
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

Op zaterdag zijn apotheek Nuenen en 
Lloyds Apotheek Kernkwartier open van 
11.00 tot 13.00 uur.
Op werkdagen  zijn ”Apotheek Aan de 
Berg” en ”Lloyds Apotheek Kernkwar-
tier” open  tot 18.00 uur.

• Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl • Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

GSM/iPhone reparaties 
en accessoires!
iPhone Glas Reparatie? 
Klaar terwijl u wacht!
www.b2ctelecom.nl
Bezoekadres: Industrieterrein Eeneind II
De Tienden 26 B, 5674 TB Nuenen
Telefoon 040-2846566

De Huufkes 19b, 5674 TL Nuenen 
T. 040 284 3106

logo_50x35mm.indd   1 22-11-10   14:08

Maakt uw interieur compleet!
  

Opwettenseweg 74, Nuenen, www.galeriedekei.nl 

Inclusief glaszetten
Tel. 040-2430336 / Mobiel 06-15536122

Helaas moet ik u mededelen dat ik wegens 
ziekte genoodzaakt ben te stoppen met werken. 

Via deze weg wil ik al mijn klanten bedanken 
voor het vertrouwen dat u al die jaren in mij 

hebt gesteld.

Wij wensen al onze klanten 
een gelukkig en gezond 2011.

Voor al uw schilderwerk inclusief glaszetten 
verwijs ik u naar mijn collega B.J. Franke.

TEL. 040-7879759
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Geslaagse 
open dag 
fysiotherapie
Nuenen

Speltfeest
watermolen
druk bezocht 

Nieuwe
website
www.
derietpluim.nlD
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Mededeling rondom 
de Griepvaccinatie:

Huisartsenpraktijk Laan ter Catten
De Huisartsen praktijk heeft een 
extern bureau ingeschakeld voor 
de correspondentie van de griep-
vaccinatie.
Uw naam en adres gegevens 
worden na verzending van de 
brieven vernietigd.
Indien u hier bezwaar tegen heeft 
kunt u zich melden bij de assis-
tente.
Om uw reactie tijdig te verwerken 
ontvangen wij graag deze week 
uw bezwaar.
Telefoonnummer 040-2837085.

Juffrouw Anna bezoekt 
tentoonstelling Klooster
De bijna 103-jarige Juffrouw Anna Engbers-van Rooij heeft afgelopen weekend 
herinneringen opgehaald bij de tentoonstelling over de geschiedenis van het 
Klooster in Het Klooster tijdens de open monumentendag. Juffrouw Anna heeft 
in de periode van 1927 tot 1972, precies 45 jaar in de H. Hartschool, toen ver-
bonden aan het Klooster, voor de klas gestaan. Zij was in dienst van de zusters 
van Jezus, Maria en Jozef.
Aandachtig bekeek ze de vele foto’s van de zusters en het oude klooster. En veel 
herinneringen kwamen boven. Ook genoot ze van oude Nuenenaren, die haar 
kwamen begroeten en bij haar in het verre verleden in de klas hadden gezeten.

Juffrouw Anna Engbers-van Rooij.

Gezellige zondag
Elwien Bibbe

Afgelopen zondag fi etste ik goedgemutst richting Park en Weverkeshof. 
Op naar het allereerste Nuenens Ierse Sessie Festival. Maar niet zonder 
even stil te staan bij de kiosk. Want ook De Parkbloazers bliezen er lustig 
op los. En even Het Klooster in te schieten. Want ook daar was wat te doen: 
De Drijehornick had een tentoonstelling over 125 jaar Klooster ingericht.

Mijn persoonlijke geschiedenis met 
het klooster begint met een bezoek 
aan de bibliotheek, toen nog bovenin 
het gebouw en met bij binnenkomst 
de wereldwinkel aan de linkerhand. 
Dat moet ergens begin jaren negentig 
van de vorige eeuw geweest zijn. De 
deuren gingen nog niet vanzelf open. 
En mijn oudste, ze stond toen nog 
maar net op twee benen, struikelde 
over de drempel. Een keiharde con-
frontatie met de kloostervloer, weet ik 
nog. Veel bloed! 
Dat was dus precies diezelfde drempel 
waarover ruim 100 jaar daarvoor de 
eerste 7 nonnen het gebouw betraden. 
Officieel heette het toen St. Elisabeth-
gesticht, maar ja, als we kunnen kie-
zen gaan we toch liever naar Het 
Klooster! Ik begrijp dat wel.

Het was warm en druk in de raadszaal 
en ik was dus niet de enige nieuwsgie-
rige. Ik begon bij het eerste paneel met 
de eerste zusters, in een soort burka, 
en belandde al snel in de actualiteit op 
het laatste paneel. ….Want op 1 juli 
2012 loopt het tweede huurcontract 
van de gemeente met Helpt Elkander 
af. Dat betekent dat de gemeente Nue-
nen vanaf 1 juli 2012 weer zelf verant-
woordelijk is voor de exploitatie van 
Het Klooster. En als je dan weer langs 
de panelen terugloopt in de tijd, dan 
lees je dat dat de gemeente in het ver-
leden niet altijd evengoed afging. De 

heemkundekring komt vast nog wel 
met een boekje!

Op naar de slowsessie in Weverkes-
hof. Waar het ook druk was en warm, 
en twintig muzikanten rondom de 
grote tafel lekker samen muziek maak-
ten en waarvan het publiek er omheen 
ook weer volop genoot. Slowsessie, 

Slowsessie in Weverkeshof.

omdat het beginners zijn. Niet dat ik 
daar nou iets van merkte! Dan weer 
terug naar het Park. In de Zinn, Schaf-
rath, Ons Dorp en de Auberge was het 
niet anders. Een vrije plek aan een ta-
fel werd al snel ingenomen door een 
andere muzikant. De harpiste in de 
Auberge moest afhaken. Te zenuw-
achtig of kreeg ze de harp niet goed 
gestemd? Even later zag ik haar weer, 
buiten op het terras en zong en speel-
de ze tussen een aandachtig luisterend 
publiek.

En ik was niet de enige die zichzelf op 
deze gezellige zondag uitliet in het 
Park. Ook de dames van de honk en 
softbalclub werden hier na het beha-
len van het kampioenschap losgelaten! 
Maar ik heb niet meer gezien welke 
kroeg zij als 5e honk bereikten.

Nieuwe Koning 
Heilig Kruisgilde
Onder ideale weersomstandigheden en grote belangstelling werd afgelo-
pen zaterdag 10 september, tijdens de jaarlijkse teerdag, om het koning-
schap van het gilde geschoten. 

Tijdens het gereedmaken van de 
schutsboom bleek dat de oude koning 
Ad Raymakers zo lang mogelijk ko-
ning wilde zijn want hij had gezorgd 
voor een vogel die van goede kwaliteit 
was. Nadat de vogel op de boom ge-
plaats en het gilde driemaal om de 
boom getrokken was, legde de oude 
koning zijn waardigheid af. Het was 
aan de Erehoofdman om het eerste 
schot op de boom te lossen en de 

boom te vrijen van al het boze dat zich 
op of rondom de boom ophield.

De strijd om de nieuwe koning was 
hevig, 18 kandidaten hadden zich 
voor deze fel begeerde functie gemeld, 
zij grepen dan ook elke kans aan om 
hun tegenstander uit evenwicht te 
brengen. Maar het was Gerard Gorse-
ling die de sterkste schouders had en 
bij het 350ste schot de laatste restan-
ten van de vogel naar beneden haalde. 

Na de traditionele installatie van de 
nieuwe koning kon de teerdag onder 
goed Gildebroeder en -zusterschap 
voortgezet worden. Op zondagmor-
gen werd het nieuwe koningspaar 
door een voltallig gilde thuis opge-
haald om naar de Clemens kerk te 
gaan voor de viering van de Konings-
mis. Na de dienst vernieuwde het gil-
de de eed van trouw aan het geestelijk 
gezag. 

Ter ere van de nieuwe koning was er 
vanaf twee uur in de Schutsherd een 
receptie. Tijdens deze receptie was er 
de gelegenheid om iets tastbaars te ge-
ven voor het goede doel dat de koning 
gekozen had. Na afloop kon de werk-
groep leefbaar Gerwen een mooi be-
drag in ontvangst nemen. Het gilde 
kan terugkijken op twee zeer geslaag-
de dagen.De nieuwe Koning van het H. Kruisgilde.

Nuenens 
Mannenkoor 
zingt in 
Bouillon
Traditioneel verzorgt het Nuenens 
Mannenkoor (NMK) elk jaar een 
con-certweekend over onze lands-
grens. Zo werden in de afgelopen 
jaren concertweekeinden verzorgd 
in Duitsland (Cochem, Trier, de 
Harz), Ierland (Dublin) en België 
(Eupen en Gent). 

Dit jaar wordt op 24 en 25 september 
het weekend doorgebracht in Bouillon 
in de Ardennen. De naam van het 
stadje is verbonden aan de naam van 
Godfried van Bouillon, een ridder die 
in het jaar 1100 zijn burcht verkocht 
om deel te nemen aan de eerste kruis-
tocht naar Jeruzalem. 

In de Godfriedzaal van deze burcht 
verzorgt het koor op zaterdagmiddag 
24 september om 14.45 uur een bij-
zonder optreden.  De nabijgelegen ab-
dij van Orval, een van de oudste 
trappistenkloosters in Europa, is de 
locatie voor zondagmorgen 25 sep-
tember. 

De Gregoriaanse gezangen van de 
Heilige Mis, die om 10.00 uur begint, 
zullen de kloosterlingen zingen samen 
met het NMK dat deze werken daar-
voor speciaal heeft ingestudeerd. Deze 
zondagsviering in de abdij is ook toe-
gankelijk voor mensen van buiten het 
klooster. 

Voor meer informatie: www.bouillon-
initiative.be.



De openingstijden van het gemeentehuis zijn: ma. t/m vrij. 8.30 tot 12.30 uur, op woensdag ook van 14.30 tot 18.00 uur,
(afd. Bevolking tot 19.00 uur), Het cluster Sociale Zaken: dagelijks 8.30-12.30 uur, consulenten telefonisch 9.00-10.00 uur.
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VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

SERVICEPUNT
Berg 22c, 5671 CC Nuenen, telefoonnummer: (040) 283 16 75
Inloop: op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 
uur.
• Spreekuur consulenten: 09.00 tot 11.00 uur
• Telefonische bereikbaarheid balie: 08.30 tot 16.00 uur

CONTACT MET BURGEMEESTER EN 
WETHOUDERS
U kunt via het bestuurssecretariaat informatie krijgen over de moge-
lijkheid om met de burgemeester of een wethouder in contact te ko-
men.
De secretaresse van burgemeester en gemeentesecretaris is mevrouw 
R. van Geffen.
De secretaresse van de wethouders is mevrouw G. Grinwis.
Het bestuurssecretariaat is bereikbaar via telefoonnummer (040) 263 
16 10.

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

GEEN AANVRAAG PASPOORT, RIjBEWIjS 
ETC. MOGELIjk OP 18 OkTOBER
In verband met noodzakelijke werkzaamheden aan onze geautoma-
tiseerde systemen is er op 18 oktober een beperkte dienstverlening 
aan de publieksbalies. 
Op die dag is het niet mogelijk om een paspoort, identiteitskaart, 
rijbewijs of uittreksels GBA aan te vragen of op te halen. 

Wij verzoeken u om hier rekening mee te houden en uw bezoek op een 
andere dag te plannen. Wij verwachten u op woensdag 19 oktober 
weer van dienst te kunnen zijn van 08.00 - 12.30 uur en 14.30 - 19.00 
uur.

NUENEN HEfT GEEN LEGES MEER 
VOOR VERSTREkkING NEDERLANDSE 
IDENTITEITSkAARTEN
De Hoge Raad heeft op 9 september 2011 geoordeeld dat gemeen-
ten geen leges mogen heffen voor een Nederlandse Identiteitskaart 
(NIK).
Het arrest van de Hoge Raad is per direct van kracht. Dit betekent 
dat er aan de balie  van de gemeente Nuenen geen leges meer 
worden gevraagd voor de Nederlandse Identiteitskaart aan per-
sonen van 14 jaar en ouder.
Omdat nog niet helemaal duidelijk is of de uitspraak van de Hoge 
Raad ook van toepassing is op aanvragen van personen tot 14 
jaar, worden hier vooralsnog wel leges voor geheven. Gelijktijdig 
met de aanvraag wordt een bezwaarformulier ingevuld, zodat 
leges kunnen worden terugbetaald zodra hierover wel duidelijkheid 
bestaat.
Personen van 14 jaar en ouder die in de periode van 29 juli t/m 9 
september een aanvraag identiteitskaart hebben ingediend, krijgen 
automatisch de legeskosten terugbetaald. Zij hoeven hiervoor geen 
bezwaarschrift in te dienen.

COLLECTE
In de week van 11 t/m 17 september 2011 wordt gecollecteerd door 
Prinses Beatrix Fonds.

VERkEER
De gemeente start met baggerwerkzaamheden aan de Dommel aan 
de zijde van de Sterrenlaan/Europalaan. Voor de veiligheid van het 
verkeer wordt ter hoogte van deze werkzaamheden één rijbaan van 
de Europalaan (richting Nuenen) afgezet. Het betreft het gedeelte 
vanaf de Smits van Oyenbrug tot aan de Vorsterdijk. Deze werkzaam-
heden zullen ongeveer tot en met de eerste week van oktober duren 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de balie Wonen 
en Openbare ruimte via (040) 2631 699.

BEGRAAfPLAATS OUDE LANDEN IN 
GEBRUIk
Met het afsluiten van een beheercontract zijn alle zaken geregeld 
rondom de nieuwe algemene begraafplaats Oude Landen, gelegen 
aan de Beekstraat 48 A.
Wethouder Paul de Witte is tevreden met het resultaat: “Er is een 
mooie en waardige plek gerealiseerd. Het beheer was nog wel enige 
tijd een zorgpunt. Er waren verschillende partijen in beeld, maar dat 
waren landelijk opererende organisaties waar we niet echt maatwerk 
mee konden afspreken. Daarom ben ik erg blij met de Nuenense op-
lossing voor het beheer. Ik heb er alle vertrouwen in dat de pas opge-
richte Stichting Beheer Gemeentelijke Begraafplaats Oude Landen, 
met de heren Aquina, Coolen en van Gastel als bestuursleden, het 
beheer goed oppakt.”
De nieuwe begraafplaats heeft ook een uitstrooiveld en bijzetplaatsen 
voor urnen, zowel bovengronds als in urnenkelders. Hiermee wordt 
tegemoet gekomen aan de toenemende belangstelling voor het cre-
meren van overledenen. Op Hemelvaartsdag is het gedeelte van de 
begraafplaats dat voor de Clemensparochie is gereserveerd ingeze-
gend.

Omdat de begraafplaats ruim van opzet is en meer ruimte heeft dan 
nodig is voor de Clemensparochie en voor het openbare deel, vinden 
er ook oriënterende gesprekken plaats met de Stichting Islamitisch 
Begraven uit Eindhoven om te onderzoeken of het mogelijk is om de 
begraafplaats ook open te stellen voor islamitische begrafenissen. 
Besluiten zijn er nog niet genomen en voordat het zover is zal uiteraard 
het bestuur van de Stichting Beheer Openbare Begraafplaats erbij 
betrokken worden. 

Inmiddels zijn de eerste begrafenissen en bijzettingen geweest en is de 
begraafplaats dus ook echt in gebruik. 
De begraafplaats is voor bezoekers toegankelijk tussen zonsopkomst 
en zonsondergang.
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij de beheerder van de Gemeen-
telijke Begraafplaats Oude Landen, dhr. B. Leurink, tel. 06-14338304.

ONTVANGEN AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht maken burgemeester en wethouders van 
Nuenen c.a. bekend aanvragen om omgevingsvergunning te hebben 
ontvangen voor:

Soort Datum Dossier-
aanvraag  ontvangst  Nummer Locatie      Activiteit 

Regulier 07/09/2011 N-HZ-2011-0141 Stormvogelhof     Verwijderen

    5,7,19,21,10,12,14      asbest-

   IJsvogelhof 3,5,7,15,17     houdende

   Kraanvogelhof 15     golfplaten  

     Refeling 20,28,30,34     op bergingen

   Spotvogelstraat 19,21,

   23,25,27,29,37,36,38

   Wielewaallaan 35,37,41,

   47,49,53 Europalaan 236 

Deze aanvragen liggen ter inzage bij de balie Wonen en Openbare 
ruimte, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Tegen de aanvragen kan 
geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat kan pas nadat de omge-
vingsvergunning is verleend.

Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij het college van burgemeester en wethouders zijn de volgende aan-
vragen om vergunning op grond van de APV en bijzondere wetten 
ingekomen:
• Aanvrager: De heer en mevrouw van Keulen voor de uitoefening van 

het horecabedrijf aan het adres Gerwenseweg 38 i.v.m. wijziging 
van de oppervlakte van de inrichting.

Naar aanleiding hiervan wordt eenieder in de gelegenheid gesteld bin-
nen twee weken na deze publicatie zijn of haar zienswijze in te dienen 
bij het college van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., 
Postbus 10 000, 5670 GA  Nuenen.

De aanvragen liggen ter inzage gedurende de openingstijden van het 
gemeentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en op 
woensdag ook van 14.30 uur tot 18.00 uur) bij de balie Wonen en 
Openbare Ruimte in het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te 
Nuenen.

VERLEENDE VERGUNNINGEN EN 
ONTHEffINGEN
Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
• aan het Comité Fietsen voor Muziek van Het Gerwens Muziekkorps 

is een evenementenvergunning verleend voor de organisatie van de 
fietstocht Fietsen voor Muziek op zondag 18 september 2011, waar-
bij de start en finish plaatsvindt aan het Laar in Gerwen (verzend-
datum 7 september 2011);

• aan mevrouw Koenraads is een ontheffing verleend voor het schen-
ken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens de fietstocht Fietsen 
voor Muziek op zondag 18 september 2011 bij start en finish aan 
het Laar in Gerwen (verzenddatum 7 september 2011);

• aan de gemeente Nuenen is een evenementenvergunning verleend 
voor de optocht met muzikale begeleiding naar het oorlogsmonu-
ment aan de Europalaan t.g.v. de bevrijdingsherdenking op vrijdag 
23 september 2011 (verzenddatum 7 september 2011);

• aan Belangenvereniging Omwonenden Andriesplein zijn vergunning 
en ontheffing verleend voor het organiseren van de burendag op 
zaterdag 24 september 2011 op het grasveld Wilgenstraat/school-
plein Dassenburcht (verzenddatum 8 september 2011);

• aan de bewoners Keizershof 120-146 zijn vergunning en ontheffing 
verleend voor het organiseren van een burendag/straatfeest op 
zaterdag 24 september 2011 t.g.v. het 30-jarig bestaan van de wijk 
Keizershof II (verzenddatum 8 september 2011);

• aan het bestuur van het Heilig Kruisgilde zijn vergunningen en ont-
heffingen verleend voor het organiseren van een kofferbakverkoop 
op het gildeterrein aan Lankveld 10 op zondag 25 september 2011 
(verzenddatum 9 september 2011);

•  aan het bestuur van T.V. Nederwetten zijn vergunningen en onthef-
fingen verleend voor het organiseren van een feestavond met live-
muziek in een tent bij het paviljoen aan de Koppeldreef t.g.v. het 25 
jarig bestaan van de tennisclub op 24 september 2011 (verzendda-
tum 13 september 2011).

