-
mentievriendelijke gemeente
Tijdloos Nuenen is een project van het 
Kunstkwartier dat in samenwerking 
met Archipel, LEV groep, Initiatief-
groep voor mensen met dementie, Pa-
rochie Heilig Kruis, PKN, KBO, en 
PVGE wordt mogelijk gemaakt door 
de gemeente Nuenen. 

‘Een Doos vol Blijheid’
Tijdens deze workshops worden er al 
wandelend gesprekken gevoerd, erva-
ringen gedeeld en mooie & fijne herin-
neringen opgehaald. Vervolgens wor-
den verschillende media, zoals foto’s, 
recepten en illustraties, gebruikt om al 
deze ervaringen om te zetten in beel-
den. Het resultaat is een ‘Doos vol blij-
heid’ waarvan je graag het deksel optilt 
om er zelf en samen met de zorgvrager 
weer eens in te kijken. Deze doos laat 
de mantelzorgers weer op een andere 
manier kijken naar de relatie met de-
gene die ze verzorgen. Ze kan worden 
gebruikt om samen mooie momenten 
te herleven en positieve verbinding te 
creëren. 

Inschrijven voor    
‘Een Doos vol Blijheid’?
Deze activiteit bestaat uit twee bijeen-
komsten op donderdag 21-09-2017 en 
19-10-2017 van 13.30 tot 15.30 uur, op 
locatie Goudvinkhof 12a te Nuenen.
Er is ruimte voor twintig deelnemers. 
Inschrijven kan door voor 15 septem-
ber een mail te sturen naar steunpunt-
mantelzorg.nuenen@levgroep.nl of 
door u aan te melden bij het steunpunt 
mantelzorg Berg 22, Nuenen of te bel-
len naar 040-2831675. 

Meer weten over Tijdloos?  Meer we-
ten over wat er allemaal rondom pro-
ject Tijdloos gebeurt? Kijk dan op 
Facebook.com/Tijdloos Nuenen

Taizé-vesper    
in het    
Van Goghkerkje
Op zondag 3 september is er in het 
Van Gogh Kerkje weer een Taizé-
vesper. De eerste na de zomerva-
kantie!. Het thema is dit keer: ‘Nieu-
we Leven’. Het seizoen gaat alweer 
beginnen en de vraag is natuurlijk 
wat staat ons allemaal te wachten 
na de vakantie. Fijn om even een 
moment te vinden, om even stil te 
staan bij de geheimen van het dage-
lijkse leven. 

In het sfeervolle kerkje zijn er momen-
ten van stilte, maar er zullen ook liede-
ren uit Taizé worden gezongen. Ook 
deze liederen zijn eenvoudig en mooi 
van melodie. Het zijn ook korte melo-
dieën en worden een aantal keren ach-
ter elkaar gezongen, ze worden ook wel 
ervaren als een mantra. Paul Weijmans 
begeleidt op de piano.
Ook in het nieuwe seizoen zijn de ves-
pers altijd op de eerste zondag van de 
maand. Voor het komend seizoen zijn 
dat de volgende data:
Voor 2017: 3 september, 1 oktober, 5 
november en 3 december.
Voor 2018: 7 januari, 4 februari, 4 
maart, 1 april, 6 mei, 3 juni en op 1 juli. 
Op 5 augustus zal op dat tijdstip weer 
het jaarlijkse Zomeravondconcert door 
Paul Weijmans worden gegeven.

De vesper is in het sfeervolle kleine 
kerkje aan de Papenvoort in Nuenen 
en begint om 19.30 uur. Vooraf is er 
pianomuziek.

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

In lang vervlogen tijden kon een goede klompenmaker 
met de hand dagelijks acht tot negen paar klompen maken. Deel 42 
van de rubriek ‘Nuenen op het randje’ gaat over het pand Opwettenseweg 
79b-79. Hier had Jan ‘Klomp’ van den Nieuwenhof een klompenmakerij die 
tot 1954 is voortgezet. Er woonden maar liefst vier generaties: Joost van den 
Nieuwenhof, zijn zoon ‘ouwe’ Jan, diens zoon ‘jonge’ Jan en daarna de kleine 
Jan. En ja, het was familie van de uitbater van café De Oude Klomp, verderop 
aan de Opwettenseweg. Maar hoe dat precies zit, staat in het boek Nuenen 
op het randje, pagina 159.

Terrasconcert Lieholter Blaaskapel
Voor de liefhebbers van de blaasmuziek start op zondag 3 september de 
Lieholter Blaaskapel het nazomerseizoen weer met een terrasconcert bij het 
Bavaria Brouwerijcafé aan de Heuvel in Lieshout. Het optreden begint om 
14.30 uur en duurt tot ± 16.30 uur. Bij minder gunstige weersomstandighe-
den vindt het optreden in het café plaats.

Op zondagmiddag 17 september leve-
ren wij vanaf 14.00 uur onze muzikale 
bijdrage aan de Carat concerten in de 
Warande in Helmond en op woens-
dagavond 4 oktober zijn wij met een 

aangepast programma van de partij op 
het Oktoberfest in Zorgbooglocatie 
‘De Regt’ in Beek en Donk. (aanvang 
19.30 uur). Voor informatie mail naar: 
info@lieholter.nl

Gratis concert van de Luchthappers
 
Zaterdag 2 september treedt het Mondharmonica Orkest ‘De Luchthappers’ 
op voor de bewoners van de Akkers en voor alle andere belangstellenden. 
Dit gratis toegankelijke concert, aangeboden en gesponsord door de Vrien-
den van de Akkers, vindt plaats in Woonzorgcentrum Akkers, Margot Bege-
mannstraat 9 in Nuenen van 14.30 - 16.00 uur.

Het muziekgezelschap, voortkomend 
uit het hart van KBO Nuenen, telt 24 
leden en treedt op in stad en regio, in 
verzorgings- en verpleeghuizen en bij 
afdelingen van ouderen- en platte-
landsverenigingen. Ze hebben een re-
pertoire opgebouwd voor jong en 
oud, dat herkenbare nummers bevat 

uit de vaderlandse populaire muziek-
historie. Ook buitenlandse nummers 
zoals evergreens en ballades komen 
aan bod; kortom: luisterliedjes en 
meezingers. De optredens roepen bij 
muziekliefhebbers talrijke mooie 
herinneringen op. U bent van harte 
welkom!

Informatiebijeenkomst 
Guatemala
In september vertrekt weer een Nuenense delegatie naar Guatemala om 
een groep familieleden van vermiste personen te bezoeken. In het kader 
van deze reis wordt er een bijeenkomst georganiseerd waar Mario Coolen 
uit Nuenen zal vertellen over deze groep.

Mario werkte jarenlang in Santa Lucía, 
Guatemala. In de jaren zeventig en 
tachtig ontstond daar een arbeidersbe-
weging die zich verzette tegen de on-
menselijke omstandigheden op de sui-
kerrietplantages. Veel leiders van de 
beweging werden opgepakt en ver-
dwenen voor altijd. Uit angst voor le-
ger en politie hebben de familieleden 
van de slachtoffers van Santa Lucía 
zich jarenlang in stilzwijgen gehuld.
Een aantal jaren geleden werd dit isole-
ment doorbroken. Groepjes nabe-
staanden zochten elkaar op en deelden 
voor het eerst de verschrikkelijke erva-
ringen. Dankzij financiële steun uit 
Nederland zijn hun verhalen opgete-

kend in twee (foto)boeken en konden 
psychologen de nabestaanden helpen 
bij het verwerken van de trauma’s. 
Door opgravingen van massagraven en 
DNA-onderzoek hopen de families van 
Santa Lucía ooit nog de stoffelijke res-
ten te vinden van hun verdwenen ge-
liefden. 
Naar aanleiding van het vorige bezoek 
werd de Stichting Nuenen-Guatemala 
opgericht. De Stichting ondersteund 
slachtoffers van de burgeroorlog die 
daar meer dan 30 jaar heeft gewoed.
De bijeenkomst met Mario Coolen is 
op maandag 4 september, om 19.30 
uur in het Parochiecentrum, Park 55. 
De toegang is gratis. 

Alicia Juárez leest samen met haar zoon het verhaal van haar moeder die in 1981 werd 
ontvoerd. Op de achtergrond foto’s van de slachtoffers van het geweld in Santa Lucía 
Foto: Julius Wintermans

Kindervakantieweek
Op 16, 17 en 18 augustus hebben 125 kinderen en meer dan 125 vrijwilligers 
drie dagen volop gewerkt om iedereen mee te nemen in de Wondere Wereld 
van Gerwen.

