
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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De enige échte Nuenense krant Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nldrij.mes@iae.nl

346!
Brandweerfestijn 
De Kievit weer 
druk bezocht

Thea van Nuenen 
uit Nuenen viert 
50-jarig jubileum 
bij Albert Heijn
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Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Quik Service Nuenen
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Quik Service Nuenen

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

GRATIS WAARDEBEPALING
VAN UW WONING?

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

Puur | Professioneel | Persoonlijk

De dierenarts met aandacht

Kapperdoesweg 8, 
5674 AJ Nuenen

In het Coppelmans 
Tuincentrum

Nieuwe kat of hond?
Wij staan voor u klaar!

 Voor verdere informatie kunt u 
contact opnemen met de praktijk

1ste Oktoberfest Nuenen
Op 26, 27 en 28 Oktober is het zover, het 1ste Oktoberfest Nuenen is een 
feit. Drie dagen live optredens van artiesten en bands die hun sporen ver-
dient hebben in het Oktoberfest gebeuren. Zij gaan er een waar feest van 
maken met spetterende optredens waar je niet stil bij kunt blijven zitten.

Nuenense huisarts vertrekt naar Gambia   
voor ondersteuning van kraamcentrum
Door Gerrit van Ginkel

Op zondag is het familiedag en dan 
hebben we uit Geldrop de Bohmische 
Freunde die Egerländer en Tjechische 
muziek ten gehore brengen. Daarna is 
het de beurt aan Danny Canters, ook hij 
weet wat feesten is en ter afsluiting de 
Nunenthaler Schurzenjager. Zij geven 
een bonus optreden om het 1ste Okto-
berfest Nuenen compleet te maken.

Dit alles vindt plaats op het parkeerter-
rein van RKSV Nuenen op de Oude 
Landen in een grote volledig ingerichte 
tent waar je bij binnenkomst jezelf 
meteen in Oktoberfest sferen waant. Er 
is een Deutsche Ecke waar 5 grillmeis-
ters uit Rheinland Pfalz hun Duitse 
kwaliteit fleish grillen en waar de ty-
pisch Duitse Apfelwein en Pretzels ver-
krijgbaar zijn.
De entree is € 15,00 per avond en voor 
een combiticket (vrijdag en zaterdag) 
betaal je € 25,00. Op zondag is de en-
tree gratis, kijk voor tickets op www.
oktoberfestnuenen.nl en volg ons op 
facebook Oktoberfest Nuenen.
Hebt u als bedrijf interesse om dit eve-
nement te sponsoren kijk dan op onze 
website voor de mogelijkheden.

Bis bald op een van deze dagen of mis-
schien wel op alle drie.
 

een echoapparaat dat het sterftecijfer 
gunstig zal beînvloeden. Een extra 
ruimte voor voorlichting en een bete-
re betrokkenheid van de partners staat 
op het wensenlijstje.
De Stichting Helping Hands is de 
overkoepelende organisatie en heeft al 
10 jaar ervaring met deze hulpverle-
ning. Andere goede doelen zijn een 
huis voor de opvang van gehandicapte 
kinderen, scholen en een plaatselijk 
ziekenhuis.

7200 km in 20 dagen
Hanneke en Toon maken de 7200 km. 
lange reis in 20 dagen, in hun Nissan 
Patrol, een terreinwagen die uitstekend 
geschikt is voor de lange rit door de 
woestijn van West-Afrika. Ze doen dit 
in een konvooi van 50 auto’s en 8 moto-
ren. Een Nuenense bus ingericht als 
ambulance gaat ook mee met de reis. 
De Nuenenaren Ad van de Molengraft 
en Peer Linders zijn al geruime tijd ac-
tief met hun inzamelingsactie voor het 
kraamcentrum in dat verre Gambia. 
Ook zij zullen hun bus ter beschikking 
stellen evenals Hanneke en Toon. De 
Nissan Patrol wordt ter plaatste op een 
veiling aangeboden en de opbrengst 
gaat naar het kraamcentrum Brufut.

Op vrijdag DJ Angelo die er om be-
kend staat dat hij er altijd weer een 
groot feest van maakt. Daarna Otto 
Lagerfett die alleen maar Duitse schla-
gers ten gehore brengt waar je wel 
mee op moet zingen en als laatste een 
optreden van Die Powerhosen, deze 
10 koppige band neemt bezit van het 
podium zoals alleen zij dat kunnen.

Op zaterdag weer DJ Angelo maar ook 
DJ Otzi tribute, kennen we allemaal en 
stil zitten gaat gewoon niet al zou je wil-
len. Ter afsluiting de Nunenthaler 
Schurzenjager, deze band uit Nuenen 
heeft al lang en breed haar sporen ver-
dient tijdens de vele Oktoberfesten waar 
ze optreden en ook dit keer hebben ze 
beloofd om voor hun thuis publiek het 
dak van de grote tent af te spelen.

Er is daar totaal geen privacy en de pa-
tiënten liggen met tweeën op een ka-
mer. Er zijn veel verroeste bedden 
maar ook de medische instrumenten 
zijn oud en verroest.
Het spreekt vanzelf dat onder deze 
omstandigheden de sterftecijfers voor 
moeder en kind zeer hoog zijn. Verder 
is er behoefte aan alle handgereed-
schappen voor de bouw, medicijnen 
en kraampakketten. Ook afgedankte 
brillen, leesbrillen en zonnebrillen 
krijgen daar een tweede leven en de 
Nuenense huisarts heeft al een flinke 
voorraad ontvangen die ze mee zal ne-
men. Men hoopt op de aanschaf van 

Huisarts Hanneke Boek en partner Toon Verhoeven bij hun Nissan Patrol

Op 6 oktober zal de Nuenense huisarts Hanneke Boek en haar partner Toon 
Verhoeven naar Gambia vertrekken met hun Nissan Patrol. Het doel van 
hun reis is de hoofdstad Banjul. Daar is het kraamcentrum Brufut gevestigd 
dat jaarlijks ongeveer 900 bevallingen uitvoert.

De woestijngebieden van Mauritanië, 
Malie en Senegaal zijn onveilig. Het 
konvooi wordt in die gebieden bege-
leid, voor de veiligheid van personen 
en goederen, door het leger van die 
betreffende landen.

Voor het aanleveren van brillen en/of 
handgereedschap kunt u terecht op de 
Huisartsen Praktijk van dokter Boek, 
Boordseweg 26. Tel. 06 444 60 626. 
Een schoonzus van hen, Ursula Krol, 
reist regelmatig naar het kraamcen-
trum om te zien wat er nodig is en of 
de eerder afgeleverde goederen hun 
bestemming bereikt hebben.

U kunt bijdragen aan deze actie via 
NL64INGB0005749222 t.n.v. Huisart-
senpraktijk Boek te Nuenen o.v.v. 
KRAAMCENTRUM GAMBIA.
Meer info via www.antwerpenbanjul.
com of een mail naar jchrmboek@
gmail.com of www.faceboek.com/
brufutkraamcenter
Voor het vertrek volgen nog meer ac-
ties waarover wij zullen berichten.

Nuenense huisarts vertrekt naar Gambia   Kraamcenter voor Brufut

Onze uitdaging 7200 km in 20 dagenvoor het goede doel

Wil je meer informatie?Kijk op: www.antwerpenbanjul.comof mail naar jchrmboek@gmail.com
Like onze facebookpagina www.facebook.com/brufutkraamcenter 
om op de hoogte te blijven van onze reis.Toon Verhoeven en Hanneke Boek.

D R U K W E R K
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De grootste 
vlooienmarkt  
van Nuenen
YES, de grootste vlooienmarkt van 
Nuenen staat weer gepland!! De orga-
nisatie van Scouting Panta Rhei is al 
druk aan de gang om te zorgen dat 
deze editie weer een geweldig evene-
ment wordt. Zaterdag 15 en zondag 
16 september zal deze plaatsvinden. 
Niet anders dan u gewend bent, zal er 
op deze twee dagen tussen 12.00 en 
16.00 uur flink geboden gaan worden 
op alle vlooien die we de weken 
ervoor verzameld hebben. Tevens 
zullen de welbekende happen gege-
ten kunnen worden onder het genot 
van een drankje en praatje in de tent 
of liever gezien in de zon! 

Deze vlooienmarkt is van groot be-
lang voor onze vereniging. Denk aan 
onderhoud gebouw, terrein, groeps-
activiteiten, gas, water, licht enz. Geld 
om te zorgen dat we wekelijks gave 
activiteiten kunnen organiseren. Dus 
alle hulp is welkom. Dit geldt in het 
geven van de vlooien, maar ook in het 
traject vooraf kunnen we handen ge-
bruiken. Vindt u het leuk eens mee te 
helpen, meer te zien van onze scou-
ting of gewoon hard mee te werken, 
meld u dan gerust eens aan om een 
kijkje te komen nemen. 
vlooienmarktpantarhei@gmail.com

Bedankt voor het lezen en houd 15 
&  16 september alvast vrij. 
Zie de advertentie met ophaalschema 
op de achterpagina!

 



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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REFERENDUM 10 OKTOBER 2018
“Bent u vóór of tegen de samenvoeging van de gemeente Nuenen 
c.a. en Eindhoven?

Op woensdag 10 oktober 2018 
is er een referendum over de 
samenvoeging van Nuenen c.a. 
en Eindhoven. De vraag die bij 
dit referendum aan u wordt 
voorgelegd is de volgende: 
“Bent u vóór of tegen de sa-
menvoeging van de gemeente 
Nuenen c.a. en Eindhoven? 

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant hebben op 
15 mei 2018 een herindelingsontwerp vastgesteld waarmee zij de 
samenvoeging beogen van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven 
per 1 januari 2021. De gemeenteraad van de gemeente Nuenen c.a. 
heeft zich tot nu toe verzet tegen de samenvoeging van de beide 
gemeenten, maar zal na het referendum nog een nader besluit nemen 
of hij zich al dan niet zal neerleggen bij de door Gedeputeerde Sta-
ten voorgenomen samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en 
Eindhoven.

Breng uw stem uit met uw stempas én identiteitsbewijs!

De stempassen worden uiterlijk 26 september thuis bezorgd en 
daarmee kunt u uw stem uitbrengen bij dit referendum op 10 ok-
tober in de gebruikelijke stemlokalen in de gemeente Nuenen c.a. U 
kunt alleen stemmen met een stempas én identiteitsbewijs. 

Volmacht
Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen, dan kunt u 
iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan na-
mens u uw stem uitbrengen. Op de achterzijde van de stempas kunt 
u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stem-
men. De gemachtigde kan iedereen zijn die in Nuenen woont en ook 
een stempas voor de stemming heeft ontvangen. De kiezer die voor 
u gaat stemmen moet ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs 
van u laten zien. 

Bent u al vóór 26 september met vakantie of door een andere oor-
zaak niet in de gelegenheid om persoonlijk iemand volmacht te 
geven via de achterzijde van uw stempas, dan kunt u dit schriftelijk 
op voorhand regelen met een schriftelijke aanvraag die uiterlijk 
vrijdag 5 oktober 2018 bij de gemeente moet zijn ontvangen.

Meer informatie
Heeft u vragen over de organisatie van het referendum dan kunt u 
bellen met de gemeente Nuenen via 040-2631631 of terecht op de 
website www.nuenen.nl 

VERGUNNINGEN     
PERIODE 12-08-2018 EN 19-08-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Het Puyven 113 Plaatsen poort in erfafscheiding 
De Hofstad 3A Realiseren mantelzorgwoning 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Boordseweg 39 Plaatsen dakkapel voorzijde woning 
Gulberg 1 en 1B Oprichten woonhuis met mantelzorgunit 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Duivendijk 4 Intern verbouwen en 
 plaatsen nieuwe façade 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Zilvermeeuwhof/
Meeuwenlaan Straatbarbecue 25 augustus 
Keizershof Buurtactiviteit 9 september 
Schepen van Durenlaan Straatbarbecue 18 augustus 
Van Ruusbroecstraat  Straatbarbecue 8 september 
Vrouwe Cecilialaan Straatbarbecue 1 september 
Lobroec Straatbarbecue 29 september 
Akeleihof Burendag Europalaan 22 september 
V.d. Waarsenburglaan Buurtdag 22 september 
Pastoorsmast 12 Vlooienmarkt 15 en 16 september 
Nuenen c.a. Wielerronde van Nuenen 19 augustus 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum Locatie Omschrijving 
17-08-2018 Park 69 Ontwerp omgevingsvergunning 
  brandveilig gebruik Park 69 
  Parkhotel Auberge Vincent 

Dit zijn kennisgevingen en geen offi ciële publicaties. Het digitale 
gemeenteblad (www.overheid.nl) is de offi ciële publicatie. Abon-
neer je op de e-mailservice of download de app om berichten digi-
taal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl

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

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

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl 
Open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, dinsdagavond 
19.00-21.00 en vrijdag 08.30-12.30 uur.

 

AFVALWEETJE

Groenafval (tuin en snoeiafval) kan GRATIS 
naar de milieustraat.

