
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

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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Vindt u nieuwe gordijnen
te duur?

Wij bewijzen u het tegendeel!
Geopend woensdag t/m zaterdag

van 9.30 tot 17.00 uur of 
op afspraak ‘s avonds geopend.

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

Tel./Fax 040-7519051
www.degordijnenconcurrent.nl

Redactie Rond de Linde
Tekstbijdragen dienen uiterlijk 

maandag 17.00 uur op het 
redactieadres binnen te zijn.
redactie@ronddelinde.nl

Burendag en 
Dorpswerk-
plaats 
creatief 

Steven 
Kruijswijk
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Rug- & Handgedragen Bladblazers 
voor professional of particulier

SUPERVOORDEEL
VERKOOP - REPARATIE - ONDERHOUD

vdwiel
    gremac

Tuin-Park & Golfmachines - Beekerheide 32 - Beek en Donk - 0492-464162

www.vdwielgremac.nl

Openingstijden: 
Vrijdag     08.00 tot 19.00 uur 
Zaterdag  08.00 tot 17.00 uur 

Herdenking 
bevrijding van Nuenen
Op vrijdag 23 en zondag 25 september viert Nuenen ca. het feit dat Ger-
wen, Nederwetten en Nuenen op 21 september 1944, nu 67 jaar geleden, 
bevrijd werden. We herdenken daarbij dat 31 geallieerde militairen in en 
om Nuenen hun leven lieten voor onze vrijheid en dat 20 Nuenense burgers 
en militairen bij gevechtshandelingen zijn omgekomen. Het programma 
voor de herdenking ziet er als volgt uit:  

Vrijdag 23 september 19.00 uur bezin-
ningsbijeenkomst in de Clemenskerk 
aan het Park. Op vrijdag 23 september 
organiseren de Raad van Kerken Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten en 
Brassband ‘De Vooruitgang’ een korte 
bezinningsbijeenkomst in de H. Cle-
menskerk, als inleiding op de dode 
herdenking bij het bevrijdingsmo-  
nument. De Brassband zal koraalmu-
ziek ten gehore brengen en een 
bezinningswoord zal gesproken wor-
den door dhr. J. Haan. Daarna zullen 
de namen gelezen worden van de bij 
de bevrijding van Nuenen gesneuvel-
de Engelse en Amerikaanse militairen 
en van de omgekomen inwoners van 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten. 

Daarna zullen er kaarsen ontstoken 
worden voor de omgekomenen door 
leden van de scouting.  De aanwezigen 
nemen daarna één minuut stilte in 
acht, gevolgd door het samen zingen, 
onder begeleiding van het orgel, van 
het Wilhelmus. De bijeenkomst wordt 
om 19.30 uur afgesloten. 
Na de bijeenkomst worden de aanwe-
zigen uitgenodigd om met de Brass-
band naar het bevrijdingsmonument 
op de hoek van Europalaan/Parkstraat 
te gaan. 

Herdenking bij bevrijdingsmonument
Rond 19.45 uur begint de herdenking 
bij het bevrijdingsmonument. Het be-
vrijdingsvuur, dat door de Toerclub 
Nuenen onder begeleiding van mili-
taire voertuigen van Wheels in Eind-
hoven is afgehaald, zal worden  
verhandigd aan de burgemeester van 
Nuenen c.a. die het bevrijdingsvuur bij 
het monument zal ontsteken. Een kort 
openingswoord zal gesproken worden 
door de voorzitter van het Oranjeco-
mité. De Brassband zal koraalmuziek 
spelen en burgemeester Mr. W.R. Ligt-

voet zal een herdenkingswoord spre-
ken. Daarna is de kranslegging door de 
burgemeester namens het gemeente-
bestuur. Het Oranjecomité, leerlingen 
van basisschool Dassenburcht, de Ver-
eniging van Airborne Vrienden en an-
dere belangstellenden zullen daarna 
een krans leggen. Tot slot wordt de 
Last Post en het Wilhelmus gespeeld. 

Zondag 25 september 14.00 uur Be-
vrijdingstaptoe op het Vincent van 
Goghplein. 
Brassband De Vooruitgang, Harmo-
nieorkest Gerwens Muziekkorps, 
Drumfanfare Jong Leven en Show-
korps O&V- Nuenen nodigen u van 
harte uit om dit muzikale spektakel te 
komen aanschouwen. 
Elders in deze editie vindt u verdere 
info over de bevrijdingstaptoe.
Bij alle onderdelen van de bevrijdings-
herdenking zijn alle Nuenenaren, 
groot en klein, van harte welkom.

Bevrijdingstaptoe Nuenen 
De taptoe ter gelegenheid van de Nuenense bevrijding is al tientallen jaren 
een waardevolle traditie. De taptoe biedt niet alleen de mogelijkheid om 
met elkaar stil te staan bij de bevrijding, maar biedt de Nuenense muziek-
verenigingen een unieke kans om zich gezamenlijk te presenteren aan een 
breed publiek. Ook dit jaar wordt de taptoe georganiseerd onder gezamen-
lijke verantwoordelijkheid van de vier verenigingen en is er wederom geko-
zen voor een taptoe vernieuwde stijl.

Dit jaar zal de taptoe plaatsvinden op 
zondag 25 september van 14.00 tot 
16.00 uur op het Vincent van Gogh-
plein. Voorafgaand verzorgen de 
showkorpsen een muzikale rondwan-

Bronzen ere penning 
voor Rick Godtschalk van 
Brassband De Vooruitgang
Afgelopen zaterdagavond 17 september ontving Rick Godtschalk van 
Brassband De Vooruitgang, in de repetitieruimte aan de Mantelmeeuwlaan, 
de bronzen erepenning van de Gemeente Nuenen.

Hij is al ruim 40 jaar lid en 10 jaar be-
stuurslid en initiator van de muziek-
commissie. 
Hij was medeverantwoor-delijk voor de 
modernisering van het repertoire en 
organisator van aansprekende concer-
ten.

Burgemeester W. Ligtvoet memoreer-
de in zijn toespraak de rol van de 

AANKONDIGING
Bestemd voor patiënten van 

Medisch Centrum Aan de Berg.

Binnenkort is het voor alle geïndiceer-
de patiënten weer tijd voor de griep-
prik. Net als vorig jaar zal iedereen die 
voor de griepvaccinatie in aanmerking 
komt een persoonlijke uitnodiging 
ontvangen. Het verzenden van deze 
persoonlijke uitnodigingen kost veel 
tijd. Deze tijd besteden we liever aan 
patiëntenzorg. Daarom hebben wij als 
huisartsen, net als vorig jaar besloten 
om voor het verzenden van de grie-
poproep gebruik te maken van een 
mailingbedrijf. Dit bedrijf zal eenmalig 
gebruik maken van een lijst met adres-
gegevens van de geïndiceerde patiën-
ten. Er worden vanzelfsprekend GEEN 
medische gegevens meegestuurd. Het 
adressenbestand blijft vertrouwelijk 
en wordt alléén voor de griepoproep 
gebruikt. Direct na het versturen van 
de mailing wordt het gehele bestand 
vernietigd. Mocht u in aanmerking ko-
men voor een griepprik en ernstige 
bezwaren hebben tegen het eenmalig 
doorgeven van uw NAW gegevens 
voor de oproep, dan kunt u dat tot 29 
september schriftelijk kenbaar maken 
aan uw huisarts.
De griepprikken zullen worden gezet 
op woensdag 19 oktober en donder-
dag 20 oktober tussen 17.30-20.00 
uur.

Contact met 
Redactie 
Op vrijdag 30 september zijn de 
lezers van ons blad in de gele-
genheid om met het redactie-
team van Rond de Linde in 
gesprek te gaan bij Kunsthandel 
Dumay, Park 75 (voorheen de 
Fortis bank).

U bent daar welkom tussen 19.00 
en 19.30 uur om uw vragen, sug-
gesties en tips voor te leggen. 
Maandelijks wordt een ‘Contact 
met Redactie’ belegd. Uitgevers en 
Redactie hopen daarmee een extra 
impuls te geven aan de speciale re-
latie die Rond de Linde heeft met 
de Nuenense gemeenschap.

deling door het centrum van Nuenen. 
Na de individuele optredens zal de 
taptoe eindigen met een gezamenlijk 
optreden van alle verenigingen. 
De werkgroep taptoe Nuenen bestaat 
uit een tweetal leden van elke vereni-
ging, te weten Brassband De Vooruit-
gang, Harmonieorkest Gerwens 
Muziekkorps, Drumfanfare Jong Le-
ven en Showkorps O&V-Nuenen. 
Deze werkgroep heeft vorig jaar voor 
de eerste maal vanuit een gezamenlij-
ke verantwoordelijkheid de taptoe 
Nuenen georganiseerd en presenteer-
de een wervelend programma. De 
werkgroep heeft de afgelopen editie 
goed geëvalueerd en is van mening het 
vernieuwde concept, in verbeterde 
vorm, voort te moeten zetten. 
De afmetingen van het Vincent van 
Goghplein, noodzakelijk voor de 
showkorpsen Jong Leven en O&V, zijn 
te groot voor de podiumorkesten De 
Brassband en het GMK, waardoor er 
weinig interactie met het publiek ont-
staat. Het huidige concept geeft eerst 
maximale ruimte aan de showkorp-
sen, waarna middels een veldwissel 
het publiek kan aansluiten bij een po-
dium vanwaar de orkesten zittend hun 
arrangementen ten gehore brengen. 
De werkgroep nodigt u van harte uit 
om te komen kijken en luisteren naar 
de muzikale kwaliteiten van de vier 
Nuenense muziekverenigingen tij-
dens de bevrijdingstaptoe.  

Rick Godtschalk ontvangt de bronzen 
erepenning met partner Olga op de 
achtergrond.

Brassband in het Nuenense. Vele ge-
neraties van bekende Nuenese fami-
lies komen voor op de ledenlijst van de 
Brassband gedurende het ruim 125 ja-
rig bestaan. Ook Rick is een afstam-
meling van een muzikale familie. 
Rick’s vader was bijna 30 jaar dirigent 
van de Brassband. 

Het vinden van een geschikte repeti-
tieruimte is, zoals bij veel Nuenense 
verenigingen, een van de prioriteiten 
waarvoor het bestuur zich gesteld 
ziet. Een van de oudste verenigingen 
van Nuenen zal afscheid moeten ne-
men van hun huidige oefenruimte met 
vele herinneringen en trofeeën als De 
Hongerman gesloopt zal worden.  

Lieshouts Klankfestijn
Op zaterdag  1 oktober a.s.  kunnen liefhebbers van de blaaskapellenmu-
ziek in een gemoedelijke sfeer weer volop genieten van polka’s, walsen, 
marsen en solowerken, die elkaar in rap tempo zullen opvolgen.  

De Lieholter Blaaskapel organiseert 
die zaterdagavond voor de 23e keer 
het  “Lieshouts Klankfestijn” en heeft 
daarvoor enkele gerenommeerde ka-
pellen uitgenodigd, die garant staan 
voor een gezellige muzikale avond.  
Het festival is gratis toegankelijk en 
vindt plaats in het Dorpshuis aan de 
Grotenhof 2  in Lieshout. De zaal is 

om 20.00 uur open en bij binnenkomst 
krijgt u een kop koffie/thee aangebo-
den. De Lieholter Blaaskapel bijt het 
spits af, waarna het de beurt is aan de 
Aa-Länder Musikanten uit Bakel en 
de Die Rübensammler uit Leunen.

Voor meer informatie over de Liehol-
ter Blaaskapel: www.lieholter.nl



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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Deze grote toeloop leidt er toe dat de producent van de identiteits-
kaarten niet langer de gebruikelijke levertijd kan nakomen. De levertijd 
zou in de komende weken zelfs op kunnen lopen tot meerdere weken.
Daarnaast wordt er per 9 oktober 2011 een nieuw model reisdocument 
ingevoerd, zodat de mogelijkheid bestaat dat de voorraad van het 
huidige model niet toereikend is voor het grote aantal aanvragen.