Op woensdag 16 augustus zijn de kin-
deren door een doolhof op zoek ge-
gaan in welke wondere wereld zij die 
drie dagen zouden gaan doorbrengen. 
Sneeuwwitje met twee dwergen ver-
welkomde de kinderen bij de ingang 
van het doolhof. De prins die wachtte 
op Sneeuwwitje stond aan het einde 
van het doolhof om te kijken of ieder 
kind een enveloppe had gevonden met 
zijn naam erop.
Zoals bij elke Kindervakantieweek, 
was er ook dit jaar weer een speciaal 
lied geschreven op een bekende melo-
die, in het teken van de Wondere We-
reld. Met twee nieuwe zangeressen en 
enkele jonge kinderen die het dansje 
hadden ingestudeerd werd de Kinder-
vakantieweek 2017 geopend. Na de 
lunch konden de kinderen hun energie 
kwijt met waterspelletjes, waaronder 
een stormbaan. De weergoden waren 
Gerwen goed gezind tijdens het water-
festijn.
Donderdag 17 augustus begon de dag 
al vroeg aan d’n Huikert met allerlei 
workshops, zoals Tie Dye, Pimp je 
kleerhanger, pimp een memo bord, 
pimp een hart of ster, timmeren en 
smoothies maken met koek versieren 
en mouse maken. ’s Middags op naar 
de bossen voor spelletjes waarin sa-
menwerken en goed kijken en luiste-
ren belangrijk was. Bij terugkomst op 
d’n Huikert stond er nog een aangena-
me verrassing te wachten voor de kin-
deren: schuimparty met opzwepende 
muziek!

Vrijdagmiddag moest iedere groep en 
werkgroep zijn eigen kwartet maken 
en met alle kinderen is het kwartet 
daarna gespeeld. Om 15.00 uur kwam 
een professor die iedereen mee nam in 
de wondere wereld van magie. De al-
lerkleinsten stonden met open mond 
te kijken hoe hij allerlei trucjes uit-
voerde. Om 19.00 uur konden opa’s en 
oma’s, tantes, ooms en vrienden de 
Wondere Wereld van Gerwen binnen 
treden. Bij binnenkomst werden ze 
uitgenodigd om een foto te maken in 
het Wonderbos van de Kindervakan-
tieweek. 
Het bestuur van de Kindervakantie-
week Gerwen kijk terug op een fantas-
tische Kindervakantieweek.

Er zijn nog enkele gevonden voorwer-
pen die tot 10 september op zijn te ha-
len bij Erna Bastiaansen, op de Heilig 
Kruisgildelaan 10.

Wist u dat......?
Rond de Linde 

Volgend jaar 60 jaar bestaat.
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Uitzendingen LON-TV

Vanaf 27-08 in het programma 
Nuenen Nú :
•	 Snelheidstest	met	hightech	lig-

fiets	op	Helmondweg
•	 Piet	 Slegers	 over	 zijn	 vader	 bij	

Duinkerken	1940	en	film	Dunkirk
•	 Spectaculaire	opening	van	jubi-

leum	50	jaar	Eckartcollege
•	 Henry	 van	 Vlerken,	 centrum-

manager	voor	Nuenen
•	 Gedicht	van	Jan	Schuts,	afl.25
•	 Hoe	komen	de	Nuenense	straat-

namen	tot	stand	(herh.	2015)
De	 tv-uitzendingen	 van	 Nuenen	
Nú	kunt	u	zien	om	11.00	uur,	14.00	
uur,	17.00	uur,	19.00	uur,	21.00	uur,	
23.00	uur	en	01.00	uur.
De	programma’s	van	LON	TV	zijn	
ook	te	volgen	via	de	livestream	op	
www.omroepnuenen.nl.	 Tevens	
kunt	 u	 op	 deze	 website	 actuele	
nieuwsberichten	 lezen	 en	 oude	
LON-opnames	bekijken.	
U	 kunt	 alle	 reportages	 ook	 apart	
bekijken	op	You	Tube	en	Facebook	
en	 via	 www.youtube.com/lokale-
omroepnuenen
Hebt	u	een	idee	of	een	tip	voor	een	
door	LON	TV	te	verzorgen	repor-
tage	 ?	 Stuur	 dan	 een	 e-mail	 naar	
tv@omroepnuenen.nl.	U	kunt	ook	
op	 werkdagen	 gewoon	 binnenlo-
pen	in	onze	studio	in	Het	Klooster	
tussen	10.00	uur	en	12.00	uur.

Nieuw Wellness bij   
Archipel Akkers Nuenen  
Sinds 1 juli is schoonheidssalon Anouk geopend in Archipel Akkers te Nue-
nen. Voor behandelingen op gebied van schoonheid en pedicure kunt u bij 
de nieuwe en zeer fraaie salon terecht.

Ontzettend	 leuk	 vindt	 eigenaresse	
Anouk	het	 om	klanten	 te	 verwennen	
met	het	werk	dat	zij	graag	doet.	Haar	
eerste	salon	werd	ruim	twee	jaar	gele-
den	geopend	in	Eindhoven.	
Op	 iedere	 maandag	 en	 donderdag	
kunt	u	de	Nuenense	salon	bezoeken	en	
deze	is	voor	iedereen	toegankelijk.	De	
smaakvol	 ingerichte	 wellness	 is	 cen-
traal	gelegen	in	het	geheel	verbouwde	
tehuis.	 Een	 hele	 mooie	 en	 sfeervolle	
ruimte	 voorzien	 van	 speciaal	 thera-
peutisch	licht	en	geluid.	
Naast	 de	 schoonheidsbehandelingen	
die,	op	afspraak,	in	de	sfeervolle	ruim-
te	 worden	 gegeven,	 kunt	 u	 ook	 voor	
een	pedicure	behandeling	terecht.	
De	producten	die	worden	gebruikt	zijn	
uitsluitend	 op	 natuurlijke	 basis	 en	
worden	op	u	als	klant	afgestemd.
Wilt	u	eens,	vrijblijvend,	een	kijkje	ko-
men	nemen?	
Natuurlijk	 kan	 dat	 op	 de	 dagen	 dat	
Anouk	aanwezig	is,	maar	legt	u	vooraf	
wel	even	telefonisch	contact.	Er	volgt,	
speciaal	voor	de	belangstellenden	van	
buiten	de	Akkers,	 nog	 een	open	huis	
op	7	oktober	as.
Wij	maken	u	tevens	attent	op	de	zeer	
interessante	 eenmalige	 openingsaan-
bieding	op	de	toch	al	scherpe	prijzen.	
U	krijgt	5	euro	korting	op	alle	behan-
delingen	(excl.	wenkbrauwen	epileren)	
met,	 zolang	 de	 voorraad	 strekt,	 een	
gratis	tester.

Schoonheids-Pedicure Salon Anouk
Tel	 06	 -	 21	 95	 02	 96	 e-mail	 Info@
schoonheidssalonanouk@gmail.com
Margot	 Begemannstraat	 9,	 5671	CW	
Nuenen.

Professionele behandeling in sfeervolle 
ruimte

Acupunctuur helpt vaak bij 
symptomen van Parkinson  en 
parkinsonismen
Helaas is de ziekte van Parkinson en veel parkinsonismen (aan Parkinson 
verwante aandoeningen) nog steeds niet te genezen. Wel kunnen we met 
medische acupunctuur de verschillende symptomen van Parkinson en par-
kinsonismen vaak goed behandelen. Sommige patiënten hebben bijvoor-
beeld last van een gevoel alsof ze in een kooi zitten opgesloten. Hun lichaam 
is dan hun ‘kooi.’ Vaak verdwijnt dit gevoel al na enkele behandelingen. 

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

Dokter Lieveld vertelt...

Ook vertellen patiënten me dat ze 
hun handen beter kunnen bewegen: 
dat hun fijne motoriek verbetert. Het 
beven van een hand of arm kan wor-
den terug gebracht. Dat is heel be-
langrijk. Veel mensen met Parkinson 
of parkinsonismen hebben steeds 
minder contacten buiten de deur: ze 
durven geen kopje koffie meer in de 
hand te nemen, omdat de hand zo 
beeft. Ze durven niet meer uit eten te 
gaan of willen niet meer in de eetzaal 
met hun eetgroepje eten, omdat ze 
bang zijn te knoeien door de bevende 
hand of arm. 

Omdat acupunctuur een sterk posi-
tief effect op het beven heeft, op de 
stijfheid van de spieren, op de bewe-
gingsmoeilijkheden, pijn en obstipa-
tie, is bij veel van mijn patiënten de 
kwaliteit van de dag zeer sterk toege-
nomen. 
Verder helpt acupunctuur de meeste 
van hen om ook meer algemene 
klachten te verlichten of zelfs te ver-
helpen, zoals vermoeidheidsklachten, 

slaapstoornissen, spanning en stress, 
depressiviteit en angst, acceptatiepro-
blemen. 

Inmiddels is er ook wetenschappelijk 
bewijs dat acupunctuur effectief is, bij 
mensen én bij dieren… Dat laatste on-
dermijnt de theorie dat acupunctuur 
een placebo is: een neptherapie, die 
werkt omdat je er in gelooft. Acupunc-
tuur lijkt het celverlies in een bepaald 
deel van de hersenen tegen te gaan. 
Dit hersensysteem is nodig om goed te 
kunnen bewegen. In een andere dier-
experimentele studie bleek dat acu-
punctuur de afbraak van de lichaams-
eigen stof dopamine in de hersenen 
kon remmen. Dus bleef er meer dopa-
mine beschikbaar. Dopamine zorgt er 
onder andere voor dat een dier of mens 
blij kan zijn en zich prettig kan voelen. 

Zo brengt acupunctuur dus vaak een 
oplossing bij Parkinson, parkinsonis-
men en veel andere aandoeningen 
die in de gewone zorg niet of niet zo 
snel kunnen worden opgelost. 