De vergunningen liggen vanaf heden ter inzage bij de balie Wonen en 
Openbare ruimte in het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te 
Nuenen. 
Tegen desbetreffende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken na verzenddatum (voor kapvergunningen geldt: na publicatie-
datum) van het besluit, op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en wet-
houders van Nuenen c.a., Postbus 10 000, 5670 GA Nuenen.

Op grond van artikel 6:5 van de Awb moet een bezwaarschrift worden 
ondertekend en tenminste bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening
c. een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.

Tevens kan aan de president van de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch, 
sector Bestuursrecht, Postbus 90 125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch, 
worden verzocht terzake van het bestreden besluit een voorlopige 
voorziening te treffen.  

Nuenen, 15 september 2010

Alarmnummer 1-1-2

Kinderen op pad met 
kinderpostzegels 
 
Vanaf woensdag 28 september tot en met 7 oktober gaan kinderen van 756 
basisscholen uit heel Noord-Brabant op pad met kinderpostzegels en kaar-
ten.  Kinderen uit Noord-Brabant zetten zich in om kinderen een veilig 
thuis te geven en Stichting Kinderpostzegels Nederland hoopt komend jaar 
meer dan 900.000 kwetsbare kinderen in binnen- en buitenland te helpen
 
Geef kinderen een veilig thuis
Stichting Kinderpostzegels Nederland 
vindt dat elk kind een veilige leefom-
geving verdient. Een omgeving waarin 
je je beschermd en geborgen voelt. 

Niet elk kind heeft zo’n plek. Als hulp 
aan kinderen binnen het eigen gezin 
niet meer voldoet, helpt Kinderpost-
zegels ze aan een nieuw thuis. Zij wor-
den dan bij voorkeur opgevangen in 

een pleeggezin, omdat deze vorm van 
opvang het dichtst bij de gezinssitua-
tie blijft. In 2010 hebben 24.000 kinde-
ren voor kortere of langere tijd ge-
bruik gemaakt van pleegzorg. Het 
aantal pleegkinderen neemt jaarlijks 
toe. 
 
Pleegzorgboerderij Samen  thuis
Een voorbeeld van een project dat 
Stichting Kinderpostzegels Nederland 
steunt is pleegzorgboerderij Samen 
Thuis in Ferwert. Deze pleegzorg-
boerderij vangt kinderen en jongeren 
tussen de 4 en 18 jaar oud op die tijde-
lijk niet thuis kunnen wonen. Iedereen 

heeft een taak op de boerderij en 
draait mee in het gezin. Het is een plek 
waar de kinderen zichzelf kunnen zijn 
en zich vrij kunnen ontwikkelen, maar 
bovenal waar zij zich veilig kunnen 
voelen. 
Ook de tienjarige Tjerk heeft op deze 
pleegzorgboerderij zo’n veilige plek: 
“Op de pleegzorgboerderij kom ik tot 
rust. Ik vind het daar fijn en ze zorgen 
goed voor mij. Dit is mijn tweede 
thuis. Ik ben dol op de dieren en vind 
ze allemaal even lief.”

Voor meer informatie: www.kinder-
postzegels.nl.

Uitzendingen      
Lokale Omroep 
Nuenen
Op zondag 18 september start om 
11.00 uur weer een nieuwe Nuenen 
Nu met onder meer aandacht voor:

Het Iers Sessie Festival, het NK-paal-
sport en aan de oudste bezorgster van 
Rond de Linde. Het complete over-
zicht van het programma kunt u zien 
op www.omroepnuenen.nl



      

   

Speciaalzaak
in aardappelen

groente en fruit

parkStraat 12
nuenen, 040-2840408Parkstraat 12A  - Nuenen - Tel. 2831393/2840347

Groente
& Fruit

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

 WeekeNDreclame:  16 eN 17 sept.: 

soepgroenten speciaal, 250 gram .... 0,99
komkommers, 2 stuks ..................... 0,69
tastytom-tomaat, 1/2 kilo ............... 0,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 19 september:

Hollandse bloemkool, per stuk .0,69
DINsDag 20 september:

andijvie, panklaar, 1/2 kilo ...............0,89
WOeNsDag 21 september:

rode kool, panklaar, hele kilo. ...... 0,99
DONDerDag 22 september:

spinazie, gewassen, 300 gram.........1,45
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
geHele Week vaN 16 t/m 22 sept.:

bami-pakket, 1/2 kilo ................... 0,99
elstar,  nieuwe oogst, 1,5 kilo .......... 1,35
stroganoffsalade, 250 gram ..... 1,59
perssinaasappels, 12 stuks .... 1,99

parkStraat 12b, nuenen, telefoon 040-2842311

Reclames geldig t/m zaterdag a.s.ToT ziens bij

Bijna al onze broodjes 
gaan warm de deur uit!

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

parkStraat 12b, nuenen, telefoon 040-2842311

         

Rundergehakt
2x 500 gram ................................5,50
Haas in ‘t Groen
 “Roerbakgerecht met 
varkenshaas”, 100 gram ....2,10
100 gram snijworst +
100 gram gebraden gehakt ...1,95
Ham gehakt Wellington
per stuk ................................................1,75
Boeren karbonade 
“Gemarineerd met spek, ui 
en champignons ”, 100 gr. .....0,95
Biefreepjes 
400 gram ..........................................6,95

specIal

kOOpJe

actie geldig van vrijdag 16 september 
t/m donderdag 22 september:

4 ChoColadeBollen 
halen = 3 BeTalen
duits rond casino
brood .................
6 overheerlijke witte 
broodjes .............	

Brood van de maand september:

Zadenrijk brood
Lekker meergranen brood

€	1,99

€	1,95

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen

ROBO bouwkundig ontwerp- & adviesbureau [T] 040 - 290 60 55   [M] 06 - 13 46 39 59 
Vredehof 6, 5671 DS Nuenen [E] r.vanrooij@robobureau.nl [I] www.robobureau.nl

U gaat (ver)bouwen! Bouwen is duur en 
u kunt uw geld maar één keer uitgeven.
Het is daarom belangrijk dat uw wensen 
juist vertaald worden.

b O U W p l a N N e N ? 

Wilt u meer weten?
Bel ons voor een afspraak of stel uw vragen via het formulier op onze website:
www.robobureau.nl en wij bellen u terug voor het maken van een afspraak.

Het gehele traject van ontwerp t/m  
de selectie van de aannemer kunnen 
wij voor u verzorgen.
Voor een vrijblijvend gesprek komen 
wij dan ook graag bij u langs. 

Het fundament voor de start van een goede bouw!

      

'n Brax broek dat "zit"!

Parkstraat 9b - 5671 GD Nuenen - T: (0)40 2831412

www.crooijmansmannenmode.nl

De Leest Interieur
Woning- en projectstoffering

tapijt, gordijnen
en zonwering
baverdestraat 73
5737 ab lieshout

voor kwaliteit en betaalbaar interieur.
bel voor deskundig en vrijblijvend advies:
tel. 06-51076113

van den beuken catering

High Tea 

BBQ

Cocktails & Bites 

...and more

De Tienden 26a
5674 TB Nuenen

T:  040 28 33 579 
M: 06 52 42 88 06 
 
info@vandenbeukencatering.nl 
www.vandenbeukencatering.nl

Alvershool 5a, Gerwen, 040-2847272
Email info@andrevanrooij.nl

Website; www.andrevanrooij.nl

Kwaliteit is belangrijk,
want we zien u graag terug!

Volop bloeiende
winterharde
Violen
Grootbloemig - Mini

EEN 
BEZOEK 
MEER 
DAN 
WAARD!

Alles van eigen kwekerij

Beauty & Lifestyle  
Parfumerie/Salon 

Beauty & Energy Event 
Géén miskopen meer in huidverzorging.  

Leer uw huid kennen, te verzorgen, herstellen en 
vernieuwen met de in en uitwendige verzorgings-
technieken. Oude schoonheids-geheimen van de  
Chinese Keizerinnen en moderne wetenschap van 

Dermatoloog  dr Murad.  
Gezellige leerzame ochtend of middag onder het 

genot van een hapje en een drankje. 
Extra Gastvrouw: Jeanine Hofs 

Therapeut Chinese Geneeswijze 
www.jeaninehofs.nl 

Dinsdag 27 september (10.00-12.30 of 13.30-16.00) 
reserveer snel want vol=vol 

€ 49,= pp incl. persoonlijke huidanalyse en goodiebag 
vol verassingen 

Berg 33 Nuenen  | www.blush-beauty.nl 
tel: 06-13701730 

‘t nostalgische witte huisje tegenover de Lindeboom 
ma: gesloten di t/m vrij 10.00-17.30 zat. 10.00-17.00 

Dorpsstraat 95 Mierlo  |  Tel. 0492 66 11 00  |   www.lenssenmannenmode.nl

NAJAAR 2011 
kom naar de nieuwe mode kijken in Mierlo!

Koopzondag 18 September  van 12.00 - 17.00 uur



Keur Knaller !!!

Chris en Hanneke Vogels 
Keurslager

Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen-Zuid  
Telefoon 040-2834564

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

Ook voor al uw koud- en warmbuffet

Pepperoni
“Extra SPECIAL” 100 gram  ............180
Kalfsgehaktballen
4 voor ..............................................500

Bij 150 gram gebr. kipfilet
100 gram eisalade .......... GRATIS

Balletjes in Ketjapsaus
“Eigen keuken”, 300 gram ..............350
Haas in ‘t Groen
SPECIAL, 100 gram voor .................225

DEZE WEEK:

4 Uienburgers en
500 gr. rundergehakt .....595

gewoon vers
Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen-Zuid
Hoge Brake 50, tel. 040-2840263

gewoon vers
Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen-Zuid
Hoge Brake 50, tel. 040-2840263

Aanbiedingen geldig van 
maandag 19 t/m 
woensdag 21 september a.s.

Kiwi Green/Gold 
10 stuKs ..................2.99

Andijvie  
per Kilo .................. 0.99

sAnté AArdAppels
per zAK ................... 1.49

Hutspot
1+1 GrAtis

Aanbiedingen geldig van 
donderdag 15 t/m 
zaterdag 17 september a.s.
 
pitloze druiven 
500 GrAm .................1.99

Gesneden spitsKool  
1+1 GrAtis

tAsty tom tomAten
500 GrAm ................. 0.99

ijsberGslA
per stuK .................. 0.79

Boord 14
Nuenen

Dagelijks 
verse 

aardbeien
van de 

volle grond

vaste aanbieding:
cherry tomaten, per doos ..........0,69
champignons, per doos ..................0,79

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

Parkstraat 10a, Nuenen. telefoon 040-2836019

 JUBILEUMAKTIE 
ALLE JEANS 

20% KORTING
DIESEL - NUDIEJEANS - LEVI’S - 
KUYICHI - TRIPPER - MISS 60 - 
RETOURJEANS - BLUE SYSTEM.

DAMES BLAZERS 
EN DIV. TOPS

20% KORTING
(ZOLANG DE VOORRAAD STREKT)

JEANS AKTIE GELDIG T/M 30 SEPTEMBER 2011

20 jaar

Biedt ook uw (merk-)winterkleding aan

Bel�voor�een�afspraak�bij�u�thuis�of�op�de�showroom�040-2832617

Betaalbaar�Italiaans�design

Van�Overbeek�Meubelprojekten

U�heeft�de�keuze�uit�5�houtstructuren�en�13�accentkleuren
om�zo�uw�wandkast,�linnenkast,�inloopkast�of�werkkamer�zo�persoonlijk

mogelijk�te�maken.
Naast�de�vele�standaard�maatvoeringen�is�maatwerk�ook�mogelijk

GARANTIEBEDRIJF

v.d. Wildenberg b.v.
EuropalaaN 2, 5674 Ca NuENEN

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

Daihatsu Cuore, 3 deurs, 1.0 Automaat, 20.000 km

1ste eigenaar  .......................................................Juli 2004
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Maatschap Van Rooij 
verplaatst varkensbedrijf van 
Nuenen naar Nederweert  (L)
Samen met zijn ouders Ad en Rina van Rooij, vormt Ronald de Maatschap 
Van Rooij. Het zeugenbedrijf aan de Vorsterdijk met 500 zeugen, heeft moe-
ten wijken voor de komst van nieuwbouwwijk “Nuenen-West”. 

Ronald en zijn vrouw Carolien runnen 
momenteel een varkensbedrijf met 
5500 dieren in Ell (L). In 1978 heeft de 
familie Van Rooij het bedrijf in Neder-
weert aangekocht. De stallen voor 
2200 vleesvarkens dateerden uit mid-
den jaren zestig. De oude stallen aan-
passen naar de nieuwste welzijnseisen 
2013 was geen optie. Daarom werd 
het besluit genomen de stallen te slo-
pen en is er gekozen voor het oprich-
ten van een geheel nieuw vleesvar-
kensbedrijf met 6840 dierplaatsen. 
Het doorlopen van alle vereiste ver-
gunningen, alsmede de sloop van de 
oude stallen en de bouw van de nieu-
we stallen, hebben ruim vier jaar in 
beslag genomen. Twee stallen zijn in-
middels gereed en worden 20 septem-
ber a.s. in gebruik genomen. De derde 
stal is in aanbouw.

Verzekerd van duurzaam vlees voor 
de consument
Voor de nieuwste welzijnseisen 2013 
voor dierenwelzijn en milieu heeft de 
nieuwbouw alle aandacht gekregen. 

Oud papier 
container bij            
’t Huysven blijft
In de Rond de Linde van 17, 24 augus-
tus en 1 september 2011 heeft de ge-
meente Nuenen medegedeeld dat er 
geen oud papier meer wordt ingeza-
meld op de Huikert bij Jong Neder-
land. Dit is niet het geval, op het ter-
rein ’t Huysven blijft iedere zaterdag 
van 8.30 uur tm 17..00 uur de moge-
lijkheid voor het brengen van oud pa-
pier.  Hiervoor staat een rode contai-
ner op het terrein waar u het oud 
papier in kunt doen. Vooral de bewo-
ners van Gerwen die buiten de be-
bouwde kom wonen, kunnen hun pa-
pier afvoeren via onze container en 
hoeven niet naar de Akkerstraat-Mic-
kerland of milieustraat. 

Met de opbrengsten van uw oud pa-
pier kan de jeugdbeweging de kosten 
dekken van het jaarlijks terugkerend 
zomerkamp, en kan het kampgeld dat 
de kinderen betalen voor het zomer-
kamp, laag blijven.
U helpt dus de jeugdbeweging en de 
kinderen die op zomerkamp meegaan 
er geweldig mee als u uw oud papier in 
de container op het terrein van het 
Huysven doet. 

De gemeente gaat meer sturen 
op gestelde doelen
De redactie van dit blad biedt iedere week een politieke partij de mogelijk-
heid zich tot de Nuenense burgers te richten. Deze week De Combinatie.

Het college heeft een nieuwe kaderno-
ta subsidie- en accommodatiebeleid in 
concept gepresenteerd op verzoek van 
de raad. 
Hiermee worden de subsidies die ver-
strekt worden aan verenigingen en in-
stellingen gekoppeld aan de huisves-
tingskosten die de gemeente voor haar 
rekening neemt. Daardoor wordt in-
zichtelijker welke kosten werkelijk ge-
maakt worden. 
Ook het systeem van toekenning van 
subsidies gaat op de schop. 
De waarderingssubsidie gaat verdwij-
nen en daarvoor in de plaats komt het 
Particulier Initiatief ( PI). Aan de hand 
van een wegingstabel met vijf catego-
rieën kan de gemeente bepalen welke 
activiteit het meest bijdraagt aan de 
doelen die de gemeente zich gesteld 
heeft. Voor grotere instellingen zal de 
contractfinanciering meer aange-
scherpt worden op resultaten en effec-
ten. 
Wij denken dat het college met het 
nieuwe subsidie- en accommodatie-
beleid een goede slag maakt richting 
toekomst. Want, er komt veel op ons 
af. 
Vanaf 2013 wordt de gemeente ver-
antwoordelijk voor taken die nu nog 

onder de AWBZ vallen. De begelei-
ding en de dagbesteding voor oude-
ren, mensen met een beperking en 
mensen met een psychisch probleem 
komen op het bordje van de gemeente 
te liggen. En dat alles met een korting 
op het budget. De gedachte achter de 
overheveling van taken naar de ge-
meente is dat de gemeente beter zicht 
heeft op welke zorg dichtbij en zo nor-
maal mogelijk georganiseerd kan wor-
den. Om dit te kunnen waarmaken zal 
de gemeente alternatieven moeten 
gaan organiseren voor zorg die nu nog 
onder de AWBZ valt.  Dat kan echter 
niet zonder gebruik te maken van vrij-
willigers en verenigingen die het ge-
meenschapsgevoel en leefbaarheid in 
de wijk vergroten. Door de nieuwe 
subsidieregeling kan de gemeente op 
een transparante wijze particuliere 
initiatieven ondersteunen die bijdra-
gen aan dit doel. 
De Combinatie zal de effecten van het 
nieuwe beleid volgen. 
Voor opmerkingen Jeannette van den 
Tillaart, burgercommissielid De Com-
binatie.  Jvandentillaart@decombina-
tie-nuenen.nl 

Speltfeest Opwettense Water-
molen weer zeer druk bezocht
Door Gerrit van Ginkel

Vele honderden bezoekers bevolkten afgelopen zondag het terrein van de 
Opwettense Watermolen tijdens het daar gehouden speltfeest.
Er was heel veel belangstelling voor de 
bezichtiging van de nieuwe pas ge-
opende Heerlijckheid De Opwettense 
Watermolen die als trouwlocatie en 
als brasserie/restaurant met terras een 
bliksemstart heeft gekend. Ook het 
thema van de nationale monumenten-
dag: ’nieuw gebruik-oud gebouw’ viel 
hier mooi op zijn plaats.
Maar ook de oude dorsmachine in 
werking, de roofvogelshow, hoe men 
vroeger de was deed, oude gereed-
schappen, en de kramen met streek-
producten, kregen veel aanloop en 
vragen. De belangstelling voor gratis 
broodjes was zoals gebruikelijk over-
weldigend maar ook de oude ambach-
ten, de trekzak muziek en de in wer-
king zijnde oliemolen waren 
drukbezochte zaken.
Ook de St. Antoniusschut Eeneind-

Opwetten paste mooi in het nostal-
gisch plaatje toen zij rond 12 uur zich 
meldde aan de oude poort van de Op-
wettense Watermolen en met enkele 
harde geweerschoten toegang kregen 
tot het terrein. Na de vendelhulde 
schonken zij een replica, gebouwd 
door Janus Jansen, van de oude Wolfs-
kapel die eens stond aan de Opwet-
tenseweg en die na 1917 niet meer op-
gebouwd is. In 1417 werd er al een 
altaar naar de St. Antoniusschut ver-
noemd en daarom is die Schutterij 
veruit het oudste gilde van de vijf Nue-
nense gilden.