Om die reden gaan vanaf 15 september 2011 landelijk de volgende 
regels gelden:
• aanvragen om identiteitskaarten die geen hoge prioriteit hebben, 

worden wel in behandeling genomen, maar aangehouden tot 11 
oktober a.s. Vervolgens kan het nog enkele weken duren voordat 
de documenten kunnen worden geleverd. Een aanvraag heeft 
hoge prioriteit als u geen geldige identiteitskaart en/of paspoort 
meer heeft of uw document binnen twee maanden verloopt.

• vanaf 15 september tot nader order kunnen geen identiteitskaar-
ten met spoed worden aangevraagd.

Aanvragen voor paspoorten kunnen wel moet spoed worden aange-
vraagd en worden ook binnen een normale tijd geleverd.

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 14/09/2011 N-HZ-2011-0142 Boordseweg 61 Plaatsen dakkapel  
     aan voorzijde 

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: bestuur van Honk- en Softbalclub Nuenen voor het orga-
niseren van diverse toernooien met een feestavond op de zaterdagen 
in genoemde weekenden, 1 oktober 2011, 7 t/m 9 oktober 2011, 14 
t/m 16 okt. 2011 en 21 t/m 23 okt. 2011;
Aanvrager: C.V. de Wetters voor het organiseren van een rommelmarkt 
op zondag 6 november 2011 op het terrein aan de Koppeldreef in 
Nederwetten;
Aanvrager: C.V. de Narrekappen voor het organiseren van een prin-
senbal in een tent op het Heuvelplein op zaterdag 21 november 2011. 
Ook wordt de tent na afloop van de intocht van de Sint in Gerwen op 
zondag 22 november 2011 gebruikt.

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
Er is ingevolge het Besluit Algemene Voorwaarden  en Bepalingen 
Machtiging en Mandaat een:
reguliere omgevingsvergunning verleend voor:

Datum Dossiernr. Bouwadres Activiteit Omschrijving Verzend- 
besluit     datum
13/09/2011 N-HZ-2011- Wastronahof Bouwen RO Uitbreiden 14/09/2011
 0129  1,2,3,4,5,6,7,8  van woningen 
  Van Heijstlaan  in plan 
  1,2,3,5,7,9  Boschhoeve  
  
reguliere bouwvergunning tweede fase verleend voor:

Datum Dossiernr.  Bouwadres Bouwactiviteit Verzend-datum
besluit

13/09/2011 N-BF2-2011-1002 Heerendonk 4 Vergroten ligboxenstal 13/09/2011 

 

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
• aan de bewoners van Ten Worpe zijn een vergunning en ontheffing 

verleend voor het organiseren van een straatbarbecue op zaterdag 
1 oktober 2011 op het wegdeel Ten Worpe (verzenddatum 14 sep-
tember 2011);

• aan de Nuenense muziekverenigingen zijn een vergunning en onthef-
fing verleend voor het organiseren van de bevrijdingstaptoe op het 
Vincent van Goghplein op zondag 25 september 2011 (verzendda-
tum 15 september 2011);

• aan Wandelsportvereniging Nuenen is een evenementenvergunning 
verleend voor het organiseren van een wandeltocht onder de naam 

Vincentwandeling op zondag 25 september 2011 (verzenddatum 15 
september 2011);

• aan Toerclub Nuenen is een evenementenvergunning verleend voor 
het organiseren van de veldtoertocht Dak van Brabant op zondag 
16 oktober 2011 over onverharde wegen en paden door het bosge-
bied van Nuenen (verzenddatum 15 september 2011);

• aan de bewoners van Quirinushof zijn vergunning en ontheffing 
verleend voor het organiseren van een buurtbarbecue op zaterdag 
24 september 2011 op het wegdeel Quirinushof (verzenddatum 15 
september 2011);

• aan Scouting Panta Rhei zijn vergunningen en ontheffingen verleend 
voor het organiseren van een vlooienmarkt in het scoutinggebouw 
en op het terrein aan de Pastoorsmast 12 op 24 en 25 september 
2011 (verzenddatum 20 september 2011);

• aan T.V. de Goudhoek is een vergunning verleend voor het plaatsen 
van een tent tijdens de feestavond t.g.v. van het Goudhoek Open 
Toernooi 2011 op vrijdag 14 oktober 2011 (verzenddatum 20 sep-
tember 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 
publicatiedatum) van het besluit, op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemees-
ter en wethouders 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, 22 september 2011

PUBLICATIE
Kennisgeving Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een melding is 
ingekomen van:

C. v.d. Biggelaar, Heerendonk 4 te Nuenen – Besluit landbouw

Volgens de Wet milieubeheer is voor de omschreven activiteiten geen 
vergunning vereist.

De melding en andere ter zake zijnde stukken liggen ter inzage van 23 
september 2011 tot 7 oktober 2011 bij het gemeentehuis Nuenen, Jan 
van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. De openingstijden zijn: elke werkdag 
van 8.30 uur tot 12.30 uur en op woensdagmiddag van 14.30 tot 18.00 
uur. Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u 
hiervoor een telefonische afspraak maken met de G. Van den Brand, 
telefoonnr: (040) 259 46 09.

Nuenen, 22 september 2011

PUBLICATIE GEDOOGBESCHIKKING
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken 
bekend dat zij, onder voorwaarden, tot de vaststelling van het nieuwe 
bestemmingsplan een maximum van 150 m2 aan aanbouwen en bij-
gebouwen op het perceel plaatselijk bekend Wettenseind 16, kadas-
traal gemeente Nuenen, sectie D, nummer 3639, gedogen.

Het besluit van burgemeester en wethouders ligt vanaf vandaag ter 
inzage bij de balie Wonen en Openbare ruimte in het gemeentehuis, 
Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen.

Tegen het besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na ver-
zenddatum van het besluit, op grond van de Algemene wet bestuurs-
recht (Awb), schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemees-
ter en wethouders 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: 
• de naam en het adres van de indiener;
• de dagtekening
• een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
• de gronden van het bezwaar.

Nuenen, 22 september 2011
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

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.

COLLECTE
In de week van 25 september t/m 1 oktober 2011 wordt gecollecteerd 
door Fonds verstandelijk gehandicapten.

VERKEER
• Verkeersmaatregelen rommelmarkt Panta Rhei
In het weekend van zaterdag 24 september en zondag 25 september 
houdt de scouting Panta Rhei een rommelmarkt op het terrein aan 
de Pastoorsmast. In dat weekend wordt voor de Pastoorsmast een 
éénrichtingsregeling ingesteld. Dit geldt vanaf de ingang van het sport-
park richting de Beekstraat. Vanaf de Beekstraat is het dan niet mo-
gelijk de Pastoorsmast in te rijden. Een parkeerverbod is het gehele 
weekend van kracht in de Maatschappijweg aan beide zijden  van de 
weg en aan één zijde van de Pastoorsmast.

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

VERTRAGING IN AANVRAAG 
NEDERLANDSE IDENTITEITSKAARTEN
Het aantal aanvragen voor een Nederlandse identiteitskaart is sinds 
12 september drie tot vier maal hoger dan normaal. Dit is een gevolg 
van het feit dat gemeenten geen leges meer mogen heffen voor iden-
titeitskaarten voor personen van 14 jaar en ouder.

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD



      

   

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:  23 eN 24 sept.: 

Witlof België, 1/2 kilo ............. 0,59
Winterwortels, hele kilo .... 0,49
Uien, hele kilo ............................... 0,49
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 26 septemBer:

Holl. bloemkool, per stuk .............0,69
DINsDag 27 septemBer:

prei, panklaar, 1/2 kilo ........................0,69
WOeNsDag 28 septemBer:

rode kool, panklaar, hele kilo. ...... 0,99
DONDerDag 29 septemBer:

rauwkost, 1/2 kilo .............................0,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
geHele Week vaN 23 t/m 29 sept.:
Doyenne du comice, 2 kilo ..... 1,49
ananas,  per stuk  ............................ 1,25
turkse sultana druiven, hele kilo 1,89
Hawaii-salade, 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

Veel specials en 
een vertrouwd koopje!!

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

parkStraat 12b, nuenen, telefoon 040-2842311

         

Hachee pakket
“vlees, uien en kruiden”
500 gram .......................................5,95
Haas in ‘t Groen
100 gram ..........................................2,10
Bij 150 gr. gebr. fricandeau
100 gram tonijnsalade ........GRATIS
Rucolarol
100 gram .............................................2,00
Berlinerbol
per stuk ................................................1,50
Kip in Braadzak
per stuk ................................................4,50

Bijna al onze broodjes
gaan warm de deur uit!!

specIal

specIal

specIal

specIal

kOOpJe

actie geldig van vrijdag 23 september 
t/m donderdag 29 september:

Overheerlijk bros gebakken 
Appelfleurtje
Zonnepitten
brood ............

6 krenten-
bollen ............	

Brood van de maand september:

Zadenrijk brood
Lekker meergranen brood

€	1,99

€	2,25

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen

€	4,95

SeniorWeb Nuenen 
INSCHRIJVEN voor COMPUTERCURSUSSEN in het nieuwe seizoen: 
 Zaterdag 24 september van 11.00 tot 12.00 uur in ons leslokaal 
 Telefonisch op werkdagen tussen 17.00 en 18.00 uur:  040-2831314 
 Via inschrijfformulier op de website www.seniorwebnuenen.nl 

Ons leslokaal: 
Theo van Goghhof 91, Nuenen 

 

De nieuwe najaarscollecties
pyjama’s, nachthemden en 

dusters zijn binnen! 
	

	 •	Mey	
	 •	Calida	
	 •	Schiesser	
	 •	Rösch	
	 •	Charmor	
	 •	Triumph	
De	nieuwste	boxershorts	van	Björn	Borg	en	Mey	zijn	binnen!

LINGERIE • NACHTHEMDEN  
BORSTPROTHESES • PYJAMA’S • DUSTERS   
MEY / SLOGGI / BJÖRN BORG  

Livano ondermode: Voor hem en haar.
Bezoek ook eens onze website: www.livano.nl

  



Ha-Ha-Ha-Hachee!!!

Chris en Hanneke Vogels 
Keurslager

Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen-Zuid  
Telefoon 040-2834564

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

“Uw gourmet specialist”

Bij 150 gr. gebr. fricandeau
100 gram tonijnsalade..... GRATIS

Haas in ‘t Groen
“Special”.100.gram.voor..................210

Mosterdrollade
150.gram.HALEN.=.100.gram.BETALEN

Ossestaart soep
“Eigen.keuken”,.1.liter.....................325

500 gr. Hutspot 
“Maaltijd.v/d.week”.met.een.rookworst,.samen.....650

DEZE.WEEK:

500 gr. Hacheevlees
Met.GRATIS.uien.en.kruiden.“keurkoopje”.......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 26 t/m 
woensdag 28 september a.s.

SpruitjeS 
500 grAm .................0.79

KnolSelderij  
per StuK .................. 0.99

VerSe Vijgen
4 StuKS .................... 1.49

muSKAAt druiVen
per Kilo .................. 1.99

Aanbiedingen geldig van 
donderdag 22 t/m 
zaterdag 24 september a.s.
 
ZeSpri Kiwi green/gold 
10 StuKS ..................2.99

AndijVie  
per Kilo .................. 0.99

SAnté AArdAppelS
per ZAK ................... 1.49

HutSpot
1+1 grAtiS

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

JOS MARTENS & ZN B.V. 
LANDBOUW TUIN & PARKMACHINES 

Ginderdoor 55, tussen Lieshout / 
Mariahout tel. 0499-423131 

www.josmartens.nl 
Ook voor reparatie / onderhoud 

 
 

 
 

STEHRK WERK  
SCHERPE PRIJZEN 

 
 

Kleinschalige.en.professionele.
kinderopvang.van.0.tot.4.jaar.