Rollatorcheck door 
Fysiotherapie Kwiek
Fysiotherapie Kwiek organiseert samen met Hulpmiddelwereld.nl een rol-
latorcheck aan de Vincent van Goghstraat 139 in Nuenen. Op dinsdag 3 ok-
tober van 13.00 uur tot 16.00 uur kunt u uw rollator gratis laten nakijken op 
veiligheid, afstelling en slijtage.

De	rollatorcheck	is	een	APK	betreft	het	
onderhoud	 en	 gebruik	 van	 het	 loop-
hulpmiddel.	 Goed	 onderhoud	 aan	 de	
rollator	is	van	belang	om	ongelukken	te	
voorkomen.	Daarbij	 hoort	 ook	 advies	
over	de	aanschaf	van	een	goede	rollator	
en	 het	 gebruik	 van	 een	 rollator.	 Ook	
mensen	die	overwegen	om	een	rollator	
te	gaan	gebruiken	zijn	welkom.	Tijdens	
dit	 inloopspreekuur	 kunt	 u	 rollators	
uitproberen	of	 uw	 rollator	 laten	 con-
troleren.	 Kleine	 reparaties	 kunnen	
meteen	 uitgevoerd	 worden	 door	 de	
monteur.	U	kunt	uw	rollator	opnieuw	
laten	 afstellen.	Ook	 krijgt	 u	 tips	 over	
het	 veilig	 en	 juist	 gebruiken	 van	 uw	
rollator.
Zijn	de	remmen	goed	afgesteld?	
Hoe	loop	ik	een	stoep	op	en	af?	
Hoe	is	uw	houding	tijdens	het	lopen?
Deze	en	andere	vragen	kunt	u	stellen	
aan	gespecialiseerde	fysiotherapeuten	
die	 aanwezig	 zijn:	 Ellen	 Raessens	 en	

Seniorenvereniging KBO 
Lieshout cultureel actief
Komend seizoen heeft KBO Lieshout naast andere activiteiten een uitge-
breid cultureel programma. Vindt u het leuk om samen een boek te lezen en 
te bepreken, of een filmserie over een bepaald thema bij te wonen? Mis-
schien is KBO Lieshout dan een geschikte vereniging voor u. Kom eens ken-
nismaken op de Inloop!

Op	 dinsdag	 5	 september	 komen	 de	
boekenliefhebbers	 bij	 elkaar	 in	 Fran-
ciscushof.	 Besproken	 wordt	 het	 boek	
De	tolk	van	Java	van	Alfred	Birney.	Een	
bijzonder	 aangrijpend	 boek	 waarover	
ongetwijfeld	 veel	 te	 discussiëren	 valt.	
Als	u	graag	leest,	loop	dan	eens	binnen.	
Aanvang	 20.00	 uur.	 Op	 maandag	 11	
september	 vertrekt	 een	 grote	 groep	
Lieshoutse	 senioren	 voor	 een	 tien-
daagse	 reis	 naar	 Polen.	 Tijdens	 de	
rondreis	worden	onder	meer	de	beken-
de	 steden	 Wroclav,	 Krakov	 en	 War-
chau	bezocht.	De	vier	KBO	afdelingen	
van	 Laarbeek	 organiseren	 al	 voor	 de	
tiende	keer	een	filmcyclus.	Het	thema	
is	 ‘Jong	 geleerd,	 oud	 gedaan’.	 Filosoof	
Philip	Verdult	geeft	bij	elke	film	een	in-
leiding	 en	 er	 is	 ook	 steeds	 een	 nabe-
spreking.	 De	 cyclus	 begint	 dinsdag	 3	
oktober	om	half	twee.	Locatie	is	de	the-
aterzaal	van	het	Dorpshuis	in	Lieshout.	
Binnenkort	volgt	informatie	over	de	te	
vertonen	films.	De	kosten	zijn	25	euro	
voor	 de	 hele	 serie	 of	 7	 euro	 per	 film.	
Koffie	of	thee	is	inbegrepen.	Kunstlief-
hebbers	kunnen	vanaf	9	oktober	genie-
ten	van	de	lezingen	door	kunsthistori-
ca	Ine	Pels.	Dit	seizoen	zijn	er	vijf	lezin-
gen	 over	 verschillende	 onderwerpen.	

In	 oktober	 begint	 Ine	 met	 Johannes	
Vermeer.	Daarna	 komen	Cézanne,	 de	
Spaanse	schilderkunst	en	architectuur,	
de	Haagse	School	en	stadskunst	en	het	
surrealisme	aan	de	orde.	Ook	als	je	de	
lezingen	van	de	voorgaande	jaren	niet	
hebt	 gevolgd,	 kun	 je	 deze	 serie	 goed	
meedoen.	 Locatie	 is	 het	 Dorpshuis.	
Verdere	 informatie	 en	 aanmelden	 bij	
de	Inloop.	Ook	als	je	geen	lid	bent	van	
de	KBO	of	als	je	nog	niet	tot	de	senio-
ren	hoort,	ben	je	van	harte	welkom.

Ideeënbus
Naast	het	publicatiebord	in	het	Dorps-
huis	staat	de	ideeënbus	van	KBO	Lies-
hout.	De	 bus	 staat	 er	 voor	 suggestie,	
vragen,	 commentaar	 enz.	 Ook	 aan-
meldingen	voor	activiteiten	kunnen	in	
de	bus	gedeponeerd	worden.	Maak	er	
gebruik	van!

Inloop
Vanaf	dinsdag	29	augustus	is	de	weke-
lijkse	 Inloop	 weer	 in	 het	 Dorpshuis.	
Van	10	uur	tot	half	twaalf	 ’s	ochtends	
kunt	u	dan	kennismaken	met	een	dy-
namische	 seniorenvereniging.	 Kom	
eens	 gezellig	 binnenlopen.	 De	 koffie	
staat	klaar.	

Jan Linders      
viert 25 jarig jubileum   
van Gerry van den Tillaart
3 september is Gerry officieel 25 jaar in dienst en dat moet worden gevierd. 

Gerry,	sinds	jaar	en	dag	voor	velen	het	
gezicht	 achter	 de	 kassa	 op	 de	Vincent	
van	Goghstraat	nummer	37.	Een	lange	
staat	van	diensten;	ze	is	begonnen	bij	de	
Edah	van	Tom	Grimberg	en	heeft	ver-

volgens	 onder	 de	 vlag	 van	Konmar	 en	
later	 Super	 de	 Boer	 gewerkt.	 En	 nu	
sinds	6	jaar	bij	Jan	Linders.	Personeel	en	
klanten	kennen	haar	als	een	servicege-
richte	medewerkster,	ze	zet	zich	altijd	in	
voor	 een	maximale	 klanttevredenheid.	
Ook	biedt	ze	voor	velen	een	luisterend	
oor.	Maar	Gerry	is	bovenal	geliefd	van-
wege	haar	flinke	portie	humor	en	is	al-
tijd	in	voor	een	geintje.	Dit	alles	komt	al	
helemaal	 tot	 zijn	 recht	 op	 de	 vrijdag-
middagen.	Dan	staat	Gerry	vol	overgave	
achter	 haar	 pannetje	 met	 lekkers.	 Ze	
verzorgt	dan	namelijk	een	proeverij	van	
door	 haar	 gemaakte	 gerechten.	 Wie	
kent	de	Spaanse	Albondiga	gehaktballe-
tjes,	kippenragout	en	in	het	seizoen	de	
asperges	met	courgette	nou	niet?	Over-
heerlijk,	 en	 dat	wordt	maar	 al	 te	 vaak	
bevestigd	 door	 de	 klanten	 en	 ook	 het	
winkelpersoneel	smeert	op	vrijdag	geen	
boterhammen	meer.	
Mocht	u	haar	persoonlijk	willen	felicite-
ren,	op	vrijdag	8	september	is	ze	de	hele	
dag	aanwezig	 in	een	 feestelijke	winkel.	
Uiteraard	vergezeld	van	iets	lekkers.	

Wellicht	tot	dan!
Team	Jan	Linders	Nuenen

Lieke	 Braam.	 Voor	 meer	 informatie	
kunt	 u	 contact	 opnemen	met	 06	 331	
831	14.

Cursussen en 
workshops bij 
Bloemateljee 
passend in het 
seizoen
In haar nieuwe atelier, Jasmijnstraat 
in Son en Breugel, start Monique Ge-
vers in het najaar met het geven van 
cursussen en workshops. Trefwoor-
den: seizoenmaterialen, creativiteit, 
vakmanschap en gezelligheid.