Vervolg op pagina 5

taal te ontvangen via: 

Gemeente Nuenen 

Gemeente Nuenen 

VERKEER
Nuenen: Wegwerkzaamheden Beekstraat 
Tussen 20 augustus en 31 augustus is de Beekstraat (tussen Smits 
van Oyenlaan en Nuenenderbeekselaan) afgesloten voor doorgaand 
verkeer:
• Kruispunt Beekse Tuin - Beekstraat: verhoogd kruispuntplateau 

en zebrapad (20 augustus-24 augustus)
• Kruispunt Schout Curtiuslaan / Oudenstein - Beekstraat: ver-

hoogd kruispuntplateau (27 augustus-31 augustus) 
Als u vragen heeft over de werkzaamheden, kunt u contact opnemen 
met het klantcontactcentrum van de gemeente Nuenen, via tele-
foonnummer (040) 2631 631.

Eindhoven: Geen doorgaand verkeer via Kosmoslaan
Van de gemeente Eindhoven kregen we het bericht dat zij zijn gestart 
op 13 augustus met de werkzaamheden aan de Kosmoslaan in 
Eindhoven. De weg was aan groot onderhoud toe en krijgt een 
nieuwe inrichting. De Kosmoslaan is tot het einde van 2018 gesloten 
voor doorgaand verkeer. Van 17 september tot 5 oktober is de krui-
sing van de Kosmoslaan met de Soeterbeek(seweg) afgesloten. 
Daarvoor en daarna is de kruising bereikbaar vanuit de Sterrenlaan. 
Tijdens de afsluiting kan verkeer vanuit Nuenen/Nederwetten om-
rijden via de Broekdijk, Gerwenseweg, Smits van Oyenlaan, Euro-
palaan of via Boord, Kapperdoesweg, Europalaan. De Kosmoslaan 
is een 30-km weg die niet bedoeld is voor doorgaand verkeer. Verkeer 
vanuit Nuenen wordt geadviseerd om via de Sterrenlaan te rijden.

VOORAANKONDIGING   
SPELEN EN BEWEGEN
17 september Bijeenkomst 
Spelen en Bewegen Nuenen-Oost
Woont u in Nuenen-Oost? Laan ter 
Catten en omgeving? Kom meepraten 
en ontwerpen aan 'Spelen en bewegen' in uw wijk tussen Beekstraat, 
Smits van Oyenlaan en Papenvoortsedijk. U bent welkom op maan-
dagavond 17 september 2018 van 18.30 tot 21.00 uur op een nog 
nader te bepalen locatie. We maken plannen samen met u als bewo-
ner en gebruiker van de openbare ruimte. Iedereen is van harte wel-
kom en na maximaal 3 bijeenkomsten willen we het resultaat in een 
presentatie aan de hele buurt laten zien. Kom meedoen en meld je 
aan via een email naar: spelen_bewegen@nuenen.nl Als u in de be-
oogde buurt woont, dan ontvangt u binnenkort ook per post een 
persoonlijke uitnodiging. Andere buurten volgen in de komende jaren.

Veiligheidsmonitor 2017
Nuenen is veilig en leefbaar

86% 
Nuenenaren 

(zeer) tevreden 
over sociale 
contacten

Leefbaarheid 
woon omgeving:

7,8

Beleving 
veiligheid:

7,7

Opvallende 
daling 

ervaren 
overlast

Sociale cohesie:
boven  gemiddeld

67%
voelt zich veilig 
nabij groepen 

jongeren 

Kwart
 inwoners 

deel nemer aan 
Buurt  WhatsApp-

groep

Nuenenaren 
relatief kritisch 

over functioneren 
gemeente en 

politie

Lees het volledige rapport op 
www.nuenen.nl/veiligheidsmonitor2017

(Landelijk: 7,3) (Landelijk: 7,5)

Minder 
inwoners 

slachto�er 
van een 
delict.



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

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

DE OPENINGSTIJDEN VAN KERSVERS
Maandag t/m Donderdag  . . . . . . . . . . . . . . 8.30 - 18.00
Vrijdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.30 - 20.00 
Zaterdag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00 - 17.00KERSVERSDE 

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

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

weekaanbiedingen 
donderdag 23 t/m woensdag 29 augustus

Kropsla
 per krop  0,79
Spinazie panklaar         
pan klaar   per zak 0,99

Bleek-kaas salade     
 250 gram 1,99

Delbart appels      
 hele kilo 1,49

Minneola          
 hele kilo 1,79

Heyde Hoeve Varkensvlees
Das vertrouwd!

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Godfried de Vocht 

Bestel ook online:
www.bakkerijdevocht.nl

Home sweet home!

Perssinaasappels
hele kilo 1,49

Varkens karbonade
“Hals, rib, haas” ..............iedere 4e gratis
4 Gepaneerde
Schnitzels  ...........................6,50
100 gr. Runderrookvlees +
150 gr. Eiersalade ............. samen 3,95
Crispy kippendijtje
100 gram .................................................1,70 
Ham gehakt
Wellington
per stuk ...................................................1,75
Gemarineerde
Kippenreepjes
500 gram .................................................6,95

Voor de best belegde broodjes!

KOOPJE

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

Acties week 34 : geldig maandag 20 t/m zaterdag 25 augustus_____________________________________________________

Brood van de week: 
Woudkorn 
Een donker meergranen brood. 
2 x ½  € 1,95   € 189
_____________________________________________________

ONZE TOPPERS
5 Worstenbroodjes € 500

4 Kersenfl appen   € 300

½ Rozijnenbrood € 125
_____________________________________________________

Kersenschelp verkeerd
Schelpje ( 5 pers ) met 
slagroom en kersen er bovenop   NU € 750
_____________________________________________________

Roombotercake
     € 295
_____________________________________________________

Rozijnenbollen
     4 + 2 GRATIS_____________________________________________________

VRIJDAG & ZATERDAG: WEEKENDVERWENNER
6 Mini thuisbak 
ciabatta’s  VOOR € 195

Meld je aan als kranten/folderbezorger en.....

• Ben je 13 jaar of ouder
• Verdien je eigen geld
• Bezorgen op: 
 woensdagmiddag en/of donderdag

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

Rond de Linde is op zoek naar bezorgers in:Rond de Linde is op zoek naar bezorgers in:

Zin in een bijbaantje!

PERDIRECT

NUENEN

Een bezorger die ± 2 uur kranten/folders bezorgt, verdient tot 
circa € 7,00. Je vergoeding is mede afhankelijk van het aantal 
kranten en folders. Het is de ene week meer dan de andere 
week. Houd er ook rekening mee dat je in het begin langer 
met bezorgen bezig bent dan wanneer je een aantal weken 
hebt bezorgd en dus meer ervaren bent. Ook het hulpmiddel 
dat je gebruikt, bijvoorbeeld een fi ets of een karretje, heeft 
invloed op de tijd die je bezig bent met een krantenwijk. Een 
fi etstas en een schoudertas krijg je in bruikleen.

Ben jij geïnteresseerd? Bel of mail zo snel mogelijk! 
040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

www.kdv- kiddies.nl
O pwettenseweg 7 2   5 6 7 2  A J  N uenen   T 0 4 0 - 2 1 2 1 3 1 4 www.kdv- kiddies.nl
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www.kdv- kiddies.nl
O pwettenseweg 7 2   5 6 7 2  A J  N uenen   T 0 4 0 - 2 1 2 1 3 1 4

Verscentrum Nederland is voor de locatie 
in Helmond op zoek naar enthousiaste 
kandidaten die het leuk vinden om in 
een groeiend bedrijf te werken.

Op dit moment zijn wij op zoek naar:
 

CHAUFFEURS KLEIN RIJBEWIJS
CHAUFFEURS GROOT RIJBEWIJS

MAGAZIJN MEDEWERKERS

Kijk op onze website voor uitgebreide informatie
www.verscentrumnederland.nl/vacatures

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

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

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

Rond de Linde 

Dé krant van Nuenen
iedere donderdag 

digitaal op www.ronddelinde.nl 



• Duurzame gasloze woningen
• Ruime nieuwbouw met 4 of 5 slaapkamers
• Autoluw en kindvriendelijk
• Alle faciliteiten om de hoek 
• Locatie gelegen midden in het groen 
  met speelvoorzieningen

Echt duurzaam 
wonen in een 
groene buurt

Kijk voor meer info op 
vijfvanvorst.nl en schrijf je nu in!

Datum: 28 augustus

Tijd: 17.00 - 20.00 uur

Locatie: van Vorststraat 50
     Eindhoven

START VERKOOP

Een ontwikkeling van: Verkoop door:

Laanwoning Type B 
Woonoppervlak: 125 m2 

Laanwoning Type A 
Woonoppervlak: 111 m2

040 269 2530 088 545 4645

Rond de Linde iedere donderdag digitaal op
www.ronddelinde.nl 
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, 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.

© 2018 - “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: admin@ronddelinde.nl
Ook voor verspreiding van folders.  
www.ronddelinde.nl

Volg ons ook op:

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

346!
Pastor Hans Vossenaar gaf 15 augustus na de Mariaviering verschillende be-
tekenissen aan het getal 346 bij het afscheid van Marietje van Roosmale, 
Alice van de Ven, Giny Lenssen en Corrie Siteur.

Het gelegenheidskoor raakt met het 
vertrek van deze dames helaas 4 koor-
leden kwijt en zal de zangstemmen en 
de gezelligheid van de dames zeker 
missen maar het ook zo genoemde ‘en-
gelengetal’ 346 zal het dameskoor wel-
licht voorzien van nieuwe koorleden 
tot dan is het natuurlijk altijd mogelijk 
voor u om als Alt of Sopraan eens vrij-
blijvend met ons mee te zingen!

Deze dames zijn na zowat een mensen-
leven als zangeres, gestopt als koorlid 
van het ‘Gelegenheidskoor’; het rouw- 
en trouwkoor van onze parochie.

346! De leeftijden van de dames 
opgeteld!
Altijd met plezier tot op hoge leeftijd 
kunnen blijven zingen en uiteindelijk 
toch met pijn in het hart moeten stoppen.

V.l.n.r:  Corrie Siteur, Marietje van Roosmale, Alice van de Ven en Giny Lenssen

Thema-avond over herindeling 
met Ronald van Raak 
De SP organiseert op 7 september in de Jo van Dijkhof een thema-avond 
over de voorgenomen fusie. Toegang is gratis vanaf 19.30 uur.
Spreker is Ronald van Raak. Hij is één van de langst zittende Tweede Kamer 
leden en is de fusiespecialist van de SP Tweede Kamerfractie. 

leden is, maar dat hij openstaat voor al-
le geïnteresseerden.
Tip Jar verzorgt enkele keigave muzi-
kale intermezzo’s.
Als de Nuenense band Tip Jar speelt, 
kan je eenvoudig niet stil blijven zitten. 
Hun zelfgemaakte songs hebben een 
uitzonderlijk karakter. Kijk alvast eens 
op hun website: http://www.tipjar.nl/ 
en beluister daar enkele songs. 

 

Hij is betrokken geweest bij meer dan 
tweehonderd gemeenten die met een 
fusie te maken kregen. Hij weet dus als 
geen ander van de hoed en de rand in 
fusieland.
Aan hem kunnen op 7 september aller-
hande verhelderende en kritische vra-
gen voorgelegd worden. Maar natuur-
lijk wordt er ook gediscussieerd over 
nut en noodzaak van deze voorgeno-
men fusie. Het is belangrijk om te we-
ten dat deze avond niet alleen voor SP-

Reactie op stukje in de Nuenense krant 18-8-2018 over GUP54 (geen uitvaarthuis op hoek 
Parkstraat/Europalaan.

Met boosheid en verbazing, las ik, dat er een heus actiecomité GUP54 is gevormd om te 
voorkomen, dat het uitvaarthuis op de hoek van de Parkstraat wordt gevestigd.
Ik heb maar één vraag aan de leden van het actiecomité:
Stel, u komt in de droeve omstandigheid, afscheid te moeten nemen van uw kind, partner, 
ouder, familielid of goede vriend? 
Wilt u dit doen op een afgelegen industrieterrein en denkt u daarmee de tere kinderzieltjes 
te sparen of is dat niet de ware reden? 

Ik ben geneigd een actiecomité te beginnen WUP54: wel uitvaarthuis Parkstraat/Europalaan.

Trees Stege, Vincent van Goghplein 111, 5671 DV Nuenen 

In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst kunnen worden 
met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.
De redactie heeft allertijden het recht om de ingezonden brieven in te korten.

Ingezonden brieven

Jouw verborgen verleden   
in Bibliotheek Dommeldal
De Bibliotheek heeft in haar collectie een � inke hoeveelheid genealogie-
boeken. Ook op de Multitouch tafels is informatie van b.v. het RHC/e te vin-
den. Toch is het nog leuker om, samen met andere ervaringsdeskundigen, 
op zoek te gaan naar jouw eigen familiegeschiedenis, of naar de gegevens 
van b.v. een oud huis bij jou in de buurt. En dat kan óók in de Bibliotheek! Le-
den en niet-leden uit de wijde omgeving van Geldrop en Mierlo zijn harte-
lijk welkom.