Peer en Constance Geboers, de eige-
naars van de locatie, keken na afloop 
tevreden terug op de zeer geslaagde 
dag met hun opmerking: ”Er war veul 
skon volk op de been”.

Artiest Kleuren- 
Karavaan treedt op 
in ons dorp
Primeur: cd presentatie 
Gatto Gabriel trad op tijdens het mu-
zikale Nuenense evenement Kleuren-
Karavaan. De afgelopen drie jaar stond 
hij op het podium en is hij vaste artiest 
van de KleurenKaravaan. Gatto is een 
zanger en entertainer uit Venezuela. 
Zijn Latin muziek laat hij horen over 
de hele wereld. En weer in Nuenen! 
Aanstaande zaterdag treedt hij op in 
Eetcafé Ons Dorp om zijn nieuwste cd 
te presenteren. Gatto zal drie sets spe-
len tussen 22.00 en 01.30 uur. In Ons 
Dorp zal hij zijn nieuwe cd ‘Amor de 
Verano’ presenteren. 

Zo krijgen de dieren meer bewegings-
ruimte. De ligplaats is voorzien van 
vloerverwarming. De afdelingen be-
schikken over een Hoog Frequent Ver-
lichting. De dieren hebben de hele dag 
de beschikking over voer en vers 
drinkwater. Ook is gedacht aan een 
speeltje in de vorm van een wip-wap. 
Het bedrijf beschikt na voltooiing over 

De roofvogelshow trok veel belangstelling tijdens het Speltfeest. 
(Foto Petra van Laarhoven)

drie biologische combi luchtwassers. 
Deze wassers zuiveren voor 85% de 
uitstotende lucht en fijnstof uit de 
stallen. Een volledig computerge-
stuurde voerinstallatie voorziet de 
dieren van voer. 
Dit alles vormt de basis voor duur-
zaam vlees voor de consument.

Open dag
Maatschap Van Rooij en alle bedrijven 
die het nieuwe bedrijf  ontwikkeld en 
gebouwd hebben, nodigen Boer en 
Burger uit een bezoek te brengen aan 
de nieuwe locatie. De open dag is vrij-
dag 16 september van 14.00 – 19.00 
uur aan de Eindhovensebaan 15, 6031 
NB  Nederweert.  

Voor meer informatie:  www.boerde-
rij.nl / stal met veel praktische snufjes.

Geslaagde open dag 
Fysiotherapie Nuenen
Sinds begin mei zijn ze gevestigd in het bijzondere, ‘druppelvormige’,  pand aan 
de Van Goghstraat : Fysiotherapie Nuenen en Fysiofit. Ontstaan vanuit de 
reeds gevestigde fysiotherapiepraktijken Nuenen Zuid, Wederikdreef en De 
Mobiele Mens uit de Vank. Beide partijen besloten samen hun diensten te bun-
delen en trokken daarvoor in het centraal gelegen pand. Afgelopen zaterdag 
hielden zij een open dag om Nuenen kennis te laten maken met deze praktijk. 
Krachten gebundeld
De ruimte in het pand is perfect voor 
Fysiotherapie Nuenen. Op de begane 
grond bevinden zich 8 cabines waarin 
6 fysiotherapeuten, 1 osteopaat en 1 
kinderfysiotherapie de behandelingen 
uitvoeren. Op de eerste verdieping  
kan men actief trainen, sporten en 
herstellen bij Fysiofit. Dit alles onder 
professionele begeleiding van de ge-
specialiseerde medewerkers.  De ver-
dieping is ook bereikbaar met een 

Het bijna voltallige team van Fysiotherapie Nuenen. 

stoellift voor mensen die minder goed 
ter been zijn. Trainen bij Fysiofit is een 
uitstekende manier om conditie en 
kracht te verbeteren, maar vormt ook 
een goede aanvulling op de een fysio-
therapeutische behandeling. Het 
voordeel daarvan is dat men terecht 
kan onder één dak. Fysiotherapie     
Nuenen kijkt terug op een succesvolle 
open dag en nodigt iedereen uit om 
een bezoek te brengen aan deze ver-
nieuwde praktijk.

SUPER SEPTEMBER VOORDEEL

De Bontstraat 84 • SON • 0499 - 47 95 08
Geopend: di. t/m vr. 10.00 - 17.30 uur • za. 10.00 - 17.00 uur

www.dewoondiscounter.eu

meubels & meer

Banken - Tafels - Kasten - Stoelen - Schilderijen - Accessoires

10%
extra kassa
korting
op de gehele collectie*

*actie geldig t/m 30 september 2011

De mooiste horeca 
locatie van helmonD 

Paviljoen de Warande, De Kluis 4, Helmond
 T: 0492-536361, www.paviljoendewarande.com

gehele dag geopend VanaF 11.00 UUR
Van dinsdag t/m zondag

Geheel vernieuwd buitenterras met tuin.

4-GANGEN KEUZE MENU

e 26,- p.p.

www.restaurantdesteenoven.nl

Steenovenweg 21
Helmond

0492-507507

www.lekkereteninhelmond.nl  www.trouweninhelmond.nl

KeUZe menU

E 28,- p.p.

Met mooi weer lunch en diner op 
ons overdekte buitenterras.Geheel vernieuwd buitenterras met tuin.

4-GANGEN KEUZE MENU

e 26,- p.p.

www.restaurantdesteenoven.nl

Steenovenweg 21
Helmond

0492-507507

SSTTAARRTT    
NNIIEEUUWWEE  CCUURRSSUUSS  

2200  sseepptteemmbbeerr  

Laco de Drietip Nuenen start weer de 
succesvolle afslankcursus 

Stg. Computer Sociëteit Gerwen
Als u in het bezit bent van een PC, een video camera, een iPod cq iPad, een 
TomTom of andere digitale consumenten producten, dan is het u bekend 
dat er wel eens problemen of vragen oprijzen die u opgelost of beantwoord 
wilt zien. Maar waar kunt u daarvoor terecht zonder dat u meteen in een 
zakelijke sfeer belandt. U wilt uw probleem op uw gemak uitleggen en 
bespreken en als het enigszins mogelijk is terplekke opgelost krijgen. Vaak 
gebeurt dit door een familielid, de goedwillende buurman of vriend die daar 
verstand van zou hebben. Een deel van de problemen en vragen kan soms 
door hen opgelost worden maar vaak ook niet.

De “Stichting Computer Sociëteit 
Gerwen”, die zonder winstoogmerk en 
met vrijwilligers werkt, wil o.a. de mo-
gelijkheid bieden om u, als deelnemer 
van de “CompSoos”,  met die vragen en 
problemen te helpen in een gemoede-
lijke en gezellige sfeer zoals u die thuis 
ook kent.

De “Computer Sociëteit” is in principe 
iedere vrijdagochtend (vakanties uit-
gezonderd) van 09.00 – 12.00 en van 
13.30 -15.30 uur open met ingang van 
7 oktober 2011 en heeft haar tehuis in: 
“Het Huysven”  in Gerwen aan De 
Huikert 35.
Op het terrein van  “Het Huysven”  is 
voldoende vrije parkeerruimte voor 
auto’s en fietsen.

De lokaliteit heeft de beschikking over 
een aantal laptops, aangesloten op In-
ternet, alsmede een projector om tekst 
en uitleg te kunnen geven aan een 
groep. Heeft u problemen in het ge-
bruik van uw digitale apparatuur, dan 
is er tevens de mogelijkheid om die 
mee te nemen en samen terplekke 
naar een oplossing te zoeken. Ook 
kunt u lezingen of workshops, over 
door u aangedragen onderwerpen of 
andere interessante zaken, tegemoet 
zien.

Het is niet de bedoeling dat de “Com-
puter Sociëteit” klassikaal onderwijs 
gaat geven in de vorm van cursussen, 
daar kunt u op andere plaatsen voor 
terecht. 



Lekker lunchen met vrienden of alleen. We serveren 
lunch met soep, heerlijke broodjes, tosties, 
uitsmijters, gepofte aardappelen en onze specialiteit 
OERBROOD met kip of kaas. 

Kom proeven van de nieuwe kaart. Nu spareribs, 
saté, snitzel, varkenhaasje, biefstuk, kip, gepofte 
aardappelen en meer…. 

Donderdag  22 september 13.00-16.00 oude boeken 
taxatie georganiseerd door A.C. Molendijk en taxatie 
oud speelgoed door Durk de Jong , entree €5. 

Marijke Moviat proficiat 
met de gewonnen 

scooter, mede mogelijk gemaakt 

door scootercenterhelmond.nl 

Berg 30, Nuenen, 0402831361 

DE AARDAPPELETERS 
eetkamer en cafetaria 

www.DEAARDAPPELETERS.nl 

Olijf
r e s t a u r a n t

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

Laat u verrassen bij Olijf en geniet van een verrassingsmenu:
 

* * *
Of kies voor: 

Menu Olijf, ons vaststaand 5 gangenmenu 
voor € 34,50 p.p. 

met in het hoofdgerecht de keuze uit 
een vis- óf een vleesgerecht. 

* * *
Om daarbij: 

Te genieten van een heerlijk glas wijn 
van onze wijnkaart

Wij bieden u een ruim aanbod witte en rode wijnen 
waaruit u een glaskeuze kunt maken, 

met daarnaast nog eens diverse dessertwijnen. 
Dit stelt u in staat om hele mooie wijnen per glas 

te proberen, zonder meteen de hele fles te hoeven 
te bestellen.

* * * 
Wij hopen u te mogen verwelkomen.

Dagelijks geopend vanaf 12.00 uur woensdag gesloten
www.restaurantolijf.nl

3-gangen verrassingsmenu € 29,50 p.p.

4-gangen verrassingsmenu  € 34,50 p.p.  

5-gangen verrassingsmenu  € 39,50 p.p.

Paviljoen de Warande, de mooiste horeca locatie van Helmond,
gelegen midden in stadswandelpark "de Warande"

 
Wij hebben op dit moment 3 mooie nieuwe vacatures binnen ons 

bedrijf om ons huidige gemotiveerde team te versterken.
 

Bent u toe aan een nieuwe uitdaging, heeft u inzicht en overzicht, 
kunt u in team verband werken en mee denken en heeft u een 

relevante werkervaring neem dan contact met ons op. Alle sollicitaties 
worden vertrouwelijk behandeld. Eventueel reiskosten geen probleem.

 

ASSISTENT BEDRIJFSLEIDER
Minimaal een gedegen opleiding en 2 jaar ervaring

 

ZELFSTANDIG WERKEND KOK
Minimaal een gedegen opleiding

 

CHEF DE PARTIE
Minimaal een gedegen opleiding en 1 jaar ervaring

 
Stuur uw brief naar:

Paviljoen de Warande, t.a.v. Paul van Thiel, De Kluis 2, 5707 GP  Helmond
Of mail: paul@paviljoendewarande.com    

T: 0492 - 536361   E: www.paviljoendewarande.com
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Gratis zonnebloempitten
Voor iedereen die wat zonnebloempitten wil gebruiken om de vogels komende 
winter te voeren is er gratis gelegenheid om daar aan te komen.

De zonnebloemen op de velden rondom de Gerwense windmolen De Roos-
donck mogen  geplukt worden. Men dient wel zelf te zorgen voor een snoeimes 
of schaar om de zonnebloem van de steel te scheiden.

Let er wel op dat alleen de zonnebloemen rondom de molen gebruikt mogen 
worden om een wintervoorraadje voor de vogels aan te leggen.
De zonnebloemen op het veld voor Fons Linders zijn van de Nuenense prullekes 
en zijn niet voor dit doel bestemd.

Zonnebloempitten, de vogels zullen u er dankbaar voor zijn deze winter.

“Er zit hier een heel andere 
vent dan een half jaar geleden”
Arnout is hoogbegaafd, dus een slimme en snelle denker. Hij heeft techni-
sche bedrijfskunde gestudeerd op de Technische Universiteit in Eindhoven, 
met succes. In 2006 was hij daarmee klaar. Op naar een baan. Dat bleek niet 
zo makkelijk.  Hij heeft weliswaar veel technische kennis in huis maar weer 
te weinig communicatieve vaardigheden. Daar strandde het iedere keer. 

Het schoot echt niet op. Na ruim twee 
jaar zoeken is hij in 2009 naar de ge-
meente gestapt met de vraag help me 
aub aan een arbeidsplaats. “In 2010 
werd er veel duidelijk,” zegt Arnout: 
“Ik blijk trekjes van Asperger te heb-
ben, dat is een vorm van autisme. In 
2010 ben ik om die reden bij WSD te-
recht gekomen. Daarna ben ik met be-
middeling vanuit WSD in juni vorig 
jaar bij ASML terecht gekomen. Ik 
werk op de afdeling Backoffice audit. 
Daar houd ik me bezig met het plan-
nen van audits (controles onder leve-
ranciers) over de hele wereld en ver-
zorg ik rapportages waarin de kwaliteit 
beoordeeld wordt. Verder doe ik bu-
reauonderzoek om de methodes van 
de audits op een hoger plan te bren-
gen. Het is voor mij een uitdaging om 
hier te werken. Ik kan mijn kennis en 
vaardigheden toepassen met als doel: 
hoe kan het beter? Daarnaast word ik 
hier tijdens de lunch uit mijn comfort-
zone getrokken door met collega’s ook 
over niet zakelijke onderwerpen te 
praten. Lastig vaak voor mij, maar wel 
goede communicatie- oefeningen.”

Zijn leidinggevende Willem van 
Reeuwijk luistert op de achtergrond 
mee en mengt zich nu in het gesprek. 
“Er zit hier een heel andere vent dan 
een half jaar geleden. Arnout heeft 
duidelijk meer zelfvertrouwen. We 
zetten zijn sterkste kant in om het au-
ditproces op een hoger plan te krijgen. 
Hij is gefocust op details en feiten bin-
nen zijn vakgebied. Ook systematisch 
denken is bij hem sterk ontwikkeld. 
Dat is zo’n typisch kenmerk van zijn 
autisme beperking maar voor ons 
heeft dat een geweldige meerwaarde. 
Hij is een lopende encyclopedie voor 
alle collega’s hier op de afdeling”. Een 
andere collega doet er nog een schepje 

bovenop:” Ik ben hier nog maar net 
een paar maanden maar heb al heel 
veel plezier gehad van de feitenkennis 
en het overzicht van Arnout.”
“Zijn zwakke kant blijft zijn commu-
nicatie met anderen,” gaat Willem ver-
der. “Communicatie heeft veel met ge-
voel te maken en tja dat is lastig voor 
Arnout. Om een voorbeeld te noe-
men: aanvoelen of hij met een bood-
schap op het juiste moment bij colle-
ga’s komt. Communicatie blijft een 
aandachtspunt. Maar ik dwing hem 
om persoonlijke contacten te leggen 
en bijvoorbeeld de telefoon op te ne-
men, iets wat hij niet leuk vindt! We 
hebben ook afgesproken dat Arnout 
ieder jaar iets doet op dit gebied.” “ Vo-
rig jaar heb ik een cursus presenteren 
gedaan,” geeft Arnout aan.
Willem’s manager vroeg hem vorig 
jaar: Zou dit iemand voor jou kunnen 
zijn? In een stageperiode hebben we 
samen met zijn jobcoach gekeken of 
hij voldoende zelfstandig kon werken 
en dat bleek het geval. Daarna volgde 
een detachering van een  jaar.” Arnout 
voegt hier aan toe: ”Ik heb maandelijks 
een gesprek met mijn jobcoach. Dat 
werkt prima: mijn leerpunten op het 
gebied van communicatie zijn dan 
vaak onderwerp van gesprek.” 
 “Al met al een heel geslaagde match,” 
vat Willem samen. “We geven Arnout 
duidelijk wat mee maar we krijgen er 
ook veel voor terug. Daarom hoop ik 
dat we hem in de toekomst  een con-
tract bij ASML aan kunnen bieden in 
plaats van de detachering nu via WSD. 

Meer informatie
Als u meer wil weten over mogelijkhe-
den via  de WSD, neem dan gerust 
contact op met accountmanager Ryan 
Matheeuwsen, 06-17400637 of r.ma-
theeuwsen@wsd-groep.nl.

Hoe Keltisch  is 
Nuenen?
Na een stevige voorbereiding met 
veel gerichte publiciteit werd afge-
lopen zondag het Iers Sessie Festival 
in Nuenen gevierd. En dat hebben 
ze geweten op alle plaatsen waar de 
muzikanten en bezoekers neerstre-
ken. In 4 cafés in het Park en in de 
Weverkeshof was het een drukte 
van belang. De belangstelling was 
hier en daar bijna letterlijk adembe-
nemend. De temperatuur liep dan 
ook aardig op. 

Het was al vanaf het begin duidelijk 
dat het aan de muzikanten niet zou 
liggen. Nu alles achter de rug is blijkt 
dat het ook aan belangstellenden niet 
gelegen heeft. Er stroomt meer Kel-
tisch bloed door de regio dan ver-
wacht. De organisatoren willen ieder-
een danken die op welke wijze dan ook 
heeft bijgedragen aan het welslagen.
Dit festival is een groot succes gewor-
den. Daartoe is niet in de laatste plaats, 
veel dank verschuldigd aan de sponso-
ren. Zij hebben gezien dat met hun fi-
nanciële steun dit festival met deze 
unieke formule mogelijk werd. Wie er 
bij was, is wellicht getuige geweest van 
de geboorte van een nieuwe traditie.
 

Ingezonden brieven
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.

Ongeval
Vorige week heb ik een ongeval gehad met een andere fietser op de Vincent van 
Goghstraat.  Naast het feit dat ik behoorlijk letsel heb opgelopen en ik nu al een 
dikke week met veel pijn op bed lig, lopen gaat niet, ben ik nog het meest geshoc-
keerd over de gebeurtenissen erom heen. 
Terwijl ik hulpeloos op de grond lag vond een andere weggebruiker het nodig om te 
gaan toeteren met zijn auto en na vermaningen van omstanders gewoon door ging 
omdat hij er niet door kon. De schuldige tegenpartij vergeet zijn hulp aan te bie-
den en een bos bloemen later was nog te veel. Ik ben boos maar tegelijkertijd ook 
erg verbaasd over de wereld zoals hij er nu uit ziet wat mensen betreft althans. We 
hebben geen tijd meer voor elkaar, we hebben geen oog meer voor elkaar, we heb-
ben haast, enz. enz.

Maar willen we dat wel??? En wat gaan we er aan doen. Dit is een oproep aan al-
le mensen uit Nuenen c.a.  Wie wil er samen met mij een plan opzetten om binnen 
twee jaar een aanzet te geven aan een betere leefomgeving. Ik zit boordevol ideeën 
die op een simpele manier kunnen worden uitgevoerd wat tot verbluffende resul-
taten zou kunnen leiden.

Anita van Dun, Kleine Tom 9, 5673 LZ, Nuenen. 040-2843238.

Nieuwe website 
www.derietpluim.nl in de lucht
Door Elwien Bibbe

Met Jordi Zandboer uit groep 8 en webmaster  Sandra Swinkels praat ik na 
de festiviteiten rondom de lancering van de nieuwe website van OBS de 
Rietpluim nog even na. Met zijn drieën zitten we achter de laptop.