De	cursussen	bestaan	uit	vier	dagdelen	
van	 ongeveer	 2	 uur.	 Er	 worden	 twee	
cursussen	 gegeven	 in	 het	 najaar	 en	
twee	in	het	voorjaar.	Tijdens	een	cur-
sus	 wordt	 veel	 met	 seizoenmateriaal	
gewerkt.	Hiervoor	haalt	Monique	zelf	
de	 spullen	 bij	 de	 groothandel.	 De	
workshops	 zijn	 steeds	 1	 bijeenkomst	
en	 ook	 weer	 gerelateerd	 aan	 het	 sei-
zoen.	Er	wordt	veel	gewerkt	met	bloe-
men	en	materiaal	van	het	seizoen.	Aan	
de	 workshops	 en	 cursussen	 kunnen	
maximaal	 tien	 personen	 deelnemen,	
zowel	dames	als	heren	zijn	van	harte	
welkom.
De	workshops	 zijn	 ook	 bijzonder	 ge-
schikt	voor	kinderfeestjes,	een	familie-
reünie,	 vriendinnen-	 of	 zusjesavond,	
vrijgezellenfeesten	en	noem	maar	op.	
Een	workshop	kan	ook	een	door	u	ge-
kozen	thema	krijgen.	En	een	workshop	
kan	 worden	 gegeven	 op	 locatie.	 Dan	
komt	Monique	met	de	spullen	naar	u	
toe.
Kijk	 voor	 uitgebreide	 informatie	 en	
voor	 tijden	 op	 www.bloemateljee.nl.	
Monique	hoopt	u	tijdens	een	cursus	of	
workshop	te	kunnen	begroeten	in	haar	
nieuwe	atelier!



Dorpsstraat 95  Mierlo  |  T 0492 66 11 00  | www.lenssenmannenmode.nl | info@lenssenmannenmode.nl 

BIG BUSINESS DEAL!

SHOP DE NIEUWSTE 
NAJAARSMODE IN MIERLO

T/M ZATERDAG 9 SEPTEMBER 2017

BIJ AANKOOP VAN EEN MIX & MATCH KOSTUUM 2E BROEK GRATIS

BIJ AANKOOP VAN EEN KOSTUUM GRATIS OVERHEMD T.W.V.  €59,95

Wij helpen bedrijven, gaan samen aan de slag en geven nooit op.

SpartnerS Organisatieadvies is een samenwerkingsverband van zelfstandige organisatieadviseurs, in 2006 opgericht door 
Willian Groenen en Paul Egelmeers. 
Onze organisatieadviseurs zijn naast hun specialismen bedrijfskundige generalisten, waardoor zij in de volle breedte mee kunnen denken 
bij de vraagstukken van onze klanten en met reële, haalbare oplossingen komen. SpartnerS is gespecialiseerd in de maakindustrie. 

Omdat wij onze naamsbekendheid willen vergroten, zijn we op zoek naar een gedreven

(parttime) medewerker communicatie
die onze marketing- en arbeidsmarktcommunicatie een impuls geeft

en die als rechterhand van de vennoten een breed scala aan werkzaamheden verricht. 

Waaruit bestaan uw werkzaamheden?
•	 Het	door-ontwikkelen	van	onze	communicatiestrategie.
•	 Het	professionaliseren	van	onze	externe	communicatie,	door
 	 Het	uitbouwen	en	bijhouden	van	onze	website.
 	 Het	schrijven	van	testimonials.
 	 Het	uitbouwen	en	bijhouden	van	onze	sociale	media-uitingen.
•	 Het	realiseren	van	bedrijfsbrede	inzet	van	onze	huisstijl.
•	 Het	 opzetten	 van	 campagnes	 gericht	 op	 de	 arbeidsmarkt,	

evenals verwerken van de resultaten hiervan.
Voor bovengenoemde werkzaamheden begroten wij een werkweek 
van	10-12	uren,	bij	voorkeur	uit	te	voeren	op	maandag	en	vrijdag.

Uw profiel:
U beschikt over de volgende achtergrond:
•	 HBO	werk-	en	denkniveau.
•	 Werkervaring	bij	voorkeur	opgedaan	bij	een	communicatie-

bureau.
•	 Goede	beheersing	van	de	Nederlandse	taal.
•	 In	staat	structuur	aan	te	brengen.
•	 Persoonskenmerken:	gedreven,	empathisch,	communicatief	

vaardig, hoge mate van autonomie, klantgericht.
•	 Affiniteit	met	de	maakindustrie.
•	 Professioneel	foto’s	kunnen	maken	is	een	pre.
•	 U	bent	bij	voorkeur	woonachtig	in	Nuenen	of	directe	omgeving

Wij bieden:
•	 Werken	met	professionals	in	een	mooi	team.
•	 Een	dynamische	omgeving.
•	 Een	financieel	gezonde	organisatie.
•	 Een	salaris	overeenkomstig	met	de	zwaarte	van	de	functie.

Uw reactie
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website:
www.spartners.nl 
Desgewenst kunt u telefonisch contact opnemen met Paul 
Egelmeers	(06-5155	1907)	of	Willian	Groenen	(06-1096	7598).	
Uw brief met Curriculum Vitae kunt u sturen naar:
info@spartners.nl

€17,95 

Maandmenu
(voor 2 of 3 personen)

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

www.tongah-nuenen.nl

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

Bestel online op bestellen.tongah-nuenen.nl
(Wij doen ook bezorgen!)

Kipfilet Kerrie
***

Babi Pangang
***

Foe Yong Hai
***

5 st. Kou Lou Yuk
***

4 st. Pisang Goreng
***

 Bami, Nasi of Rijst

Boord 14 Nuenen  |  040 2837418  |  www.kwekerij-jansen.nl 

Een groot assortiment

TUINPLANTEN

DAGELIJKS
VERSE AARDBEIEN

VAN DE VOLLE GROND

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

GARANTIEBEDRIJF

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

Voor al uw
autoschades

Alle merken

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2016”

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)

Het nieuwe seizoen start
weer op 4 september a.s.

U kunt zich nog opgeven voor:
* Bewegen op muziek 50+

* Aerobic 30+

Wij werken eraan om je lichaam 
in shape te houden

De lessen worden gegeven in 
'Het Klooster' en 'Scarabee' Nuenen 

en in het Buurthuis Mariahout

Voor info: Lies Tempelaars
Tel. 06-46 32 08 66

School  
voor houding en 
bewegingsvorming

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB
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 ACTIVITEITENAGENDA

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

Kerkberichten

Maand september
WSV-wandeling

Zondag 09.00 uur 
Woensdag 19.00 uur

Lissevoort, ingang tennisterreinen

Elke tweede zondag van de maand 
(met uitzondering van november)
14.00-17.00 uur Ierse sessies 

Weverkeshof. Jonkheer Hugo van Berckel-
laan 5, 5671 CH Nuenen

Donderdag 31 augustus
10.00-12.00 uur Verkoop ‘Carm’ Schoenen 

Jo van Dijkhof

1 t/m 3 september
 Harley weekend 2017
De Huikert 35 Gerwen

Zaterdag 2 september
1ste keer ophalen spullen voor

Vlooienmarkt scouting Panta Rhei
Nuenen - ZUID

www.scoutingpantarhei.nl

Zaterdag 2 september 
15e keer het Gulbergen Jeugd Open 

Golfclub Gulbergen

Zaterdag 2 september 
13.30 - 16.30 uur Elk half uur 
rondleiding in Salon Nune Ville

Berg 24 Nuenen.
www.salonnuneville.nl

Zaterdag 2 september
14.30-16.00 uur Mondharmonica Orkest 

‘De Luchthappers’ 
Woonzorgcentrum Akkers, Margot Bege-

mannstraat 9 in Nuenen

Zaterdag 2 en zondag 3 september
10.00-17.00 uur 

Jaarlijkse grote boekenmarkt 
Weverkeshof

Zondag 3 september
12.00-16.00 uur Ezeltjesdag

 Jo Arts terrein aan Mulakkers Eeneind

Zondag 3 september
13.30-17.00 uur Nuenense Riki Rooijakkers 

exposeert bij ‘Zilverschoon’
Berg 51 Nuenen

Zondag 3 september
13.30 uur Country Dance Party 
tijdens de kermis in Lieshout

Dorpshuis Lieshout

Zondag 3 september
14.30 uur Terrasconcert Lieholter Blaaskapel

 Bavaria Brouwerijcafé aan de Heuvel in 
Lieshout

Zondag 3 september
19.30 uur Taizé-vesper

Van Gogh Kerkje, Papenvoort Nuenen

Maandag 4 september
19.30 uur Informatiebijeenkomst Guatemala

 het Parochiecentrum, Park 55 Nuenen

2 t/m 10 september
Nuenense kampioenschappen

het tennispark van TV Wettenseind

Dinsdag 5 september
20.00 uur Vleermuizen spotten, 

een lezing en een excursie 
IVN-ruimte in Het Klooster

Donderdag 7 september: 
14.00-16.00 uur Kienen!!