In de Bibliotheek in Geldrop
Op zaterdag 15 september gaat het 
Stamboomcafé open in de Biblio-
theek in Geldrop (Heuvel 94). Van 
11.00-14.00 uur ben je welkom met 
vragen over jouw afkomst en familie-
gegevens. Medewerkers van De 
NGV, Nederlandse Genealogische 
Vereniging, afdeling Kempen- en 
Peelland, staan weer klaar om je te 
helpen bij de zoektocht naar jouw 
verborgen verleden. Ze wijzen je de 
weg naar verre familieleden, naar no-
tariële aktes en naar het kadaster. De 
toegang en het advies is gratis. Neem 
in de bieb vast een folder mee waarin 
de overige data staan van het Stam-
boomcafé.

In de Bibliotheek in Mierlo
Ook in de Bibliotheek in Mierlo (Dorps-
straat 113) kun je vanaf 15 september op 

zoek naar je verleden. Iedere 3e zaterdag 
van de maand is daar het Genealogieca-
fé in de Bibliotheek. De medewerkers 
van Heemkundekring Myerle zijn daar 
van 11.00 tot 13.00  uur ingelogd in heel 
veel bestanden, vol informatie over onze 
voorouders. Ook hier is natuurlijk de 
toegang en het advies gratis. 
Kom en ontdek jouw verborgen verle-
den in Bibliotheek Dommeldal!

‘Tussen Kunst en Curiosa’   
bij Archipel Dommelhoef 
Kunstobjecten en antieke (gebruiks)voorwerpen kunnen worden getaxeerd 
tijdens ‘Tussen Kunst en Curiosa’, een evenement dat dagbesteding Dom-
melhoef in samenwerking met kunsthandel Art Dumay heeft georgani-
seerd. Iedereen is op zondag 16 september van 13.00 uur tot 17.00 uur 
welkom bij Archipel Dommelhoef, Parklaan 97 te Eindhoven. 

Het lijstenatelier - Foederer - voorheen 
gevestigd in Helmond, is sinds 1937 
gespecialiseerd in bijzondere inlijstin-
gen. U kunt bij Art Dumay / Foederer 
terecht voor alle soorten kunst; de 
klassiekers, de modernen, restauraties 
en inlijstingen. 

Verrassingen en herinneringen 
Tijdens de diverse ‘Kunst & Curiosa 
Dagen’ die Art Dumay organiseert 
worden zij regelmatig verrast met 
mooie ontdekkingen, trouvailles zoals 
zij ze graag noemen. Art Dumay ver-
zorgt al jaren meerdere taxatiedagen 
op verschillende locaties gedurende 
het jaar. Gemiddeld worden er 20 bij-
eenkomsten per jaar georganiseerd. 
Ofwel op aanvraag en besloten voor 
bedrijven of stichtingen/verenigingen 
ofwel openbaar. Voor meer informatie 
www.artdumay.nl

Een middag die draait om kunst en ge-
zelligheid, voor bewoners van Archipel 
Dommelhoef, maar ook voor omwo-
nenden en andere geïnteresseerden. 
Via een groot scherm kan er worden 
gekeken naar de taxaties met uitleg. Er 
is muziek en een hapje en drankje kan 
worden gehaald in de Gasterij. 
Schilderijen, werken op papier, zilver, 
munten, juwelen en andere antieke 
(gebruiks)voorwerpen kunnen wor-
den getaxeerd voor € 2,-  per item, met 
een maximum van 6 items per per-
soon. De aanwezige taxateurs vertellen 
u wat de waarde is van uw voorwerp en 
wat de achtergronden en historie daar-
van zijn. De taxateurs zijn Paul Du-
may, eigenaar van Kunsthandel Art 
Dumay en Eric Rijnders, kunsthistori-
cus. De taxateur vertelt niet alleen de 
achtergrond van het voorwerp, maar 
ook de waarde. Deze waarde wordt 
mondeling afgegeven. Een schriftelijke 
taxatie voor boedelverdeling, schei-
ding of verzekering behoort ook tot de 
mogelijkheden die de kunsthandel kan 
bieden. 

Kunsthandel Art Dumay 
Kunsthandel Art Dumay is in Nuenen 
gevestigd, bestaat uit een kunsthandel 
voor klassieke kunst (19e en 20e eeuw) 
en een galerie voor moderne kunst. 
Tevens beschikt Art Dumay over een 
gespecialiseerd restauratie- en inlijsta-
telier (sinds 1937). De beide zaken zijn 
gevestigd aan Cockeveld 4 in Nuenen. 

Woongroep De Mijlpaal   
in Nuenen wacht in spanning af
In mei 2014 is via een burgerinitiatief een zoektocht gestart naar een locatie 
waarop een groep ouderen een aantal appartementen kan laten realiseren. 
Als dit plan gerealiseerd wordt, zullen de woningen duurzaam, energiezuinig 
en levensloopbestendig gebouwd worden en liggen ze in de buurt van winkels 
en andere voorzieningen. In het complex worden een aantal gemeenschappe-
lijke ruimtes en een gemeenschappelijke tuin gepland. Het geheel wordt ont-
wikkeld als CPO-project (CPO = Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). 
 

lege nog een extra motivatie om jullie 
locatie voor de gemeenteraadsverkie-
zingen vast te leggen”. Deze uitspraak 
wordt door hem in een overleg met 
ons op 11 december 2017 herhaald. 
We gaan dus aan de slag in de ver-
wachting dat we in 2019 kunnen gaan 
bouwen. Over belangstelling niet te 
klagen: er zijn op dit moment meer po-
tentiële kopers dan de geplande 25 wo-
ningen. Tot zover het goede nieuws.

Echter… Er moet voor de gemeente 
wel nog even een ruimtelijk-pro-
grammatische verkenning worden 
gemaakt voor het gebied waarin on-
der andere winkelcentrum Kern-
kwartier, sporthal De Hongerman en 
basisschool De Mijlpaal liggen. De 
gemeente schakelt daartoe twee ex-
terne bureaus in. Op 27 maart 2018 
vindt er in het kader van deze studie 
een rondwandeling plaats. Aangeko-
men bij locatie De Mijlpaal, geeft 
wethouder Jansen in bijzijn van vele 
getuigen heel duidelijk aan dat deze 
plek bestemd is voor de woongroep. 
In het intussen opgestelde rapport 
worden twee varianten genoemd. In 
variant 1 kunnen wij, conform de vele 
toezeggingen, terecht op locatie Bra-
bantring 1 (de huidige school). In va-
riant 2 komt de nieuwe sporthal op 
‘onze’ locatie en krijgen onze wonin-

In september 2014 wordt een eerste 
informatiebijeenkomst in Het Kwet-
ternest door 80 personen bezocht. De 
jaren erna is er over diverse locaties 
contact, vooral met de gemeente Nue-
nen. En telkens is er een reden waarom 
een kavel niet wordt toegewezen. In 
september 2016 denkt de initiatief-
groep een geschikte plek gevonden te 
hebben aan Brabantring 1. De daar ge-
vestigde basisschool De Mijlpaal gaat 
namelijk naar Nuenen-West verhui-
zen. In de zomer van 2017 geeft het ge-
meentebestuur de stellige indruk dat 
ook zij deze locatie als geschikt beoor-
deelt. Op 22 oktober 2017 worden on-
ze Mijlpaalplannen in Het Klooster te 
Nuenen aan ongeveer 150 belangstel-
lenden gepresenteerd. Wethouder Jan-
sen spreekt daar met waardering over 
het initiatief. Hij laat een dag later 
schriftelijk weten: “Gezien de grote be-
langstelling is het voor mij en het col-

gen een plaats op de huidige locatie 
van sporthal De Hongerman. 
Bij een keuze voor variant 2 worden 
wij geconfronteerd met een fikse ver-
traging, omdat gewacht moet worden 
tot De Hongerman gesloopt is. Deze 
zorg is niet ongegrond. Uit recente pu-
blicaties in de Nuenense weekbladen 
blijkt namelijk dat ‘Het Kwetternest 
nog zeker vijf jaar honk van PVGE 
Nuenen’ zal zijn. Ter informatie: het 
Kwetternest vormt met de Honger-
man en Scarabee één gebouwencom-
plex. In variant 2 zullen onze wonin-
gen niet eerder dan over zes of zeven 
jaar kunnen worden opgeleverd. Dat 
betekent dan dat een burgerinitiatief 
gestart in mei 2014 ondanks alle goede 
intenties, gewekte verwachtingen en 
toezeggingen pas 10 jaar later gereali-
seerd kan worden. 

Binnen onze groep belangstellenden is 
de gemiddelde leeftijd nu 70 jaar. Bij 
het nadenken over hun woonsituatie 
kijken zeventigjarigen wellicht wel 
twee of hooguit drie jaar vooruit, maar 
zes of zeven jaar is te lang. Nuenen is 
een sterk vergrijzende gemeente met 
een groot tekort aan levensloopbe-
stendige woningen. Onze inzet blijft 
nog steeds om binnen twee of hooguit 
drie jaar vanaf nu voor onze woon-
groep van ouderen in Nuenen een aan-
tal woningen plus gemeenschappelijke 
ruimten en tuin in de directe omge-
ving van winkels en andere voorzie-
ningen te realiseren. 
Het College van B&W is in september 
aan zet. En daarna de gemeenteraad. 
De woongroep hoopt op een gunstig 
besluit. 

Namens Woongroep De Mijlpaal, Jan 
Kempers, voorzitter. Flip Godefrooij, 
secretaris. 
www.woongroepdemijlpaal.nl 

Opmerking over  ingezonden brief d.d. 16 augustus 2018

In mijn artikel was het niet de bedoeling om mensen persoonlijk te kwetsen, als ik dit wel 
heb gedaan dan wil ik daar mijn excuses voor aanbieden.

C. Lindhout, Raessenshof 15
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PUZZELHOEKWeek 34

Horizontaal: 1 afgunstig 7 muziekterm 13 en volgende 14 brancard 16 per expresse 
17 eveneens 18 schaakterm 19 Turks bevelhebber 21 plaats in Duitsland 24 snack 26 besluit 
27 vogeleigenschap 29 woud 30 vreemde munt 31 landbouwwerktuig 33 bloeiwijze 34 maal 
35 deel van het lichaam 36 fraaie kleding 37 vruchtendrank 39 vent 41 spraakorgaan 
44 soort hert 45 gevangenis 46 vreemde munt 48 berg op Kreta 49 ouderwets 52 klaar 
54 bijbelse figuur 55 mannetjesbij 57 zot 58 in casu 60 medelijden 63 ter inzage 
6464 rampspoed 65rampspoed 65 fameus

Verticaal: Verticaal: 11 kledingstuk 2kledingstuk 2 als volgt 3 mondwater 4 uitbouw 5 rondhout 6 vruchtennat 
7 kloosteroverste 8kloosteroverste 8 bergplaats 9 schoeisel 10 dus 11 eerwaarde vader 12 schelpdier 
15 bitterheid 17bitterheid 17 antiek 20antiek 20 klankleer 22 een zekere 23 gril 24 heks 25 roem 28 elk 
29 commando 32 nonsens 34nonsens 34 Grieks eiland 37 grootspraak 38 domoor 39 etensbereider 
40 vogeleigenschap 42vogeleigenschap 42 plaats in Gelderland 43plaats in Gelderland 43 Europese hoofdstad 45 pakken 
47 schoonmaakgerei 50 honingbij 51honingbij 51 aanslibbing 53 plaats in Amerika 55 rivier in Schotland 
56 zeehond 59 inhoudsmaat 61inhoudsmaat 61 de dato 62de dato 62 persoonlijk voornaamwoord 63 tot en met

D R E N S U I L A S T M A
R E R O S E E G A O
A A R D S A B E L L E E R
A M I E N S R F L O R E T
I S E R E D A G O N E R A

T M E A N N U N B
A E S T R Y D P E R K I K

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

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

Oplossingen wk 33
S R E V I D U O H N I K N A T

L E E P I D E M I S C H A O S

G G A E I N E G E I L V T I U

A A V R E D E S T I C H T E R

S J R V V V H A Z E L N O O T

L E O E A U N B E P P E T S O

E T L N S E R D A R D N E C C

V R A L H R T I W I E E S G H

E F V A E E U S G M B A E N T

R D I U N B I P L E C H T I G

A U R W E O I L D R H Y E N A

N A U A G O R L E S L O K E T

T N I S A G I T A N O O R K S

I A R E E W S R A A J A N E A

E A R M N C C H A P L I N R P

LANDEIGENAARLANDEIGENAAR

Woordzoeker
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in 
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep 
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

ARCHIPEL
BACON
CADZAND
CANCAN
CANYON
CONSERVATORIUM
CORNER
CYSTE
DAPPER
EIGEN
FEODAAL
GAMBA
GILDE
GOEDERTIEREN
GRAANGRAAN
GUPPIEGUPPIE
HANSOPHANSOP
HEIDEHEIDE
KELDERRUIMTEKELDERRUIMTE
KOALAKOALA
LISTIGLISTIG
MEDIA
MELASSEMELASSE
NAZAAT
OCCULT
ONVERMOEIBAARONVERMOEIBAAR
OPVATTING
OUBLIE
OUDERCOMMISSIEOUDERCOMMISSIE
PAUZEPROGRAMMAPAUZEPROGRAMMA
PHLOX
PIKANT
PRUIK
PUNKBAND
TAART
TATOEAGE
TIBET
TREDE
VESUVIUS
VIOLET
WONDER
ZUURBES

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

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- 
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Brandweerfestijn De Kievit 
weer druk bezocht
Door Caroline van Nes

Het was zaterdag weer een drukte van belang op het jaarlijkse brandweer-
festijn in De Kievit. Ondanks dat het niet zo warm was als de afgelopen we-
ken, waren er genoeg kinderen in het water te vinden. De rijen om zelf even 
te mogen spuiten samen met een echte brandweerman waren lang.