Wat is er nou zo leuk aan de nieuwe 
website? 
“Omdat er allemaal dingen op staan 
die ook leuk zijn voor kinderen. Je 
kunt bijvoorbeeld proberen om op de 
Pluim van de week te komen. Dan 
kom je met je foto op de openingspa-
gina. Maar je moet dan wel iets bij-
zonders gedaan hebben. En je kunt 
doorklikken naar de groepen.” Jordi 
klikt door naar de pagina van zijn ei-

gen groep, die van meneer Harold. Al-
le klassen hebben een eigen pagina 
waarop de leerkracht en de leerlingen 
hun verhalen kwijt kunnen. Dit kan 
met een tekst, maar ook met foto of 
film. 
“Dat is ook leuk om aan opa en oma te 
laten zien, als ik bij hun ben,” legt Jordi 
uit. Er zit ook een speciale agenda van 
de klas bij: vrijdag 16 september: Cake 
op de week door Britt en Jennifer. 

Rechts Jordi Zandboer tijdens de lancering van de nieuwe website ’www.deriet-
pluim.nl’

“Dan kijkt de klas samen terug op de 
week met een stukje cake erbij. En wat 
ik ook handig vind: Ouders kunnen je 
ook ziekmelden via de site. Je hoeft 
niet per se te bellen. En verlof aanvra-
gen kan ook.”

Jordi is één van de leerlingen die sa-
men met ouders, leerkrachten, stu-
denten, ouders van toekomstige leer-
lingen en andere betrokkenen 
meegewerkt hebben aan de totstand-
koming van de nieuwe website. Door 
middel van brainstormsessies is er een 
programma van eisen opgesteld.  Es-
ther van Westen, communicatieadvi-
seur, Pien Rombouts, vormgever-de-
signer en Herman van de Ven, 
professioneel fotograaf, allen ouders 
van kinderen van de Rietpluim heb-
ben ieder vanuit hun eigen expertise 
aan de hand van dit plan de website 
ontworpen. De site ziet er dan ook 
heel mooi uit. De ‘rietpluim’ zien we 
op iedere pagina terug op de achter-
grond, de foto’s geven een mooie 
sfeerimpressie van de school en de 
lay-out is overzichtelijk.

Sandra Swinkels: “We hebben gepro-
beerd om de site een spiegel te laten 
zijn van de school. Wij willen laten 
zien, wie wij zijn en wat wij doen. En 
wij hopen dat de studenten en de ou-
ders de site ook zo ervaren. Wij willen 
dat de sfeer van de school ook terug te 
vinden is op de website. Daarom was 
het ook heel fijn dat de ontwerpers 
ook ouders zijn. Ze kennen de school. 
En weten daardoor ook beter, wat wij 
als school met de site willen laten zien.
Ook ouders van nieuwe leerlingen 
krijgen op deze manier al een indruk 
van onze school.”
De site zal zich in de loop van de tijd 
verder ontwikkelen. Naast de school-
gidsinformatie, de roosters, informa-
tie over het team, de teamleden stellen 
zich overigens allemaal via een kort 
filmpje voor, en links naar andere voor 
ouders relevante sites, is er ook plaats 
voor oud-leerlingen. Zo lees je alles 
over de zangcarrière van Lise Verheij-
den en straks ook alles over de succes-
volle Rabobankrenner Steven Kruis-
wijk, want ook hij is een oud-leerling 
van de Rietpluim.

Profile Ladies Tour in Nuenen
De Ladies Tour 2011 vond plaats van 6 tot en met 11 september. Op zater-
dag 10 september fietsten de dames rondje Nuenen en omstreken. Marian-
ne Vos heeft de eindzege gepakt. De Tour eindigde in Berg en Terblijt na een 
108 kilometer lange slotetappe door het Limburgse heuvellandschap.

Burgemeester Ligtvoet temidden van de sportieve dames bij de start. 
Foto: Paul Dumay.

Arnout helemaal op zijn plaats bij ASML.

Muziek op 
Weverkeshof
Zobi  La  Mouche
De zes leden tellende groep Zobi la 
Mouche onderscheidt zich van andere 
wereldmuziekbands, doordat de band 
zich niet beperkt tot één genre. In 
plaats van alleen Cajun, Rai of Salsa, 
speelt de band een doorsnede van zeer 
uiteenlopende genres binnen de we-
reld-pop-folk-muziek. Wonderlijk ge-
noeg leidt dit toch tot een samenhan-
gend geheel, dat garant staat voor een 
zeer afwisselend avondje wereldmu-
ziek. Het repertoire bestaat uit covers 
en bewerkingen. Onder andere Oe-
kraïense Pretpunk, Celtic Rock, Rai en 
Louisiana Cajun. Zondag 18 septem-
ber, aanvang 14.00 uur. Toegang gra-
tis. www.weverkeshof.nl



cafetaria van gogh

Ladies 
on the Road

Donderdag avond

22 september
19.00 - 22.00 uur

Vincent van Goghstraat Nuenen
Voor het eerst organiseert de 

Vincent van Goghstraat in Nuenen 
een uniek evenement: 
"Ladies on the road"!

Op deze speciale koopavond word door iedere 
winkelier iets georganiseerd in hun winkel. 

Dit varieert van make-upadvies, styling, workshop 
tot proeverijen etc. Onder het genot van een glaasje 
bubbels hopen zij veel vrouwen in de watten te leg-
gen. Uiteraard hebben zij deze avond spectaculaire 
actie's en aanbiedingen en presentatie van de nieuwe 
wintercollectie's. Dus neem je vriendin(nen) mee en 
maak er een leuke avond van! Deze winkels aan de 

Vincent van Goghstraat zijn er klaar voor!

Ooit
hebberie en woongerei
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Kinderen 
ontdekken de 
natuur met het IVN
Er zijn nog enige plaatsen vrij in de 
jeugdgroep van het IVN Nuenen. 
Het Jeugd-IVN is er voor kinderen 
vanaf groep 5 van de basisschool. 

Eenmaal per maand komen de jeugd-
leden op een zondagmorgen bij elkaar. 
Dan trekt de groep met de fiets de na-
tuur in. Vertrek om 9 uur vanuit Het 
Klooster. Om ongeveer 12 uur is de 
groep weer terug. Het Jeugd-IVN 
houdt zich bezig met alles wat de na-
tuur te bieden heeft: bloemen, plan-
ten, mossen, bomen en alles wat 
kruipt, loopt of vliegt. Kinderen die 
het leuk vinden om te speuren naar 
diersporen of om paddenstoelen te 
zoeken, waterdiertjes te scheppen of 
gewoon lekker te spelen of nestkastjes 
te timmeren, bel of mail naar Fridy 
Gevers tel: 040-2839036, fridyge-
vers@onsnet.nu 

Ladies 
on the Road
Voor de eerste keer organiseert de 
Vincent van Goghstraat in Nuenen 
een uniek evenement: “Ladies on 
the Road” op donderdagavond 22 
september van 19.00-22.00 uur.
Op deze speciale dames koopavond 
(heren zijn natuurlijk ook welkom) 
worden er in of buiten de winkels, di-
verse activiteiten georganiseerd zoals 
gratis proeverijen en bubbels, styling-
advies, make-up advies, workshops, 
demonstraties etc.

Uiteraard presenteren zij ook hun 
nieuwe wintercollecties en alle nieuwe 
trends voor aankomende winter op 
het gebied van sieraden, kapsels en 
make-up. In alle deelnemende winkels 
vindt u ook spectaculaire aanbiedin-
gen. De toegang is geheel gratis.
Maak er een gezellige avond van. U 
bent welkom bij de winkeliers in de 
Vincent van Goghstraat in Nuenen.

Lichtjesroute
Op 18 september wordt de bevrijding van Eindhoven gevierd. Ook VVV 
Eindhoven doet hier aan mee met onder andere een bevrijdingsvlag en bus 
toer langs de Lichtjesroute. 
VVV Eindhoven organiseert een bus-
toer langs de Lichtjesroute voor zowel 
groepen als individuen. Op vrijdag-
avond 30 september en 7 oktober ver-
trekt de bus bij voldoende deelname 
vanaf het Stadhuisplein. Vertrek om 
19.45 uur. In de bus is een gids aanwe-
zig. Kaartjes kosten € 12,- p.p. en zijn 
verkrijgbaar bij VVV Eindhoven (Sta-
tionsplein 17). Groepen kunnen reser-
veren via tel. 040-2979115.
 
Bevrijdingsvlag
Tevens brengt VVV Eindhoven in sa-
menwerking met EHV winkel dit jaar 
een speciale bevrijdingsvlag op de 
markt. De vlag is bedoeld als een eer-

Proeflessen bij 
Kunstencentrum CAN 
Veel mensen in Nuenen hebben ooit een cursus gevolgd bij Kunstencen-
trum CAN. Bij benadering zijn dat in de 40 jaar van het bestaan van deze 
stichting zo’n 15.000 mensen geweest. Toch is er nu nog een grote groep 
kinderen, jongeren en volwassenen die onbekend zijn met wat het CAN hen 
te bieden heeft. Waar dat aan ligt is niet goed te achterhalen. 

Om ook dit jaar weer nieuwe mensen 
te interesseren voor de cursussen en 
workshops zet het kunstencentrum de 
deuren open van een aantal cursussen 
waar nog plaatsen vrij zijn. U of uw 
kind kan daar een les op proef volgen, 
zonder dat u zich vooraf voor de hele 
cursus inschrijft. Het gaat over cur-
sussen dans en beweging, over werken 
met klei, tekenen en schilderen, beeld-
houwen, edelsmeden, beelden maken 
en nog meer. 

Kinderen gratis proefles
Kinderen en jongeren kunnen gratis 
proeflessen volgen voor die cursussen 
waar nog plaatsen open zijn. Volwas-
senen kunnen ook proeflessen volgen 
bij cursussen waar nog plaatsen open 
zijn. Deze proeflessen kosten € 10,-. 
Bij inschrijving voor de volledige cur-
sus wordt de prijs van de proefles ver-
rekend met het cursusbedrag.

Stichting leergeld betaalt mee
Wanneer u een alleenstaande ouder 
bent met een inkomen van niet meer 
dan € 1.390,00 of een gezin met een 
inkomen van niet meer dan € 1.540,00 
per maand dan kunt u ondersteund 

worden door de Stichting Leergeld 
voor uw kinderen tussen de 4 en 18 
jaar die een cursus willen volgen bij 
Kunstencentrum CAN. Stichting 
Leergeld Nuenen geeft vergoeding* 
voor: één buitenschoolse culturele ac-

Tennisvereniging 
Nederwetten 25 jaar
Tennisvereniging Nederwetten, op-
gericht in 1986, viert dit jaar haar 
25-jarig jubileum. Het hele jaar 
door zijn al diverse jubileumactivi-
teiten georganiseerd. Rode draad 
bij al deze activiteiten was steeds 
het 25 jarig bestaan.

Als kroon op het jubileumjaar vindt 
van 21-25 september een feestweek 
plaats. Gedurende de feestweek wor-
den diverse gezellige en sportieve acti-
viteiten voor senioren en jeugdleden 
georganiseerd. De meeste activiteiten 
vinden plaats in en bij het paviljoen 
van TVN aan de Koppeldreef 2, Ne-
derwetten.
Hier wordt ook op zaterdag 24 sep-
tember van 18.30-20.00 uur een re-
ceptie gehouden voor genodigden én 
voor alle oud-leden van de vereniging. 
Onder het genot van een hapje en een 
drankje kunnen herinneringen wor-
den opgehaald over het (tennis-) wel 
en wee van de afgelopen jaren. Oud-
leden zijn van harte welkom! 
Voor meer informatie kan men mailen 
naar: jubileumtvn@gmail.com 

Vincentwandeling 
door Nuenen 
Zondag 25 september kunnen geoe-
fende en beginnende wandelaars 
meedoen aan de derde Vincentwan-
deling. De wandeling is ook geschikt 
voor gezinnen met kinderen en lief-
hebbers van nordicwalken. De orga-
nisatie is in handen van Wandel-
SportVereniging Nuenen. De kos-
ten voor deelname bedragen € 2,50; 
niet-leden betalen € 2,00.

De wandeling begint bij het scouting-
gebouw van Rudyard Kipling aan de 
Papenvoortsedijk 5. Starten kan vanaf 
0 7.30 uur. Deelnemers kunnen kiezen 
uit verschillenden afstanden: ± 5, 8, 
15, 21, 27 of 35 km. De routes zijn aan 
elkaar gelust en lopen bijna allemaal 
op Nuenens grondgebied. De routes 
gaan over bos-, veld-, en weidepaden 
en door vele stukken mooie natuur. Zo 
lopen de wandelaars onder andere 
over de Papenvoortse-, Vaarlese- en 
Refelingse Heide en ook door natuur-
reservaat het Collse bos en mogelijk 
over een afstand van ongeveer 1,5 km 
langs de Dommel door natuurgebied 
de Zeggen. Als het water van de Dom-
mel te hoog staat is een alternatieve 
route uitgezet. Onderweg zijn er rust-
posten.
De route van 8,2 km gaat door het 
centrum van Nuenen en langs de vele 
bezienswaardigheden van van Gogh 
in zijn Nuenense periode. 

De mooiste horeca 
locatie van helmonD 

Paviljoen de Warande, De Kluis 4, Helmond
 T: 0492-536361, www.paviljoendewarande.com

gehele dag geopend VanaF 11.00 UUR
Van dinsdag t/m zondag

Geheel vernieuwd buitenterras met tuin.

4-GANGEN KEUZE MENU

e 26,- p.p.

www.restaurantdesteenoven.nl

Steenovenweg 21
Helmond

0492-507507

www.lekkereteninhelmond.nl  www.trouweninhelmond.nl

KeUZe menU

E 28,- p.p.

Met mooi weer lunch en diner op 
ons overdekte buitenterras.Geheel vernieuwd buitenterras met tuin.

4-GANGEN KEUZE MENU

e 26,- p.p.

www.restaurantdesteenoven.nl

Steenovenweg 21
Helmond

0492-507507

SUPER SEPTEMBER VOORDEEL

De Bontstraat 84 • SON • 0499 - 47 95 08
Geopend: di. t/m vr. 10.00 - 17.30 uur • za. 10.00 - 17.00 uur

www.dewoondiscounter.eu

meubels & meer

Banken - Tafels - Kasten - Stoelen - Schilderijen - Accessoires

10%
extra kassa
korting
op de gehele collectie*

*actie geldig t/m 30 september 2011

tiviteit per kind/jongere uit uw gezin 
bv: tekenen/schilderen, toneel, dans / 
ballet, beeldhouwatelier, kleierlei, al-
lerlei. Stichting Leergeld Nuenen be-
taalt rechtstreeks aan scholen, institu-
ten en clubs..Bel met telefoonnummer 
06-25286545 van Stichting Leergeld 
Nuenen, spreek uw naam en telefoon-
nummer in en u wordt teruggebeld.

Meldt u uw kind of uzelf wel een paar 
dagen van tevoren aan bij de cur-
susadministratie om te horen of er 
nog plaatsen open zijn. Tel: 040-
2845775. Op de website www.stich-
tingcan.nl kunt u kijken welke moge-
lijkheden er zijn en op welke dagen.

betoon aan de bevrijders van Eindho-
ven. Alle elementen van de geallieer-
den, de stad Eindhoven en het verhaal 
van de opmars zitten verwerkt in de 
vlag. Na de officiële uitreiking aan 
Stichting 18 september op dinsdag 6 
september is de vlag vanaf woensdag 7 
september exclusief verkrijgbaar bij 
VVV Eindhoven of via www.ehvshop.
nl. De prijs van de vlag is € 17,50.

Vlooienmarkt op 
de Pastoorsmast
De 44e vlooienmarkt van Scouting 
Panta Rhei vindt op zaterdag 24 en 
zondag 25 september voor het eerst 
plaats in en om de nieuwe blokhut 
aan de Pastoorsmast 12 op de Oude 
Landen.
Na 2 weken hard werken aan het op-
halen en sorteren van alle ‘vlooien’, 
kan iedereen weer zijn hart ophalen 
tussen de 45 kramen. Er is genoeg: van 
speelgoed tot boeken, van kleding tot 
computers en van fietsen tot glaswerk 
en servies. En natuurlijk zijn er weer 
een aantal bijzondere voorwerpen, 
waar bezoekers op kunnen bieden. 
Ook kunt u terecht voor een hapje en 
een drankje in de gezellige tent.
De stafleden van de scouting kunnen 
u die dag ook meer vertellen over de 
verschillende groepen van Pantha 
Rhei. En lid worden kan ook.
De vlooienmarkt is op beide dagen 
open van 12.00 uur tot 16.00 uur. Meer 
informatie over de vlooienmarkt of 
over de scouting op www.scouting-
pantarhei.nl. 

St. Anna beste 
ziekenhuis in 
Brabant 
Het St. Anna Ziekenhuis heeft in de 
jaarlijkse AD Ziekenhuis Top 100, 
landelijk de vierde plaats behaald. 
Daarmee bekleedt zij de hoogste 
positie binnen de provincie Brabant. 

De AD Ziekenhuis Top 100 ranglijst 
biedt inzicht in de prestaties van alle 
ziekenhuizen in Nederland. 
Het St. Anna Ziekenhuis scoort in de 
volle breedte goed en bovengemid-
deld goed op het gebied van patiëntte-
vredenheid en de behandeling van 
borstkanker, diabetes en spataderen. 
Kijk voor meer informatie over de AD 
Ziekenhuis Top 100 op www.ad.nl.  

Sunny Blues Nuenen 
Sunny Blues Nuenen laat weer van zich horen. Op zondag 25 september 
gaan ze weer los in DinerCafé ZINN aan het Park te Nuenen. “Zinn in Blues” 
vervolgt het Bluesprogramma met:  De Deep & The Dudes.

Na een periode van 6 jaar vond in sep-
tember 2010 het laatste optreden 
plaats van The BluesCrowns. Na het 
vertrek van pianist  en medeoprichter 
Joost Janssen besloot de band een fan-
tastische tijd af te sluiten. Het hoogte-
punt van de band was de zevendaagse 
tour in Chicago-USA in 2008 met o.a. 
twee optredens tijdens de 25-jarige ju-
bileumeditie van het befaamde Chica-
go Bluesfestival.

De vier resterende ‘Crowns’ hebben 
besloten om een nieuwe band te star-
ten met een nieuw geluid. Op 14 okto-
ber 2010 vond tijdens het Jeker Jazz & 
Bluesfestival Maastricht het eerste of-
ficiële optreden plaats  van Deep & 
The Dudes.

Naast een grotendeels nieuw en prik-
kelend repertoire blijven karakteris-
tieke en persoonlijke elementen her-
kenbaar. Deep & The Dudes spelen 
een kolkende mix van ritmische gara-

ge-blues, swing, Chicago-blues en 60-
er jaren rhythm & blues  in combinatie 
met moderne stijlen. De hoofdrollen 
zijn weggelegd voor frontman Daan 
Prevoo (zang, mondharmonica, saxo-
foon en percussie) en gitarist Paul 
Voestermans wiens gitaarstijl promi-
nent op de voorgrond staat. De voor 
de Dutch Blues Award 2010 genomi-
neerde bassist Arno Vervest en drum-
mer Sjaak Korsten vormen het rots-
vaste ritmetandem van The Dudes.