Opwettenseweg 72, NUENEN, tel. 040-2121314
www.kdv-kiddies.nl - email: info@kdv-kiddies.nl

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Hooghoudt 
Jonge jenever 

1 liter … €9,95 
Teacher’s 

Schotse whisky 
0.7 liter … €11,50 

Maison Virginie 
6 flessen rood of wit, 

met 2 wijnglazen gratis! 
NU voor €39,- 

Hooghoudt 
Vieux 

1 liter … €9,95 
Acties geldig tot en met 13 oktober 2011 

Peugeot 207 1.4 HDi, 3-drs ....................................... 2007
Peugeot 407 SW 2.0 HDiF ST Buss. full option ..... 2010
Peugeot Expert Tepee XT 120 HDi, 8-persoons .... 2007

PEUGEOT OCCASIONS

DIESEL / LPG

Citroën Berlingo 1.6 16V MPV ................................. 2005
Renault Scenic 1.6 16V Expr. Comf., airco ............. 2005
Renault Clio 1.6 16V, 5-drs, Team Spirit ................. 2006

ANDERE MERkEN

Peugeot 106 Accent, stuurbekr., airco ................... 2001
Peugeot 107 Millesim, 5-drs, airco .......................... 2010
Peugeot 107 XS, 5-drs, 2-tronic, airco ..................... 2009
Peugeot 206 CC 2.0i - 16V ........................................... 2002
Peugeot 206 CC 2.0i - 16V, Griffe, zwart................... 2005
Peugeot 206 SW 1.4 Airline, airco ............................. 2005
Peugeot 206 SW 1.6 Quick Silver .............................. 2006
Peugeot 206 Gentry 1.6-16V, 5drs, autom., 36000 km. 2002
Peugeot 206 Gentry 1.4-16V, 5drs.............................. 2004
Peugeot 207, Cool ‘n Bleu 1.4VTi, 5-deurs, airco ... 2008
Peugeot 207 X-line 1.4 16V, 3-deurs .......................... 2007
Peugeot 207 SW 1.6 VTi XS, airco .............................. 2007
Peugeot 207 5-deurs 1.4 VTi X-line ...............................2010
Peugeot 307 XS 1.6 16V, Break, automaat ................ 2006
Peugeot 307 XT 1.6, 5-deurs, automaat .................... 2003
Peugeot 307 XT 1.6, 5-deurs, airco, cruise control . 2003
Peugeot 307 XT 1.6 16V, Break, climate control ...... 2005
Peugeot 307 XS 1.6 16V, Break, premium ................ 2006
Peugeot 307 CC 2.0i 16V, automaat ........................ 2006
Peugeot 307 SW 2.0 16V, clim. contr., navigatie ... 2006
Peugeot 308 XT 1.6 THP automaat 5-deurs............ 2008
Peugeot 308 XT 1.6 VTi, 5-drs, climate control ..... 2007
Peugeot 308 CC 1.6 THP, automaat, Feline ............ 2010
Peugeot 308 1.6 VTi 5-deurs XS, climate control .. 2008
Peugeot 407 SW 2.0 16V XR-Pack, climate contr. . 2006
Peugeot 508 1.6 THP Allure, full options ............... 2011
Peugeot 5008 ST THP 7-persoons, full options .... 2010
Peugeot Bipper Tepee, airco ................................... 2011

Autobedrijf J. Janssen
Laar 12, 5674 RD Gerwen/Nuenen, tel. 040 - 2832056
Meer informatie:  www.leeuwekeur.peugeot.nl
 www.autobedrijf-janssen.nl

 OPENINGSTIJDEN:
 Ma.-vr. 09.00-18.00, za. 09.30-16.00

JE VOELT JE LEkkERDER IN EEN PEUGEOT
WWW.AUTOBEDRIJF - JANSSEN.NL

Peugeot 308 CC 1.6THP Feline 
Bj. 2010, 16000 km. Kleur: Zwart metallic, 
automaat, rood leder, full options.
1 jaar garantie.
Van € 36,000 voor .............€ 34.950,00

AUTO VAN DE WEEk

VOLLE TANK* + BIJBETALING VAN 

*Minimaa20 liter getankt bij AVIA   •   Normale winkelwaarde modelauto €

VOLLE TANK* + BIJBETANK* + BIJBET TALING TALING T VAN VAN V

 Collse Hoefdijk

Collse Hoefdijk 9a
5674 VL
NUENEN

Volle 
Tank* + 

bijbetaling

                 * Minimaal 20 liter getankt bij AVIA

             * Normale winkelwaarde modelauto     

                 € 4.95
        * De actie loopt van 15 september 
          t/m 5 december 2011

van € 2,75 
 

       of inlevering
     van 100 AVIA
    spaarpunten 
   = 1 modelauto

van Lieshout Interieur

Opwettenseweg 76

5672 AJ Nuenen

Tel.: 040-283 22 41

Openingstijden:

Maandag: gesloten

Di. t/m Do.: 10.00-18.00 uur

Vrijdag: 10.00-20.00 uur

Zaterdag: 10.00-16.00 uur

www.vanlieshout-interieur.nl

 TAPIJTEN

 VLOERKLEDEN

 VINYL

 LINOLEUM

 PVC VLOEREN

 GORDIJNEN

 RAAMDECORATIES

 BINNENZONWERING

 SHUTTERS

 HORREN

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

Het plantenseizoen
is weer begonnen!
een groot assortiment 

tuinplanten en
volop violen:

De ideale 
sfeermakers!

Bij elke aankoop as vrijdag en 
zaterdag een mooie big

Shopper van Vanguard kado!

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

www.crooijmansmannenmode.nl
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Vacaturebank vrijwilligers 
INSTELLING OMSCHRIJVING BENODIGDE TIJD / MEER INFO
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

De Akkers vrijwilliger voor bezorging maaltijden bij  aanleunwoningen De Akkers zondags 11.00-12.00 u. oneven weken
 begeleiding van bewoners naar en van het winkeltje op zaterdagochtend (winkeltje is open tussen 10.30-11.30 u.) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Platform   bestuurslid (secretaris) 1-2 u. per week.
Gehandicaptenbeleid werkgroeplid “Voorlichting & Communicatie”, meer info:   dhr. J. Lammerts (voorz.)
Nuenen participant platformoverleg tel. 040-2574699     
www.pgnuenen.nl
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

De Akkers ondersteunen bij activiteit “Samen zingen in de Gasterij”  donderdag, oneven weken 10.00-12.00 u.
 (+ halen/brengen bewoners)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Zonnebloem-Linq  vrijwilligers voor de werkgroep en begeleiding cliënten. (organiseren  tijden in overleg.
(jongerenafd.) ontmoetingscafé voor jongeren met/zonder bep.)  
www.zonnebloemlinq.nl  Ook maatje gevraagd voor vrouw (21) in Nuenen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Lokale Omroep Nuenen websiteredacteur om samen met redactieleden de website verder te  6 u. per week in overleg    
 ontwikkelen (deel kan vanuit huis)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

De Akkers Ondersteuning maaltijden op verpleegafd. Affiniteit met  alle dagen van 12.00-14.00 en 17.00-19.00 u. 
 dementerenden gewenst.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Jo van Dijkhof begeleiden bridgeavonden (op dinsdag en donderdag, in overleg) van 19.00-23.00 u.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

De Akkers vrijw. voor begeleiding bewoners o.a. bij gebruik van de computer en  in overleg
 om te wandelen, vrijw. voor begeleiden beweegactiviteit dinsdag van 14.30-16.30 u.
 vrijw. voor begeleiding dagverzorging (bewoners gezelligheid bieden) mamo, mami, vrmi en vanaf 1 jan. dimo
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Buurtbuscomité Reserve-chauffeurs voor Buurtbus 460 (Nuenen - Son - Best) met rijbewijs BE op afroep een dagdeel (3 uur)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

De Akkers gastvrouw restaurant (o.a. serveren, kleine gerechtjes maken, opruimen) in overleg op di, wo, do, zo 17.00-20.00 u. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

LEVgroep voorzitter voor werkbestuur Huiskamerproject (activiteiten voor ouderen) tijden in overleg
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

St. Leergeld website-beheerder (website is in ontwikkeling)  U houdt de website actueel ca. 2 uur per week,  zelf in te delen (thuis)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Station Charlotte  medewerker bardienst m/v bij toerbeurt op zaterdagavond van 20.00-0.00 u. 1x  i.d. 6 weken in overleg
(in de Luistruik)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het Servicepunt van de LEVgroep op Berg 22 in Nuenen.  
Dagelijks geopend van 8.30 - 12.30 uur of volgens afspraak tel. 040-2831675. Nieuwe vacatures kunt u aanleveren via i.borger@levgroep.nl
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Evenement? Meld het via evenementen@onsnet.nu

24 sept. - 25 sept. 
11.00 uur - 16.00 uur 

Vlooienmarkt Scouting Panta Rhei 
Pastoorsmast 12, Oude Landen, Nuenen

24 sept. - 25 sept.
Dorpswerkplaats Creatief’. Deelnemers van de 

Dorpswerkplaats exposeren tijdens die dagen eigen 
werk. Dorpswerkplaats aan het park. 

www.dorpswerkplaatsnuenen.nl

25 sept. 14.00 uur
Taptoe en bevrijdingsconcert door de vier Nuenense Muziek-

verenigingen Brassband De Vooruitgang, Drumfanfare Jong 
Leven, Showkorps O&V en Gerwens Muziekkorps Vincent van 

Goghplein te Nuenen

25 sept.
Vincentwandeling. www.wsvnuenen.dse.nl

1 okt. - 2 okt. 13.00 uur
Gulbergen24, 24 uur durende wedstrijd 

om en rond de Gulbergen Landgoed Gulbergen

2 okt.
Van Gogh paardenrit 

Start rondom het Park in Nuenen

8 okt - 11 okt.
Kermis Gerwen

Groene Handdrukken
Een Groene Handdruk is een bijdrage van € 350,- voor inwoners en organisa-
ties met goede ideeën en zin om (samen met anderen) de handen uit de mou-
wen te steken. Bedoeld om de natuur in de eigen omgeving te verbeteren.

De Groene Handdruk is bedoeld om 
mensen te stimuleren een groenere 
leefomgeving te creëren. Te denken 
valt aan een speelnatuurtuin waarin 
kinderen spelen en op onderzoek 
gaan. Of het aanplanten van planten of 
struiken voor insecten of specifiek een 
vlindertuin, het aanleggen van gevel-
tuinen of het ophangen van nestkas-
ten. Ook kan gedacht worden aan de 
aanleg van een moestuin of generatie-
tuin waar jong en oud samen in wer-
ken en kennis delen. 
Het Samenwerkingsverband Regio 
Eindhoven (SRE) geeft een Groene 
Handdruk aan inwoners en organisa-
ties zoals kinderdagverblijven en zor-
ginstellingen die met goede ideeën 

voor een groenere omgeving aan de 
slag willen gaan.

Doe mee!
Hebt u een idee om uw woonomge-
ving te verbeteren? Hoe u ‘minder 
stoeptegels, meer groen’ kunt berei-
ken? Wilt u dat samen met anderen 
realiseren? Vul dan het korte inschrij-
vingsformulier in op www.sre.nl/
groenehanddruk. Inschrijven kan tot 
en met 28 september 2011.
Alle ideeën worden door het SRE be-
oordeeld. De beste inzendingen wor-
den beloond  met een Groene Hand-
druk. Dat is een trofee met daarbij een 
geldbedrag van € 350,- om te besteden 
aan de uitvoering van het idee.

120 slimme inzendingen voor 
BRAINS Award 2011 
Dit jaar dingen 120 studenten mee naar de BRAINS Award 2011. Zij maken  
met  hun idee, vernieuwend en goed voor de stad Eindhoven,  kans  op fan-
tastische geldprijzen, waaronder een hoofdprijs van € 6.500,-. De inzenders 
studeren allen in Eindhoven aan de TU/e, Fontys Hogescholen, DAE of 
ROC Eindhoven. Projectleider Wim Renders van Brainport Development is 
super blij met het grote aantal inzendingen: “120 deelnemers vanuit vier 
verschillende onderwijsinstellingen is een geweldig resultaat! Een mooie 
manier om te laten zien dat we de titel ‘slimste regio ter wereld’ verdienen.” 