“Helaas geen schuimfestijn dit jaar, 
maar voor volgend jaar gaan we zeker 
proberen om dit weer te regelen”, aldus 
een woordvoerder van de brandweer. 

Om kwart voor vijf was het mooi ge-
weest, de slangen werden  ingerold en 
de twee wagens vertrokken weer, met 
loeiende sirenes.

Vakantiepark Gerwen
Op 8, 9 en 10 augustus hebben kinderen hun eigen vakantiepark gebouwd in 
Gerwen! Door 125 kinderen en meer dan 125 vrijwilligers is er drie dagen volop 
gebouwd aan het aftimmeren en schilderen van hun eigen vakantiewoning.

het bekende vakantieliedje: ‘ochtend-
gymnastiek’. Bij alle groepstenten ston-
den houten huisjes die omgetoverd 
moesten worden tot echte vakantie-
huisjes. Er werd van alles gemaakt: een 
midgetgolfhuisje, een Beachclub en een 
eigen creatie van tatoeagesalon/nagel-
studio/kunstwerkjes. Er werd flink ge-
schilderd en getimmerd.
In de middag waren er (water)spellen 
en natuurlijk ging het ook hier om het 
scoren van punten. Zoals het op een 
echt vakantiepark gaat, ontvingen de 
winnende teams wc-rollen, die dienst 
deden als punten. Er was een water-
voetbalspel, luchtkussen-kantelspel, 
bevroren T-shirts aantrekken, estafet-
te, hindernisbaan en een draaiende pa-
rasol met emmers eraan die vol met 
water geschoten moesten worden met 
behulp van waterpistolen.

Donderdag 9 augustus begint de dag al 
vroeg aan D’n Huikert met allerlei 
workshops. Lekkere smoothies en ijs 
maken, een cool vette sleutelhanger 
maken van leer, je eigen slinger versie-
ren en de te gek gave workshop graffiti 
spuiten. De weergoden waren ons niet 
zo goed gezind en moest van alles ge-
daan worden om de workshop graffiti 
spuiten goed te laten verlopen. Maar 
met alle hulp van de vrijwilligers is er 
snel een oplossing gevonden, waar-
door de kinderen de workshop graffiti 
gewoon konden doen. Iedereen heeft 
heel hard gewerkt om er mooie crea-
ties van te maken. Na een welverdien-
de lunch zijn de groepen naar de bos-
sen gegaan om allerlei spelletjes te 
gaan doen. Maar helaas, het onweer 
brak los en nadat de kinderen en vrij-
willigers geschuild hebben, kwamen 
de kinderen weer terug naar D’n Hui-
kert.
Bij terugkomst op het terrein aan D’n 
Huikert waren de kinderen wat koud 
van de regen, maar met een flinke beat 
uit de boxen dansten de kinderen zich 
lekker warm. De regen had wat roet in 
het programma gegooid, maar dat kon 
de spelletjescommissie niet deren. Het 
programma van de vrijdag is naar de 

Op woensdag 8 augustus kwamen de 
kinderen en de groepsleiders aan op het 
terrein van de Kindervakantieweek. Bij 
de receptie checkten de kinderen in en 
ontvingen ze een sleutel met een huis-
nummer erop. Tijdens het wachten 
werden de kinderen geanimeerd door 
de vakantieparkmascotte Gerwi. Het 
animatieteam warmde iedereen op met 

donderdag gehaald. Levend bingo is er 
gespeeld: elk cijfer staat voor een voor-
werp wat te maken heeft met vakantie-
vieren en de kinderen renden over het 
terrein op zoek naar een bh, een pas-
poort, wandelschoen, tandenborstel 
etc. Om 16.00 uur scheen de zon en 
stond er nog een aangename verras-
sing te wachten voor de kinderen, na-
melijk een colorrun! Met opzwepende 
muziek je laten ondergooien door ver-
schillende kleuren poeder. Wat wil je 
nog meer als kind.

Vrijdagmiddag zijn de kinderen naar 
de bossen gegaan voor de bosspellen. 
Er waren tal van spellen: sjoelen met 
snoep, levend Angry Birds etc. Terug 
op het terrein werd er nog hevig ge-
timmerd, geschilderd en geknutseld 
voordat het publiek het vakantiepark 
kon komen bewonderen. Om 19.00 
uur konden opa’s en oma’s, tantes, 
ooms en vrienden het Vakantiepark 
Gerwen komen bewonderen. Ook het 
publiek werd opgewacht door de va-
kantieparkmascotte Gerwi, de beveili-
gers en de hoveniers met hun groene 
vingers.  

Wij kijken als bestuur van de Kinder-
vakantieweek Gerwen terug op een 
fantastische Kindervakantieweek! Wij 
willen alle kinderen en vrijwilligers be-
danken voor hun bijdrage. Het was 
echt super. Zonder jullie hulp en inzet 
was dit niet mogelijk geweest.

Na de Kindervakantieweek zijn er nog 
allerlei spullen gevonden die zijn ach-
ter gebleven in Vakantiepark Gerwen. 
Deze gevonden voorwerpen zijn tot 27 
augustus op te halen bij Erna Bastiaan-
sen, op de Heilig Kruisgildelaan 10.

Art Night     
bij Art Dumay
Op woensdagavond 12 september is het dan zover: 
de eerste Art Night van Art Dumay! Tijdens deze 
avonden nodigen zij gastsprekers uit het podium te 
betreden, te inspireren en soms zelfs te discussiëren. 
Niet over een bepaalde stroming of een al bejubelde 
kunstenaar, maar over actuele onderwerpen die 
soms ook een beetje schuren. Kunstenaars, curato-
ren, journalisten en andere professionals in de kunst, 
ze komen allemaal aan het woord. 

Op 12 september is het thema: de online kunstwereld. 
Twee jaar geleden maakten Art Dumay namelijk de 
overstap van een traditionele galerie naar een online be-
drijf, want zo vinden Paul en Melanie Dumay: De toe-
komst van het kunst kopen is online! Hierin zijn zij pio-
niers, maar niet de enige, want de online kunstwereld 
leeft! Althans volgens de sprekers. Jasper van Es (curator 
van onder andere #VIRALVANDALS), Pablo Lücker 
(kunstenaar en heeft onder andere samenwerkingen met 
Porsche, Hugo Boss en Adidas) en Alyssa Mahler van 
Voordekunst (crowdfunding platform voor kunst en cul-
tuur) vertellen hun verhaal. 

 Art Night bij Art Dumay. Woensdag 12 september. Coc-
keveld 4 te Nuenen. Aanvang om 19.45 en tickets zijn te 
koop via www.artdumay.nl

Art Night     
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Jaarlijkse boekenmarkt

Spotgoedkope boeken uitzoeken 
op de Weverkeshof
Dorpsboerderij De Weverkeshof organiseert de gezellige grote boeken-
markt. Ruim van omvang en gedurende twee dagen: zaterdag 25 augustus 
en zondag 26 augustus vanaf 10.00 uur in de ochtend tot 17.00 uur in de 
middag. Voor u liggen 11.000 geweldige boeken klaar.

Als literair extraatje dit jaar: Het duo 
Losse Tongen brengt zondagmiddag 
een muzikale vertelling naar een ver-
haal van Toon Tellegen. (14.00 uur en 
15.00 uur)

Zoals altijd is de toegang gratis.
Weverkeshof. Jhr. Hugo van Berckel-
laan 5 in Nuenen (achter het gemeen-
tehuis). Telefoon: 040-2838772.
www.weverkeshof.nl

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 staan er vele 
mooie kinder- en jeugdboeken.
Prijs voor alle boeken: € 3,- per stuk en 
4 voor € 10,-. Op de bovenverdieping 
staan de duurdere boeken en de boe-
ken uit het internetaanbod.

Alle boeken zijn voor het goede doel 
geschonken door de inwoners van 
Nuenen. U kunt het hele jaar door uw 
oude boeken bij ons kwijt.
Mensen die onze jaarlijkse boeken-
markt wel eens bezocht hebben, weten 
welke hoge kwaliteit aangeboden 
wordt. Ook op zondag worden de ta-
fels met honderden nieuwe titels aan-
gevuld.

Thea van Nuenen uit Nuenen 
viert 50-jarig jubileum    
bij Albert Heijn
Op vijftien jarige leeftijd ging Thea werken bij de Etos aan de Tongelresestraat 
in Eindhoven. In 1972 verhuisde ze naar Nuenen, waar ze bij de Albert Heijn in 
de Parkstraat ging werken. Nu, 45 jaar later werkt ze daar nog steeds en viert 
haar jubileum. 

Oververhitting
Het is - zeker na deze bijzonder warme en zonnige zomervakantie - niet gek om 
nog eens stil te staan bij het begrip ‘oververhitting’. Plotseling kunnen we ons 
daar wat meer bij voorstellen in dit vanouds koude kikkerlandje. Ook bij het 
begrip ‘opdroging’ hebben we plotseling een beeld. 

Het zijn woorden die nogal eens genoemd worden als het gaat over de toe-
stand van onze woningmarkt. De meest recente cijfers - van het Kadaster over 
de maand juli - laten echter zien dat er weliswaar minder woningen zijn ver-
kocht dan een jaar eerder, maar dat het aantal verkopen toch op een hoog ni-
veau blijft. Het waren er bijna 20.000. Alleen in de jaren 2017, 2016, 2002, 1999 
en 1998 werden er meer woningen verkocht in de maand juli, traditioneel niet 
een van de sterkste maanden. De vermindering t.o.v. het voorgaande jaar was 
het sterkst in de Randstad, waar de verschijnselen van (o)ververhitting - klein 
aanbod, sterk stijgende prijzen - zich meestal het sterkste voordoen. 

Het CPB becijferde onlangs dat de huizenprijzen weliswaar flink stijgen, maar 
dat de reële prijzen nog ruim 13% onder de vorige piekperiode op de woning-
markt (2008) liggen. De onderzoekers komen tot de conclusie dat we in een 
tijdperk van ‘niet-problematische oververhitting’ leven. Er is verkrapping van de 
markt en er is sprake van sterk stijgende prijzen, omdat er onvoldoende even-
wicht is tussen vraag en aanbod op korte termijn. Het risico op een echte ‘bub-

bel’ - waarin de huizenprijzen veel hoger zijn dan de onderlig-
gende fundamentele waarde - is nog niet zo groot, aldus 

het CPB. De lage rente speelt daarin een rol, evenals het 
feit dat er - als uitvloeisel van de voorgaande crisis - te 
weinig nieuwbouw gereed is gekomen. Daar is nog 
een achterstand in te lopen!

Vertrouwen in de woningmarkt is dus nog steeds op zijn 
plaats, maar de nieuwbouwopdracht blijft onvermin-

derd groot. We weten - dankzij deze hete vakantie - dat te 
hoge temperaturen kunnen leiden tot volledige inactiviteit. 

En dat een opgedroogde waterstroom geen enkele bewe-
ging laat zien. Laten we hopen dat overheden en bou-

wers het hoofd koel hebben gehouden en er na deze 
vakantie weer keihard tegenaan gaan.

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

Woningmarkt in beweging

Het is - zeker na deze bijzonder warme en zonnige zomervakantie - niet gek om 

Woningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Fris en fruitig het 
nieuwe schooljaar in 
op De Crijnsschool
Maandag 20 augustus begon de 
eerste lesdag van het nieuwe school-
jaar op De Crijnsschool aan de Hei-
kampen met een ludiek tintje. Er 
was ko�  e voor de ouders en een 
lekker stuk appel of meloen voor ie-
dereen die zin had.
De juffen en meesters liepen rond met 
gekke naamkaartjes met ‘fruitige grap-
jes’ erop en met plantenspuiten om ie-
dereen even lekker op te frissen.
Meneer Thijs, de directeur, stelde 2 
nieuwe medewerkers voor en heette 
iedereen van harte welkom. Alle klas-
sen zitten weer gezellig op één locatie, 
nog een beetje krap, maar daar wordt 
aan gewerkt. 
Hierna gingen alle toffe peren, niet-
oude-besjes, juffen met kersenrode 
monden etc. etc. met hun groepen 
naar binnen voor kennismakingsspel-
letjes maar zeker ook  om weer veel, 
veelzijdig en met veel plezier te leren. 
De ouders konden nog even gezellig 
kletsen op het plein.
De sfeer zat er goed in! 