Zondag 25 september, aanvang:  20.00 
uur, de entree is gratis. Voor meer 
(blues)info, kijk eens op www.sunny-
bluesnuenen.nl

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

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

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NLCollse Heide 4 NueNeN • T (040) 283 75 72 • WWW.sPuiTeRiJ-JANseN.Nl

Valdomac in 
Station Charlotte
 
Op zaterdag 17 september treedt de 
blues/rock band Valdomac uit 
Geldrop op in Station Charlotte. De 
band zorgt voor een avondvullend 
programma met onvervalste blues 
rock. Deze 5-koppige band is opge-
richt in 2006.

Op deze avond zal het publiek worden 
meegenomen op een muzikale reis 
door het blues/rock landschap met re-
pertoire variërend van rauwe num-
mers van Joe Bonamassa en Popa 
Chubby tot traditionele blues van BB 
King en ZZ Top.
Om het optreden een extra Nuenens 
tintje te geven zal dorpsgenoot Ronnie 
van Berlo als gast optreden bij enkele 
nummers.
 
Vrijwel iedere zaterdagavond is er 
livemuziek in Station Charlotte vanaf 
20.30 uur, de toegang is vrij. Station 
Charlotte is gevestigd aan de Sport-
laan 12 in Nuenen, in de voormalige 
voetbalkantine van de Luistruik. De 
zaal is open van 20.30 tot aan midder-
nacht. Meer info: zie www.station-
charlotte.nl.



DE HUUFKES 29, NUENEN
T  040 - 284 12 22  WWW.KURA.NL

KURA GEEFT UW PAND
EEN EIGEN GEZICHT

ULTIEME

HOUTLOOK

KUNSTSTOF KOZIJNEN

17 & 18 SEPTEMBER VAN 11.00 TOT 15.00 UUR
OPEN DAGEN
VOOR DE BESTE PRIJS! OOK IN UW REGIO

GRATIS HR++ GLAS TOTALE DIKTE 24MM*

* vraag naar de voorwaarden

Geen aanbetaling = Geen risico

WWW.SANIPLE IN .NL

• Advies

• Gratis ontwerp

• Realisatie

sanitair

badmeubels

wand- & 
vloertegels 

natuursteen & 
keramiek vloeren

De Huufkes 19A
Nuenen
040-2913089

Openingstijden: 
Ma. t/m Vr.: 
09.00 - 18.00 uur  
Za.: 09.00 - 17.00 uur

voor de beste 
badkamer 
ervaring

BTW-Voordeel
bij Saniplein

wij 
betalen 
uw BTW

*

op complete

badkamers en 

tegelvloeren

*Geldt alleen op de materialen, exclusief montage. Vraag naar de voorwaarden.

Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68

www.raaymakersbv.nl

Exterieur
• renovatie
• kozijnen
• ramen
• deuren
• dakkapellen
• overkappingen
• verbouwingen

Interieur
• deuren
• schuifkasten
• maatkasten
• en-suite
• plafonds
• vloeren
• architraven

Keukens
• apparatuur
• werkbladen
• renovatie

Doe-het-zelf
Winkel

NIEUWE
KOZIJNEN
van kunststof of hout?

Laat u verrassen door 
de vele mogelijkheden. 

Glas in lood, kunststof met 
houtnerfstructuur, stijlvolle 

deuren en deurbeslag. Kunststof kozijnen

Houten kozijnen

Nieuwstraat 45  
5691 AB  Son en Breugel

T. 0499 - 460 222 
F. 0499 - 460 975
info@sonnerie.nl 

www.sonnerie.nl

Hotel • Brasserie • Zalen

Iedere zaterdag & zondag
Tafelbrunch

High TeaHHiighh TTea
Iedere zaterdag & zondagd d & dd d & d

ACTIVITEITEN AGENDA

Tijdens onze high tea wordt de tafel gevuld met 
heerlijke lekkernijen zoals sandwiches, quiche, 
scones, muf ns, toast en wordt afgesloten met 
een heerlijk dessert. Natuurlijk onbeperkt diverse 
soorten thee, puur natuur, los geserveerd. Ook 
door-de-weeks mogelijk voor groepen vanaf 
8 personen.

We starten de tafelbrunch met een goed gevulde 
runderbouillon, waarna we diverse belegde 
broodjes, kruidenroerei, quiche en 
worstenbroodjes serveren. Als afsluiting van 
de brunch serveren we diverse lekkere 
minigebakjes. Gedurende de tafelbrunch 
wordt er voor kof e en thee gezorgd.

Volwassenen  21,50 
p.p.

Kinderen t/m 12 jaar 12,00 
p.p.

Standaard High Tea 21,50 p.p.
(uitbreidingen mogelijk)

NIEUW

Met cavitatie kunt u centimeters in omvang verliezen 
in slechts enkele behandelingen. Cavitatie is een 

met overtollig vet en cellulitis zonder chirurgische 

af te rekenen met probleemzones,  zoals buik, 
love-handles of zadeltassen.  

letterlijk om gaat bij ontharen met de 
IPL methode. Uw overbeharing wordt 

Bodymince biedt nu een revolutionaire 

bovenlip, oksels, benen en bikinilijn.

25% KORTING op de eerste behandeling!*

Bij Bodymince, 
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Bogardeind 155 GELDROP   040-2802006  www.bodymince.nl    info@bodymince.nl

OPEN DAG
17 SEPT

11.00- 15.00

Correspondentie-adres: De Lindespelers,
Plataanstraat 9, 5671 AL Nuenen

Bent u een oud - Lindespeler en wilt u op
de hoogte worden gehouden? U kunt zich
schriftelijk of per mail aanmelden voor
1 oktober a.s.Mail: reunie@lindespelers.nl

De Lindespelers bestaan
35 jaar! Wij zijn op zoek
naar oud - Lindespelers.

-1976 2011
REÜNIE

Jacks van Gaastra
modieus en functioneel!

Parkstraat 9b - 5671 GD Nuenen - T: (0)40 2831412

www.crooijmansmannenmode.nl

De STIP.nu 

Praktijk voor psychosociale ontwikkeling
Een plek voor elk kind waar het kan:
groeien in zijn kracht 
groeien in zijn zelfbeeld
groeien in zijn psychosociale ontwikkeling
groeien om later een evenwichtige volwassene te zijn.

Start van de ‘Mijn STIP’ training 5 oktober 2011
Voor informatie: www.destip.nu
Tel: 0653973588

St p
de

.nu



Onderstaande aanbiedingen zijn alléén geldig op maandag 19 september op de weekmarkt!

Weekmarkt Nuenen

De Markt, van alle markten thuis!!!
Visspecialiteiten

Marc en Dave de Beer 

Gezinszak
Kibbeling  € 7,50
Kabeljauwfilet op de 
huid! 500 gr. € 6,95
Lekker om te bakken!

Van Eeuwijk bedtextiel
Het is tijd voor lagere prijzen!! 

Badstof-Velours 
Hoeslakens € 14,95

Nu: € 9,95 + 1 GRATIS!
Diverse dekbedsets
2 HALEN = 1 BETALEN!

Van Oosterhout v.o.f.
 Ondergoed & Nachtkleding 

Ahh-bra
De BH die altijd past!

Bij ons slechts

 € 9,95
Nergens goedkoper!

(Niet goeD, gelD terug)

Kaashandel
De Goey & Zn.

Boer ‘n 
Kaas

Hele kilo

€ 9,95

PLATENBURG
 Groente en fruitspecialist 

Grote zoete 
pruimen
per kilo  € 1,50
Sinaasappels
Vol sap
20 voor  € 3,00

WELTE FRUIT
 ZUIdVRUChTen & eXOTen 

Muskaatdruiven
per kilo  € 1,50
Hollandse Elstar
2 kilo  € 1,00

Gegarandeerd nergens voordeliger!
Tegen inlevering van deze bonnen ontvangt u:

Alle aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en geldig van donderdag 15 september 2011 tot en met woensdag 21 september 2011. OP = OP

Alle Diadermine, Fa, Gliss Kur, Got2b, Junior Styling,
Theramed, Schwarzkopf of Syoss shampoo, conditioner of kuren. 

Alle combinaties mogelijk.2+2
GRATIS

Supradyn
complex energy

35 tabletten

1+1
GRATIS

MFC neemt uw administratieve zorg graag van u over
	
	 Voor u als particulier verzorgen wij graag
	 •	 het	uitzoeken	en	ordenen	van	alle	administratieve	bescheiden
	 •	 een	duidelijk	overzicht	in	uw	inkomsten	en	uitgaven
	 •	 een	financiële	planning
	 •	 contacten	met	de	overheid
	 •	 alle	fiscale	aangiften	inclusief	de	toeslagen

 Voor het MKB verzorgen wij graag
	 •	 een	geheel	geordende	administratie
	 •	 het	opzetten	en	boeken	van	de	administratie
	 •	 het	samenstellen	van	de	jaarrekening
	 •	 alle	fiscale	aangiften

Tevens	staan	wij	u	bij	met	advies,	een	second opinion		en	feedback
	 MFC	is	lid	van	het	Register	Belastingadviseurs	(RB)

Graag	nodigen	wij	u	uit	onze	website	te	bezoeken	www.mfc-coach.nl.	
Neem	vrijblijvend	contact	op	via	info@mfc-coach.nl	of	via

040-283	13	74	(telefonisch	bereikbaar	dinsdag	t/m	vrijdag)

Melanie van Leenders cb

De verlichting in uw administratieve verplichting

Kostuums in 
oogverblindende stoffen

Parkstraat 9b - 5671 GD Nuenen - T: (0)40 2831412

www.crooijmansmannenmode.nl

W. van Oorschot
Stukadoorsbedrijf

Goudenkalf 5 040 - 283 13 74
5673 TW Nuenen 06 - 53 87 06 01



Reisje om de wereld 
Voor de liefhebbers van verre reizen, 

heeft onze chef-kok een speciaal menu samengesteld.

4 - gangen menu  ........................................... € 30,00
(voorgerecht, soep of tussengerecht,  

hoofdgerecht en nagerecht)

5 - gangen menu   .......................................... € 34,50
(voorgerecht, soep, tussengerecht,  
hoofdgerecht en nagerecht) 

 Voorgerecht – Italië
 Canneloni | huisgemaakte boerenpaté, omwikkeld met Parmaham
 
 Soep - Spanje
 Paprika | licht gebonden, kruidenroom, garnituur chorizo
 
 Tussengerecht - Japan
 Bief Terriyaki | plakjes runderhaas in terriyakisaus, mihoen
 
 Hoofdgerecht – U.S.A
 Sirloin steak | gegrild, Texaanse bbq saus, uiensaus, maiskolfje,
 gepofte aardappel met sour cream
 
 Dessert - Nederland

 Crème brulee| Haagse hopjes, caramel parfait, chocolade mousse

Wilt u genieten van een bijpassend wijnarrangement? Diverse wijnen uit 

verschillende windstreken zullen hier de revue passeren.  U kunt voor de 

volgende arrangementen kiezen... 

  Wijn arrangement 4- gangen .................... € 23.75 
  Wijn arrangement 5- gangen .................... € 27.75

Vertigo logo.indd   1 14-02-11   16:10

Open elke dag va. 12.00 uur
Dinsdags gesloten

Bij mooi weer kunt u genieten

op ons sfeervolle terras met een

mooi uitzicht op het horecaplein

H e u v e l  7 a  5 5 6 4  H K  G e l d r o p  0 4 0 - 3 6 8  5 2  3 2

www.restaurantvertigo.nl 

PAR-3 mAkelAARs o.g. b.v.  weegschAAlstRAAt 3, Postbus 4122, 5604 ec eindhoven
t:  040-2901390, f: 040-2901391, e: info@PAR3mAkelAARs.nl, i: www.PAR3mAkelAARs.nl

Een verrassend ruim en in moderne tinten afgewerkt nagenoeg
vrijstaand herenhuis met inpandig bereikbare garage en volop 
privacy biedende tuin!
Ind.: hal met toilet, living in 
L-vorm met open haard, volop 
lichtinval en deur naar terras, 
woonkeuken met moderne keu-
keninrichting v.v. alle apparatuur, 
bijkeuken, garage met aansluiting 
wasmachine.
1e verdieping: overloop, 3 ruime 
slaapkamers waarvan 1 met deur 
naar balkon,
moderne luxe betegelde com-
plete badkamer.

2e verdieping: vaste trap, 
voorzolder met study, C.V.-
bergruimte, ruime zolderkamer 
met VWT en volop bergruimte.
Bijzonderheden: - houten 
delenvloer in hal en living
– nieuwe kozijnen 1e en 2e 

verdieping - perceelsopper-
vlakte 3.21 are – inhoud ca. 
560 m³ 

- geheel omsloten achtertuin 
met meerdere terrassen en 
achterom

Sterk verlaagde 
Vraagprijs € 429.000,-- k.k.

Constantijnstraat 7 te Nuenen

Aanvaarding 

per direct!

 

Groot feest bij Anna!
www.st-anna.nl

Anna beste 
ziekenhuis in Brabant 
volgens AD
Ziekenhuis Top 100

Supercombi's maak je met
de collectie van State of Art
Parkstraat 9b - 5671 GD Nuenen - T: (0)40 2831412

www.crooijmansmannenmode.nl

 
 

 
 

JOS MARTENS & ZN B.V. 
LANDBOUW TUIN & PARKMACHINES 
Ginderdoor 55, tussen Lieshout & Mariahout tel. 0499-423131 

Voor gebruikte machines/tractoren www.josmartens.nl 
OOK VOOR REPARATIE EN ONDERHOUD 

 

 

Pianolessen
voor kinderen en volwassenen

(beginners en gevorderden)

Pianopraktijk
Microkosmos
V. Szirmai - Milkó

Lid van EPTA 
(European Piano Teachers Association)

Egelantierlaan 23
5672 XJ Nuenen
Telefoon 040-2840168

OPEN DAG 
zaterdag 17 september: 10.00 tot 16.00 uur 

  

Gratis Kennismakingsles 
Geef u tijdens de Open Dag op voor een gratis kennismakingsles 
waarin uitgelegd wordt wat u op een computer allemaal kunt doen 
en hoe u dit zou kunnen leren. U krijgt dan gratis het SeniorWeb 
boekje “Kennismaken met de computer en internet”. 
 

Nieuwe cursusopzet 
Zowel de Basiscursus als de Internet & Email cursus is geheel 
vernieuwd. In plaats van cursussen van 12 lessen zijn ze opgesplitst 
in elk 3 blokken van 4 lessen. U bent dus niet meer gebonden aan 
een langlopende cursus, maar u kunt in plaats daarvan ook per 
afzonderlijk blok inschrijven. Voor elk wat wils dus. 
 

Programmaboekjes zijn te verkrijgen bij Bibliotheek Dommeldal en 
in ons leslokaal: 

Theo van Goghhof 91, Nuenen 

www.seniorwebnuenen.nl 

M rcel v n de Kerkhof

Stuc doorswerk

Tel. 040 - 295 25 77• Mobiel 06 - 22 395 840

Had ik dit maar geweten !!
• Hans van Lieshout geeft u privé-computerles aan huis
• Achter uw eigen computer, in uw eigen tempo
• Op een simpele wijze, zonder boeken of lesmateriaal
• Alleen leren wat U graag zou willen
• Hoge leeftijd speelt geen rol, iedereen kan het leren
• 7.50 € per uur, opbrengst bestemd voor project in Indonesië
• Bel voor meer informatie 84 25 927

DESIGN IN MAATWERK
                         

I N T E R I E U R B O U W

• Keukens
• Meubelen
• Badmeubelen
• Inloopkasten
• Schuifkasten
• Lakspuitwerk
• Keuken-renovatie

SHOWROOM: OPWETTENSEWEG 88
Nuenen - Tel. 040-2952083 - www.vandekerkhof.nu

MAATWERK
IN:
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CoLofoN
Rond de Linde verschijnt als wekelijks 
mededelingen- en advertentieblad, op 
donderdag, in een oplage van 13.000 
exemplaren in Nuenen, Gerwen, Neder-
wetten, Lieshout en Mariahout

ADVERTENTIES/ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. Postbus 20, 
5670 AK Nuenen. Tel. 040-2831200 
Fax. 040-2836055. E-mail: drij.mes@iae.nl 
(Aanleveren advertentie tot uiterlijk
 dinsdag 12.00 uur.) 

REDACTIE
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur, 
Elwien Bibbe, Edwin Coolen, 
Melanie Dumay, Josine Janssen
Telefoon 040 - 787 02 81
Aanleveren van digitale teksten vóór maan-
dag 17.00 uur: redactie@ronddelinde.nl
Berichten en/of advertenties die door omstan-
digheden foutief of niet geplaatst zijn geven geen 
recht op schadevergoeding. Kopij en beeldmateri-
aal dienen vrij van rechten te worden aangeleverd.

DRuk: 
Drukkerij Messerschmidt, Nuenen
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. Postbus 20, 
5670 AK Nuenen. Tel. 040-2831200 

BEZoRGING 
Telefoon 06 - 48 69 89 19
E-mail: cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor verspreiding van folders.

© Niets uit deze uitgave mag worden 
gebruikt voor herpublicatie, op welke 
manier dan ook, zonder uitdrukkelijke 
toestemming van de uitgevers. 

kerkberichten

KLUIJTMANS NATUUrSTeeN
NATUURSTEEN - gRAfwERkSPECIALIST

Voor alle natuursteen, altijd maatwerk.

Voor uw vensterbanken, dorpels, aanrechtbladen, 
raamdorpels, etc. 
Maar ook voor een passend grafmonument, urn 
graf of urn tegel, naar uw of ons ontwerp.

Kanaaldijk noord 113, Eindhoven  040-281 35 69  of  06-519 80 777
info@kluijtmansnatuursteen.nl www.kluijtmansnatuursteen.nl   

DANKBETUIGING

Voor de vele blijken van betrokkenheid bij het overlijden 
van mijn echtgenoot

THEO HENDRIX
wil ik u, mede namens mijn kinderen en kleinkinderen bedanken voor 
de kaarten, lieve brieven, bloemen en aanwezigheid tijdens de crema-
tieplechtigheid. Het is een grote troost te weten hoe geliefd hij was en 
hoe hij werd gewaardeerd. Het doet goed te ervaren dat hij niet alleen 
voor ons, maar ook voor vele anderen zo veel heeft betekend.