Samenwerking
De innovatieve competitie, een initia-
tief van de gemeenteraad van Eindho-
ven, wordt dit jaar voor de derde keer 
gehouden. Sinds dit jaar zijn de onder-
wijsinstellingen nog meer betrokken 
bij de wedstrijd dan tijdens voorgaan-
de jaren. Wim Renders: “De onder-
wijsinstellingen vinden het belangrijk 
om ondernemerschap bij hun studen-
ten te stimuleren. De BRAINS Award 
biedt studenten een springplank, de 
mogelijkheid om een eerste stap rich-
ting ondernemerschap te zetten en 
hun ambities te verwezenlijken.”
 

Planning
De vakjury buigt zich in de week van 
19 september over de inzendingen en 
stelt de TOP10 samen. Op 22 septem-
ber maakt wethouder Schreurs deze 
TOP10 bekend in het stadkantoor. 
Vanaf dit moment kunnen de inwo-
ners via de website stemmen op hun 
favoriete idee. Het idee dat uiteindelijk 
de meeste stemmen van het publiek 
krijgt, wint hiermee de publieksprijs: 
een geldbedrag van € 2.500,-. Op 18 
november worden, aansluitend op de 
zakelijke opening van het STRP Festi-
val, de prijswinnaars bekend gemaakt. 

Kunstagenda
Kunsthandel – Galerie Art Dumay & Lijstenatelier Foederer (Park 75)
Wegens succes geprolongeerd tot en met 5 januari 2012: Tentoonstelling: ‘Brabant en 
Den Haag uit de doeken. Vriendschappen van Vincent van Gogh verzameld’. Ope-
ningstijden: maandag van 12.00 tot 17.00 uur, dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 
uur tot 17.00 uur, zondag van 13.00 tot 17.00 uur. www.artdumay.nl. Telefoon: 2845208.
 
Bibliotheek Nuenen (Vincent van Goghplein 97)
Schilderijen van El Vugts. Schilderijen in acryl, waterverf en pastel.  El Vugts is haar he-
le leven al  bezig met tekenen, handwerken en schilderen. Ze volgde ook cursussen in 
Arendonk, België, op de Academie voor Schone Kunsten. Haar  inspiratie komt vooral 
uit de natuur, de landschappen en bloemen. Het liefst uit de omgeving van Nuenen.

Expositie Jan Vlemmix in Eindhoven
Expositie met schilderijen van Brabantse en Franse landschappen en bloemstillevens 
in de Matteuskerk te Eindhoven Vaartbroek.  Openingstijden:  25 september van 15.00 
tot 17.00 uur.

Strippenkaart verdwijnt in 
Brabant op 3 november 2011
Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven en 
Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant hebben ieder een 
aanvraag ingediend om de strippenkaart op 3 november af te schaffen in de 
hele provincie Noord-Brabant. Deze aanvraag is goedgekeurd door de 
minister van Infrastructuur en Milieu op 6 september.

Dit betekent dat vanaf 3 november 
aanstaande in heel Brabant niet meer 
met de strippenkaart gereisd kan wor-
den in de bus. Ook het dalurendag-
kaartje zal vanaf die datum niet meer 
verkrijgbaar zijn op de bus. Wel blijft 
het mogelijk om een ritkaartje te kopen 
op de bus voor € 3,-. Het sterabonne-
ment blijft in Zuidoost-Brabant ge-
woon bestaan na 3 november. Dit geldt 
ook voor Utrecht, Groningen en Dren-
the. Hiermee is de volledige invoering 
van de OV-chipkaart in het stads- en 
streekvervoer in heel Nederland een 
feit.
De strippenkaart blijft nog te koop tot 
24 oktober 2011. Maar het is verstan-
dig om zo snel mogelijk over te stappen 
naar de OV chipkaart. Voor advies over 
de juiste OV-chipkaart en/of de juiste 
reisproducten kan de reiziger kijken op 
www.ov-chipwijzer.nl. 

Persoonlijke OV-Chipkaart in 
Zuidoost-Brabant voor € 2,50.
Inwoners van Zuidoost-Brabant kun-
nen nog een persoonlijke OV-chip-
kaart kopen voor € 2,50 i.p.v. € 7,50. 

Het Samenwerkingsverband Regio 
Eindhoven (SRE) en Hermes willen 
daarmee het gebruik van de OV-chip-
kaart stimuleren. De goedkope per-
soonlijke OV-chipkaart kan besteld 
worden via www.hermes.nl. 
Houdt u er rekening mee dat de bestel-

tijd van een OV-chipkaart kan oplopen 
tot enkele weken.

Voor meer informatie voor de tarieven 
in Zuidoost-Brabant, kijk op www.her-
mes.nl. Voor meer informatie over de 
tarieven in de provincie Noord-Bra-
bant, kijk op www.brabant.nl/ovchip-
kaart.

Dokter Lieveld vertelt...
Harry Lieveld is arts voor acupunctuur, acupressuur 
en ortho-manuele technieken in Nuenen. 
Voor meer info: www.acupunctuur-lieveld.nl  

Acupunctuur en ADHD
Acupunctuur blijkt even effectief als het medicijn Ritalin bij kinderen met ADHD. 
Het voordeel van acupunctuur is, dat acupunctuur geen bijwerkingen geeft.  Daar-
naast houdt het effect na het stoppen van de acupunctuur langer aan dan na het stop-
pen van medicatie. 
Dit concludeert mijn collega, dokter Jolanda Roelofs. Dokter Roelofs is jeugdarts in 
Friesland. Daarnaast deed zij de afgelopen jaren de opleiding tot arts-acupuncturist. 
In het kader van de afronding van die opleiding deed zij onderzoek naar het effect 
van acupunctuur op kinderen met ADHD. Afgelopen mei werd haar onderzoek 
openbaar. 

De letters ADHD staan voor Attention Deficit  Hyperactivity Disorder. Het is een 
stoornis waarbij een kind te weinig aandacht en concentratie voor een taak kan op-
brengen. Daarnaast gedraagt een kind zich vaak hyperactief. De naam ADHD wordt 
pas enkele tientallen jaren gebruikt. Dat wil echter niet zeggen dat druk, onstuimig 
en ongeconcentreerd gedrag bij kinderen een ‘nieuw’ ziektebeeld is.

ADHD komt naar schatting voor bij drie tot vijf procent van de kinderen onder de 16 
jaar. Bij adolescenten is dit ongeveer anderhalf procent en bij volwassenen rond de 
één procent.

Ook ik zie in mijn praktijk veel kinderen bij wie de kinderarts of kinderpsychiater de 
diagnose ADHD heeft gesteld. De aanbevolen therapie is momenteel nog steeds: me-
dicijnen én pedagogische begeleiding. Bij veel kinderen werkt dit. Dat wil zeggen: ze 
zijn thuis en op school minder onhandelbaar en kunnen zich beter concentreren. 

Veel ouders maken zich echter zorgen over de bijwerkingen van de medicatie. Ze 
gaan op zoek naar alternatieven. Zo ook de ouders van Jeroen (gefingeerde naam). Je-
roen zat drie jaar geleden in groep vier. Bij hem was de diagnose ADHD gesteld. 
Nu reageerde Jeroen helemaal niet slecht op Ritalin. Maar zijn ouders maakten zich 
wel zorgen over de effecten van het medicijn op de langere termijn. Het vooruitzicht 
was namelijk dat Jeroen nog jaren Ritalin zou moeten slikken. Op advies van Jeroen’s 
juf wendden ze zich tot mij.

Na een tiental acupunctuurbehandelingen, ging het opmerkelijk veel beter met Je-
roen. In samenspraak met de kinderarts verlaagden we de dosering Ritalin. Na drie 
maanden afbouwen, was Jeroen van de Ritalin af. 

Sindsdien komt Jeroen ieder jaar voor een reeks van een behandeling of tien tot 
twaalf bij me langs. Zoals de meeste kinderen vond hij de miniscuul kleine naaldjes in 
het begin een beetje eng. Maar dat was snel over. Als je tijd neemt om het kind uit te 
leggen wat je gaat doen, voelt een kind zich snel op zijn gemak. Verder zijn de naald-
jes zó klein dat je ze niet of nauwelijks voelt. En natuurlijk kan ik ook altijd nog laser-
acupunctuur toepassen.

Kinderboekenweek
Met theater: Held 
op sokken
Het thema tijdens de Kinderboe-
kenweek van 5 tot en met 15 okto-
ber is Superhelden, over dapper 
durven zijn. De Nuenense biblio-
theek wil de kinderen ook met thea-
ter verrassen. Op 8 oktober is er een 
voorstelling voor kinderen vanaf 
vijf jaar, getiteld: “Held op sokken”.

In veel kinderboeken moet de hoofd-
persoon vaak kiezen: grijp ik in, ben ik 
dapper, of blijf ik aan de zijlijn staan? 
Maar als hij of zij durft…dan is de su-
perheld geboren!
De Kinderboekenweek 2011 wordt 
een eerbetoon aan alle kinderboekfi-
guren die dapper durven zijn. Van Ti-
uri uit De brief voor de koning tot 
Iwan Olsen uit Pudding Tarzan.

Superheldenspaaractie
Tijdens de Kinderboekenweek kun-
nen de kinderen plaatjes sparen van 
superhelden uit kinderboeken. Bij bi-
bliotheekbezoek krijgt ieder kind een 
zakje met 5 plaatjes. Er hoort ook een 
album bij. De actie geldt tot eind okto-
ber of zolang de voorraad strekt. 

Theater: Held op sokken
Held op Sokken is een interactieve 
voorstelling met muziek en gaat over 
monsters en helden die de wereld red-
den. Over nare dingen, zoals buiten-
sluiten en pesten. Over superhelden, 
want die nemen het voor de buiten-
staanders op. Een echte superheld 
durft dapper te zijn!
Zaterdag 8 oktober. De voorstelling 
begint om 14.00 uur en duurt tot 15.00 
uur. Kaartjes kosten € 3,- en zijn te 
koop in de bibliotheek. Op vertoon 
van een geldige bibliotheekpas € 0,50 
korting. Reserveren kan ook via www.
bibliotheekdommeldal.nl



Kijk voor onze actuele   
aanbiedingen in de folder
zie www.praxis.nl
Praxis Nuenen Duivendijk 1b, Tel. 040-2907070 • www.praxis.nl 

Deze week

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!

 

Toyota Verso 1.8, 7 peroons MMT, 43.000 km

1ste eigenaar  ..................................................... April 2008
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BoekStart 
in bibliotheek dommeldal 
Op woensdagochtend 14 september is BoekStart van start gegaan in biblio-
theek dommeldal vestiging Nuenen. 

BoekStart laat ouders ontdekken dat 
het lezen van boekjes samen met de 
baby erg leuk en leerzaam is. Baby’s 
die al vanaf het prille begin met boe-
ken in aanraking komen, hebben daar 
hun hele leven profijt van. Maar het 
moment van rust en plezier om samen 
met uw kindje te genieten is natuurlijk 
ook van groot belang.
Op  woensdagochtend 14  september 
overhandigde wethouder  De  Wit-
te  het eerste BoekStart-koffertje aan 
de mama van Sem Toorman en de ma-
ma van Jip Zwanenberg.  Enthousiast 
waren de beide moeders over het initi-
atief.  In de bibliotheek is een aparte 
hoek ingericht voor ouders met pasge-
boren kindjes. Ouders die op bezoek 
komen bij het consultatiebureau krij-
gen daar een envelop overhandigd 
met daarin een brief van de gemeente 
en een bon die recht geeft op een kof-
fertje met boekjes en een gratis lid-
maatschap van de bibliotheek.
Terwijl de ouders zoeken naar ge-
schikte boekjes of ander materiaal 
kunnen de baby’s lekker spelen of uit-
rusten in de box. Naast materialen 
voor de baby’s kunt u als ouder ook te-
recht voor tijdschriften en boeken, die 
alles te maken hebben met kinderen 
en opvoeding.