Jo van Dijkhof

Vrijdag 8 t/m zondag 10 september 
American Car Weekend

 Strandbad Nuenen, Enodedreef 3

9 september t/m 31 december
10.00 - 17.00 uur Fototentoonstelling 

‘Nu in Toen: boeren-interieurs’
Vincentre, Berg Nuenen

Zaterdag 9 september
Tweede keer ophalen spullen voor
Vlooienmarkt scouting Panta Rhei

Nuenen - NOORD
www.scoutingpantarhei.nl

Zaterdag 9 september
13.00-15.00 uur Welkom Picknick

Parochie Heilig Kruis 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten

tuin achter de parochie, Park Nuenen

Zaterdag 9 september 
13.30 - 16.30 uur Elk half uur 
rondleiding in Salon Nune Ville

Berg 24 Nuenen.
www.salonnuneville.nl

10 t/m 16 september 
Collecteweek voor het Prinses Beatrix 

Spierfonds

Zondag 10 september 
Open Monumentendag

thema ‘Boeren, burgers en buitenlui’
O.a. Park Nuenen

Zondag 10 september 
13.00-1700 uur Verenigingsmarkt

Park Nuenen

Zondag 10 september
IVN Nazomerwandeling 

Vertrek 14.00 uur per fiets Het Klooster, 
Nuenen. 14.30 uur vanaf de Piet Renders-

brug bij de Oude Toren, Nederwetten

Zondag 10 september
14.00 uur Ierse Sessie

Weverkeshof

Zondag 10 september
14.00-16.00 uur Easy Listening met Gertje 

UITVERKOCHT
Van Goghkerkje Papenvoort Nuenen

Woensdag 13 september 
12.00 tot 22.00 uur The Big Sheep Tour

start bij Dorpsboerderij Weverkeshof

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 RU en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 2 september 18.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor J. 
Vossenaar.
Zondag 3 september 9.30 uur: viering, 
volkszang met klein koor, voorganger 
pastor J. Vossenaar. 

Misintenties
Zaterdag 2 september 18.30 uur: Riet 
van Rooy - van Teeffelen; Nell Gies - 
Vos; overleden familie Rooswinkel - 
van Swaaij; Cees en Constant van 
Dongen.
Zondag 3 september 9.30 uur: Uit 
dankbaarheid bij een vijftig jarig hu-
welijk. Jan van Deurzen; Jo Relou - 
van Happen; Jeanni van Lierop - van 
Eijk; Willy Spaanjaars; Tinus Lijten en 
Sien de Brouwer; Antoon en Francien 
van der Linden - Meulendijks; Cees 
Meulendijks; Grada van de Laar-
Donkers; Jeanne van der Sanden; Ben 
van Rooij; Marietje de Vries - Klomp; 
Jos Janssen; Harry Schmitz.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl 

Zondag 3 september, 11.00 uur viering 
met parochiekoor, voorgangers werk-
groepleden.

Misintenties
Bert Coolen, vanwege sterfdatum; 
Gerda Rooijakkers - van den Acker; 
Bert Verhagen (verjaardag).

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag, 3 september, 9.30 uur viering 
met volkszang, voorgangers werk-
groepleden.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl
Protestantse Gemeente Nuenen

Zondag 3 september 10.00 uur. Voor-
gangers: ds. B. van Litsenburg en R. 
Gerlings uit Eindhoven. De dienst 
staat in het teken van het jubileum van 
de biologische tuin in Nuenen. Er is 
weer kindernevendienst. De collecte is 
voor Diaconaal inloophuis ’t Hemeltje 
in Eindhoven. Na afloop van de dienst 
is er koffiedrinken en gelegenheid el-
kaar te ontmoeten. Op donderdag 7 
september is er weer Open Huis, ook 
een plek voor ontmoeting en koffie of 
thee. Onze kerk is elke zondag ge-
opend. 
Voor meer info: zie ook onze website.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens decreet 
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 31 augustus. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Raymundus Non-
natus, belijder. 
Vrijdag 1 september. Eerste vrijdag van 
de maand. 17.30 uur Lof; 18.30 uur H. 
Mis, votiefmis van het H. Hart van Je-
zus; gedachtenis van H. Egidius, abt en 
H. Twaalf Gebroeders, martelaren. 
Zaterdag 2 september. Eerste zaterdag 
van de maand. 08.30 uur H. Mis, votief-
mis van het Onbevlekt Hart van Maria; 
gedachtenis van H. Stefanus, koning en 

belijder. Daarna uitselling tot 12.30 
uur. 10.00 uur Godsdienstlessen. 
Zondag 3 september. 10.30 uur gezon-
gen Hoogmis. H. Pius X, paus, patroon 
van de Priesterbroederschap St. Pius 
X; gedachtenis van de dertiende zon-
dag na Pinksteren.
Maandag 4 sept. 18.30 uur H. Mis.
Dinsdag 5 september. 18.30 uur H. 
Mis, H. Laurentius Justitianus, bis-
schop en belijder. 
Woensdag 6 september. 7.15 uur H. Mis. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw staat 
op www.kerkenindepeel.nl. Bekijk Ker-
ken in Peelland ook op Facebook ('Ker-
ken in Peelland') en op YouTube ('Ker-
ken in Peelland Gerwen WMV').

Met grote verslagenheid geven wij kennis 
van het overlijden van ons koorlid én vriend 

 Jon van Hoeckel
Na afloop van een fantastische jaarlijkse Ladies Day over-
kwam hem een tragisch en helaas noodlottig ongeval. Wij 
zullen Jon in onze herinnering bewaren als een in alle op-
zichten enthousiast koorlid en wensen Henny en de rest 
van de familie heel veel sterkte in de komende tijd. Jon zal 
altijd, en Henny in hem, met zijn NMK verbonden blijven. 

Op zaterdag 2 september a.s. gaan wij Jon om 11.00 uur in 
de H. Clemenskerk aan het Park een passend afscheid geven.

Bestuur en leden van 
Het Nuenens Mannenkoor.

Na een vol en bourgondisch leven 
is na een kort maar hevig ziekbed overleden

Henny Roos
echtgenoot van Alie Roos-van Straaten

Hij overleed op 81-jarige leeftijd, in het bijzijn van zijn vrouw, 
kinderen en kleinkinderen.

23 augustus 2017
Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Hans Raaijmakers
Aardappeleterssteegje 3
5671 CV Nuenen

De crematie heeft plaatsgevonden op 30 augustus 2017.

Nooit meer samen Frankrijk…
Nooit meer samen fietsen…
Nooit meer samen kaarten…
Nooit meer samen.

Een noodlottig ongeval heeft een voortijdig einde gemaakt aan 
het leven van mijn maatje, ‘spap’ en opa Nuenen. 

Wij hebben geen woorden voor ons verdriet.

Jon van Hoeckel
echtgenoot van 

Henny van Hoeckel-van Baar
* Eindhoven, 11 april 1948                     † Nuenen, 27 augustus 2017

Henny van Hoeckel-van Baar

Remco en Marlijn
   Jelle
   Nina
   Tijn

Sandra
   Gijs

Correspondentieadres:
Van der Stappen uitvaartverzorging
T.a.v. familie Van Hoeckel
Postbus 85 
5660 AB Geldrop 

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Jon 
op zaterdag 2 september om 11.00 uur in de H. Clemenskerk aan 
het Park te Nuenen. 
We zouden het fijn vinden wanneer u één onverpakte, witte bloem 
meeneemt naar de kerk. 

Daarna begeleiden wij hem in familiekring naar het crematorium.

U kunt persoonlijk afscheid nemen van Jon op vrijdag tussen 
17.45 en 18.30 uur in het uitvaartcentrum bij het Máxima Medisch 
Centrum, Ds. Th. Fliednerstraat 1 te Eindhoven.

U kunt een woord van troost of blijk van medeleven achterlaten 
op www.vdstappen.nl.

Spektakel-voorstelling Mariahout 2018
Toneelvereniging Mariahout gaat ter ere van haar 45 jarig jubileum in 2018 een voorstel-
ling maken over een historisch personage met roots in de regio: de zwarte Ruiter. De 
voorstelling zal naast wilde achtervolgingen in de Brabantse bossen, klungelige inbraken 
en ludieke botersmokkel ook het verhaal vertellen van Hans Gruyters, alias de zwarte Rui-
ter in de tijd nadat hij in de gevangenis zat. Mensen met en zonder spelervaring hebben de 
kans om komend jaar onderdeel te zijn van de spektakelvoorstelling in 2018. Eind 2017 zal 
begonnen worden met de repetities op maandagavond in Mariahout. Figuranten en an-
dere verenigingen die een bijdrage willen leveren worden tevens van harte uitgenodigd 
contact op te nemen. Voor aanmelden of meer informatie kunt u contact opnemen met 
Helmie Segboer. 0499-422643. zwarteruiter@toneelverenigingmariahout.nl 
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Petanqueclub Nuenen zorgt 
voor stunt in Amsterdam: 1-5
Petanqueclub Nuenen is het nieuwe seizoen uitstekend begonnen. De jon-
ge vereniging, die vorig jaar werd opgericht, won zondagmiddag in Amster-
dam met 1-5 van de plaatselijke club Amstelveld. Het team uit de hoofdstad 
had geen schijn van kans tegen Nuenen, dat aantrad met Chris Kuijten, Pe-
ter Kuijten, Frans van den Nieuwenhof en Richard Vermeltfoort. De standen 
van de games waren 13-2, 13-11, 12-13, 13-6, 13-5 en 13-7.