Over 45 jaar bij Albert Heijn kan Thea 
hele verhalen vertellen. De verande-
ringen zoals: kleding, werktijden, as-
sortimenten etc. Maar het leukst vindt 
ze toch de klanten. Je kunt het ook zien 
als je in de Albert Heijn naar de kassa’s 
kijkt. Bij Thea staat haar rij van vaste 
klanten en bij de andere kassa’s nie-
mand. Dat wil toch wel iets zeggen!

Op 21 augustus vanaf 10.30 uur was de 
receptie bij Albert Heijn, zodat familie, 
klanten en collega’s de gelegenheid 
hadden om Thea met haar jubileum te 
feliciteren. Het was een gezellige druk-
te, met een kopje koffie en iets lekkers 
en Thea als stralend middelpunt van 
de belangstelling. Wat stond ze te ge-
nieten! 

Touwtrekken over Water  
weer erg gezellig
DOEN! KPJ Nederwetten organiseerde op zondag 19 augustus 2018 touw-
trekken over water. Een heerlijk zonnetje verwelkomde alle deelnemers en 
toeschouwers.

Het allerleukste was misschien nog 
wel de plons in het water na afloop van 
de laatste wedstrijd. Het was een fijne 
duik in het water bij dit heerlijke weer. 
Het was geen straf om te verliezen! 
Hierbij willen we iedereen hartelijk be-
danken voor zijn of haar bijdrage. Het 
was een erg gezellige dag! We zien jul-
lie graag terug tijdens de viering van 
ons 90 jarig bestaan op 14,15 en16 juni 
2019 en op 18 augustus 2019 voor een 
nieuwe editie van Touwtrekken over 
Water.

Uitslag:
Jeugd:
1.FC Kweetookniemeer
2 Firegirls
3.Sterk & Stoer Oranje
4.Sterk & Stoer Blauw
5.Sterk & Stoer Groen
6. Sterk & Stoer Wit

Dames:
1.Jungle Aapjes

 Heren: 
1.C.V. Bij elkaar geraapt Zooitje (3de 
keer op rij winnaar)
2.O.N.S. Vd Berk
3.Elakiatidko’sn
4.Da trekken wai wel
5.T.V. de Stam

Dit jaar waren de jeugdteams weer 
goed vertegenwoordigd. Vol enthou-
siasme betraden zij het touwtrekter-
rein. De teams waren niet allemaal 
even sterk en dus werden de kleinsten 
af en toe een klein beetje geholpen. De 
laatste plaats van de jeugd was voor 
Sterk & Stoer Wit. Zij waren echter su-
per trots dat zij van de nummer 1 van 
de jeugd hadden gewonnen. Super 
knap! De afgelopen 2 jaren wonnen de 
Firegirls, maar dit jaar ging de eerste 
prijs, na een superspannende finale, 
naar de jongens FC Kweetookniemeer. 

Bij de dames ging de beker naar de 
Jungle Aapjes. Helaas waren er dit jaar 
niet meer dames teams. De Jungle 
Aapjes hadden hun kracht gemeten 
met de herenteams. We hebben wel 
gehoord dat de eerste plannen voor 
een nieuw damesteam al gesmeed zijn. 
Dus Jungle Aapjes, wees voorbereid!

Bij de heren waren de teams erg aan el-
kaar gewaagd. Je zag verschillende 
teams binnen en buiten het veld gezel-
lig samen optrekken. De nieuwkomers 
van T.V. de Stam moesten nog even 
wennen aan het touwtrekken, maar 
hun techniek werd steeds beter! Zij 
gingen er welverdiend met de aanmoe-
digingsprijs vandoor. In een spannen-
de finale verloor het team van O.N.S. 
Van de Berk van C.V. Bij elkaar geraapt 
zooitje. Zij sleepten hiermee voor de 
3de keer de, ondertussen wat gehaven-
de, wisselbeker in ontvangst. 

Foto Peter Coppens

Projectkoor   
Vox Humana  
nodigt weer zangers 
en zangeressen uit
Op woensdagavond 3 oktober starten 
de repetities weer van het Regionaal 
Projectkoor Vox Humana o.l.v. Frans 
van Houten. Het wordt het elfde koor-
project dat 6 maanden duurt: van okto-
ber 2018 t/m maart 2019. Op het con-
certprogramma staan klassieke koor-
werken van Bach, Durante, Haydn, 
Mozart, Schubert, Franck, Mendels-
sohn, Elgar, Vaughan Williams, Saint-
Saëns, Rodgers, Bernstein en Gershwin. 
Het koor nodigt nieuwe zangers en 
zangeressen uit om deze vocale uitda-
ging aan te gaan. De inschrijving van 
nieuwe (aspirant)-leden is inmiddels 
gestart. Het koor betrekt haar leden uit 
de regio’s Zuidoost Brabant en Noord- 
en Midden Limburg. ‘Vox Humana’ 
(‘De menselijke stem’) zingt met in-
strumentale begeleiding van de vaste 
pianist Evert Mostert en een symfo-
nisch ensemble van strijkers en bla-
zers. Het elfde koorproject eindigt in 
maart 2019 met drie concerten in Hel-
mond en Deurne.

Uitgebreide informatie: www.project-
koorvoxhumana.nl Aanmelden tot 29 
september via: info@projectkoorvox-
humana.nl of 0493-314162.
 

Zo.. klaar is Kees,
en daarmee telt de familie van der Wijst vier generaties.
Op vrijdag 10 augustus is Kees van der Wijst geboren. Op de foto pose-
ren trotse overgroot  opa Frans van der Wijst, opa Bart van der Wijst en 
natuurlijk papa Frans van der Wijst met zoon Kees van der Wijst.



LINDEBLAADJES

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

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 

LOODGIETERSBEDRIJF JASPERS 
Werkzaamheden: centrale 
verwarming, airco, water, 
gas & sanitair, badkamer 
compleet, zink- en koper-
werk, bitumen dakbedekking. 
www.jaspersinstallaties.nl 
Tel. 06-51497161.

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.

FEESTJE?  HUUR: 
Statafel € 4,-; Barkruk € 1,25; 
Karaoke € 25,-; Abraham/
Sarah € 35,-; Muziekinstallatie 
€ 30,-; Partytent vanaf € 20,-; 
Verwarming, Drankkoelers, 
tafels en stoelen etc. Bezorgen 
mogelijk. Mulders Verhuur, 
Bruhezerweg 49, Helmond, 
0492-510855 of 06-27175412. 
www.ikgeefeenfeestje.nl

ERVAREN ARTS verricht 
rijbewijskeuring bij u 
thuis! Tel. 040-2844993.

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, 
email: informatie@ivits.nl 
www.ivits.nl

A A N B I E D I N G E N*

MATRASSEN
BEDBODEMS
LEDIKANTEN
BOXSPRINGS 
SLAAPKAMERS

EXCLUSIEF:  
GARDEROBEKASTEN EN INLOOPKASTEN 

Silverline matras 
als beste getest

N I E U W  bij Profita:
COUTURE VOOR UW SLAAPKAMER

ONAFHANKELIJK SLAAPADVIES  
VOOR DE BESTE NACHTRUSTB E D D E N S P E C I A A L Z A A K

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

uw WONINGINRICHTERAIRCO

Gehele Auping assortiment:
15% korting

Norma Accent matras: 
van € 699,-- voor € 525,--

Pullman zomerkorting: 
Tot € 500,-- korting
op een boxspringcombinatie

Pullman express matras: 
van € 599,-- voor € 449,--

Tempur gehele assortiment: 
2e artikel 50% korting

“als beste 
getest”

LEER GITAAR SPELEN BIJ 
GITAARSCHOOL NUENEN

- Muziek maken en spelen 
wat je leuk vind staat voorop!

- Instrumentbeheersing
- zoveel mogelijk spelplezier

- Ontwikkeling voor kind tot volwassene
- Algemene muzikale vorming

- Nog enkele plaatsen beschikbaar 

Kijk voor meer info en een gratis proefl es 
op www.gitaarschoolnuenen.nl, of mail 
naar info@gitaarschoolnuenen.nl of bel 

voor een afspraak 06-52685862.

CARAVAN (vouwwagen, 
boot) stalling in Gerwen.  Nog 
enkele plaatsen vrij. Maximale 
lengte 5,80 m inclusief dissel. 
Tel. 040-2834498.

GEVRAAGD: Wij zoeken 
met ingang van 1 november 
voor langere tijd een hulp in 
de huishouding voor twee 
ochtenden in de week. Als je 
geïnteresseerd bent, reageer 
even naar: Frank en Margot 
van Niele, Spechtlaan 11, 
5737 PL Lieshout. Tel. 0499-
421052 of 06-53936965. 
fvanniele@outlook.com

PEDICURE: ALTA GRACE 
(Ook voor diabetes en reu-
ma) Lekker makkelijk ik kom 
aan huis! Cadeaubonnen te 
verkrijgen. Tel: 06-50571183.

TE KOOP: Spaanplaten, 
12mm, afm. 65,5 x 97 cm. Af-
halen € 1,00 per stuk. ± 250 
stuks. Tel. 06-51 37 32 72.

GRATIS AF TE HALEN: 
Pallets, Tel. 040-2831200.

ZONDAG 2 SEPTEMBER 
SPIRITUELE BEURS van 
11.00-17.00 uur, 4 lezingen + 
verkoop Speeltuin Geenhoven, 
Hoppenbrouwers 15, Valkens-
waard. Entree € 5,- kortingbon 
www.stichting-deva.nl

ICT-ER MET DE VUT 
heeft tijd over voor al uw 
computer-, netwerk-, TV-, 
zonnepanelenmonitoring- 
en audio-installaties en/of in-
stellingen. Nuenen, tel. 040-
2952567 / 06-23854915.

HONDENUITLAAT-
SERVICE ‘de Snuffelende 
Snuit’ Al 21 jaar! Uw hond 
wordt uitgelaten op 11/4 ha. 
professioneel omheind en 
volledig afgesloten terrein. 
Ook hondenpension. Tel. 
06-12508487.

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

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

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

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

TE KOOP GEVRAAGD: 
Fietsen en snorfietsen/
opknapfietsen. Tel. 06-
46 83 01 17.

GEVRAAGD: Hulp in de 
huishouding voor 3 uur per 
week. Tel: 06-53392695.

TE KOOP: 
RIANTE BOUWKAVEL 2055 M2
Bouw uw droomhuis in een rustieke omgeving! 
Aan rand van bos in Lieshout (plan Molenheide) 
Tel: 06-14 81 29 16  |  funda.nl/40449319

Vacature 
Preventieassistent(e) 

16-24 uur

Wie zijn wij?
Tandartsenpraktijk Lieshout is gevestigd in het Noord-Brabantse Lieshout, 
een echte gemoedelijke dorpspraktijk. Lieshout ligt onder de rook van 
Helmond-Eindhoven en 30 autominuten van ’s-Hertogenbosch vandaan. Ons 
jonge, enthousiaste team bestaat uit 4  tandartsen, een mondhygiëniste, een 
praktijkmanager en diverse assistentes. We hebben een fi jne, open werksfeer.

Wie zoeken wij?
We zijn per direct op zoek naar een preventieassist(e) voor 16-24 uur per week.

Functie eisen:
• In bezit van erkend diploma
• Goede beheersing van de Nederlandse taal
• Goede communicatieve vaardigheden
• Representatieve verschijning
• Werkervaring in een vergelijkbare functie is een pré

Wat bieden wij?
Wij bieden je een leuke, afwisselende, parttime baan aan voor twee of drie 
werkdagen. Ben jij de nieuwe collega die wij zoeken, die zin heeft in een 
échte uitdaging?
Wij zien nu al uit naar jouw motivering en cv die je opstuurt naar Carolijn Cramer, 
praktijkmanager@tandartslieshout.nl

Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl
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 Prinses Beatrix spierfonds 
zoekt nog collectanten
In Nuenen is van 9 tot en met 15 september de jaarlijkse collecteweek voor 
het Prinses Beatrix Spierfonds. Het fonds zoekt hiervoor extra collectanten 
in Nuenen, Gerwen en Nederwetten. 

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

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

Zonder collectanten stopt de beweging. 
Beweegt u mee tegen spierziekten? 
Help ons en meld u aan bij: 
Ria van de Leur, tel. 2838283, riavande-
leur@gmail.com

In deze week zetten vrijwilligers door 
heel Nederland zich in voor de strijd 
tegen spierziekten. Het Prinses Beatrix 
Spierfonds krijgt geen overheidssteun 
en is volledig afhankelijk van de inzet 
van vrijwilligers. Samen maken we we-
tenschappelijk onderzoek naar spier-
ziekten mogelijk dat van levensbelang 
is voor de 200.000 mensen met een 
spierziekte in Nederland. Helaas is er 
voor veel spierziekten nog geen be-
handeling. De meeste spierziekten zijn 
progressief en een groot deel van de 
mensen komt in een rolstoel terecht. 
Zelfs al op hele jonge leeftijd. 