Wilt u als ouder ook lid worden? Dat 
kan. In het koffertje vindt u behalve 
een leuk liedjesboek en een stoffen 
boekje van Kikker, ook een kortings-
bon van €  5,00  voor een volwasse-
nenabonnement. Tevens vindt u er 
een tegoedbon van € 5,00 euro voor 
een besteding bij kinderboekenwinkel 
De Boekenberg in Eindhoven. 

Country Dance 
Party in Mariahout
De eerste reguliere Country Dance 
Party van het nieuwe seizoen is op 
zaterdagavond 24 september 2011 
met Country-DJ Henk.

Hieraan vooraf kun je deelnemen aan 
een miniworkshop waar je een nieuwe 
dans kunt leren. Locatie is het buurt-
huis aan de Bernadettestraat 43 in 
Mariahout. Aanvang: 19.30 uur. En-
tree 2 Euro. Voor meer info: 0499-
422088, www.blacklonghorn.nl

Veldtoertocht 
Lieshout
 
Zondag 25 september organiseert 
de supportersclub De Lieshoutse 
Wielrenners voor de 7e keer een 
veldtoertocht. 

In de directe omgeving van Lieshout 
worden twee tochten uitgezet, één van 
35 km en één van 45 km. Het parcours 
wordt met behulp van pijlen uitgezet 
en gaat voor 95% over onverharde 
weg. Iedereen kan deelnemen. Ook is 
er een pauze geprogrammeerd. In-
schrijven van 8.30 uur tot 10.00 uur in 
sporthal De Klumper, Papenhoef 2 te 
Lieshout. Inschrijfgeld € 3,- en kinde-
ren tot 12 jaar gratis. Meer informatie 
op www.lieshoutsewielrenners.nl

Burendag en 
Dorpswerkplaats creatief
Op zaterdag 24 en op zondag 25 september is de Nuenense Dorpswerk-
plaats open voor publiek. Alle dorps- en buurtgenoten kunnen die dag een 
kijkje nemen in de werkplaats en kennis maken met de vele activiteiten die 
de Dorpswerkplaats nu al weer 15 jaar organiseert. Ook vindt er een unieke 
expositie van de werkstukken van de verschillende creatieve groepen plaats. 
Verrassende keramiek en beelden, aquarellen, tekeningen en schilderijen 
en bijzondere creaties uit hout en metaal. Ook is er van alles te koop. Zater-
dag 24 september valt samen met het door het Oranjefonds ondersteunde 
Burendag. 

Dorpswerkplaats creatief vindt om de 
twee jaar plaats. Gedurende dit week-
end wil de Stichting Dorpswerkplaats 
graag laten zien wat mensen op de 
werkplaats allemaal doen. Er zijn ver-
schillende activiteiten zoals schilde-
ren, tekenen, boetseren, hout- en me-
taal bewerken. Voor hout- en 
metaalbewerking beschikt de werk-
plaats over verschillende machines. 
Hierdoor is er op dit gebied veel mo-
gelijk. In Het Klooster staan op dit 
moment nieuwe tafels, die veel weg 
hebben van de tafels uit oud hout van 
Piet Hein Eek, maar deze zijn witge-
verfd en gemaakt door de groep hout-
bewerking van de Dorpswerkplaats. 
Zonder de daarvoor benodigde ma-
chines zou dit niet kunnen. Er is ook 
een groep houtbewerken voor vrou-
wen. De vrouwen houden zich meer 
bezig met het fijnere werk en niet zo-
zeer met de machines. Dat is het ver-
schil!
Op de Dorpswerkplaats hebben ook 
conversatiegroepen Engels en Frans 
een plaats verworven en is er sinds 
kort ook een groep Spaans. Het activi-
teitenaanbod is dynamisch. Er is ruim-
te voor nieuwe initiatieven. Recent is 
er een groep ‘Luisteren naar muziek’ 
gestart. En vond voor de eerste keer de 
activiteit ‘Creatief schrijven’ plaats. 
Steeds meer ouderen kiezen ervoor 
hun levensverhaal op te schrijven. En 
volgens de KBO is er zelfs sprake van 
een heuse trend onder 50plussers. De 

groep ‘Creatief schrijven’ helpt hierbij. 
Op de dorpswerkplaats spreekt men 
liever niet van cursussen. Er is geen 
sprake van een schoolse omgeving. Er 
wordt gewoon in een prettige sfeer sa-
mengewerkt. 

Voor wie is de Dorpswerkplaats 
bedoeld? 

Insectenhotelletje, te koop in de Dorpswerkplaats. 

Voor iedereen boven de 18 jaar, die 
niet of niet meer actief in het arbeids-
proces is betrokken. Meer informatie 
hierover op www.dorpswerkplaatsnue 
nen.nl

En wat is er te koop?
Houten speelgoed, loopfietsjes, pop-
penbedjes, fornuisjes, poppenkleer-
tjes, vogelhuisjes en insectenhotelle-
tjes in alle soorten en maten en nog 
veel meer.

Programma
24 september, 10.00 – 17.00 uur: Bu-
rendag en expositie met om 12.00 de 
opening door burgemeester Ligtvoet. 
Verder voor de kinderen: schilderen, 
ezeltje prik, goal schieten en rad van 
fortuin. En een gratis ijsje! Voor de ou-
deren bierpulschuiven, knikkerspel, 
kegelspel en ‘ken uw dorp’!
25 september, 11.00 – 17.00 uur: Ex-
positie en een workshop schilderen 
voor volwassenen.

Wethouder Paul de Witte overhandigt 
eerste BoekStart-koffertje

Optredens in Het Klooster

Ali B. met zijn eerste voorstelling
Ali B. de bekende rapper, maar vooral de bekende TV-persoonlijkheid staat 
donderdag 22 september in Het Klooster Nuenen op het podium. Niet om 
te rappen maar met de cabaretvoorstelling "Ali B. geeft antwoord..."
Een voorstelling die Ali B. graag wil 
try-outen voordat hij in de Leidse 
Schouwburg in première gaat. Nue-
nen mag hem als een van de eerste 
gaan zien, horen en lachen natuurlijk.

Bijna dagelijks wordt Ali B gebeld 
door de media of hij wil reageren op 
de actualiteiten van de dag. "Ali B, wat 
vind jij als moslim van de overwinning 
van de PVV in Almere?", "Ali, heb jij 
een dubbele nationaliteit?", "Zit jouw 
vader ook in de bijstand?" en "Heeft hij 
een tweede huis in Marokko?". "Ali, 
wat vind jij ervan dat Yolanthe een tat-
too zet van Wesley?", "Heeft jouw 
vrouw ook een pistool, net als de 
vrouw van Lange Frans?" Geen com-
mentaar, Ali houdt zijn lippen stijf op 
elkaar. 

Maar dat is nu voorbij! In zijn nieuwe 
voorstelling geeft Ali B antwoord. Op 
de vragen die hem gesteld worden, 
maar ook op de vragen die hij zichzelf 
stelt. Eerlijk, ongezouten en met de 
humor die zijn mening nog eens on-
derstreept. Want om de waarheid mag 
gelachen worden, als je hem maar se-
rieus neemt. Tegenstrijdig? Ook dat is 
Ali B. Mede door de samenwerking 
met regisseur Titus Tiel Groenestege 
belooft 'Ali B geeft antwoord' een vol-

waardige en kwalitatief hoogstaande 
cabaretvoorstelling te worden.

Voor informatie kijk op www.het-
klooster.org en www.alib.nl

De voorstelling begint om 20.15 uur. 
Toegangskaarten kosten € 17,50 inclu-
sief pauzedrankje. 

Paulien Cornelisse met Hallo Aarde
Paulien Cornelisse, bij het grote publiek vooral bekend als tafeldame bij De 
Wereld Draait Door, is op donderdag 29 september in Het Klooster Nuenen 
te zien met haar cabaretvoorstelling Hallo Aarde.
In Hallo Aarde houdt Paulien Corne-
lisse zich onder andere met haar spe-
cialiteit bezig: het observeren en ana-
lyseren van het vaak opmerkelijke 
gedrag en taalgebruik van de mens en 
van zichzelf. Daarnaast laat zij haar 
licht schijnen over de dieren en hun 
vaak onbegrijpelijke bezigheden. Zo 
vraagt zij zich af wat konijnen zouden 
zeggen, als ze konden praten. Ook 
wordt het definitieve woord gespro-
ken over acrobaten, en wordt het 
mannetje op het bord bij het stoplicht 
aan een diepteanalyseonderworpen. 
Kortom: in Hallo Aarde wordt onmis-
bare informatie verstrekt waar u de 
rest van uw leven iets aan kunt heb-
ben.

Paulien Cornelisse heeft De Neer-
lands Hoop 2010 gewonnen (de caba-
retprijs voor de meest veelbelovende 
cabaretier). Taal is zeg maar echt mijn 
ding, het eerste boek van Paulien Cor-
nelisse, is een groot succes en  staat   
sinds de verschijning onafgebroken in 
de bestsellerlijst. Paulien schrijft elke 
week een taalcolumn in NRC Next, 
maakt tekeningen voor de Achterpa-
gina van NRC Handelsblad, heeft een 
column in JAN Magazine en ze leest 
elke twee weken een column voor bij 
de Wereldomroep.

Voor meer informatie kunt u kijken op 

www.hetklooster.org en www.paulien-
cornelisse.nl

De voorstelling begint om 20.15 uur. 
Toegangskaarten kosten € 18,00 inclu-
sief pauzedrankje. Kaarten kunnen 
worden besteld via onze website www.
hetklooster.org. Telefonisch reserve-
ren kan ook tijdens kantooruren via de 
reserveerlijn 040 -284 33 99. 

Paulien Cornelisse, Hallo Aarde.
foto (c) Bop Mulder

Ali B geeft antwoord

verlaat OBS 
De Mijlpaal
Vanaf 1 oktober gaat juf Ria 
Wesenbeek-Otten genieten 
van haar pensioen. Als kleuter-
juf heeft zij vele Nuenense kin-
deren in de klas gehad. Kinde-
ren, die zij later weer als papa 
of mama mocht begroeten, als 
die hun eigen kinderen weer 
naar school brachten. Juf Ria Wesenbeek-Otten.
Ria Wesenbeek-Otten heeft ruim 23 jaar in Nuenen lesgegeven. Ze is be-
gonnen op D’n Bussel en later op OBS De Mijlpaal. De Mijlpaal is ontstaan 
uit een fusie tussen D’n Bussel en de Wettenaer. Ria zal door haar hartelij-
ke en spontane karakter niet snel vergeten worden. En anders zorgt de 
kus, die ze steevast drukte op verjaardagskaarten, met haar altijd rood ge-
stifte lippen, daar wel voor.
Op vrijdag 30 september van 14.00 tot 15.00 uur is er een feestelijke recep-
tie op de school. Ouders, oud-ouders en oud leerlingen zijn dan van harte 
welkom.

Juf Ria

Sam’s Kledingactie

Kledinginzamelingsactie voor 
mensen in nood
Hangt er kleding in uw kast die u niet meer draagt? Weet u dat die kleding 
veel waard is?  Met een jas, shirt of spijkerbroek die u niet meer draagt, kunt 
u mensen helpen. Mensen die het slachtoffer zijn geworden van natuurram-
pen of oorlog, maar ook mensen die in armoede leven.
U kunt deze noodlijdende mensen 
daadwerkelijk helpen door uw kleding 
af te staan aan Sam’s kledingactie. 
Daar komt uw kleding altijd goed te-
recht. Sam’s kledingactie zamelt al 
vanaf 1967 kleding in en is hiermee de 
oudste charitatieve kledinginzamelaar 
van Nederland. Zij zijn blij met al uw 
goede draagbare kleding. Of het nu 
dames-, heren-, of kinderkleding be-
treft, alles is welkom. Daarnaast za-
melt Sam’s kledingactie schoenen en 
huishoudtextiel zoals lakens, hand-
doeken en gordijnen in.