Corry Hendrix

     Uit d’n hoek…
Geschiedenis

Op de hoek Dennenlaan/Berg, richting Gerwen, staat een historisch pand. 
Het staat leeg en gaat binnenkort gesloopt worden. Aan het Park staat een 
grote, oude boerderij. Hij staat leeg en is te koop. Vroeger heeft bakkerij 
Linders er nog gezeten. Crooijmans heeft er een kleding- en kapperszaak 
gehad. Een rij mooie, oude huizen op de Berg heeft al plaats moeten ma-
ken voor het Oog. Eerst ging er één verloren, toen nog één en de paar die 
overbleven, gingen allemaal tegelijk plat. Die hadden toch in het nieuwe 
plan geïntegreerd kunnen worden. Bij de gemeente zit volgens mij ook 
niemand die op die dingen let. Zoals bekend, waren er zelfs plannen om 
Het Klooster en wat toen nog De Zwaan heette, af te breken.
 Hoe gaat Nuenen om met het verleden? Niet altijd even goed. Er 
zijn hier te weinig mensen die het belangrijk vinden, denk ik. Van Gogh is 
hier eerst weggejaagd, nu maken we er goede sier mee. Ik pleit niet tegen 
nieuwbouw en vernieuwing. We hoeven niet alles te bewaren en kramp-
achtig aan vroeger vast te houden. Maar laat wat mooie dingen over. Dat 
hebben we nodig. Om iets van het heden te begrijpen. En verder gewoon 
om van te genieten. Zoals van mooie oude huizen en de verhalen die erbij 
horen.

Edwin Coolen

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Zaterdag 17 september, 18.30 uur: Eu-
charistieviering, Abdij-liturgie, volks-
zang, voorganger: pastor J. Vossenaar. 
      
Zondag 18 september, 11.00 uur: Eucha-
ristieviering,   Gregoriaanskoor, voor-
ganger: pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Zaterdag 17 september, 18.30 uur: 
Overl. familie Rooswinkel-van Swaaij.
Zondag 18 september 11.00 uur: Ton 
Wessels; Harrij van der Velden; Overl.
ouders van der Velden-Foederer;  Pas-
toor Carel Swinkels; Catharina Bol-
len-Coolen; Mientje van Rooij-de 
Greef; Riet Stoop-van de Vrande; Jan 
en Gusta Swinkels-Veldkamp; Cor 
Linders; Overleden ouders Getruda 
van Laarhoven-Dacus (vanwege ver-
jaardag) en Kees van Laarhoven; Har-
rie Vinke en Jean Coenen.

De Regenboog Nuenen
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 18 september, 10.00 uur. Oe-
cumenische Vredesdienst. Voorgan-
gers ds. C. Crouwel en pastor J. Dec-
kers, m.m.v.  werkgroep oecumenische 
vieringen. Collecte: IKV/ Pax Christi. 
Donderdagmorgen is er van 10.00-
12.00 uur Open Huis met koffie en 
thee in de Ontmoetingsruimte van de 
Regenboog.

Mededelingen:
Op zaterdag 10 september werd in on-
ze parochie gedoopt: Benthe Mollen, 
Loovoort 18.
Wij wensen de familie van harte profi-
ciat en veel geluk!

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 18 september  11:00 uur: Eu-
charistieviering tevens gezinsviering, 
jeugdkoor Boerdonk, voorganger: 
pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Vincent de Vries; Overleden fam. 
Groenen; Netty de Groot; Frans Dani-
els; André v.d. Maat; Pham Cong 
Khanh; Gerrie van der Maat-van den 
Akker; Lena Raaijmakers en Antoon 
Raaijmakers; Overleden ouders Don-
kers-van Berlo en overleden familiele-
den.

Mededeling:
Dit weekend is er een extra collecte 
voor het vredeswerk van IKV / Pax 
Christi. We bevelen deze collecte bij u 
aan.  

De Nierstichting 
zoekt collectanten
 
Vele goede doelen deden en doen al 
een beroep op u, maar kunt u toch 
een paar uurtjes missen voor de 
Nierstichting? Met de collectebus 
op pad in uw eigen buurt, net als 
vele andere collectanten in Nuenen. 
Zo maken wij samen een succes van 
onze collecte van 18 t/m 24 septem-
ber 2011.
 
Daarmee levert u een belangrijke bij-
drage aan een betere toekomst voor 
nierpatiënten. De Nierstichting maakt 
zich sterk om nierschade snel op te 
sporen en zo erger te voorkomen. 
Daarnaast is de Nierstichting bezig 
om nierpatiënten bij te staan in de 
omgang met hun ziekte. Een belang-
rijk onderwerp op dit moment is het 
wetenschappelijk onderzoek om te 
komen tot een draagbare kunstnier.
Om dit te bereiken wordt met ver-
schillende instanties, zoals bedrijven 
en technische universiteiten, samen-
gewerkt.
 
De Nierstichting ziet de komende ja-
ren vol vertrouwen tegemoet en hoopt 
daarbij te kunnen rekenen op uw 
steun. Voelt u zich door het boven-
staande aangesproken, dan kunt u 
zich nog opgeven bij Otto Heselhaus 
040 2838857.

“Fietsen voor Muziek”
Op de derde zondag in september, zondag 18 september a.s., organiseert 
het Gerwens Muziekkorps weer haar jaarlijkse gezellige “Fietsen voor 
Muziek” gezinsfietstocht. Deze grandioze fietstocht wordt dit jaar voor de 
30e keer georganiseerd en start zoals elk jaar vanuit Garage Janssen op het 
Laar in Gerwen.

Het comité “Fietsen voor Muziek” is 
er weer in geslaagd een fietsroute uit 
te zetten langs stille wegen met veel 
bezienswaardigheden door het mooie 
Brabant. De tocht is 40 kilometer lang 
en mede door de gezellige rustpunten 
(om de 5 kilometer) goed te fietsen 
voor jong en oud. Op deze rustpunten 
kunt u op uw gemak genieten van een 
heerlijk kopje koffie/frisdrank en - 
voor een billijke prijs - heerlijke erw-
tensoep en de onvervalste “Fietsen 
voor Muziek Pannenkoeken”.
Voor kinderen t/m 12 jaar zijn er twee 
traktaties. Als klap op de vuurpijl 
heeft elke deelnemer, jong of oud, 
kans een mooie fiets te winnen. Voor 
elke duizendste deelnemer is er een 
extra verrassing.

Op veler verzoek is de starttijd met 
een uur vervroegd: u kunt nu vertrek-
ken tussen 11.00 en 13.30 uur. Het in-
schrijfgeld voor de fietstocht bedraagt 
voor volwassenen € 3,50 en voor kin-
deren t/m 12 jaar € 2,00. Tevens be-
staat de mogelijkheid om een gezins-
kaart te nemen van € 9,00. U kunt bij 
Garage Janssen een fiets huren voor     
€ 5,00 per dag.

Inschrijven mogelijk vanaf 10.30 uur 
bij Garage Janssen, gelegen aan het 
Laar in Gerwen. Om 11.00 uur wordt 
het startsein gegeven. Deelnemers aan 
deze gezellige fietstocht ten bate van 
het Instrumenten- en Uniformen-
fonds van het Gerwens Muziek Korps 
zijn van harte welkom.

Oecumenische Werkgroep 
Rouwverwerking 
In september 2011 start in Nuenen weer een gespreksgroep waar mensen 
die een partner verloren hebben elkaar kunnen ontmoeten. Het is een initi-
atief van de gezamenlijke kerken in Nuenen, Gerwen en Nederwetten en 
wordt georganiseerd door de Oecumenische Werkgroep Rouwverwerking. 

Wanneer u weinig of onvoldoende 
met anderen over uw verlies kunt pra-
ten, biedt deze groep u de ruimte uw 
ervaringen met anderen te delen. 
Luisteren naar elkaar, het delen van 
verdriet en het zoeken van een per-
spectief, zijn de onderwerpen die de 
deelnemers verbinden.

Bijeenkomsten
Gedurende een 5-tal bijeenkomsten 
zal de uitwisseling van ervaringen 
vooropstaan. De bijeenkomsten wor-
den gehouden in de periode oktober 
t/m januari, op vrijdagochtend, en 
worden begeleid door een pastoraal 
werker en een lid van de werkgroep.

Informatieochtend
Een (vrijblijvende) informatieve och-
tend is op vrijdag 23 september 2011 
om 9.30 uur in het kerkelijk centrum 
De Regenboog, Sportlaan 5. Tijdens 
deze bijeenkomst wordt de opzet van 
de vervolgbijeenkomsten uiteengezet. 
Daarna kunt u in alle rust besluiten of 
u wilt deelnemen aan de gespreks-
groep. Aan deelname zijn geen kosten 
verbonden. 

Hoewel de groep een initiatief is van 
de kerken, zijn ook niet-kerkelijke 

deelnemers van harte welkom. Wij 
willen bovendien wijzen op de moge-
lijkheid dat nabestaanden aan huis be-
zocht worden door een lid van de be-
zoekgroep.

Voor verdere vragen kunt u contact 
opnemen met: Jos Deckers, pastoraal 
werker, telefoon: 040-2831210 (tussen 
9 en 12 uur) of 040-2845855 of met 
Janni Groot-Baart, lid werkgroep, te-
lefoon: 040-2833234.

Bankje terug bij 
spoor Eeneind
In de zomer is het bankje bij het spoor 
in Eeneind door de gemeente wegge-
haald. De gemeente kwam daarmee 
tegemoet aan het verzoek van politie-
ke partij Nuenens Belang. Er zou een 
relatie zijn tussen de aanwezigheid 
van het bankje en het aantal zelfdo-
dingen op het spoor. De wijkraad van 
Eeneind vond het ontbreken van het 
bankje echter erg jammer. In overleg 
met de gemeente is daarom gezocht 
naar een andere locatie. En die is ge-
vonden. Zo’n 25 meter van de oor-
spronkelijke standplaats wordt deze 
week een bankje teruggeplaatst. Ook 
Nuenens Belang kan zich in deze op-
lossing vinden. 

Reünie 
Rode Kruis 

Kolonne
Het Rode Kruis Eindhoven e.o. 
wil in februari 2012 een reünie 
organiseren voor vrijwilligers, 

die tussen 1950 en 2000 lid zijn 
geweest van de Kolonne (Nood-

hulp) van het Rode Kruis 
Eindhoven e.o. Belangstellen-
den kunnen contact opnemen 

met tel. 040-241 7637.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 11 september 9.30 uur: Eu-
charistieviering met Parochiekoor, 
voorganger: pastor F. Groot.

Misintenties 
Wilhelmus en Ardina Jacobs-Foede-
rer; Kees en Anna Verhagen-Schee-
pers; Jan Kluijtmans.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Latijnse Heilige Mis
Donderdag 15 september: 17.30 uur 
Lof, 18.30 uur Heilige Mis.
Vrijdag 16 september: 7.15 uur Lof.
Zaterdag 17 sept.: 8.30 uur Heilige Mis.
Zondag 18 september: 14e zondag na 
Pinksteren, 10.30 uur Hoogmis.
Maandag 19 september: 18.30 uur 
Heilige Mis.
Dinsdag 20 september: 18.30 uur Hei-
lige Mis .
Woensdag 21 september: 7.15 uur 
Heilige Mis.

Brabant Plat in Het Klooster
En er is goed nieuws voor de inwoners van Nuenen en omgeving, want ook 
dit jaar komt het humorgezelschap Brabant Plat weer naar Theater Het 
Klooster. Op donderdag 6 oktober is het zover en dat wordt ongetwijfeld 
weer een daverende avond Brabantse humor op z`n best.
De Brabantse humor geniet nog steeds 
een geweldige populariteit in grote de-
len van Zuid- Nederland. De humor 
van het Brabantse land wordt alweer 
een aantal jaren in de Brabantse thea-
ters gebracht  door het populaire hu-
morgezelschap Brabant Plat. De voor-
stellingen van deze heerlijke groep 
zijn bekend vanwege de prachtige, on-
vervalste Brabantse humor, die het 
publiek telkens weer een oergezellig 
en onvergetelijk avondje uit biedt.

Brabant  Plat speelt ook in het nu star-
tende seizoen een gloednieuw en aan-
trekkelijk programma, waar de splin-
ters vanaf vliegen. 
Kostelijke conferences en knotsgekke 
sketchen maken een bezoek aan de 
voorstelling tot een ware belevenis, 
waar de lachspieren het zwaar te ver-
duren krijgen.

Frans Bevers uit Oirschot is een van 

de beste Brabantse humoristen van de 
laatste jaren. Zijn heerlijke, gortdroge 
humor, maakten hem tot een van de 
beste kletsers uit het Brabantse land. 
Dat geld natuurlijk ook voor Ton Bre-
kelmans uit Udenhout, die met zijn 
heerlijke typetjes het publiek onbe-
daarlijk laat lachen. Al vanaf het prille 
begin is de groep De Turfstekers een 
onmisbare schakel in het Brabant Plat 
succes. Deze unieke 4- mans formatie 
brengt humor, sketch en muzikale co-
medy van de bovenste plank.

Brabant Plat gaat haar 9de jaar in met 
een daverende, avondvullende, voor-
stelling, die niemand zou mogen mis-
sen. Op donderdag 6 oktober speelt de 
groep in theater Het Klooster, Park 1, 
tel. 040-2843181. De entreekaarten 
voor deze avond zijn nu reeds in voor-
verkoop verkrijgbaar aan de theater-
kassa. Kijk voor meer informatie op 
www.brabantplat.com.
  

Brabant Plat in Het Klooster.



LINDEBLAADJES

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

●  Voor al uw schade-reparaties
●  Uitleenauto beschikbaar            www. autoschadesmits.nl

Collse Hoefdijk 25, 5674 Vl NUeNeN Tel. 040-2837774

Albert Schepers
Veiligheid & Comfort
Wegens specialisatie

20 - 50% 
korting

op bijna het 
gehele assortiment

www.albertschepers.nl
Duivendijk 5b, Nuenen

Tel. 040-2840053

Dief iS kANSlooS!

REpARAtIE van was-, 
droog- en koel-appara-
ten. Tevens verkoop van 
AEG, Siemens, Miele en 
Beko. Zowel vrijstaand als 
inbouw. Voor aanbiedingen 
zie www.adivitswasdroog-
koelspec-nl. - Uw specialist 
AD IvItS, tel. 040-2541803 
/ 06-14697792, www.ivits.nl, 
email: aivits@onsmail.nl 
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VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaatsen 
van nieuwe ketels. J. Ver-
happen, Mierlo, telefoon 
06-48273718.

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.

Feestje? Huur: Statafels   
€ 4,-; Barkruk €  1,25; Ka-
raoke €  40,-; Tenten vanaf 
€ 25,- eventueel bezorgen 
mogelijk. Mulders Staan-
tafelverhuur, Bruhezerweg 
49, 5704 CM Helmond, 
telefoon 0492-510855 of 
06-27175412. website: 
www.ikgeefeenfeestje.nl

Stichting vrijwilligers 
thuiszorg Geldrop /
Mierlo / Nuenen. Voor 
terminale zorg bereik-
baar via tel. 040-2864199.  
Voor zorg aan mensen 
met dementie en/of een 
lichamelijke beperking: 
Geldrop via Loket Zorg, 
tel. 14040. Servicepunt                                           
Nuenen: tel. 040-2831675.

WIJ vERhuREN 
BoxEN vooR 

tIJDELIJkE
opSLAG

Lieshout
INfo: 06 - 53 86 35 12 
of  0499-421386/421711

LINDEBLAADJES per 
FAX of E-MAIL opgege-
ven, worden NIET GE-
PLAATST indien niet voor-
uit betaald is. Er volgt geen 
tegenbericht

Ervaren huisarts verricht 
rijbewijs- en hypotheek-
keuring bij u thuis! Tel. 
040-2844993.

v E R R A S S E N D 
k o M p L E E t !        
Wilt u vakkundig binnen- of 
buitenonderhoudsschilder-
werk met garantie? Bel dan: 
040-2419092.

Filiaal Nuenen
De Pinckart 42, 5674 CC Nuenen
tel. (040) 283 63 83
fax. (040) 283 47 86
nuenen@druk-en-kopie.nl

U kunt op onze website nu zelf eenvoudig prijzen uitrekenen 
en orders plaatsen voor diverse soorten printwerk.

Bij inlevering van deze advertentie krijgt u 
10% korting op uw web to print order 
Bij ophalen van het printwerk deze advertentie inleveren, aktie loopt tot 30 augustus 2011. 
deze korting is niet geldig op afspraakprijzen of lopende offertes

p r i n t  e n  d r u k

WIJ ZIJN VOORTAAN
24 UUR PER DAG OPEN
w w w . d r u k - e n - k o p i e . n l

  Posters                  Flyers          Visitekaartjes        Canvasprints        Kaarten

Filiaal Best
Buitenweg 9a, 5683 PM Best
tel. (0499) 37 29 30
fax. (0499) 37 62 37
best@druk-en-kopie.nl                          RdL juli 2011

Boekjes

Briefpapier

Brochures full colour

CAD prints/Bouwtekeningen

Enveloppen

Flyers

Kaarten

Posters & Canvas A3 tot A0

Prints Kleur & Zwartwit

Visitekaartjes

Web to Print artikelen Web to Print 

Medium Soraya, voor vra-
gen over liefde, relaties, kin-
deren, werk, financieel, za-
kelijk, contact dierbare over-
ledenen, spirituele reiniging 
huizen. Tel. 040-8417975.

Weerbaarheidstraining 
(j/m)(7-10jr) Start op 19 
september (smiddags). Info: 
www.kindercoachagatha.nl 
of tel. 040-2816260

Cursus beelden klei-
en. Ma. v.m. - ma. avond. 
beelden cursisten nu te 
bezichtigen winkelcentrum 
“KernKwartier” Nuenen 
zuid. Start cursus 19 sept. 
wijkcentrum “Scarabee” 
Mantelmeeuwl. 10 Nuenen. 
Info Maria Brokken 040-
2833410/06-22695119.

Start Basiscursus di-
gitale fotografie. Extra 
cursusdata! Nieuwe groep 
start 6 oktober, 8 lessen 
voor € 185,- Vraag de gratis 
folder aan: vertel@margot-
voets.nl

Aangeboden: huishou-
delijke hulp. Tel. 06-
84634724/06-84196273.

Speciaal voor vrouwen die 
zo zorgzaam zijn dat ze 
zichzelf vergeten: Cursus 
bepaal je grens. www.
praktijkyens.nl/nieuws.html 
of 06-22888281.

NIEuW!!! In Nuenen 
StRIJkEN Nu • voor al 
uw strijkwerk. • Uw was 
wordt in een volledig rook-
vije omgeving gestreken. • 
Halen/bezorgen is mogelijk. 
• Voor meer informatie of 
het maken van een afspraak 
kunt u contact opnemen 
met tel.nr. 06-14184022.

Luxe appartement in 
centrum van Nuenen 
te huur of te koop. 
Kan eventueel ook ge-
meubileerd. Voor infor-
matie: Bellen na 17.00 uur 
06-10731289

C L E A N  S E R v I C E 
NuENEN. - Gevelreini-
ging - Schoorsteenrenova-
tie - Impregnering - Voeg-
werken. Vrijblijvende of-
ferte. 06-23703691/ 040-
2832957.