Twee uur per jaar
Collecteren kost maar twee uur per 
jaar en je kunt het helemaal op je eigen 
manier doen. Samen met een vrien-

Kom je ook zingen 
bij het kinderkoor?
Het Nuenense Kinderkoor begint dit 
jaar op maandag 27 augustus weer aan 
een nieuw jaar met oude en nieuwe 
liedjes.
Lijkt het je leuk? Kom dan gerust eens 
kijken, luisteren en meezingen.
Het koor bestaat uit kinderen tussen 
de 6 en 12 jaar. 
Om te zingen bij ons koor zijn geen 
kosten verbonden. Het enige wat we 
van je verwachten is dat je zoveel mo-
gelijk aanwezig bent bij repetities en 
uitvoeringen. En vooral dat je komt 
zingen met goede zin! 
We repeteren op maandag in de Cle-
menskerk van 18.30 tot 19.15 uur. We 
zingen ongeveer 1x per maand in de 
Gezinsviering op zaterdagavond in de 
Clemenskerk en daarnaast ook nog 1x 
per jaar in de kapel van het Eckartdal.
Als je meer informatie wilt, kun je bel-
len of mailen naar Christel de Brou-
wer, tel 06-25360286 en musical.ster@
hotmail.com.
Dit mag ook om je aan te melden.

KWF    
zoekt collectanten!
2 september start de jaarlijkse collec-
teweek van het KWF. 
Ons doel: minder kanker, meer gene-
zing en een betere kwaliteit van leven 
voor kankerpatiënten. Sta daarom 
vandaag nog op en help mee in de 
strijd tegen kanker. Hoe meer collec-
tanten hoe groter de opbrengst na-
mens gemeente Nuenen. 
Meldt u vandaag nog aan als collectant 
bij Marian Dielissen 06-20420312. 

Twee ondernemende studenten 
maken bijles � exibel en toegankelijk 
Twee Nuenense studenten � scale economie aan Tilburg University, Boyke 
van Haendel en Stef Hagen, zijn gestart met Studeer met elkaar. Het idee is 
simpel, bijles in de regio Eindhoven � exibel en toegankelijk maken. Zij wil-
len hun ervaring als bijlesgever inzetten om een goede match te maken tus-
sen bijlesgever en scholier. De website www.studeermetelkaar.nl is sinds 1 
augustus online.

De bijlessen worden in de meeste ge-
vallen gegeven door studenten met re-
levante studie- en/of werkervaring, 
maar de bijles kan ook verzorgd wor-
den door volwassen die over de beno-
digde kennis beschikken en daarnaast 
affiniteit hebben met het onderwijs, 
bijvoorbeeld gepensioneerde docen-
ten die nog enkele uren per week bijles 
willen geven. Bijlesgevers houden er 
bij Studeer met elkaar een mooie ver-
dienste op na en daarnaast is het heel 
goed voor de persoonlijke ontwikke-
ling.

Scholieren én bijlesgevers kunnen zich 
aanmelden via:
www.studeermetelkaar.nl

De naam ‘Studeer met elkaar’ komt  
voort uit de gedachte dat bijlesgevers 
de scholieren helpen in de vorm van 
bijles. Aangezien bijles over het alge-
meen een dure aangelegenheid is, 
wordt de bijles via Studeer met elkaar 
op verschillende manieren aangebo-
den tegen een vaste aantrekkelijke 
prijs. Zo wordt er individuele bijles 
aangeboden, maar ook bijles in groep-
jes om de kosten per leerling te laten 
dalen of door middel van een strippen-
kaart die in gezinsverband gedeeld kan 
worden. Door de ruime keuze aan mo-
gelijkheden is het de bedoeling dat bij-
les voor iedereen flexibel en toeganke-
lijk wordt, oftewel bijles wanneer het 
nodig is tegen een betaalbare prijs.

Boyke van Haendel

Stef Hagen

Voor inwoners van Nuenen c.a. 

Informatiebijeenkomst 
Eenzaamheid, nader beschouwd 
Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Iedereen kan 
met eenzaamheid te maken krijgen. Bij zichzelf of bij een ander. Wat is een-
zaamheid, hoe ontstaat het, wat kun je er aan doen? Op deze en veel meer 
vragen rond het thema eenzaamheid gaan we in op de bijeenkomst Een-
zaamheid, nader beschouwd. 

Zelfhulpgroep 
‘Begaan met 
hoogbegaafdheid’
Op vrijdag 7 september start een zelf-
hulpgroep voor ouders van kinderen 
met (vermoedelijke) hoogbegaafdheid. 
De groep komt iedere eerste vrijdag-
ochtend van de maand in Best bij el-
kaar.

Ben jij zelf ouder van een (vermoede-
lijk) hoogbegaafd kind en zou je het 
fijn vinden om deze ervaring te delen 
met andere ouders en hierdoor (h)er-
kenning te ervaren? Dan kun je je aan-
melden om deel te nemen aan deze 
groep. Deelname is gratis. De groep 
wordt begeleid door een moeder van 
twee hoogbegaafde kinderen.

Voor meer informatie of aanmelden 
kunt u contact opnemen met Stichting 
Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant. 
Tel: 040-2118328 of eindhoven@zelf-
hulpnetwerk.nl.
 

Bijeenkomst NAH Young
Maandag 3 september houdt NAH Young een bijeenkomst in Wijkhuis de Fon-
kel in Helmond. NAH Young is opgezet voor en door jongeren met NAH en is 
bedoeld om gezellig met elkaar te kletsen en ervaringen uit te wisselen. 

Korte online vragenlijst helpt ondernemers bij het vinden van de 
juiste hulp

MKBDoorgaan.nl breidt dienstverlening 
uit met nieuwe website 
MKBDoorgaan.nl biedt haar dienstverlening nu ook online aan. Daarvoor is 
een nieuwe website ontwikkeld die sinds 13 augustus live is. Ondernemers 
met een hulpvraag vullen een korte vragenlijst in en zien direct welke partij-
en kunnen helpen. Inmiddels zijn al meer dan 150 partijen gespecialiseerd in 
� nanciering, bedrijfsadvies of coaching aangesloten bij de not-for-pro� t 
stichting. Ondernemers kunnen ook nog steeds contact opnemen met MKB-
Doorgaan.nl voor een gratis informerend gesprek. 

tiatiefnemers Jacqueline Zuidweg en 
Jannie van de Berg nog meer onderne-
mers te kunnen helpen. 

Hoe werkt het?
Ondernemers met een hulpvraag vul-
len de korte vragenlijst (max. 5 vragen) 
in op www.mkbdoorgaan.nl en zien 
vervolgens welke partijen kunnen hel-
pen. Via de website kan de onderne-
mer direct contact opnemen met een 
geschikte partij. Ondernemers kunnen 
zich ook aanmelden voor een gratis in-
formerend gesprek met MKBDoor-
gaan.nl en indien nodig een quickscan. 
Dankzij steun van Instituut Gak, pro-
vincies en gemeenten kan MKBDoor-
gaan.nl ondernemers en ZZP’ers onaf-
hankelijk en kosteloos ondersteunen.
Meer info: www.mkbdoorgaan.nl

De aanvulling online, naast offline is 
een bewuste keuze die de dienstverle-
ning laagdrempeliger maakt voor on-
dernemers. Het is voor een ondernemer 
al moeilijk genoeg om hulp te zoeken en 
daar wil MKBDoorgaan.nl ze een hand-
je bij helpen. Want hoe kom je als on-
dernemer aan werkkapitaal? Hoe bereik 
je meer klanten? Hoe zorg je dat je je 
werknemers aan het werk houdt? Hoe 
kun je je bedrijf laten groeien? Of het 
nou goed of minder goed gaat met een 
onderneming, elke ondernemer loopt 
wel eens met dit soort vraagstukken 
rond. MKBDoorgaan.nl vormt hiermee 
het platform voor ondernemers die (fi-
nanciële) hulp kunnen gebruiken.
Sinds de start van MKBDoorgaan.nl in 
2014 zijn al 963 ondernemers gehol-
pen. Met de nieuwe website hopen ini-

Screenshot nieuwe website MKBDoorgaan.nl

Afrikaanse dag bij 
Dorpsboerderij Weverkeshof 
Op zondag 2 september van 10.30 tot 17.00 uur wordt de Afrikaanse dag bij 
Dorpsboerderij Weverkeshof gehouden. Deze dag wordt georganiseerd 
door de dames van de ‘Zijden draad’.

o.a. een zorgboerderij ondersteunt  in 
Ghana. Dit voorjaar heeft een van on-
ze dames de boerderij bezocht om de 
kinderen te ontmoeten. Naast dit doel 
was er ook ondersteuning van gezin-
nen in Ghana, een project in Nepal en 
binnenkort een lokaal project. Drie 
jaar is een goede reden om iets te vie-
ren. Daarom nodigen we iedereen van 
harte uit op deze feestelijke dag.

De zijden draad verbindt kracht en kwets-
baarheid.
Wij geloven in het verbinden van mensen. 
Samen op zoek naar veerkracht en moge-
lijkheden.
Wij drijven op enthousiasme, plezier en 
oog voor elkaar!

Facebook: dames van de zijden draad; 
pop-up naaiatelier.
Email: dezijdendraad@gmail.com.

Akwaaba!! Glimlach naar Afrika en ge-
niet met ons mee!!

Er is een dagvullend activiteitenpro-
gramma met een Afrikaanse knutsel-
workshop voor de kinderen. Verkoop 
van spullen gemaakt van Afrikaanse 
stoffen, kralen, armbandjes etc. Ver-
koop van tweedekans kleding en siera-
den. Maar u kunt ook genieten van een 
heerlijke voetmassage. En er is ook Af-
rican food te koop, een heerlijke lunch 
voor Wereldburgers. De opbrengst is 
voor goede doelen, met name kwets-
bare kinderen in ontwikkelingslanden.

14.00 uur: 
Muziek en zang met medewerking van 
Djembe Matanga y’am Bula 
15.30 uur: 
Wereldmuziekkoor Keskedee

Wie zijn de Dames van de Zijden 
Draad?
Zij vormen een Pop up atelier in Laar-
beek bestaande uit 7 vrouwen uit o.a. 
Nuenen, Mierlo, Eindhoven, Hel-
mond, Aarle-Rixtel, en Beek en Donk. 
Zij maken kookschorten, tassen, sleu-
telhangers, halskettingen, tafelkleden, 
kussens en werken in opdracht. Dat 
doen zij van grotendeels gedoneerde 
stoffen met Afrikaanse print (o.a. Vlis-
co en Julius Holland), Aziatisch en Eu-
ropees.
Zij bestaan nu ruim 3 jaar, ontstaan 
vanuit sympathie en betrokkenheid bij 
de Nuenense stichting Rising Stars die 

De informatiebijeenkomst vindt plaats op: 
donderdag 27 september 19.30 - 21.30 
uur in de Goudvink (Goudvinkhof 12a 
in Nuenen). Programma: 
19.30 u. Ontvangst met koffie en thee - 
Welkomstwoord 
19.45 u. Voorlichting door mevrouw 
Mieke Mes van Coalitie Erbij 
20.30 u. Korte pauze 
20.45 u. Vervolg Voorlichting 
21.30 u. Afsluiting 

Dus: kom erbij en leer en praat samen 
over eenzaamheid! Deze bijeenkomst 
is geschikt voor vrijwilligers, mantel-
zorgers en alle andere inwoners van 

Nuenen c.a. die te maken hebben of 
kunnen krijgen met eenzaamheid in 
hun omgeving. Deze thema-avond 
wordt georganiseerd door steunpunt 
vrijwilligerswerk van de LEVgroep 
i.s.m. Coalitie Erbij.  Voor meer infor-
matie en aanmelden kunt u mailen of 
bellen naar Ismene Borger, ismene.
borger@levgroep.nl, tel. 06-43119415.
www.levgroep.nl

Deze keer komt er een fysiotherapeut 
langs die wat komt vertellen over NAH 
en sport en bewegen. Er worden wat 
dingen verteld over sport en bewegen, 
er is ruimte om vragen te stellen en we 
gaan zelf aan de slag. Iedereen met 
NAH tussen de 18 en 35 jaar is van 
harte welkom. 

Wat: NAH Young. Wanneer: maandag 
3 september, 19.00-21.00 uur. Waar: 
wijkhuis de Fonkel, Helmond (de fon-
kel is rolstoel vriendelijk). 
 www.nahyoung.nl

NAH Young wordt mogelijk gemaakt door 
het Zelfhulp netwerk en de Zorgboog.

Gehoorapparaat 
gevonden
Op woensdag 15 augustus is er rond 
12.00 uur bij de bushalte Kerkstraat 
aan de Europalaan een gehoorapparaat 
gevonden. Is het uw apparaat, bel dan 
naar 06 532 903  77.
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 ACTIVITEITENAGENDA

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

Kerkberichten

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

In samenwerking met Yarden

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

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

Sigrid Hielkema-Tas RU en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Vrijdag 24 augustus
20.00 uur Kienen in Lieshout

Dorpshuis aan het Grotenhof in Lieshout

Zaterdag 25 augustus
10.00 uur Fietsen voor Gambia (80 km) 

TourClub Nuenen
Kerkplein Nuenen

Zaterdag 25 en zondag 26 augustus
10.00-17.00 uur 

Jaarlijkse grote boekenmarkt
De Weverkeshof

Zondag 26 augustus
10.00-15.00 uur Vlooienmarkt Gerwen

Drumfanfare Jong Leven
Heuvelplein Gerwen

Zondag 26 augustus 
14.00 uur 

Insectenwandeling in eigen omgeving
Vertrekpunt: bij de poel kruising 

Broek/ het Frankrijk.