De wedstrijd werd aan de Prinsen-
gracht gespeeld onder perfecte om-
standigheden. Ze trok redelijk wat be-
kijks van voorbijkomende toeristen 
en een enkele Bekende Nederlander, 
onder wie Carice van Houten en haar 
gezin. Het terrein van Amstelveld, dat 
ooit werd geschonken door cabaretier 
Youp van ’t Hek, lag er goed bij en de 
ambiance had op deze zonnige zon-
dag wel iets weg van een Zuid-Frans 
tafereeltje. Opmerkelijk was dat Nue-
nen - met een gemiddelde leeftijd van 
vijftig plus - geen moment iets te 
duchten had van het veel jongere Am-
sterdam (moyenne circa 25 jaar). Wel-
licht dat de ervaring de doorslag gaf 
en dat de regelmatige trainingen hun 
vruchten afwierpen.

PC Nuenen nam de forse wisselbo-
kaal mee naar Brabant en stalde die 
in het clublokaal bij café Schafrath. 
Vorig jaar speelde Nuenen zijn eer-
ste wedstrijd in zijn nog prille ge-
schiedenis tegen Oosterhout. Ook 
toen boekte het viertal een ruime 
zege. Later dit jaar staat nog de uit-
wedstrijd tegen Oosterhout op het 
programma. Amsterdam deed zon-
dag de toezegging, dat het in de len-
te van 2018 naar Nuenen komt om 
de wisselbeker te heroveren. De Pe-
tanqueclub hoopt het eigen oefen-
terrein bij Het Klooster snel te kun-
nen verbeteren en gaat daarvoor bij 
de gemeente aankloppen voor een 
subsidie, zoals ook de spelers aan 
het Boord die al enkele jaren ont-
vangen.

Start seizoen voor selectie NKV
Komend weekend begint de korfbal competitie weer, te beginnen met de 
eerste helft van de veldcompetitie. Op zaterdag voor de jeugd, en op zon-
dag voor de selectie en NKV 3. 

Op 5 augustus begonnen de voorberei-
dingen voor de spelers en de staf van 
de selectie van NKV. Heel wat trai-
ningsuren zijn er verstreken, waarbij 
gewerkt werd aan individuele ontwik-
keling maar zeker ook aan het samen-
spel en het wennen aan de nieuwe dy-
namieken in de groep. 
Om goed voorbereid aan het nieuwe 
seizoen te beginnen heeft de selectie 
van NKV samen met NKV A1 een 
toernooi in Hoboken (Antwerpen) be-
zocht. Tijdens de zaterdag op dit trai-
ningsweekend stonden groepsop-
drachten centraal en werd er licht ge-
traind waarbij de focus lag op de 
afronding. Zondag mochten zowel de 
selectie van NKV als NKV A1 wed-
strijden spelen op het internationale 
toernooi in Hoboken. 
Als laatste horde in de selectieproce-
dure voor NKV 1 en NKV 2 werd afge-
lopen zondag, 27 augustus, de voorbe-

reidingsdag van PSV in Eindhoven be-
zocht. Op deze warme dag speelden 
NKV 1 en NKV 2 samen 4 wedstrijden, 
die ervoor zorgden dat coach Ferry 
Visser aan het einde van de dag beslis-
singen kon maken met betrekking tot 
de verdeling van de spelers over NKV 1 
en NKV 2. 
Voordat de competitie komend week-
end van start zal gaan oefenen NKV 1 
en 2 donderdagavond 31 augustus om 
20.30 tegen DSC 3 en DSC 4. Suppor-
ters zijn ook hier van harte welkom om 
de selectie aan te komen moedigen. 
Zondag 3 september speelt NKV 2 in 
Oud-Gastel tegen Juliana 3, en NKV 1 
in Schijndel tegen KVS ’17 1. Het 
weekend erna staat de selectie klaar op 
het Wettenseind om de eerste thuis-
wedstrijden van het seizoen te gaan 
spelen. Graag zien we ook dit jaar weer 
zoveel mogelijk supporters langs de 
lijn om NKV aan te moedigen!

Actie van Jelle de Wind tijdens de voorbereidingsdag bij PSV

Jubileumjaar volleybalvereniging 
Nuvo ’68 van start
Het volleybalseizoen is weer begonnen bij Nuvo ’68! En het wordt een bijzonder 
seizoen, want Nuvo ’68 bestaat 50 jaar! Al een halve eeuw staat Nuvo ’68 garant 
voor volleybalplezier in Nuenen. Wil je ons jubileum meevieren? Kom dan snel 
een keer kijken bij onze vereniging. Van jong tot oud en van groot tot klein, ie-
dereen is welkom om bij Nuvo ’68 deze uitdagende balsport te beoefenen.

Meetrainen?
Kom gerust een keer langs op één van 
onze trainingsavonden om naar onze 
fantastische sport te kijken en een paar 
proeftrainingen mee te draaien. Er 
wordt op verschillende niveaus ge-
traind en gespeeld:
•	 Nevobo	 seniorencompetitie	 -	

weekend competitie voor volwas-
senen, training op doordeweekse 
avonden.

•	 Midweekcompetitie	 -	 doorde-
weekse competitie voor volwasse-
nen, trainingen op doordeweekse 
avonden.

•	 Nevobo	 jeugdcompetitie	 -	 week-
endcompetitie voor de jeugd, trai-
ningen op doordeweekse avonden.

•	 Cool	Moves	Volley	(CMV)	-	volley-
ball voor de allerkleinsten, vanaf 6 

jaar, met een training op woensdag 
en gemiddeld eens per maand een 
toernooi op de zondag.

AH Sportactie
Nuvo ’68 doet aan de AH Sportactie, 
waarmee je kunt sparen voor gratis 
sporten. Zo kun je vrijblijvend bij Nu-
vo ’68 komen meetrainen zonder dat 
daar kosten aan verbonden zijn. Hou 
voor meer informatie deze spaaractie 
van de Albert Heijn in de gaten.

Meer weten?
Wil je meer weten over trainingstijden 
en/of plekken? Kijk dan op de website 
www.nuvo68.nl of stuur een e-mail 
naar tc@nuvo68.nl voor meer infor-
matie. Of kom gezellig bij ons langs op 
de Nuenense verenigingenmarkt. 

Golfers van De Gulbergen 
steunen Stichting 100WEEKS
Vorige week woensdag, 23 augustus, werd de jaarlijkse Goed Doelwedstrijd 
gespeeld door de Heren Senioren van Golfclub De Gulbergen. Met deze tra-
ditie geeft men aan dat golfen een sport is waarbij het niet alleen om het 
spelletje gaat, maar waarbij ook aan organisaties en stichtingen wordt ge-
dacht die een bijdrage goed kunnen gebruiken. 

Ruim 80 heren van de Golfclub speel-
den deze woensdag mee. Het was een 
gezellige en sportieve wedstrijd, waar-
bij het in eerste instantie niet ging om 
te winnen, maar om een bijdrage aan 
de Stichting 100WEEKS. Na afloop 
van de wedstrijd kon een bedrag van 
€ 950,- aan deze stichting worden 
overhandigd.

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

Stichting 100WEEKS
Dit jaar was de keuze gevallen op 
Stichting 100WEEKS. Een stichting 
die ervoor zorgt dat vrouwen in derde 
wereldlanden met € 8,- per week bin-
nen twee jaar hun eigen ‘projectje’ 
hebben opgezet en financieel minder 
afhankelijk zijn. 
Of, zoals de Stichting het zelf ver-
woordt: “Ruim een miljard mensen 
voeren iedere dag een strijd om te 
overleven. Dat zijn vaak vrouwen en 
kinderen. Zij weten zelf heel goed hoe 
zij uit de armoede kunnen komen. 
Door nieuwe betaalmethoden kan geld 
nu op grote schaal direct deze mensen 
bereiken. Zelfs in arme gebieden. Na 
100 weken staan zij financieel op eigen 
benen”. 

Op de foto ontvangt bestuurslid en medeoprichter van de Stichting 100WEEKS, Gitte Büch, 
het bedrag van € 950,- uit handen van de voorzitter van de Heren Senioren van de golf-
club, Ad van Gent. 

Volleybal Korfbal

Schaakvereniging 
Nuenen zoekt 
nieuwe (jeugd)leden
Maandag	4	 september	organiseert	de	
Schaakvereniging Nuenen van 18.45 
uur tot 19.30 uur een inloopavond 
voor de jeugd en ouders. Er is dan on-
der andere informatie over interessan-
te schaaktrainingen die speciaal voor 
de jeugd gegeven worden. Ook vol-
wassenen en beginners die interesse 
hebben zijn van harte welkom op de 
maandagavonden.
Iedere maandag-
avond in het Steun-
punt, achterin de 
Goudvinkhof te Nue-
nen. Voor meer infor-
matie: Leontien Wee-
bers, tel. 06-34747810 
of Cor van Leuken, 
tel. 06-42372927.

Country dansen  
in Lieshout
Op de eerste zondag van september 
organiseert The Black Longhorn deze 
keer tijdens de kermis haar maande-
lijkse Country Dance Party. Dit ge-
beurt op zondagmiddag 3 september. 

We dansen in de grote zaal van het 
Dorpshuis in Lieshout. Alle populaire 
line- en partnerdansen worden zoals 
altijd keurig achter elkaar gezet door 
onze eigen Country-DJ Henk. De na-
druk ligt hierbij op echte country mu-
ziek. Volop genieten dus en alleen kij-
ken mag ook. Aanvang is 13.30 uur.