De ingezamelde kleding wordt ver-
kocht aan betrouwbare sorteerbedrij-
ven in Nederland. Met het geld dat de 

verkoop oplevert, worden de projec-
ten van Sam’s kledingactie gefinan-
cierd. De kleding zelf komt uiteinde-
lijk terecht in die gebieden waar 
behoefte is aan goede maar vooral aan 
betaalbare kleding.

De projecten
Net als vorig jaar steunt Sam’s Kle-
dingactie ook in 2011 het project in 
Kenia waarin  “droogte cyclus ma-
nagement” centraal staat. Droogte is 
al jaren een van de meest serieuze pro-
blemen in  Kenia. Samen met lokale 
hulporganisaties zorgt Cordaid  Men-
sen in Nood ervoor dat de mensen 
minder kwetsbaar worden in periodes 
van droogtes. Dit doen ze door het 
creëren van nieuwe inkomstenbron-
nen of het realiseren van waterbron-
nen. Hierdoor zijn de mensen minder 
afhankelijk van klimaatsinvloeden en 
zo hoeft droogte niet altijd tot een 
ramp te leiden! 

Om dit, en nog veel meer projecten, te 
kunnen uitvoeren vraagt Sam’s kle-
dingactie naar goede en bruikbare kle-
ding, schoeisel, dekens en huis-
houdtextiel, liefst in gesloten plastic 
zakken.

Waar en wanneer
De kleding inzamelingsactie wordt ge-
houden op:
Zaterdag 1 oktober van 10.00 uur tot 
12.30 uur. U kunt dan met uw kleding 
terecht op het plein voor de H. Cle-
menskerk, Park 55 Nuenen
Voor meer informatie: http://www.
samskledingactie.nl.



Als uw partner, ouders of andere naasten minder goed voor zichzelf kunnen zorgen, bent u de 
eerste die bijspringt. Met alle liefde. Toch kan er een moment komen dat uw hulp niet meer 
voldoende is. ZuidZorg helpt u dan graag. Met onze professionele zorg kan uw partner, vader of 
moeder toch thuis blijven wonen. Op een manier die bij jullie past. En dat geeft rust.

U kunt in ons Servicepunt in Nuenen terecht voor al uw vragen over: 
• Hulp in de huishouding   •  Maaltijden thuis 
• Hulp bij de lichamelijke verzorging •  Voedings- en dieetadvies
• Verpleging thuis   •  Uitleen en verkoop van hulpmiddelen
• Personenalarmering   •  Praktische cursussen
• Zorg op Afstand   •  Thuisbegeleiding: voor meer grip 
        op het huishouden of fi nanciën 

Servicepunt Nuenen, Kloosterstraat 15, 5671 BG Nuenen
Openingstijden: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur

Meer informatie op www.zuidzorg.nl of bel 040 880 6605

Onbezorgd.
Daar zorgen wij graag voor.

Omzetten woekerpolis levert veel geld op!
Neem snel contact op

Weerswinkel 7 L
5673 PM Nuenen
06-46 31 41 52

www.straatman-kolsters.nl

 Spegelt 102 – 5674 CD – Nuenen 
Tel. 040.2857790 info@dlczonwering.nl 

Terras verwarmer  van € 179.00 voor € 125.00 

MAGAZIJNOPRUIMING  OP = OP MAGAZIJNOPRUIMING 

MAGAZIJNOPRUIMING OP = OP MAGAZIJNOPRUIMING 

Budgetline verandadaken: 
in kleur 

9001 crème wit of 7016  
antraciet 

Polycarbonaten opaalwitte 
dakplaten 

Prijsvoorbeeld: 
1 x breedte 5810mm x uitval  

3000mm 
 € 1949.00 

!
Inclusief BTW  én montage!!

Sla uw slag met onze magazijntoppers! 

Kijk voor overige maatvoeringen op www.dlcoutlet.nl!

OP = OP OP = OP op=op op=op

De Pinckart 5-7 Nuenen • 040 283 57 35 • www.erbeekeukens.nl

k e u k e n s
exclusief 

voor Zuidoost 
NederlaNd

SHOWROOM UITVERKOOP

Rio: Kleur Brasil
van e 7.487,- 
 voor e 2.995,-

Vito: Kleur Vanille, 
van e 12.962,- 
 voor e 5.450,-

Uno: Kleur Crema Glans 
inclusief graniet blad
van e 14.835,-
 voor e 6.750,-

Torino: Kleur Wit Glans 
Inclusief graniet blad en 
Boretti fornuis
van e 21.875,- 
 voor e 9.950,-

Finea: Kleur Vanille
van e 11.380,- 
 voor e 4.950,-

Zie ook onze geheel 
vernieuwde website!

Adv33_PEZZAZ_Rond de Linde_week38.indd   1 19-09-2011   11:12:09

Rond de Linde op internet: 
www.ronddelinde.nl
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Reünie   
Speel-o-theek 
Pepijn
Zoals al eerder aangekondigd, is er 
na 20 jaar een eind gekomen aan de 
Speel-o-theek. 

Al het speelgoed is inmiddels ver-
kocht en de opbrengst zal worden ge-
schonken aan goede doelen in Nue-
nen, die in het verlengde liggen van de 
doelgroep.

Op vrijdag 14 oktober a.s. wordt een 
laatste bijeenkomst georganiseerd 
voor alle (oud)medewerkers van Pe-
pijn van de afgelopen 20 jaar.  
De organisatie weet niet of iedereen 
hierover geïnformeerd is, vandaar de-
ze oproep aan de oudmedewerkers 
om te reageren, als je geïnteresseerd 
bent in deze reünie en nog geen be-
richt hebt gehad.  Je kunt dan een be-
richtje sturen voor 28 september per 
email naar info@speelotheekpepijn.nl 
of een telefoontje naar 040-2834486. 
Na aanmelding volgt een bevestiging 
met locatie en tijd.

Autoschade 
na uw vakantie
Niets is er vervelender dan wanneer 
u op vakantie een schade opgelopen 
heeft aan uw auto.  Een flinke hagel-
bui, een voorbij scheurende scooter 
die een paar diepe krassen op uw lak 
achterlaat of een auto die met inpar-
keren uw bumper aandrukt. 

In de meeste gevallen wordt de schade 
verzekerd, maar in sommige gevallen 
niet. Het is daarom belangrijk om te 
weten dat er een schadebedrijf is die 
niet alleen uw schade professioneel re-
pareert maar ook de afwikkeling met 
de verzekeraar afhandelt. Mocht uw 
schade niet verzekerd zijn dan doet 
Van Boxtel Autoschade in Son er alles 
aan om van uw deuk toch een deugd te 
maken. Volgens de laatste technieken 
worden vanuit het moderne be-
drijfspand van Van Boxtel Autoschade 
op Ekkersrijt zowel personenauto’s en 
bedrijfswagens gespoten, gericht en 
uitgedeukt zodat ze weer “als nieuw” 
de weg op kunnen. Van Boxtel Auto-
schade werkt voor alle verzekerings-
maatschappijen. Dat is wel zo prettig, 
want dat scheelt veel administratieve 
rompslomp. In principe is iedereen 
vrij om zelf een schadereparateur te 
kiezen. Men werkt onder dezelfde 
condities als Schadegarant bedrijven. 
Bovendien is men zeer flexibel en 
FOCWA gecertificeerd. Alle schades 
worden netjes hersteld volgens de ga-
rantievoorwaarden van de FOCWA.  

Van Boxtel Autoschade
Ekkersrijt 1119 / 0499-473307 /  
www.autoschadevanboxtel.nl

                                  
Kloosterexpositie 2011

Kunst met een grote T
   
Elke twee jaar organiseert “Kunst met een grote T” een evenement dat ama-
teurkunstenaars aanspoort om zich te presenteren aan een breder publiek. 
In markante woningen in het centrum van Nuenen richten de kunstenaars 
voor twee dagen hun tentoonstellingen in, om daar vele duizenden bezoe-
kers kennis te laten maken met hun creatieve producten. In 2012 zal dit 
voor de zevende maal geschieden. 
Jaarlijks exposeren ook enkele ama-
teurkunstenaars gedurende de gehele 
maand oktober in Het Klooster te Nue-
nen. Uit een bestand van ruim 200 Nu-
enense amateurkunstenaars is een vijf-
tal exposanten geselecteerd om de 
expositie van 2011 in te richten. De ex-

IVN Nuenen ontvangt 
vrijwilligers in Het Klooster
Door Elwien Bibbe

Het gastheerschap van de jaarlijkse opening van het vrijwilligersseizoen 
landschapsbeheer op zaterdag 17 september was dit jaar in handen van het 
Nuenense IVN. Ongeveer 200 vrijwilligers uit Brabant bezochten deze 
gezellige dag met lezingen in Het Klooster en een rondleiding door het Nue-
nen van Vincent van Gogh en het Nuenense Broek. De opening van het vrij-
willigersseizoen is een initiatief van het Brabants Landschap.

Wie zijn die vrijwilligers?
Een blik in de theaterzaal is een blik op 
veel grijs geworden hoofden. Toch 
blijft de groep vrijwilligers redelijk 
constant. Er komen gewoon nieuwe 
jongere oudere vrijwilligers bij. De 
meeste vrijwilligers treden pas toe, als 
ze er tijd voor hebben. Ik ontmoet na-
tuurgroepen uit Veldhoven, Boxtel, 
Maasdonk en Zevenbergen,
Alle groepen zijn verschillend. In Ge-
stel doen ze veel aan educatie, in Box-
tel zijn het snoeiers en knotters en dat 
heeft dan ook weer te maken met de 
fysiek van de groep! Alle groepen heb-
ben een ding gemeen: ze onderhou-
den allemaal typische landschapsele-
menten in de Brabantse natuur. En dat 
doen ze niet alleen door te knotten, 
snoeien of te maaien. Er worden ook 
sleedoorn of meidoornhagen gevloch-
ten, dit is een mooi alternatief voor 
prikkeldraad. Ook onderhouden ze 
wandelpaden, maken poelen schoon 
en halen ‘de opslag’ van de heide. Dat 
betekent dat ze de boompjes uittrek-
ken. Zo blijft de heide ‘heide’ en wordt 
het geen bos!

Rondleiding door Nuenen en het 
Broek
Kees Bottema zei het al in zijn inlei-
ding in Het Klooster: “Als je Nuenen 
uitgaat, dan kom je altijd wel ergens in 

Workshops bij het 
Computercafé
Het Computercafé is een samenwerking tussen SeniorWeb en de biblio-
theek. Samen organiseren zij in Nuenen (en in Mierlo) inloopochtenden 
rond een internet toepassing, bijvoorbeeld over de smartphone, fotoshop-
pen, of internetbankieren. Het zijn korte workshops over: wat is het en hoe 
werkt het en kan ik het zelf ook?

De samenwerking tussen SeniorWeb 
en de bibliotheek begon al in 2009. Sa-
men werden workshops opgezet waar 
deelnemers op een toegankelijke ma-
nier werd uitgelegd hoe diverse inter-
nettoepassingen werken.  Zo waren er 
al workshops over internetbankieren 
en over eBooks. Over het maken van 
een Powerpoint presentatie en over 
You Tube. 