Verkeersschool

Sinds 1955

NIeUW
v.a. 16,5 jaar autorijles

Reserveer tijdig

rijopleidingen
 • Auto
 • Automaat
 • E achter B
 • Bromfiets
 • Aangepast rijden

040-2831486

NIEUWE CURSUS 
FRANSE

CONVERSATIE

Telefonische informatie: 

0499-785014
www.decoach.net/
franseconversatie

NEDERLANDSE
CONVERSATIE

VOOR ANDERSTALIGEN

Telefonische informatie: 

0499-785014
www.decoach.net/

nederlandseconversatie
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      KLUSSEN  –  BEVEILIGING  –  SENIOREN 
     “SENIOREN HANDYMAN”  

       “ALL-ROUND KLUS(JES)BEDRIJF”  

 TEL: 06 – 53 42 14 18 INFO@KBSVANGROOTEL.NL 

 

 

Klussen - Beveiliging - Senioren
“senioren handyman”

“all-round klus(jes)bedrijf”

info@kbsvangrootel.nl
tel: 06 - 53 42 14 18

pianolessen. Gespecia-
liseerd in het lesgeven aan 
kinderen. Tel 06-47886556

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

Tijdens de keukenpresentatie bij u thuis, onder het genot van een kopje koffie, 
op uw eigen bank alles bekijken en vragen.

oERLEMANS kEukENS
MET DE VISUELE SHOWROOM

Keuze uit 1001 mogelijkheden 
Snel en vakkundig geleverd

• Gratis thuisbezoek
• Gratis offerte
• Gratis tekening
• keuze uit hout, kunststof, 
 hoogglans, m.d.f, etc.

Bel voor een vrijblijvende 
en gratis offerte:
telefoon 040-2839838
b.g.g. 0651231801

OOK VOOR RENOVATIE, AppARATUUR EN dE MONTAGE VAN UW KEUKEN.

AAnhAng
wAgens

verhuur - verkoop
onderhoud

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040-2832029

tE huuR: Gemeubi-
leerde kantoorruimte 
in het centrum van Nu-
enen. Opp. ca. 17 m². 
Voorzien van alle net-
werkkabels.  Huurprijs: 
€ 500,- per maand excl. 
btW (incl. energiekos-
ten en gebruik keuken, 
toilet en spreekkamer). 
Ook receptiediensten 
zijn bespreekbaar. per-
fect voor kleine onder-
nemers/ZZp-ers! info: 
tel. 06-51032634.

kAShMIR-YoGA-LES-
SEN in Nuenen. Dit is 
een zachte meditatieve 
manier om de yoga-hou-
dingen uit te voeren. Hier-
door kan het lichaam in 
een diepere ontspanning 
komen. Interesse in een 
proefles of wil je meer info, 
neem dan contact op met 
Pauline, tel. 040-2906876, 
infoos@shiatsutherapie.nl

Gevonden: Cypers poes-
je, ong. 5 mnd. Omgeving 
Raupplaan/Oudenstein te 
Nuenen. Tel. 040-2835368

 
 
   

 
 
        
 
Leenders RVS Industrie is een bedrijf dat gespecialiseerd is in plaatwerk en fijnconstructies in  
RVS en aluminium en de fabricage van trappen. Ons bedrijf opereert in zeer uiteenlopende branches: van 
vlees- en voedingsindustrie tot aan designproducten.  
 
Wij zoeken een enthousiast persoon met gevoel voor techniek die ons team op korte termijn wil 
versterken als: 
 

 OPERATOR VOOR DE LASERMACHINE 
 
Voor deze fulltime functie geldt: 
 

- Een technische achtergrond en tekeninglezen zijn een must. 
- Ervaring met een Trumpf lasermachine is een pre. 
- Je dient vaardig met computers te zijn. 
- Opleidingsniveau: minimaal VMBO-T. 

 
Je bent verantwoordelijk voor het maken van programma’s voor de lasermachine, het afstellen van de 
machine, het nesten van onderdelen met daarbij een efficiënt materiaalverbruik en het verhelpen van 
machinestoringen (indien nodig in overleg met de leverancier). 
Verder behoort tot je taak de controle op de ontvangst van binnenkomend plaatmateriaal evenals het 
voorraadbeheer hiervan. 
 
 
Voor de uitbreiding van ons productieteam zijn wij op korte termijn op zoek naar: 
 
  twee  PLAATWERKERS / LASSERS 
 
Voor deze fulltime functie wordt van je verwacht dat je: 
 

- Bekend bent met het verwerken van RVS plaat en het samenstellen en aflassen van 
fijnconstructies in RVS. 

- Zelfstandig tekening kunt lezen en opdrachten compleet kunt afwerken. 
- Minimaal in het bezit bent van lasdiploma’s TIG 1 en 2 RVS of MIG/MAG 1 en 2 

RVS/Staal. 
 
 
Voor beide functies wordt van je verwacht dat je zelfstandig, nauwkeurig en gestructureerd kunt werken. 
Bovendien vragen wij orde en netheid op de werkplek. 
De werkzaamheden omvatten het maken van producten in hoofdzakelijk enkelstuks of kleine series. 
 
Leenders RVS Industrie is lid van de Metaalunie en biedt: 
❧ Goede salariëring en arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de CAO Klein Metaal. 
❧ Werken in een modern uitgerust bedrijf binnen een klein gemotiveerd team. 
 
Sollicitaties voor beide functies binnen 14 dagen schriftelijk te richten aan bovengenoemd adres, 
t.a.v. dhr. Th.Leenders, telefonisch via bovengenoemd telefoonnummer of per E-mail naar 
t.leenders@leendersrvs.nl 

BEEKERHEIDE 4, 
5741 HC  BEEK EN DONK 
TEL. (0492) 461619 
FAX (0492) 463493 
WWW.LEENDERSRVS.NL 
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vlees- en voedingsindustrie tot aan designproducten.  
 
Wij zoeken een enthousiast persoon met gevoel voor techniek die ons team op korte termijn wil 
versterken als: 
 

 OPERATOR VOOR DE LASERMACHINE 
 
Voor deze fulltime functie geldt: 
 

- Een technische achtergrond en tekeninglezen zijn een must. 
- Ervaring met een Trumpf lasermachine is een pre. 
- Je dient vaardig met computers te zijn. 
- Opleidingsniveau: minimaal VMBO-T. 

 
Je bent verantwoordelijk voor het maken van programma’s voor de lasermachine, het afstellen van de 
machine, het nesten van onderdelen met daarbij een efficiënt materiaalverbruik en het verhelpen van 
machinestoringen (indien nodig in overleg met de leverancier). 
Verder behoort tot je taak de controle op de ontvangst van binnenkomend plaatmateriaal evenals het 
voorraadbeheer hiervan. 
 
 
Voor de uitbreiding van ons productieteam zijn wij op korte termijn op zoek naar: 
 
  twee  PLAATWERKERS / LASSERS 
 
Voor deze fulltime functie wordt van je verwacht dat je: 
 

- Bekend bent met het verwerken van RVS plaat en het samenstellen en aflassen van 
fijnconstructies in RVS. 

- Zelfstandig tekening kunt lezen en opdrachten compleet kunt afwerken. 
- Minimaal in het bezit bent van lasdiploma’s TIG 1 en 2 RVS of MIG/MAG 1 en 2 

RVS/Staal. 
 
 
Voor beide functies wordt van je verwacht dat je zelfstandig, nauwkeurig en gestructureerd kunt werken. 
Bovendien vragen wij orde en netheid op de werkplek. 
De werkzaamheden omvatten het maken van producten in hoofdzakelijk enkelstuks of kleine series. 
 
Leenders RVS Industrie is lid van de Metaalunie en biedt: 
❧ Goede salariëring en arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de CAO Klein Metaal. 
❧ Werken in een modern uitgerust bedrijf binnen een klein gemotiveerd team. 
 
Sollicitaties voor beide functies binnen 14 dagen schriftelijk te richten aan bovengenoemd adres, 
t.a.v. dhr. Th.Leenders, telefonisch via bovengenoemd telefoonnummer of per E-mail naar 
t.leenders@leendersrvs.nl 

BEEKERHEIDE 4, 
5741 HC  BEEK EN DONK 
TEL. (0492) 461619 
FAX (0492) 463493 
WWW.LEENDERSRVS.NL 

Vito Exclusieve badkamers en toiletten
Na enkele jaren badkamer, toilet en vloeren betegeld, voor de firma tegels 
sanitair Lodewijks, ben ik weer beschikbaar voor particulieren.
Te denken valt aan het verbouwen van complete badkamers en toilet. In overleg kunnen wij u een totaalpak-
ket aanbieden. Hierbij moet u denken aan het afbreken van de bestaande badkamer of toilet, het vernieuwen 
van het leidingwerk, leggen van vloerverwarming, maken van een verlaagd plafond en het weer volledig 
opbouwen van de badkamer of toilet tot aan het plaatsen van de toiletvolhouder. Maar ook een nieuwe tegel 
of natuurstenen vloer, wij leggen zowel lijm als specie vloeren. Misschien speelt u met de gedachten om in 
het voorjaar een nieuw terras te leggen. Ook hier kunnen wij u bij helpen. Mocht u andere wensen hebben 
dan kan u het ons vermelden, leg het ons gerust voor en wij zullen bekijken of wij u verder kunnen helpen. 
Uw interesse gewekt? Neem vrijblijvend contact op voor het maken van een afspraak.

Met vriendelijke groet, Vito Amato
info@marmolucido.nl • Tel: Vito 06 - 16427785 - Wilma 06-47945951 of 040 - 2574482
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  SUDOKU BEL&WINSPEL: 0909 - 50.10.191 (0,44 euro per gesprek)

ZO DOET U MEE:
Om kans te maken op een prijs, 

belt u de oplossing door naar
0909-50.10.191

(0,44 euro per gesprek)

Daar wordt u gevraagd om één 
bepaalde rij cijfers van de door u 
gevonden oplossing in te toetsen.

Uit alle juiste inzendingen wordt de 
winnaar getrokken.

Alle cijfers van 1 t/m 9 moeten één 
keer voorkomen in alle horizontale 
rijen en één keer in alle verticale 

kolommen en één keer in elk van de 
negen vierkantjes van 3 x 3 vakjes.

SUDOKU NR. 37 
De winnaar ontvangt 

een dinerbon 
te besteden bij: 

  

Park 61, Nuenen
 Tel. 040 - 283 31 33
www.dinercafezinn.nl

Winnaar week 36: Mevr. P. van Leest,  Tomakker 136, 6573 LD Nuenen.

SUDOKU BEL&WINSPEL: 0909 - 50 10 191 (max. 0,44 euro per gesprek)

www.puzzelland.com

ZO DOET U MEE:

Om kans te maken op
een prijs, belt u de 

oplossing door naar 
0909-50 10 191

(max. 0,44 euro per gesprek)

Daar wordt u gevraagd 
om één bepaalde rij 
cijfers van de door u

gevonden oplossing in te
toetsen.Uit alle juiste
inzendingen wordt de 
winnaar getrokken. 

Veel succes!

Alle cijfers van 1 t/m 9 moeten één keer
voorkomen in alle horizontale rijen en één
keer in alle verticale kolommen en één
keer in elk van de negen vierkantjes van 
3 x 3 vakjes.

1 5 4 7 8
9 6 7

9 8 3
2 3 8

5 4 2 6
9 3 7 1 2

1 8 4
3 6

9 6 7 5

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

  Oplossing

PUZZELNUMMER: 01018

sudoku week 37_sudoku week 11.qxd  21-07-11  15:15  Pagina 1

P R O G R A M M A

Schaken

Korfbal

TennisVoetbal

OEC - NKV 10-12
Na de overwinning van vorige week was NKV vastbesloten de eerste plaats 
in de poule vast te houden. Om dit te kunnen verwezenlijken moest NKV 
afgelopen zondag de altijd moeilijke wedstrijd tegen OEC zien te winnen. 
NKV was er klaar voor en zeer gedreven gezien de laatste keer dat ze van 
OEC wonnen juni 2008 was.

Het fluitsignaal klonk en beide ploe-
gen gingen ervoor. Met vlagen had 
NKV goede aanvallen, maar de afwer-
king liet in de eerste helft te wensen 
over. OEC en NKV gingen hierdoor 
gelijk op, waarbij OEC de overhand 
had door elke keer 1 goal meer te sco-
ren. NKV liep hierdoor constant ach-
ter de feiten aan. Gelukkig eindigde de 
eerste helft met een 5-5 waardoor 
NKV na de rust goed orde op zaken 
kon stellen. De coach, Gertjan Hen-
sing, legde in de rust de spelers nog-
maals uit waar de kansen lagen en met 

welk spel NKV de overhand kon ne-
men. Dit was niet aan dovemans oren 
gericht, NKV ging slimmer spelen en 
kon hierdoor uitlopen tot 5-9. OEC 
wist deze voorsprong nog terug te 
dringen tot 10-11, maar NKV was niet 
uit het veld geslagen en zo eindigde de 
wedstrijd met een 10-12 overwinning 
voor het eerste team van NKV. Ze 
hebben hierdoor de koppositie behou-
den.
A.s. zondag speelt NKV weer een uit-
wedstrijd tegen Keizer Karel om 14.30 
uur in Nijmegen. 

DVS 1 - Nederwetten 1          1-3
 
In de eerste competitiewedstrijd van Nederwetten boekte de blauw-witten 
een verdiende 1-3 overwinning op DVS uit Aalst. 
De eerste helft bood een gelijkopgaan-
de strijd tussen de beide ploegen. In de 
20e minuut was er de eerste serieuze 
aanval van Nederwetten. Het schot 
van Toon van Rooij ging rakelings 
langs het DVS doel. In de 24e minuut 
kwam Nederwetten op voorsprong. 
Uit een vrije trap van Niek Evers kon 
Giel van Korven de bal tegen de tou-
wen jagen. 0-1. Daarna volgde een pe-
riode waarin beide teams een aantal 
goede mogelijkheden kregen om te 
scoren maar de geboden kansen wer-
den niet verzilverd. Enkele minuten 
voor rust kwam DVS op gelijke hoogte 
door Rob Verbruggen.  De vrije trap 
werd loepzuiver en onhoudbaar voor 
doelman Thoonen in de rechterkrui-
sing geschoten. Na de thee ging Ne-
derwetten fel in de aanval. In de 52e 

minuut  kwam een  hard schot in het 
strafschopgebied tegen de hand van 
een DVS speler. De scheidsrechter 
kende een strafschop toe die door 
Niek Evers werd benut. 1-2. 

Nederwetten had de tweede helft het 
betere van het spel en zag dit in de 60e 
minuut beloond door een voortreffe-
lijke kopbal net onder de lat door Wil-
lem van Rooij. 1-3. DVS probeerde 
nog terug te komen in de wedstrijd 
maar slaagde daar niet echt in. De 
laatste 10 minuten waren weer voor 
Nederwetten waarbij Toon van Rooij 
nog drie uitgelezen kansen kreeg om 
de score nog verder uit te bouwen. Het 
bleef uiteindelijk bij een verdienstelij-
ke 1-3. Volgende week de thuiswed-
strijd tegen LSV uit Lennisheuvel. 

23, 24 en 25 september 2011

Finales Districts Masters 2011 
bij TV de Lissevoort
Elk jaar organiseert het district Oost Brabant van de KNLTB een “Master 
Circuit“. Hierbij worden de beste spelers/speelsters van het tennisseizoen 
geselecteerd in de enkelspelcategorieën 3 tot en met 8. Deze selectie vindt 
plaats op basis van de toernooiresultaten gedurende het gehele seizoen.

Voor de beste 8 spelers/speelsters per 
categorie wordt elk jaar een finale-
weekend georganiseerd. Deze finale-
wedstrijden vinden steeds plaats op 
een ander park in Zuidoost Brabant. 

Het finaleweekend 2008 heeft de 
KNLTB op het tennispark van de Lis-
sevoort georganiseerd. Door slechte 
weersomstandigheden is toen op zon-
dag uitgeweken naar de Geldrop ba-
nen. De KNLTB heeft het bestuur van 
de Lissevoort gevraagd om in 2011 het 
toernooi opnieuw op de Lissevoort te 
mogen organiseren. Het bestuur heeft 
hier positief op gereageerd.
 
De masters vinden plaats op 23, 24 en 
25 september.  Op 23 en 24 september 
worden poulewedstrijden gespeeld. 
Op vrijdag 23 september beginnen de 

wedstrijden om 16.30 uur.  De laatste 
wedstrijden zijn gepland om 21.00 
uur. Op zaterdag 24 september wordt 
gespeeld van 9.30 uur tot  ongeveer 
20.00 uur. Op zondag 25 september 
beginnen de halve finales om 09.30 
uur en de finales om 13.00 en om 15.00 
uur. De prijsuitreiking zal om onge-
veer 17.00 beginnen.

Aansluitend aan de prijsuitreiking be-
gint het jaarlijkse Lissevoort toernooi: 
het Pezzaz Open 35+ kunstgrastoer-
nooi.  

U kunt tijdens deze dagen genieten 
van toptennis in Nuenen. Belangstel-
lenden worden van harte uitgenodigd 
de wedstrijden te komen bezoeken.  
Noteer deze data in elk geval vast in 
uw agenda !!

RKSV NUENEN 
Zaterdag 17 september
Nuenen Vet A – Wilh. Boys Vet  .. 16.15
Nuenen Vet B – Best Vooruit Vet  16.15
Blauw Geel ‘38 1 – Nuenen 1  ....... 19.30

Zondag 18 september
WSC 2 - Nuenen 2 .........................  12.30
Nieuw Woensel 3 - Nuenen 4  ...... 14.30
Nuenen 8 – Tivoli 6  ....................... 12.00
Geldrop 11 - Nuenen 9 .................. 10.00

EMK
Zondag 18 september 
SCI/GIBO Groep 1 - EMK 1  .......  14.30
WODAN 2 - EMK 2   ..................... 10.00
EMK 3 - Boxtel 7   ........................... 11.30
Geldrop/Houta Bouw 6 - EMK 4   10.30
EMK 5 - Best Vooruit 12  ............... 11.30

RKGSV GERWEN
Zondag 18 september
RKGSV 1 – Essche Boys 1  ............ 14.30
RKGSV 2 – Unitas’59 2  ................. 11.00
RKGSV 3 – ETS 2  ........................... 11.30
Woenselse B. 6 – RKGSV 5  .......... 10.00
 
RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 17 september
EMK Vet. – Nederwetten vet.  ..... 15.30
Zondag 18 september
Nederwetten 1 – LSV 1 ................. 14.30
Unitas 9 – Nederwetten 3  ........... 0 9.45
N. Woensel 7 – Nederwetten 4  ... 10.00
Gestel DA1 – Nederwetten DA 1  10.00

Succes Stompe 
Lindeschaaktoernooi
60 schakers van alle leeftijden hebben zaterdag 10 september leuke en span-
nende partijen gespeeld tijdens de 17de editie van het Stompe Lindeschaak-
toernooi. 
Dit gezellige toernooi, dat in de ruime 
aula van Pleincollege Nuenen gehou-
den is, wordt elk jaar georganiseerd 
door schaakvereniging Nuenen. Elk 
jaar doen er diverse spelers mee die 
van ver moeten komen. Deze keer de-
den er schakers mee uit Amsterdam, 
Nieuwegein, Nijmegen en zelfs een uit 
Solingen (Duitsland). Enkele deelne-
mers waren opgehouden door geslo-
ten of opgebroken wegen waardoor de 
eerste ronde wat later begon dan ge-
pland. 