Graag tot ziens dus op zondag 3 sep-
tember bij The Black Longhorn: 
Dorpshuis-Lieshout, Grotenhof 2, 
Lieshout. Telefonische info: 0499-
422088. www.blacklonghorn.nl 

Welkom bij de 
Dames Fitgym
Ben je op zoek naar een gezellige fit-
gymclub en heb je op woensdag-
avond tijd, dan ben je van harte wel-
kom in de Jacobushoek van 20.30 
tot 21.30 uur.

De vakantie is voorbij en wij vinden 
het weer tijd om aan onze conditie te 
gaan werken. Bij onze fitgym is nog 
plaats voor een aantal nieuwe dames. 
Heb je zin om mee te doen, kom dan 
kijken en doe mee. We starten weer op 
woensdag 6 september.

Gratis proberen
We zijn een groep dames in de leeftijd 
van 40 tot ………jaar, iedereen doet 
mee op haar eigen niveau onder lei-
ding van een heel enthousiaste juf. De 
groep bestaat al meer dan 40 jaar en 
een aantal van ons doet ook al zo lang 
mee. We sporten van september tot en 
met mei en de kosten zijn 110 euro per 
seizoen.
Als je niet zeker weet of dit iets voor je 
is, kom dan gerust een aantal keren 
gratis meedoen en beslis dan of je wilt 
blijven.
Wil je meer weten loop dan op 6 sep-
tember even binnen in de Jacobushoek 
of bel voor info 040-283 44 86.

Anja Vermeulen 
Actief
Als voormalig docente van CAN geef 
ik nu als zelfstandige reeds 17 jaar op 
woensdagmorgen en - avond en don-
derdagmorgen beweeglessen in Het 
Klooster. Ik heb ruime ervaring en 
ben gediplomeerd op het gebied van 
Pilates, Power Yoga, Aerobics/Zumba-
mix, en sport en bewegen voor 55+.

Mijn programma ziet er als volgt uit:
Woensdag:
09.00 uur Power Yoga
10.00 uur Aerobics/Bodygym 55+
11.00 uur Pilates
12.00 uur Aerobics/Bodygym 55+
19.00 uur Pilates
20.00 uur Aerobics/Zumbamix
21.00 uur Power Yoga
Donderdag:
09.00 uur Pilates

Voor de inhoud van de lessen verwijs 
ik naar mijn website www.Anjaver-
meulenactief.weebly.com.
Ook via email Geelagnes@hotmail.
com kunt u contact opnemen.
Proefles is gratis. Graag tot ziens!

Schaken
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Voetbal

VOETBAL
EMK
Zaterdag 2 september 
Wilh. Boys VE 2 - EMK VE 1  . . . . . 16.30
Zondag 3 september 
EMK 1 - BES 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.30
SBC 2 - EMK 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00
EMK 3 - Nuenen 6  . . . . . . . . . . . . . 11.00
WODAN 5 - EMK 4  . . . . . . . . . . . . 12.00
EMK 5 - Pusphaira 6  . . . . . . . . . . . 11.00
Nederwetten 4 - EMK 6  . . . . . . . 10.00
EMK VR1 - De Bocht’80 VR 1  . . . 13.00

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 2 september
Nederwetten Vet. - RPC Vet.  . . . 16.30
Zondag 3 september 
ZSC 1. - Nederwetten 1.  . . . . . . . 14.30
Nw. Woensel 8 - Nederw. 2.  . . . 14.30
Nederwetten 3 - Nuenen 11.  . . 10.00
Nederwetten 4 - EMK 6.  . . . . . . . 10.00
SBC Da 1 - Nederwetten Da 1.  . 12.00

RKGSV GERWEN
Vrijdag 1 september
RKGSV 1 - SV Brandevoort 1  . . . 20.00
Zaterdag 2 september
Oirschot vet 1 - RKGSV vet 1  . . . 16.00
Zondag 3 september
RKGSV 1 - V.V. Acht 1  . . . . . . . . . . 14.30
RKGSV 2 - SBC 4  . . . . . . . . . . . . . . . 11.00
Braakhuizen 10 - RKGSV 3  . . . . . 13.00
RKSV Nuenen 12 - RKGSV 4  . . . . 10.00
RKSV Nuenen vr 3 - RKGSV vr 1  10.00

NKV KORFBAL
Zondag 3 september
PSV 3 - NKV 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.30
Juliana 3 - NKV 2 . . . . . . . . . . . . . . . 13.00 
KVS ‘17 1 - NKV 1 . . . . . . . . . . . . . . . 14.00
Dinsdag 5 september
NKV MW1 - Klimop (A) MW1 . . . 20.00
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KETTLER FITNESS
ALLE APPARATEN UIT 

SHOWROOM NU 

20% KORTING

SPORTS   BY
ADVENTURE      STORE

VOETBAL
ALLE VOETBALSCHOENEN 

NU 15|25|50% KORTING
 bijv. PUMA

EVO 
POWER 

4 FG

JR. nu 

33.75
SR. nu 

37.50

GROTE COLLECTIE 

RUNNING

 ASICS
 NITROFUZE 59.99

VAN 85.-  

VOOR

25% korting
OP 2e ARTIKEL OP HELE 

COLLECTIE RUNNING KLEDING

EXTRA PARTIJEN INGEKOCHT!!
50% KORTING

EXTRA PARTIJEN INGEKOCHT!!
50% KORTING

ALLE VOETBALSCHOENEN 
NU 15|25|50% KORTINGNU 15|25|50% KORTINGNU 15|25|50% KORTING

 bijv. 

POWER 

GROTE COLLECTIE

EXTRA PARTIJEN INGEKOCHT!!EXTRA PARTIJEN INGEKOCHT!!

 bijv. 

POWER 

GROTE COLLECTIE

EXTRA PARTIJEN INGEKOCHT!!

GROTE COLLECTIE

EXTRA PARTIJEN INGEKOCHT!!

GROTE COLLECTIEGROTE COLLECTIEGROTE COLLECTIEGROTE COLLECTIEGROTE COLLECTIE

RUNNINGRUNNINGRUNNINGRUNNINGRUNNINGRUNNING

VAN 85.-VAN 85.-VAN 85.   

TASSEN - BALLEN - SOKKEN - BROEKEN - TRAININGSKLEDING

SHOWROOM NU SHOWROOM NU 

20% KORTING

OP=OP

 RUCANOR
 GYM

SCHOEN 9.99
NU

OOK TURNSCHOENEN 
EN GYMKLEDING

INDOORSCHOENEN ASICS
NU ALLES MET 

NU 25% | 50% KORTING

INDOOR-GYM
KETTLER FITNESS

COLLECTIE RUNNING KLEDING

20% KORTING

GROTE COLLECTIE
KLEDING

NU

INDOOR-GYM
KETTLER FITNESS

COLLECTIE RUNNING KLEDING

20% KORTING

INDOOR-GYM

HOCKEY
ACSICS & BRABO 

HOCKEYSCHOENEN 
NU 25|50% 
KORTING

ALLE HOCKEYSTICKS 

25%  
HELE COLLECTIEHELE COLLECTIEKORTING
25% 
HELE COLLECTIENU 25|50% 

KORTING
|

KORTING
|

KORTING
|

KORTING
| HELE COLLECTIEKORTINGKORTINGKORTINGKORTINGKORTINGKORTING GROTE 

COLLECTIE 
TASSEN - BITJES
ACCESSOIRES 

TRAININGSKLEDING

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl

•  Altijd minimaal 10% met  klantenkaartspaarsysteem
•  Gratis parkeren voor de deur
•  Persoonlijke en deskundige bediening
•  Vertrouwd adres sinds 1947

Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl

KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. ACTIE GELDIG T/M 30 SEPTEMBER EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.  *VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN.

COMPLETE TEAMS 
25% KORTING*

GROTE COLLECTIE
ALLEN - SOKKEN - BROEKEN - TRAININGSKLEDINGKLEDING

HOCKEY
ALLE HOCKEYSTICKS

25% 
HELE COLLECTIE

GROTE 
COLLECTIECOLLECTIE
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ACCESSOIRES 

TRAININGSKLEDING
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25% 
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GROTE 
COLLECTIE
TASSEN - BITJES
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TRAININGSKLEDING

Lottie Geurts 
succesvol op 
Masterzwemmen 
2017 Budapest
Dorpsgenote Lottie Geurts werd We-
reldkampioen (goud) in de leeftijdsca-
tegorie 80-85 jaar op de 50 en 100 me-
ter vrije slag.
Zij behaalde het zilver op de 800 meter 
en brons op de 200 meter vrije slag.

Zwemmen

Rabobank 
inloopavonden  
bij BCL 
Op woensdag 6 en 13 september houdt 
Badminton Club Lieshout een inloop-
avond in sporthal De Klumper. Geïnte-
resseerden zijn welkom om: 18.30 uur 
jeugd (vanaf ca. 7 jaar); 19.15 uur junio-
ren (vanaf ca. 12 jaar); 20.00 uur senio-
ren (vanaf ca. 18 jaar). Zorg zelf voor 
sportkleding. Ook geldt dan een spe-
ciaal introductietarief voor de jeugd 
die voor € 2,50 tot aan de komende 
herfstvakantie lid kunnen worden.