Zondag 26 augustus
Brabantse Dag Heeze

Dinsdag 28 augustus
18.45 uur Strabrechtse Heideloop

Manege Meulendijks, 
Strabrechtse Heideweg 6, Heeze

Donderdag 30 augustus
10.15 uur Open lessen

T’ai Chi Ch’uan en Qi Gong
Scarabee, Mantelmeeuwlaan 10, Nuenen

Vrijdag 31 augustus t/m 
zondag 2 september 

Harleyweekend 2018 H.D.C. Gerwin
 Huikert 35 Nuenen

Zondag 2 september
10.00-19.00 uur Ezeltjesdag

Terrein aan de Mulakkers (Jo Arts terrein)

Zondag 2 september
10.30-17.00 uur Afrikaanse Dag

Dorpsboerderij Weverkeshof · Nuenen

Donderdag 6 september
14.00-16.00 uur Kienen

Jo van Dijkhof

Donderdag 6 september
17.00 uur ‘Eten wat de Pot schaft’

Jo van Dijkhof

 Vrijdag 7 t/m zondag 9 september
American Car Weekend 2018 

Backstage Chevyclub
Terrein Laco Strandbad Nuenen, 

Enodedreef 3 Nuenen

9 t/m 15 september 
Collecteweek voor het 

Prinses Beatrix Spierfonds

Maandag 10 september
14.00 uur Natuurlezing door Will van Berkel; 

Rondje natuur door de Vier jaargetijden.
de Heuvel in Gerwen

Woensdag 12 september
19.45 uur Art Night bij Art Dumay

Cockeveld 4 te Nuenen

Donderdag 13 september
10.30 uur Cultuur Overdag

fi lm ‘Bridge of Spies’
Het Klooster

Zaterdag 15 en zondag 16 september
12.00-16.00 uur 

Vlooienmarkt Scouting Panta Rhei
Pastoorsmast 12

Vrijdag 14 en zaterdag 15 september
Nuenen Dart Masters Kantine 

van RKSV Nuenen

Zaterdag 15 september
10.00-15.00 uur Open dag Seniorweb

Bibliotheek Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Zaterdag 15 september
13.00 uur Bridgen voor Gambia

Bridgeclub Common Sense Nuenen
Gemeenschapshuis Enode

Zondag 16 september
13.00-17.00 uur Tussen Kitsch en Curiosa

Archipel Dommelhoef 
Parklaan 97 Eindhoven

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de belangstelling en 
medeleven na het overlijden van mijn man, vader, schoonvader en opa

Jaap Brunsting
Een speciaal woord van dank gaat uit naar de zorg van de Archipel en 
dokter Bakker.

 Adri Brunsting,
Nuenen, augustus 2018 kinderen en kleinkinderen

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 25 augustus 18.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor P. 
Clement.
Zondag 26 augustus 9.30 uur: viering, 
parochiekoor, voorganger pastor P. 
Clement. 

Misintenties 
Zaterdag 25 augustus 18.30 uur: over-
leden familie van Rooswinkel - van 
Swaaij; Gerardus Kluijtmans.
Zondag 26 augustus 9.30 uur: Cor van 
Lierop; Harrie en Tonia Reijnders - 
Smulders; Marietje van Rooij - van 
Lith; overleden ouders Tiny van Grotel 
en Lies van Grotel - Verberne; Harry 
Schmitz (jaardienst); Jorrit Meuwissen.

Mededelingen
In onze parochie zijn getrouwd Dimp-
hie Aarts en Patrick Garritsen. Wij 
wensen ze van harte proficiat en veel 
geluk.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zaterdag 25 augustus 13.30 uur: Eu-
charistieviering, volkszang, voorgan-
ger pastor J. Vossenaar.
Zondag 26 augustus 11.00 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor J. Vosse-
naar.

Misintenties 
Zaterdag 25 augustus 13.30 uur: Uit 
dankbaarheid vanwege het 50-jarige 
huwelijk van Cor en Maria Donkers - 
van Stipdonk
Zondag 26 augustus 11.00 uur: Bert 
Coolen, vanwege verjaardag; Ben Lij-
ten; Gerard Donkers

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 26 augustus 9.30 uur: viering, 
vocale omlijsting, voorganger pastor J. 
Vossenaar.

 Misintenties
Toon van Rooij; Jan van der Loo; Jan en 
Riet de Goeij-van Rooij.

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

Zondag 26 augustus: voorganger is 
mw. I. van der Mast-Veenendaal. De 
kindernevendienst is weer begonnen. 
De collecte is voor de ZWO-voedsel-
actie. U bent van harte welkom om de-

ze dienst met ons mee te vieren. Na af-
loop is er ook deze zondag koffie en 
thee. Op dinsdag 28 augustus kunt u 
terecht bij Samen aan tafel. Vanaf 
18.00 uur is er voor € 3,50 een heerlijke 
maaltijd. Opgeven bij samenaantafel@
pgn-nuenen.nl. Zoals altijd bent u op 
donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur 
welkom in het Open Huis voor een 
kop koffie en ontmoeting met ande-
ren. Voor meer informatie: zie onze 
website en op Facebook.

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 23 augustus. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Philippus Beniti-
us, belijder.
Vrijdag 24 augustus. 07.15 uur H. Mis, 
Kerkwijdingsfeest van de kathedraal 
van Den Bosch. 
Zaterdag 25 augustus. Geen H. Mis, H. 
Bartholomeus, apostel; gedachtenis 
van H. Lodewijk, koning en belijder. 
Zondag 26 augustus. Veertiende zon-
dag na Pinksteren. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis. 17.30 in Brielle (Den Briel) 
in de kerk op het Martelaarsveld ge-
zongen Hoogmis, Feest van de H. Mar-
telaren van Gorkum; gedachtenis van 
de 14e zondag na Pinksteren. 
Maandag 27 augustus. 18.30 uur H. 
Mis, H. Jozef van Calasanza, belijder. 
Dinsdag 28 augustus. 18.30 uur H. 
Mis, H. Augustinus, bisschop, belijder 
en kerkleraar; gedachtenis van H. Her-
mes, martelaar. 

Woensdag 29 augustus. 07.15 uur H. 
Mis, Onthoofding van de H. Johannes 
de Doper; gedachtenis van H. Sabina, 
martelares. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Be-
kijk Kerken in Peelland ook op Face-
book ('Kerken in Peelland') en op You-
Tube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').

 “Stille wateren hebben diepe gronden”.

Wij willen u van harte bedanken voor uw belangstelling en medeleven 
na het overlijden van

Jan Bal
Kinderen, kleinkinderen, Threes

Nuenen, augustus 2018

Maand augustus
WSV-wandeling

Zondag 09.00 uur, woensdag 19.00 uur 
Parkeerplaats EMK Wettenseind te Nuenen

 Elke tweede zondag v.d. maand 
14.00-17.00 uur Ierse sessies

Weverkeshof, 
Jhr. Hugo van Berckellaan 5 Nuenen

Elke dinsdag
13.00 uur Beweegroute in groepsverband 

Fysiotherapie Kwiek, 
Vincent van Goghstraat 139, Nuenen

Elke dinsdag en woensdag
Di. 09.30-12.30. Woe. 19.30-21.30

Foto expositie historische boereninterieurs
het Heemhuis van De Drijehornick, 

Papenvoort 15A

T/m 26 augustus 
Zomerexpositie met zonnige sfeerbeelden 

bij Galerie Bonnard Berg 9 Nuenen

t/m oktober
Elke tweede woensdag en 

laatste zondag van de maand
 13.30-17.00 uur Van Goghkerkje open

 Papenvoort Nuenen

Zondag 9 september
10.00-17.00 uur De Wettense zomermarkt

Hoekstraat te Nederwetten

KBO Lieshout  
� etst en leest
Fietstocht Achelse Kluis
Woensdag 29 augustus fietst KBO 
Lieshout naar de Achelse Kluis. Het is 
de tweede keer dit seizoen. Op de dag 
van de eerste tocht was het ontzettend 
warm. Er waren daardoor nogal wat 
afmeldingen. Toch trotseerden er nog 
21 senioren de hitte. 
Op 29 augustus is het vertrek om half 
tien bij het Dorpshuis in Lieshout. Aan-
melden is niet nodig. Neem zelf een 
lunchpakket mee maar u kunt ook wat 
bestellen bij de Achelse Kluis. Verwach-
te terugkomst in Lieshout is 17.00 uur. 

Leesclub
De leesclub komt op dinsdagavond 4 
september weer bij elkaar. We bespre-
ken dan ‘Het oude land’ van Dörte Han-
sen. De eeuwige zoektocht van de mens 
naar zijn plaats in het leven staat cen-
traal in deze gevoelige roman. Vera en 
haar moeder ontsnappen aan het geweld 
van de Tweede Wereldoorlog, om de 
rest van hun leven als buitenstaander 
behandeld te worden. Zestig jaar later 
zijn Anne en haar zoontje Leon de 
vluchtelingen die hopen op een beter le-
ven. De rode draad door dit verhaal heen 
is het oude huis waarin beide generaties 
vluchten, zoeken en uiteindelijk thuis-
komen. Zoals het opschrift boven het 
huis in kwestie: ‘Het huis is het mijne en 
toch niet het mijne, wie na mij komt, 
noemt het ook nog het zijne.’ Lijkt het u 
leuk om samen met anderen een boek te 
bespreken? Kom dan eens vrijblijvend 
naar de avond van KBO Leesclub. Loca-
tie Franciscushof, aanvang 20.00 uur. 

Inloop
Iedere dinsdagochtend van 10.00 uur 
tot 11.30 uur in het Dorpshuis.
 Loop eens binnen, u bent van harte 
welkom om kennis te maken met een 
dynamische seniorenvereniging.

 

 

 

 

? 
Nieuw   Concept! 

 

  www.cvdewetters.nldewetters.n  dewetters.nl  
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Insectenwandeling     
in eigen omgeving
Op zondag 26 augustus gaan we op zoek naar insecten. Daar hoeven we niet 
ver voor weg. We zouden bij wijze van spreken thuis in de tuin kunnen blij-
ven. Maar voor veel verschillende soorten, waarvan het interessant is de 
kenmerken te bekijken, gaan wij toch maar liever de natuur in. We blijven 
wel in Nuenen. 

Langs de Paaihurken en in het Nue-
nens Broek, waar schermbloemen zo-
als de berenklauw bloeien, waar water 
is en koeienvlaaien…dáár is het een 
drukte van belang! Tenminste….op 
een mooie dag!
De insecten, zes potige , geleedpotigen 
vormen de grootste dierengroep op 
aarde, in ieder geval met het grootste 
aantal verschillende soorten. Ze vor-
men ook een belangrijke voedselbron 
voor talloze dieren, waaronder vogels 
en reptielen én misschien ook in de 
toekomst voor de mens.

We gaan deze middag bekijken of we 
verschillende groepen kunnen herken-
nen, hoe ze leven en misschien wel hoe 
ze heten.
Vertrek: 14.00 uur. Vertrekpunt: bij de 
poel kruising Broek/ het Frankrijk.
Info: Kees van Capellen, tel. 040-
2833756. 
www.ivn.nl/nuenen
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Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
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*KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. GELDIG T/M 30 SEPTEMBER EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT 

DIVERSE MODELLEN WANDELSCHOENEN LOWA | MEINDL | HANWAG | SALOMON 
WANDELSCHOENEN 15•25%

tennisrackets 50% 
RUNNING 15•25•50% 
HELE COLLECTIE ASICS | PUMA | NEW BALANCE | SALOMON 

HELE COLLECTIE BABOLAT | DUNLOP

HOCKEYSCHOENEN & 
STICKS 25•50% 

VOETBALSCHOENEN 50% 

SCHOOL 
WORK • SPORT

 OUTDOOR

B A C K  T O

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

Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl

Gymclub Nuenen
Gymclub Nuenen is op zoek naar nieuwe leden. Vanaf september is er weer plaats 
voor enkele dames, die op woensdagavond sportief bezig willen zijn. De les is van 
20.30 uur tot 21.30 uur in de gymzaal aan de Mgr. Cuytenlaan. Een professionele 
gymlerares begeleidt de groep. Heeft u interesse, kom gerust eens langs of neem con-
tact op met Jetty van Brussel (tel. 040-2834957) of Riekie Martens (tel. 040-2836401). 
Mailen mag ook: brussel_keulen@hotmail.com of riekiemartens@onsnet.nu.