Het toernooi verliep verder vlekke-
loos, en door de middagpauze een 
beetje in te korten werd de verloren 
tijd weer keurig ingehaald. De scha-
kers speelden dat de stukken ervan af-
vlogen. Opvallend was de snelheid en 
speelsterkte van sommige jeugdscha-
kers; een van hen zag zelfs kans al zijn 
partijen volledig te noteren! 

In poule A waar gestreden werd om de 
titel en de wisselbeker, was het Hugo 
Faber (Helmondse Schaakclub) die 
het 17e Stompe Linde Toernooi op 
zijn palmares kon bijschrijven. 

In poule B legde Arthur Hendrickx uit 
Heythuisen (Leudal) met 5 punten uit 
evenzovele ronden de basis voor zijn 
eindoverwinning. In de laatste twee 
ronden schoof Arthur behendig naar 
remise en ging dan ook met de 1ste 
plaats naar huis. 

In poule C werd fel gestreden om de 
eerste plaats. Lange tijd gingen Wou-
ter van Rijkom uit Zoetermeer (S.V. 

Promotie), Chris Schmidt en Bas Neg-
gers (beiden S.V. Nuenen) en Jos Ron-
gen (De Vrijpion) gelijk op. Hun on-
derlinge partijen gaven uiteindelijk de 
doorslag. De 1e plaats ging naar Wou-
ter met 6 punten, terwijl Chris tweede 
werd, ook met 6 punten, en Bas ein-
digde als 3e met 5 punten. 

De familie van Rijkom ging met nog 
meer prijzen naar huis, want poule D 
werd afgetekend gewonnen door 
Reinout van Rijkom met 7 punten, ge-
volgd door Vincent van Rijkom met 
5,5 punten (beiden ook S.V. Promo-
tie). 

Uiteraard organiseert SV Nuenen 
meer! Elke maandagavond schaken we 
in “De Goudvink”, Goudvinkhof 12A, 
zowel jeugd, aanvang vanaf 18.30 uur, 
als senioren, aanvang 20.00 uur. Voor 
meer informatie kun je terecht op de 
site www.svnuenen.nl of stuur een 
mail naar info@svnuenen.nl.

Tongelre - EMK                     3-3
EMK had in de 9e minuut van de wedstrijd op een 1-0 voorsprong moeten 
komen, echter de scheidsrechter kon, zoals hij later vertelde, niet beoorde-
len of de bal de doellijn was gepasseerd. Direct uit de tegenstoot scoorde 
Tongelre. 
In de 32e minuut was het Ruud Boere-
ma die vanaf rechts na een afgeslagen 
corner naar binnen trok en met links 
de bal voorbij de doelman plaatste. 
EMK verviel hierna in een veel te trage 
balcirculatie.  Er waren veel te veel 
verkeerde passes, en men bracht el-
kaar onnodig in de problemen. Dat re-
sulteerde in de 42e minuut in een 2-1 
voorsprong voor Tongelre. Na rust 
kwam EMK zelfs op een 3-1 achter-
stand. Een Tongelre speler kapte een-
voudig de EMK verdediging uit en 

Leo Evers 
erelid RKVV 
Nederwetten
Afgelopen donderdag 8 september 
is Leo Evers tijdens de algemene 
ledenvergadering van RKVV Neder-
wetten benoemd tot erelid van deze 
club. 

Na 26 jaar in het bestuur te hebben ge-
zeten heeft Leo te kennen gegeven te 
willen stoppen om meer tijd aan zijn 
familie te besteden.  Leo was 4 jaar as-
sistent penningmeester, 11 jaar pen-
ningmeester en 11 jaar voorzitter bij 
de RKVV Nederwetten. 

Leo zal wel aan de club verbonden 
blijven met raad en daad. Bovendien 
blijft Leo de club vertegenwoordigen 
in de Stg. BOSN. 
Leo werd door vicevoorzitter Pieter 
Saris verrast met een mooie speech, 
leuke cadeaus en uiteindelijk werd Leo 
benoemd,  onder een staande ovatie 
en in het bijzijn van zijn vrouw en kin-
deren, tot erelid van  RKVV Neder-
wetten. Leo bedankte hierop de in 
grote getallen aanwezige leden en gaf 
de voorzittershamer over aan de nieu-
we voorzitter, Nederwettenaar Willy 
Raaijmakers.   

Nuenen  -  Deurne                  3-1
Hoewel de wedstrijd om 14.30 op de planning stond was het eerste fl uitsig-
naal pas om 14.45 te horen omdat de scheidsrechter de lijnen op het prach-
tige hoofdveld van de oude landen niet zichtbaar genoeg vond. Gelukkig 
beschikt Nuenen over de uiterst vakkundige terreinbeheerder Jos ‘vanda-
veldaf’ van Asten en binnen no-time waren de lijnen van het hoofdveld weer 
zichtbaar. 

De Nuenen spelers die in de basis be-
gonnen waren: Voogt, Aafouallah, v 
Malten, R. Jansen, Bots, C. Jansen, vd 
Gevel, Werts, Wijnen, Philippart en 
N. Jansen. Het eerste kwartier van dit 
duel ging het vrij gelijk op. Beide ploe-
gen zette vroeg druk waardoor er nau-
welijks gevoetbald kon worden. Bij de 
eerste beste kans van Nuenen was het 
meteen raak. Een voorzet vanaf links 
door P. Philippart die voorbij de 2e 
paal viel kon door Coen Jansen nog 
een keer strak voor het doel getrokken 
worden waar Noël Jansen dankbaar 
stond te wachten en met zijn knie/
scheenbeen de bal dusdanig beroerde 
dat deze in het vijandige doel eindig-
de. 1-0
De 2-0 belandde zo’n 10 minuten later 
op het scorebord. Nadat er strak voor 
de 1e paal werd getrokken. Eigenlijk 
was de voorzet net iets achter de man 
waardoor niemand meer verwachtte 
dat de score uitgebreid zou worden. 
Maar met een fluwelen voetbeweging 
achter het standbeen stuurde Noël 
Jansen het lederen projectiel achter de 
Deurnese doelman. 3 minuten later 
maakte dezelfde N. Jansen de zuivere 
hattrick compleet. Na mooi combina-
tiespel tussen Werts, Coen Jansen en 

Wijnen op het middenveld werd de 
opgekomen Jafi Aafouallah wegge-
stuurd richting de achterlijn. Met een 
puntgave voorzet bereikte hij Noël die 
de bal rustig aannam op het boven-
been en vervolgens binnen volleerde. 
3-0. 
Omdat Deurne nog vrijwel geen een 
kans had gecreëerd voor rust leek     
Nuenen het duel met goed positiespel 
uit te kunnen spelen. Helaas was dit 
niet echt het geval en kwam Deurne in 
de 62ste minuut op 3-1 door een doel-
punt van Maarten Vos. Maar enkele 
minuten later kreeg van der Steen een 
rode kaart na een slaande beweging 
richting Ruud Jansen. Na deze terech-
te rode kaart leek bij Deurne het kaars-
je uit. Zo kwakkelde de wedstrijd rich-
ting het einde en ondanks een paar 
kleine kansjes en nog een hard schot 
tegen de bovenkant van de lat van Phi-
lippart bleef de stand 3-1.
Trainer P. van den Eeden was vandaag 
tevreden met de uitslag maar minder 
tevreden over het positiespel. 

schoot met links binnen. Na een aan-
tal wissels kwam EMK beter in het 
spel. Tongelre werd onder druk gezet 
en in de 85e minuut was het EMK spe-
ler Remy Klaus die de bal na een rom-
melige situatie voor het doel over de 
lijn wist te koppen. 

EMK voerde de druk op de tegenstan-
der nog meer op en in de 90e minuut 
soleerde EMK verdediger Ruud Bijs-
terveld door de verdediging van Ton-
gelre.  Tegen zijn inzet was de keeper 
kansloos en EMK hield tenminste 1 
punt aan deze wedstrijd over. Met wat 
meer bezieling aan EMK zijde waren 
er echter zeker 3 punten te halen ge-
weest.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl



Van experts kun je meer verwachten.

TOSHIBA 15,6”notebook
Met o.a. Intel Core i3-2010M processor, 4 GB geheugen, 500 GB harde 
schijf, card-reader, Wireless LAN, HD stereo sound, 2x USB, 1x VGA en 
microfoon. Met ingebouwde webcam.  • Windows 7 Home Premium

PHILIPS 82 cm Full HD LED-TV 
32PFL5606. Breedbeeldscherm met 1920x1080 pixels, 100 Hz Perfect Motion 
Rate, PixelPlus HD, 3x HDMI en USB. • Geschikt voor Ziggo, UPC en Digitenne

Recycleweken!
Apparatuur wordt steeds energie-
zuiniger. Omdat Expert graag werkt 
aan een beter milieu, krijgt u nu op 
al die apparatuur tot wel 100,- extra 
premie. Dubbel voordeel dus!

Kijk in de winkel of op expert.nl 
voor alle andere aanbiedingen.

Nu tot 100.- recyclepremie.

Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. 
Actie loopt van 5 september t/m 17 september 2011. Genoemde prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage.

Recycleweken!
399.-
NU 449.- 
NA RECYCLEPREMIE

Prijsknaller!
ZANUSSI condensdroger
ZTE277. Met elektronische besturing, 
7 kg vulgewicht, 8 programma’s en 
startuitstel 3-6-9 uur. Ruime vulopening. 
• Energieklasse B

499.-
NU 549.- 
NA RECYCLEPREMIE

Prijsknaller!
449.-
NU 549.- 
NA RECYCLEPREMIE

Prijsknaller!

McGregor gaat op 
de "Noorse" tour, 

je krijgt zin in het najaar!

Parkstraat 9b - 5671 GD Nuenen - T: (0)40 2831412

www.crooijmansmannenmode.nl

DIENSTEN EN
INFORMATIE

Bezorgen Rond de Linde:
06 - 48698919 - cuijpersverspreiding@upcmail.nl

 

SPOEDPOST CATHARINA
De Centrale Huisartsen Post is gehuisvest in 
het Catharinaziekenhuis. De Centrale Dienst-
apotheek is gehuisvest in hetzelfde gebouw. 
Beide posten zijn alleen geopend voor spoed-
gevallen.
Openingsuren:
Spoedpost, tel. 0900-8861 (10 ctm.): 
Ma. t/m vr. van 17.00-08.00 uur; Weekend en 
feestdagen: dag en  nacht.
Centrale Dienstapotheek, tel. 040-2436666: 
Ma. t/m vr. van 17.30 - 08.30 uur; Weekend en 
feestdagen: dag en nacht.
                                                                                                    
LEVGROEP (Voorheen BWI)
E-mail: bwinuenen@wel-zijn.org. Berg 22c, 5671 
CC Nuenen, tel. 040-2831675, fax 040 - 284 05 
33. Geopend: ma. t/m do. van 8.30-16.00 uur. 
en vr. van 8.30-12.30 uur
SPREEKUREN: 
• Algemeen Maatschappelijk Werk: 
 Op afspraak 
• Echtscheiding:
 Iedere dinsdag van 19.00-21.00 uur 
• Sociaal Raadsliedenwerk: Na tel. afspraak.
• Jeugd- en jongerenwerk: Tel. 040-2831675.
• Vluchtelingenwerk en nieuwkomers:
 Dinsdag van 12.00-14.00.
                                                                                                    
BEREIKBAARHEID POLITIE NUENEN
Vincent van Goghstraat 139, Nuenen
Alarmnummer 1 - 1 - 2 (spoedeisende gevallen).
Telefoon 0900 8844 (24 uur per dag).
Bureau geopend: ma. t/m vr.: 10.00-13.30 uur, 
zaterdag en zondag gesloten.
                                                                                                    
SERVICEPUNT WONEN, 
WELZIJN ZORG NUENEN
Het servicepunt is gevestigd aan de Berg 
22c, 5671 CC in Nuenen, telefoonnummer 
(040) 283 16 75 (tel. spreekuur van 09.00 tot 
11.00 uur).
De openingstijden zijn van maandag tot en 
met vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. Het ser-
vicepunt is hét loket in Nuenen waar u terecht 
kunt voor informatie en advies over en aan-
vragen van voorzieningen op het terrein van 
welzijn, wonen en zorg. 
Dit zijn: - Woonvoorzieningen 
 - Huishoudelijke hulp
 - Vervoersvoorzieningen 
 - Zorgconsulenten
 - Rolstoelen 
 - Mantelzorg
 - Informatiewinkel
Het servicepunt is een samenwerkingsver-
band tussen de LEVgroep (voorheen BWI) en 
de gem. Nuenen.
Op www.nuenen.nl onder de button service-
punt vindt u uitgebreide informatie over het 
servicepunt. 
                                                                                                    
OPENINGSTIJDEN VAN DE MILIEUSTRAAT
Dinsdag, woensdag en vrijdag van 13.00-
17.00 uur en zaterdag van 10.00-17.00 uur. 
Heeft u vragen, bel dan het gemeentehuis, 
040-2631699. Ophalen van grof vuil kan ook 
door de gemeente, tegen betaling. 
Meer informatie: tel. 040-2631699.
                                                                                                    
MELD- EN KLACHTENLIJN 040-2631699, 
Afd. Werken en Beheer, 24 uur per dag.
                                                                                                    
VOEDSELBANK NUENEN 
U kunt zich aanmelden bij het servicepunt, 
Berg 22, 5671 CC Nuenen, tel. 040-2831675
                                                                                                    
”PLUSMINUS” 
Hulp/advies bij inkomensproblemen. U kunt 
zich aanmelden via tel. 06-39243420, postbus 
62, 5670 AB Nuenen of e-mail: plusminus@
onsnet.nu
                                                                                                    
STICHTING LEERGELD
U kunt zich aanmelden via tel. 06-25286545, 
Postbus 62, 5670 AB Nuenen of e-mail:
leergeld@onsnet.nu
                                                                                                    
HULPDIENST VOOR OUDEREN
Tel. 2831675 op werkdagen tussen 09.00 en 
12.00 uur.
                                                                                                    
DE AKKERS
Zorg aan huis. Alle zorg, verpleging en 
dienstverlening bij u thuis. Kantooruren tel. 
2635999. Acute hulp vereist: tel. 2486324.
                                                                                                    
SOCIAAL-FINANCIEEL ADVISEUR KBO
Maandag t/m vrijdag, telefoon 2833484.
                                                                                                    
TELEKABEL
Storing 0800-1424 (22 ct. per minuut).
Klantenservice ma. t/m vr. 08.30-18.00 uur.
                                                                                                    
SENSOOR NOORD BRABANT
Dag en nacht gesprek van mens tot mens: 
0900-0767 (5ct/m) of 040-2125566. 
Chat: www.sensoor.nl 
Postbus 4644, 5601 EP Eindhoven
                                                                                                    
KINDERTELEFOON VOOR Z.O.-BRABANT
Iedere dag van 14.00 tot 20.00 uur. 
Tel. 0800-04322 (gratis).
                                                                                                    
OPENINGSTIJDEN WERELDWINKEL
Berg 28b, tel. 2839195. ma. 13.00-18.00 uur. 
di. t/m. vr. 10.00-18.00 uur, za. 10.00-17.00 uur.
                                                                                                    
AA-EINDHOVEN E.O. 
Zelfhulpgroepen voor mensen met alcohol-
problemen, tel. 040-2110124, dag en nacht 
bereikbaar.
                                                                                                    
OPENBARE BIBLIOTHEEK NUENEN
Vincent van Goghplein 97, tel. 2833097. 
Openingstijden: ma. van 14.00-20.00 uur, di. 
gesloten, wo. 14.00-20.00 uur, do. 14.00-17.00 
uur, vr. 14.00-20.00 uur, za. 11.00-13.00 uur. 
Leeszaal open tijdens openingstijden bibliotheek
                                                                                                    
VRIJWILLIGERSHULP VOOR THUISSTER-
VENDEN
Voor hulpaanvraag tel. 040-2864199 
(St. Annaziekenhuis) 24 uur per dag bereikbaar.
                                                                                                    
OPEN HUIS ”DE REGENBOOG”
Sportlaan 5. Elke donderdag van 10.00-12.00 
uur. Ook tijdens de vakanties.
                                                                                                    
PROBLEMEN? PRATEN HELPT
Escape, tel. 06 - 39 60 23 80
www.escape-nuenen.nu • escape@onsnet.nu
                                                                                                    
ZUIDZORG
Organisatie voor huishoudelijke hulp, ver-
zorging, verpleging, jeugdgezondheidszorg 
(consultatieburau), kraamzorg, voedingsvoor-
lichting en dieetadvies. Voor alle diensten dag 
en nacht bereikbaar: Postbus 2160, 5500 BD 
Veldhoven, 040-2308408.
• Bureau Zuidzorg Nuenen, Kloosterstraat 

15.
• Servicepunt Zuidzorg, Kloosterstraat 15. 
 Vooraanvraag/verhuur verpleegartikelen, 
 personenalarmering, maaltijdservice en alle 

andere dienstverlening. 
• Thuiszorgwinkel Zuidzorg, Kastelenplein 170-

173, Eindhoven. Voor uitleen, verhuur en ver-
koop van verpleeg- en kraamzorgartikelen.

• Open op weerkdagen van 08.30-12.30 uur
                                                                                                    
BLOEDAFNAME
Bloedafnamedienst Regio Eindhoven: 
Ma. t/m vr. in de Akkers (M. Begemannstr.) 
8.30-10.45 uur en in Medisch Centrum De 
Berg, 8.30-10.30 uur.
                                                                                                    
LABORATORIUM ST. ANNAZIEKENHUIS
Zuidzorg (Kloosterstraat 15):
Maandag, woensdag, donderdag  en vrijdag 
van  8.15 tot 09.00 uur. (voor vragen kunt u 
contact opnemen met het secretariaat labora-
torium, tel: 040-2864866).
Patiënten uit de trombosedienst worden door 
de trombosedienst afgesproken op speciaal 
daarvoor gereserveerde tijden. Deze zijn hier 
niet vermeld.

06-04-2011

               voor
 € 699,-

Nu TIJDELIJK 
van € 979,-

 € 699,- € 699,-...met de robuuste 
  Honda HRX 476C SD
  grasmaaier bijvoorbeeld 

OP=
OP

€ 979,-

incl. BTW

www.honda.nl

Tot ziens in onze showroom:

supervoordeel
        in de tuin...

Merks v.o.f.
Tuinmachine- en hogedrukreiniger-speciaalzaak

Dorpstraat 102, Lieshout, telefoon 0499-421469

 

 

 

Openingstijden:  
maandag t/m vrijdag   07.00 - 21.00 uur  
zaterdag                    07.30 - 21.00 uur  
zondag                      08.00 - 21.00 uur  

KERKHOFF autoservice 
service met een persoonlijke benadering….. 

Berg 64, 5671 CE  NUENEN 
Tel. 040 2913059 
www.kerkhoffautoservice.nl 

10 CENT KORTING 

OP ELKE LITER BRANDSTOF 
  

Deze actie is geldig van 

maandag 19 september tot en met zondag 25 september 2011 

 

ACTIE  ACTIE  ACTIE 
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