Badminton

Seizoensopening    
EMK Jeugd groot succes
Door Frank van der Hoeven

De scholen staan weer op punt te beginnen. Tijd om weer aan voetbal te gaan 
denken. Om weer het juiste balgevoel terug te krijgen, organiseerde de selectie 
van VV EMK, voor al haar jeugdleden een “voetbalclinic”. Zaterdag 26 augustus 
om 11.00 uur was het dan zover. Onder een stralende zon, was er een enorme op-
komst van de jeugd, begeleiders en ouders. De spelvormen, afgestemd op leef-
tijdscategorie, waren al door de selectie uitgezet, dus met veel enthousiasme werd 
er gestart. Na een uurtje een hoognodige drinkpauze, de zon en de vakantie, heb-
ben toch meer invloed op de conditie dan verwacht, werd gestart met het 2de 
gedeelte, met trap, dribbel en partijoefeningen. Om 13.00 uur was het einde pro-
gramma en met nog de nodige ranja en een snoepzak voor iedereen, werd terug-
gekeken op een zeer geslaagde dag.

Seizoensopening EMK Jeugd groot succes

Diploma B: Jip Zwanenberg, Kayleigh Dekkers, Kiany Slegers, Koen Hollander, 
Lilly Koks, Lisa vd Kruijs, Maud v Helden, Milou Vos, Pim Bonthuis, 
Semmy v Pouderoijen, Senna Hoebergen, Louise vd Wielen, Sara Heijnen, Puk Sere.

Diploma C: Christean Kreike, Daan Welp, Evie Brekelmans, Lars Welp, 
Manu Swinkels, Sabijn vd Berg, Ties vd Heuvel.

GESLAAGD VOOR 
HET ZWEMDIPLOMA 

IN HET ZWEMBAD VAN
FEEL FIT CENTER NUENEN

powered by

(0)40-2832970 | Sportlaan 4-6 | 5671 GR Nuenen | www.feelfitcenter.nl

Diploma A: Ave de Ruijter, Dehlya Pennings, Eline Grob, Emma Coolen, 
Femke Smetsers, Floor vd Steenhoven, Jayson Rosenberg, Joep vd Weijden, 
Luca vd Mark, Lucas vd Meulengraaf, Quinty, Sam Gijsbers, Sophie Markus, 
Thijmen vd Vorst, Lise Kostons.

ZATERDAG 26 AUGUSTUS 2017 

Stichting Special Talents 
start weer met nieuwe serie 
trainingen bij RKSV Nuenen
Vanaf woensdag 13 september gaat er bij RKSV Nuenen weer een nieuwe 
serie trainingen van start voor kinderen die moeilijk aansluiting kunnen 
vinden bij een voetbalvereniging en zich ook niet thuis voelen in het G-voet-
bal. Trainingen vinden plaats op woensdagmiddag van 15.00 tot 16.15 uur 
en worden verzorgd door Stichting Special Talents. 

Deze stichting verzorgt al enkele jaren 
voetbaltrainingen en andere activitei-
ten voor kinderen die behoefte hebben 
aan specifieke ondersteuning. Stich-
ting Special Talents wil alle kinderen 
de kans bieden om lekker te sporten, in 
dit geval voetballen, in een veilige om-
geving en op eigen niveau. Het motto 
is ‘gewoon lekker voetballen’ en het 
uiteindelijke doel is om kinderen zoda-
nig te helpen ontwikkelen dat zij, in-
dien gewenst, kunnen doorstromen 
naar het reguliere voetbal.
Stichting Special Talents biedt verder 
ook persoonlijke begeleiding aan kin-
deren, al dan niet in combinatie met de 
voetbaltrainingen en andere activitei-
ten. Deze begeleiding kan plaatsvin-
den in de thuissituatie, op school of el-

ke andere locatie en gaat uit van een 
plan van aanpak dat volledig is afge-
stemd op de unieke, persoonlijke si-
tuatie.
Meer informatie over aanmelden, 
werkwijze, activiteiten en begeleiding 
is terug te vinden op de website van 
Stichting Special Talents: www.special-
talents.nl. Voor een nadere toelichting 
kan contact worden opgenomen met 
Arno Meulendijks via e-mail: arno@
specialtalents.nl of tel. 06-47374167.

                    

Budovereniging De Hechte Band gaat 
voor ‘Scholing van Trainers en Kader’ 
met de Grote Clubactie
Leden van Budovereniging De Hechte Band (DHB) starten op zaterdag 16 
september met de lotenverkoop van de Grote Clubactie. Vanaf die dag gaan 
zij langs de deuren om inkomsten op te halen voor hun club.
DHB gaat net zoals bijna 6.000 andere verenigingen op pad. Met de grote 
clubactie realiseren verenigingen extra inkomsten. Een lot kost € 3,-, waar-
van maar liefst 80% direct naar de club gaat. 

Naast het standaard lot is er ook het 
Superlot. Het Superlot kan worden 
aangeschaft voor € 150,-. Ook van het 
Superlot is 80% van de opbrengst voor 
de club. Er is speciaal voor de Superlo-
ten een aparte trekking.
De koper ontvangt 50 reguliere loten 
waarmee hij zijn winkansen op de prij-
zen van de Grote Clubactie aanzienlijk 
vergroot. Ieder lot geeft de koper kans 
op de superprijs: Het Grote Clubfeest 
(t.w.v. € 5.000,-) voor DHB.
Lianne Sanders, voorzitter van DHB: 
“Dit jaar hopen wij een deel van de op-
brengst te kunnen inzetten voor het 
opleiden van trainers en vrijwilligers, 

daarnaast gaan we het andere deel ge-
bruiken voor de aankoop van nieuwe 
materialen zoals bijvoorbeeld trappa-
len, een hellingmat en ander trainings-
attributen! Wij kunnen de steun van 
onze omgeving goed gebruiken!”
Mensen die loten kopen maken kans 
op mooie prijzen, zoals de hoofdprijs 
van € 100.000,-. De trekking van de 
Grote Clubactie vindt plaats op 13 de-
cember. Vanaf 14 december staat de 
trekkingsuitslag op clubactie.nl.

Voor aanschaf van het superlot neem u 
contact op met Lianne Sanders, info@
dehechteband.nl 



’t Oog 
van Nuenen

 open huis 
zaterdag

9 september
Weverstraat 3A 

12 - 14 uur
(na 9 september iedere 

vrijdag open huis van 16 - 17 uur)

op 200 
meter van 
dorpskern

25
heerlijke

woningen

ruim en 
comfortabel

Op 200 meter van de dorpskern van Nuenen worden 20 heerlijke rij- en 
hoekwoningen en 5  fraaie stadswoningen gerealiseerd, met een huurprijs 
vanaf € 1.135,– tot € 1.320,- per maand. De oppervlakte varieert van 
134 tot maar liefst 157 m². 

hureninnuenen.nl
ERA vb&t Makelaars
T 088 545 46 45
nieuwbouw@eravbtmakelaars.nl

Van Santvoort Makelaars 
T 040 283 37 08
info@nuenen-vansantvoort.nl

Interesse?

 

facebook.com/hureninnuenen

Ruim en 
comfortabel wonen 
vlakbij het centrum 
van Nuenen 

Stijl
dansen-Salsa-Rock ‘n Roll

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

www.dansschoolhellendoorn.nl

OPEN DAG
ZONDAG

10 SEPTEMBER
19.00 UUR
SOMEREN
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•  STREETDANCE •  WORKSHOPS •  PRIVÉLESSEN 

Elke zaterdagavond 
vanaf 20.30 uur 

DANSAVOND
(ook voor niet-leden)

DANSLES

START
NIEUWE LESSEN

Ook privéles 
en workshop 

aan huis!

VALKENSWAARD
Zaal Maenen
Aanvang Woensdag 13 sept.
19.30 uur: Paren Gezelligheid
20.30 uur: Paren/Alleengaanden/Zilver
20.30 uur:  Paren/Alleengaanden/Beginners
21.00 uur: Paren Gevorderden
20.00 uur: Salsa Beginners (zaal 2)

SOMEREN  
Hellendoorn Dansschool
Aanvang Zondag 17 sept.
17.00 uur: Salsa Gevorderden
18.00 uur: Paren Zilver/Zilverster
18.00 uur: Salsa Beginners (zaal 2)
18.45 uur: Paren Goudster II 
19.00 uur: Paren Zilverster
20.00 uur: Paren Gevorderden/Goud
20.00 uur: Stijldansen Beginners (zaal 2)
21.00 uur: Paren Gezelligheid 
21.00 uur: Salsa Beginners (zaal 2)

NUENEN
Café/Zaal René
Aanvang Dinsdag 12 sept.
19.00 uur: Rock & Roll/Swing
20.00 uur: Stijldansen Beginners
21.00 uur: Salsa Beginners

HEEZE  
Nieuw: Café/Zaal de Brug
Aanvang Donderdag 7 sept.
18.00 uur: Hip Hop/Breakdance
19.00 uur: Zumba
20.00 uur: Stijldansen Beginners
21.00 uur: Salsa, Merenque 
 Beginners

facebook.com/

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

wijk Lieshout
(omg. Balduinstraat ± 350 kranten) 

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

LEUKE BIJVERDIENSTE

PER DIRECT
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