Japanse honkbalselectie   
op bezoek bij HSCN
Afgelopen dinsdag 14 augustus was honkbalclub Nuenen (HSCN) het toneel 
van een internationale jeugd honkbalwedstrijd. HSCN Junioren 2 trad aan 
tegen een regionale jeugdselectie uit het Japanse Fukuoka. 

van vakantie, blaakten van het zelfver-
trouwen. Echter werd het klassenver-
schil na een paar innings al snel duide-
lijk. HSCN ging al strijdend, kansloos 
ten onder tegen deze hoogstaande 
jeugdselectie. 
Ondanks de einduitslag hebben beide 
teams en het vele publiek genoten van 
een prachtige honkbalwedstrijd. Met 
deze mooie ervaring is er veel vertrou-
wen in het verdere verloop van de com-
petitie, die voor junioren 2 zaterdag 25 
augustus weer van start gaat. Kom ge-
rust eens kijken naar deze mooie sport 
of kijk op de website HSCN.nl. Mis-
schien is honkbal wel iets voor jou!

Een stad van meer dan 1,5 miljoen in-
woners, in het zuiden van Japan. Deze 
jeugdselectie verbleef één week in het 
Klooster in Aarle-Rixtel voor een trai-
ningskamp. Vervolgens speelden de 
Japanners maar liefst zeven oefenwed-
strijden in de regio. De Japanse coach 
vertelde dat naast het honkbal ook het 
verkennen van een andere cultuur een 
belangrijke reden was voor deze trip. 
In contact komen met niet-Japanners. 
Dat is zeker gelukt gezien de gezellig-
heid voor en na de wedstrijd tussen de 
spelers, ondanks de taalbarrière. 
Over de wedstrijd zelf kunnen we kort 
zijn. Onze jongens, net allemaal terug 

Japanse jeugdselec tie op bezoek bij HSCN

Japanse honkbalselectie   
C L U B  N U E N E N
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Welkom bij
Honk- en Softbalclub Nuenen

Gerwens paard   
Nederlands reservekampioen 
Het Nederlands kampioenschap voor trekpaarden is op 16 tot 18 augustus in het 
Equestrian Centre de Peelbergen te Horst aan de Maas, gehouden. Het trekpaard van 
Jan Smits uit Gerwen, Senne uit de Linde, is Nederlands reservekampioen geworden.
Het door de Koninklijke Vereniging `Het Nederlandse Trekpaard en de Haflin-
ger` georganiseerde kampioenschap leverde in zijn rubriek voor Senne al een eer-
ste plaats op. Daarna eindigde het paard, na een beoordeling door een driekoppi-
ge jury, tijdens een enerverende show bij de laatste drie . Vervolgens werd Senne 
gekozen tot de reservekampioen van Nederland.

 Kienen in Lieshout
Op vrijdag 24 augustus organiseert 
Carnavalsvereniging de Raopers een 
kienavond in het Dorpshuis aan het 
Grotenhof in Lieshout. De avond be-
gint om 20.00 uur en de zaal is open 
om 19.00 uur. Iedereen is welkom.
 

Verrassend, leerzaam en effectief

Slaapyoga -   
Yoga Nidra 
Echte rust is een onmisbare partner 
van slaap. Nidra betekent slaap. Yoga 
Nidra is de yoga van de slaap. Yoga Ni-
dra oefeningen helpen je om werkelijk 
tot rust te komen. Echte rust en slaap 
zijn twee fysieke en mentale condities 
die veel op elkaar lijken. Omdat ze ons 
organisme helpen te herstellen van de 
inspanningen van alledag, hebben we 
ze beide nodig. 
 Echt rusten is iets anders dan op de 
bank naar de tv kijken, een wijntje drin-
ken of een boek lezen. Echt tot rust ko-
men kun je leren. Yoga nidra helpt je 
om er steeds beter in te worden. Be-
langrijk, want rust is de onmisbare 
partner van slaap. Overdag of ’s avonds 
zo’n twintig minuten oefenen vormt 
een goede voorbereiding op een gezon-
de en welverdiende nachtrust.
‘Beter slapen met Yoga Nidra’ een 3 
weekse training door Dorothée de 
Rooij, incl. hand-out met handige tips 
om te zorgen dat jij heerlijk kan slapen.
Data: 6, 13 en 20 september. Tijd: 19.30 
- 20.30 uur. Tarief: € 50,-. Lokatie: Fy-
siofit, Vincent van Goghstraat 259 in 
Nuenen. Schrijf je in en stuur een mail 
naar info@depleq.nl.

Gratis bridgeles
 
Ook dit jaar worden per 1 oktober 2018 weer gratis bridgelessen gegeven, 
onder NBB-gediplomeerde leiding, In een rookvrije en gezellige omgeving, 
zonder dat men verplicht is lid te worden van een club.

Doe Gezellig Mee Dag    
bij NKV Korfbal
Tegelijk met de start van het nieuwe korfbalseizoen, wordt bij de Nuenense 
Korfbal Vereniging de Doe Gezellig Mee dag georganiseerd op 8 september 
voor alle kinderen in Nuenen en omstreken tot en met 12 jaar. 

DOE GEZELLIG MEE DAG  

NKV Korfbal Nuenen

Zaterdag 8 september  
11:00 tot 14:00

Springkussen, stormbaan, 
bootcamp, spellencircuit met 
prijsjes, poffertjeskraam, �

Wettenseind 20, 
Nuenen NKV Nuenen www.nkvnuenen.nl

Alle kinderen t/m 12 jaar

Doe Gezellig Mee Dag    

Nuenen c.a. 
toernooi weer 
nieuwe leven 
ingeblazen
Het is alweer 10 jaar geleden dat de 
Nuenense voetbalclubs voor aan-
vang van de competitie het Nuenen 
c.a. toernooi regelden. Na de verhui-
zing van RKSV Nuenen in 2008 naar 
sportpark de ‘Oude Landen’ is door 
uiteenlopende oorzaken er geen 
Nuenen c.a. toernooi meer geweest. 

Er werd wel gebrainstormd door ver-
schillende leden van de clubs maar het 
kwam er maar niet van.
Bas Lammers, oud voorzitter van 
RKGSV speelde ook al enkele jaren 
met die gedachte en nu komt het er 
toch van. 
Op zaterdag 25 augustus zal op sport-
park ‘Oude Landen’ het Nuenen c.a. 
toernooi plaatsvinden tussen de selec-
ties van RKGSV, VV Nederwetten, 
EMK en RKSV NUENEN.

Aanvang van de wedstrijden is om 
14.00 uur en er wordt gespeeld op het 
hoofdveld van RKSV Nuenen. De wed-
strijden duren 2 x 20 minuten. 

Wedstrijd schema:
14.00 - 14.45 Nederwetten - RKGSV
15.00 - 15.45 Nuenen - EMK
16.00 - 16.45 Nuenen - Nederwetten
17.00 - 17.45 RKGSV - EMK
18.00 - 18.45 Nederwetten - EMK
19.00 - 19.55 RKGSV - Nuenen
  
De toegang is gratis en we zien voet-
balminnend Nuenen graag a.s. zater-
dag bij het Nuenen c.a. toernooi.

Loop nu met LONU 
Maar liefst vier miljoen Nederlanders lopen hard, de hardloopsport is daar-
mee de snelst groeiende tak van atletiek in Nederland. Lopers hebben de 
grote voordelen van het hardlopen ontdekt: je conditie verbetert, je weer-
stand neemt toe, je valt er van af, je humeur verbetert en je leert nieuwe 
mensen kennen. 

sisgroepen combineren verbetering 
van de (loop)conditie met gezelligheid. 
De kosten voor ‘Loop nu met LONU’ 
zijn € 25,00. Voor dit bedrag train je 12 
weken lang op donderdagavond. Beta-
ling wordt op de eerste avond bespro-
ken, als je eerder stopt is er geen resti-
tutie mogelijk. Aanmelden is heel sim-
pel. Mail naar info@lonu.nl en wij 
nemen contact met je op. Na de defini-
tieve bevestiging kun je donderdag 27 
september van start gaan. We ver-
wachten je dan om 19.30 uur bij het 
LONU clubgebouw aan het Wet-
tenseind 28 in Nuenen (langs het fiets-
pad). We nemen dan samen de trai-
ning door en uiteraard is er ook tijd 
voor informatie en adviezen. Rond 
20.30 uur sluiten we af. 
Ook voor vragen kun je terecht op in-
fo@lonu.nl of op onze website www.
loopgroepnuenen.nl. Hier vind je ook 
antwoorden op de meest gestelde vra-
gen. Aansluitend aan ‘Loop nu met 
LONU’  verwelkomen we je graag als 
lid. Je betaalt dan geen inschrijfgeld en 
je ontvang een hoogwaardig loopshirt. 
Als lid van LONU kun je twee keer per 
week met de groep meetrainen (op de 
dinsdag en donderdagavond), verder 
worden er diverse loopactiviteiten ge-
organiseerd, waarvan de Gulbergen-
cross, de Van Goghloop en de club-
kampioenschappen, de meest bekende 
zijn. Veel LONU leden doen mee aan 
diverse nationale en internationale 
loopevenementen, variërend van 5 tot 
86 km, zowel verhard als onverhard 
(Trail). Voor ieder wat wils. 

Lopen bij LONU heeft nog een extra 
groot voordeel; het is gewoon een 
hartstikke leuke vereniging en je loopt 
via leuke paadjes in en rondom Nue-
nen waar je op eigen houtje niet zo snel 
komt. Prestaties zijn natuurlijk stimu-
lerend maar plezier staat bij LONU 
voorop en nieuwe leden worden snel 
in de vereniging opgenomen. Dit na-
jaar starten wij met ‘Loop nu met LO-
NU’. Deze startersgroep is bedoeld 
voor diegene die wil beginnen met 
hardlopen en nog helemaal geen erva-
ring heeft, of voor wie al een poosje 
niet meer gelopen heeft en motivatie 
zoekt om weer te beginnen. Voor deze 
groep is geen loopervaring nodig. Wie 
al zo’n 40 minuten, zonder onderbre-
king, kan hardlopen (ongeveer 5 km.), 
kan deze startersgroep overslaan en 
meteen aansluiten bij de reguliere trai-
ningsgroepen. 

Het programma start donderdag 27 
september 2018 en duurt 12 weken. 
Loop jij mee? Onder begeleiding van 
deskundige trainers loop je samen met 
je maatjes 12 weken lang iedere don-
derdagavond bij LONU. Daarnaast 
wordt geadviseerd dat je één, maar 
liefst twee keer per week voor jezelf 
loopt. Doel is om na 12 weken 30 mi-
nuten aan een stuk hard te kunnen lo-
pen en uit ervaring blijkt dat dit meest-
al wel lukt. Na ‘Loop nu met LONU’ 
kun je doorstromen naar de reguliere 
trainingsgroepen. Dat zijn er vier, voor 
ieder niveau één. De hoogste groepen 
trainen vooral voor de prestatie, de ba-

Honkbal

Omdat nog niet iedereen kan bridgen.....
De mogelijkheid van extra oefenen en 
spelen is evt. aanwezig. Daarnaast ont-
vangen de cursisten veel - eveneens 
gratis - oefenmateriaal, alsmede de uit-
gewerkte spellen van de desbetreffen-
de week, bijv. per e-mail.
En... koffie een kwartje.
Wie een leuke hobby of tijdpassering 
zoekt, wie op een prettige manier met 

en onder mensen wil verkeren, wie wat 
tijd wil investeren voor straks, later en 
nóg later, kan voor informatie bellen: 
040-2831187. De ervaring leert: niet te 
lang wachten. 
Ook diegenen die over een bescheiden 
bridgekennis beschikken, maar op 
herhaling willen of hun speelvaardig-
heid wensen te verhogen, kunnen op 
dit nummer terecht.
 
 

De dag duurt van 11.00 tot ongeveer 
14.00 uur en er zal van alles te doen 
zijn op Wettenseind 20 bij NKV. Van 
spelletjes in het zand op ons beach-
korfbalveld, tot bootcamp spellen en 
een springkussen, voor iedereen valt 
er wat leuks te beleven op deze dag. 
Ook zal aan de honger gedacht worden 
en zullen er traditiegetrouw poffertjes 
te krijgen zijn bij de kantine van NKV. 

Voor deze dag zijn uiteraard niet alleen 
alle jeugdleden van NKV uitgenodigd, 
maar ook alle andere kinderen uit 
Nuenen en omstreken tot en met 12 
jaar zijn van harte welkom om deze 
dag mee te komen doen. Opgeven 
voor deze dag is niet nodig en de en-
tree is gratis. 

Zien we jullie ook op 8 september? 

 



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
 Donderdagochtend 30 augustus

10.15 - 11.25 uur Qi Gong
11.30 - 12.40 uur T�ai Chi Ch�uan en Qi Gong

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

DEZE KLANTSCORE IS ONAFHANKELIJK ONDERZOCHT DOOR KLANTENVERTELLEN.

KLANTEN BEOORDELEN ONS 
BEDRIJF MET EEN:

,

U bent bij ons o.a. aan het juiste adres voor:

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

8 9

Europalaan 2  |  5674 CA Nuenen  |  T (040) 283 17 74  |  info@vakgaragevandenwildenberg.nl

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

 

 

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

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