Vanaf begin oktober staan workshops 
geprogrammeerd rond o.a. stam-
boomonderzoek, foto’s bewerken en 
het zelf uitzetten van fiets- en wandel-
routes met GPS. De workshops zijn 
(bijna) allemaal voor beginners. Op 
verzoek wordt een vervolg workshop 
georganiseerd. 
Speciale aandacht is er voor de Multi 
touch table: een horizontaal touch-
screen op tafelformaat, dat met een 
hele groep mensen tegelijk te bedie-

nen is. In Nuenen staat deze workshop 
gepland op 20 oktober.
De toegangsprijs voor het Computer-
café is € 3,50 en daarvoor wordt ook 
nog een kopje koffie/thee geschonken. 
De cursussen vinden plaats in Nuenen 
op donderdagen van 9.00 - 14.00 uur 
bij het SeniorWeb, achter de biblio-
theek aan de Theo van Goghhof 91. En 
in Mierlo op dinsdagen van 9.00-12.00 
uur bij het SeniorWeb in de biblio-
theek aan de Dorpsstraat 113.
Iedereen (jong en oud!) kan binnenlo-
pen, in Nuenen en/of in Mierlo, zon-
der reserveren, bij de workshop(s) van 
zijn/haar keuze. 
In de bibliotheek en bij het SeniorWeb 
liggen foldertjes klaar met het pro-
gramma overzicht. Ook op de web-
sites is het programma te vinden: 
www.bibliotheekdommeldal.nl en 
www.SeniorWebnuenen.nl en www.
mierlo.SeniorWeb.nl

Werkgroep Leefbaarheid 
Gerwen 
De Werkgroep Leefbaarheid Gerwen (WLG) heeft, kort samengevat, als 
doelstelling: ontmoeten, verbinden, samenleven. Alles wat WLG aanpakt 
en organiseert is er dan ook op gericht om alle dorpsbewoners te betrekken 
bij wat het dorp tot een eenheid maakt. Dat wil niet zeggen dat iedereen 
daarmee bereikt wordt, maar bij het organiseren van activiteiten wordt uit-
drukkelijk rekening gehouden met de diverse leeftijdsgroepen en interesses 
van mogelijke deelnemers. 

Dit seizoen wordt geopend op 26 sep-
tember met een activiteit voor de 
jongste jeugd: een Kaboutertocht in 
het bos tussen Mikboomweg en Stip-
houtse weg, die door medewerkers 
van WLG is bedacht, gemaakt en uit-
gezet. Deelname staat open voor kin-
deren van groep 2 t/m 4 en voor kin-
deren van groep 1 onder begeleiding 
van ouders. De tocht begint om 15.30 
uur in het bos. Daartoe dienen deelne-
mertjes op de verzamelplek bij het ou-
de ‘hondenterrein’ bijeen gebracht te 
worden. Er zullen maximaal 8 groep-
jes gevormd worden die onder bege-
leiding een tocht met allerlei op-
drachtjes door het bos maken. Voor 
een versnapering wordt gezorgd. Bij 

regenachtig weer wordt geadviseerd 
regenkleding en laarzen te dragen.

Voor meer informatie en aanmeldin-
gen bellen met het telefoonnummer 
van WLG: 06-41102625.

Bent u benieuwd naar andere activi-
teiten van de werkgroep kunt U even-
eens bellen of een keer de wekelijkse 
Inloop op maandag bezoeken. Deze 
vindt, tijdens de verbouwing van d’n 
Heuvel, plaats in de parochiezaal van 
de Clemenskerk van 13.30 uur tot 
15.00 uur. 
 Daar is iedereen welkom voor een kop 
koffie en met liefhebbers wordt weke-
lijks een wandeling gemaakt.

Vincentwandeling 
start op Papen-
voortse Heide
De Vincentwandeling door Nuenen 
start vanaf het scoutinggebouw van 
Scouting Rudyard Kipling aan de Pa-
penvoorts de Heide 5b. In een eerdere 
editie stond abusievelijk de Papen-
voortsedijk vermeld. Starten kan van-
af  07.30 uur.

Lancering Brabant in Toerisme
De lancering van “Brabant in Toerisme” is de tweede van een reeks nieuw te 
lanceren zakelijke netwerkstructuren voor en door Brabantse ondernemers, 
instellingen en organisaties die graag met “vakbroeders” in gesprek willen. Op 
15 juni jongstleden zag  de eerste  het levenslicht, nl  “Brabant in Productie”. 
Inmiddels kent deze groep zo’n 80 leden 
die afkomstig zijn uit de Brabantse pro-
ductieomgeving of daar zeer nauw mee 
samenwerken. Brabant in Toerisme 
moet een platform bieden voor bedrij-
ven, instellingen en organisaties die zich 
bezighouden in het Toerisme én de re-
creatie branche van Brabant. Kennis de-
len en opdoen zijn daarmee twee be-
langrijke doelstellingen. Samenwerking 
realiseren en vergroten is een zeer be-
langrijke derde doelstelling. Gezamen-
lijk wordt er getracht een steentje bij te 
dragen aan de aantrekkelijkheid van 
Brabant als toeristische en recreatieve 
trekpleister. In samenwerking met vier 
Nuenense ondernemers,  zal deze lance-
ring dan ook op maandag 26 september 
gestalte krijgen : “The Brabant Way “! 
 
Het programma van deze avond ziet er 
als volgt uit:
18.00 - 18.45 uur: 
Ontvangst met maaltijd bij Parkhotel Au-
berge Vincent

18.45 - 19.00 uur: 
Welkomstwoord door initiatiefnemer en 
ondernemer Marc Sol (Sol Business Con-
sultancy)
19.00 - 19.20 uur: 
Openingswoord door de Burgemeester 
van Nuenen, de heer W. Ligtvoet
19.20 - 19.45 uur: 
Wandeling o.l.v. gids naar Van Gogh Vil-
lage Nuenen, het Vincentre
19.45 - 20.30 uur: 
Toespraak en rondleiding door Drs. Si-
mone van der Heiden (Directeur)
20.30 - 21.00 uur: 
Wandeling o.l.v. gids naar Eetcafé Ons 
Dorp 
21.00 - 21.45 uur: 
Interactieve netwerkronde 
21.45 - 22.00 uur: 
Uitleg Brabant in Toerisme door Marc Sol
22.00 - 23.00 uur: 
Afsluitende netwerkborrel

Aanmelden is noodzakelijk via: info@
brabantin.nl. 

het groen.” En dat is ook zo. Het IVN 
koos voor een wandeling door het 
Broek met een vleugje Vincent. Het 
natte Broek is nog steeds opvallend 
droog. De recente regenval heeft daar 
nog niet veel aan veranderd. “Je kunt 
met kerkschoenen binnenlopen”, 
grapte Kees Planken. Ook het water in 
de paddenpoel in de hoek Broek-
Frankrijk staat nog laag. Het Broek is 
gewoonlijk nat door de 3 meter dikke 
leemlaag in dit gebied. 
De poel bij de betonnen bankjes is er 

één van elf. Honden mogen hierin 
zwemmen, want daar is deze poel voor 
gemaakt. De andere poelen liggen 
meer verborgen. En krijgen daardoor 
hopelijk meer rust. Het is niet de be-
doeling dat er vis in terecht komt, om-
dat dit niet goed is voor de kikkers, de 
salamanders en de padden. Kinderen 
mogen er gerust spelen.
Door de aanplant van speciale bosjes 
probeert men ook de nachtegaal weer 
terug te krijgen in het Broek. Het vo-
geltje is er 5 jaar geleden voor het 
laatst gehoord.
De wandelaars houden deze keer alle-
maal de voeten droog. Dus Nuenena-
ren, die gewoonlijk de wandelpadjes 
in het Broek mijden vanwege de glib-
berigheid, grijp nu uw kans!

Meer weten over het Nuenense IVN, 
kijk dan op www.ivn.nl/nuenen.  Op 
zaterdag 5 november organiseert 
Landschapsbeheer de Natuurwerk-
dag. Voor geïnteresseerden wellicht 
een leuke manier om kennis te maken 
met natuurwerkgroepen. Kijk hier-
voor op www.natuurwerkdag.nl. 

Kees Planken samen met zijn groep vrijwilligers op de betonnen bankjes bij de 
paddenpoel in het Broek. 

posanten 2011 zijn: Stephan Nagelker-
ke, Ad Stoop,  Anneke Brenninkmeijer, 
Greet Stegeman, Henk Baks (als 
groep). 
Op 30 september zijn belangstellenden 
van harte welkom bij de feestelijke ope-
ning van de jaarlijkse oktoberexpositie 
in Het Klooster. De opening vindt 
plaats om 19.00 uur, op het Raboplein. 
Toegang vanaf 18.30 uur. De expositie 
is te bezichtigen tijdens de openingstij-
den van Het Klooster.

Financiële economie-dag 
Millennium10-ers
Sinds 16 december organiseert de commissie Millennium 10-ers voor de 
kinderen die in 2000 geboren zijn, de prullekes van 2000, een aantal activi-
teiten. 

Op woensdag 5 oktober vindt de edu-
catieve dag plaats. En die staat in het 
teken van geld. Een professioneel team 
gaat de kinderen alles over geld vertel-
len. Wat je met geld kunt doen en wat 
je zeker niet met geld moet doen, en 
hoe zuinig je met geld om moet gaan. 
Wat is het nut van sparen en hoe hard 
moeten mensen werken om alles wat 
ze willen hebben betaald te krijgen. 
Hoe werkt een pinpas. Kortom, alle-
maal zaken waar kinderen later mee te 
maken krijgen.

Deskundige RABO medewerkers ge-
ven op een heel bijzondere wijze uit-

Autoschade na 
uw vakantie?
Wij zorgen voor de volledige schade- 
afhandeling met uw verzekeraar 
en staan garant voor een 
vakkundig schadeherstel!
- Gratis vervangend vervoer mogelijk
- Personenauto’s en bedrijfswagens
- Wij werken voor alle verzekeringen
- Korting op uw eigen risico
- Herstellen, richten, spuiten 
- Uitdeuken zonder spuiten

Ekkersrijt 1119 - Son 
0499 - 47 33 07 www.autoschadevanboxtel.nl

ijk
s

leg. Met ‘gratis’ Nuenense Vincentjes 
kunnen kinderen aankopen doen. Bij 
voldoende deelname wordt er een 
heel leuk spel opgevoerd. Als bijzon-
dere attractie zal RABO-ROLF  aan-
wezig zijn. 
Deelname is gratis. Ook is er iets te 
eten en te drinken.

Woensdag 5 oktober in de aula van BS 
De Wentelwiek, Jacobushoek 5. De ac-
tiviteit begint om 14.00 uur en duurt 
tot 16.00 uur. Millennium 10-ers kun-
nen zich aanmelden bij Theo Swin-
kels, mail: t.swinkels01@onsnet.nu of 
tel. 040-2833514.



Profiteer 
tot 1 november 
van deze actie.

Profiteer Eerste6 maandengratisdaarna vanaf€49,95/mnd

Internet Bellen Radio &
Televisie

Interactieve
Televisie

Bestel snel op www.onsnetnuenen.nl

Huishoudelijke hulp van Gascogne,
want vrije tijd is een schone zaak!

Kijk op www.gascogne.nl of bel tel. 040 - 290 30 43

BEREKEN ONLINE WAT UW HUISHOUDELIJKE HULP KOST!

- Makkelijk en vertrouwd

- Eigen werving en selectie

- Betrouwbaar en gekwali ceerd

- Geautomatiseerde urenregistratie

- Ook voor persoonsgebonden budget

helder, betrokken & flexibel

OPEN	  DAG 
HERFST WORKSHOPS                

ZONDAG    25 sept. van 11.00 tot 16.00h   
MAANDAG 26 sept. van 19.00 tot 21.00h  

 
Onze workshops zijn compleet verzorgd inclusief alle bloemen, 

groen en droog materialen. 

groenworkshops   en korte cursussen 
in eigen atelier of op locatie. 

voor al uw bruidswerken, rouwarrangementen,  bedrijfsfeestjes 
vrijgezellen/familie/kinderfeestjes/groepen en instellingen.  

 

                                        Henk en Petra Draad 
         De Haverkamp 34,  Gerwen 
       
                                                                Tel:                          040-2835692    
                                                                e-mail:    hepelier@onsnet.nu 
            website: www.hepelier.nl 
                                                                   
  C R E A T I E F  

  

 H E P E L I E R    

 

  

Thuis in uw regio makelaars

www.vansantvoort.nl
van Santvoort Makelaars B.V.
Berg 2-4

5671 CC Nuenen
Telefoon 040-2833708

Fax 040-2831435.
info@nuenen.vansantvoort.nl

Huurprijs nader overeen te komen 

Hoekstraat 35 Nederwetten (gem. Nuenen)
TE HUUR: Zeer rustig gelegen in het centrum van Nederwetten tussen Son en Breu-
gel en Nuenen. Het betreft een geheel gerenoveerd horecapand met bovenwoning 
en een terras wat tot zijn recht komt door de vele aansluitende fietsroutes. Het 
geheel omvat een restaurant met lounge-gedeelte, keuken en toilettengroep. Op de 
verdieping een bovenwoning met woonkamer, keuken, badkamer, 2 slaapkamers 
en dakterras.

OPENHUIS

      uniek horeca-object

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

Reparatie en vernieuwing van riolen
Tevens reinigen van gevels, stoepen en terrassen

24-uurs service en géén voorrijkosten

Tel. 040-2838590 - Mobiel 06-53719557
Maerdonk 8, Nuenen

Uw totale 

inrichter 

op het 

gebied van:

vloerbedekking
•

gordijnen
•

zonwering
•

horren
•

matrassen
•

bedtextiel

GORDIJNEN
- PRACHTIGE COLLECTIE 

- OP MAAT GEMAAKT 

- VAKKUNDIG GEPLAATST

Collectie Vanguard weer volop 
nieuwe items binnen!

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

www.crooijmansmannenmode.nl

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

Bart van Moorsel
Gerwenseweg 19, Nuenen, telefoon 06-10100736
www.rolimontage.nl
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Voor wie van 
zingen houdt
Liederentafel, zondag 25 september. 
Aanvang 20.30 uur in Café Schafrath,
Park 35 Nuenen.

Wat wil JIJ doen?!?!
Wat missen wij nou in Nuenen? Een 
leuke buiten-bioscoop, een super 
groot feest in het park of misschien 
toch een coole skate-dag? 

Wij zijn op zoek naar jongeren (tussen 
de 14 en 20 jaar) die hun mening wil-
len geven over Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten en ons kunnen vertellen 
welke vette activiteit er georganiseerd 
moet worden! 

Wil jij dat aan ons vertellen, kom dan 
op 26 september rond 7 uur naar de 
brainstormavond in de Jongerenhuis-
kamer in Nuenen (Sportlaan 12). Dan 
kun JIJ samen met ons een leuke acti-
viteit organiseren! Voor meer infor-
matie kun  je een mail sturen naar 
doennuenen@hotmail.com.

Werkgroep Leefbaarheid 
Gerwen organiseert 
Kaboutertocht
De Werkgroep Leefbaarheid Gerwen (WLG) heeft, kort samengevat, als 
doelstelling: ontmoeten, verbinden, samenleven. Alles wat WLG aanpakt 
en organiseert is er dan ook op gericht om alle dorpsbewoners te betrekken 
bij wat het dorp tot een eenheid maakt. Dat wil niet zeggen dat iedereen 
daarmee bereikt wordt, maar bij het organiseren van activiteiten wordt uit-
drukkelijk rekening gehouden met de diverse leeftijdsgroepen en interesses 
van mogelijke deelnemers. 

Zaterdagopening  
Diagnostiek voor u 
Zaterdag 10 september was de eerste zaterdagopenstelling van Diagnostiek 
voor u (voorheen Diagnostisch Centrum Eindhoven). De hoofdlocatie aan 
de Stratumsedijk was van 8.30 uur tot 11.30 uur geopend en dit was een suc-
ces. Diagnostiek voor u is de komende zaterdagochtenden geopend.  

Zet uw vrijwilligers 
in het zonnetje
Vrijwilligers zijn voor u en de 
Nederlandse samenleving van 
onschatbare waarde. Wilt u iets 
terugdoen? Zet ze in het zonnetje! 

Hiervoor werd in de week van 11 tot en 
met 18 september de week van het ap-
plaus georganiseerd. Zo hielden de me-
dewerkers van de LEVgroep in Nuenen 
op dinsdag 13 september een gezellige 
verwenmiddag om hun vrijwillige col-
lega’s eens goed in het zonnetje te zet-
ten. 

De week van het applaus was tevens 
het officiële startsein voor een najaar 
vol applaus. Want de actie gaat gewoon 
door. Kijk voor inspirerende ideeën op: 
www.vrijwilligersbedankt.nl. 2011 is 
uitgeroepen tot het Europees jaar van 
het vrijwilligerswerk. Er zijn dit jaar tal 
van activiteiten die gericht zijn op het 
waarderen van vrijwilligers.

Nieuw schoolplein 
voor Brede School 
Heuvelrijk
Schoolpleinen zijn krap, saai en een 
flink aantal is na schooltijd geslo-
ten. Dat zijn de belangrijkste uit-
komsten van een inventarisatie, die 
Jantje Beton liet doen naar school-
pleinen in Nederland. Gelukkig zijn 
veel scholen op zoek naar een nieu-
we aanpak, zoals de Brede School in 
Gerwen.

Jantje Beton steunt de Brede School 
Heuvelrijk bij de realisatie van een 
nieuw schoolplein met een subsidie. 
De Brede School gebruikt dit geld 
voor de realisatie van een schoolplein 
dat een natuurlijke sfeer zal krijgen. 
Zo zorgen de groene heuvels, uitkijk-
toren en wilgentenenhutten voor uit-
dagende speelaanleidingen.

Dit seizoen wordt geopend op 26 sep-
tember met een activiteit voor de 
jongste jeugd: een ‘Kaboutertocht’ in 
het bos tussen Mikboomweg en Stip-
houtse weg, die door medewerkers 
van WLG is bedacht, uitgezet. Deel-
name staat open voor kinderen van 
groep 2 t/m 4 en voor kinderen van 
groep 1 onder begeleiding van ouders. 
De tocht begint om 15.30 uur in het 
bos. Daartoe dienen deelnemertjes op 
de verzamelplek bij het oude ‘honden-
terrein’ bijeen gebracht te worden. Er 
zullen maximaal 8 groepjes gevormd 
worden die onder begeleiding een 
tocht met allerlei opdrachtjes door het 
bos maken. Voor een versnapering 

wordt gezorgd. Bij regenachtig weer 
wordt geadviseerd regenkleding en 
laarzen te dragen.
Voor meer informatie en aanmeldin-
gen kunt u bellen met het telefoon-
nummer van WLG: 06-41102625.
Bent u benieuwd naar andere activi-
teiten van de werkgroep, dan kunt u 
eveneens bellen of een keer de weke-
lijkse Inloop op maandag bezoeken. 
Deze vindt, tijdens de verbouwing van 
d’n Heuvel, plaats in de parochiezaal 
van de Clemenskerk van 13.30 tot 
15.00 uur. Daar is iedereen welkom 
voor een kop koffie en met liefhebbers 
wordt wekelijks een wandeling ge-
maakt.

Cliënten kunnen telefonisch een af-
spraak maken voor verschillende diag-
nostische onderzoeken op de locatie 
aan de Stratumsedijk 28a in Eindho-
ven. Voor bloedafname en röntgenfo-
to's kunnen cliënten binnenlopen zon-
der afspraak. Door verwijzing van een 
(huis)arts of verloskundige kunnen cli-
enten bij Diagnostiek voor u tal van di-
agnostische onderzoeken laten uitvoe-
ren, dichtbij huis, in een prettige 
omgeving.  
Miriam Schils (directeur): ‘Uit een eer-
ste evaluatie komt naar voren dat de 
mensen die een fulltime baan hebben 
enthousiast zijn over de mogelijkheid 
ook in het weekend terecht te kunnen 

voor een aantal onderzoeken. We mer-
ken dat de huisartsen het initiatief om-
armen en actief doorverwijzen naar de 
zaterdagochtend. Door de zichtbaar-
heid op borden bij het pand, posters in 
bushokjes en advertenties hebben we 
de zaterdagopenstelling zo goed mo-
gelijk onder de aandacht van onze 
klanten en hun huisartsen proberen te 
brengen.’

Zie www.diagnostiekvooru.nl voor 
een actueel overzicht van alle onder-
zoeken waarvoor cliënten op zaterdag 
terecht kunnen. Diagnostiek voor u 
heeft eigen parkeerplaatsen achter de 
slagboom aan het Bomanshof. 

Spetterende na-zomer actie:
Tegen inlevering van deze bon ontvangt u:

Alle aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en geldig van donderdag 22 september 2011 tot en met donderdag 29 september 2011. OP = OP

directe kassakorting op het gehele assortiment van
Lancôme, Biotherm & Collistar

Maak kennis met de nieuwste anti-verouderingstechnieken van de Visionnaire crème van Lancôme 
en de Skinvivo Uniformity van Biotherm. Deze crèmes laten pigmentvlekken vervagen, verminderen 
de roodheid van de huid, maakt de huid egaal en herstelt de elasticiteit van de huid.

20%

Seminar  'Creativiteit & 
Inspiratie'  in Collse Hoeve
Op zaterdag 1 oktober a.s. zal in de Collse Hoeve van 10.00 tot 16.00 uur een 
seminar plaatsvinden met als onderwerp 'Creativiteit & Inspiratie'.

Doe een soa-test!

GGD’en Brabant en Zeeland 
bieden jongeren GRATIS  
SOA-onderzoek
Jongeren die in de vakantie zonder condoom seks hebben gehad, hoeven 
niet lang met twijfels rond te lopen. Zij kunnen op donderdag 22 september 
van 15.00 tot 20.00 uur in Eindhoven terecht tijdens het speciale inloop-
spreekuur van de GGD Brabant-Zuidoost. 

Station Charlotte: Quite Fire
Quiet Fire is begin 2010 opgericht door zangeres Hanne van der Vorst. Na 
jarenlange ervaring in verschillende bands en in diverse muzikale genres 
wilde zij iets doen met iets dat je het beste kunt typeren als jazzy blues of 
bluesy jazz.

Een seminar voor creatieve personen 
die nog meer van zichzelf én het leven 
willen gaan genieten. Want een betere 
creativiteit en inspiratie zijn de peilers 
waarop je werk en privé-leven meer 
kleur gegeven kunnen worden. En dat 
de verbetering van creativiteit en in-
spiratie door IMR® gestimuleerd kan 
worden is welhaast vanzelfsprekend. 
Een betere creativiteit en inspiratie, 
voortaan beter contact maken, meer 
zelfvertrouwen hebben en een betere 
concentratie. Dat brengt een nieuwe 
positieve energie in voor je werk en 
privé-leven.
Het  programma van 1 oktober 2011: - 
de gebruiksaanwijzing van je hoofd - 
het creëren van het gewenste gevoel in 
je werk, -relaties en privé leven - vaar-
digheden in verbale en non-verbale 
beïnvloedingsvormen - het vinden 
van inspiratie en het stimuleren van 
jouw creativiteit.

Cursusleider: Riny van As, winspira-
tor. Prijs: € 60,- p.p., inclusief het boek 
'Creativiteit & Inspiratie' en inclusief 

de gelijknamige IMR-CD.
Informatie en inschrijving: http://
www.mindresetting.nl

Tijdens de vakantie zien we bij jonge-
ren een toename van onveilig vrijge-
drag, wat de kans op een soa (seksu-
eel overdraagbare aandoening) 
vergroot. Daarom organiseren de 
GGD’en in Brabant en Zeeland ook 
dit jaar weer eenmalig een inloop-
spreekuur waar jongeren t/m 24 jaar 
zich kunnen laten testen op soa’s. 
Gratis en anoniem. En een afspraak 
maken is niet nodig.

 
Hanne heeft voor deze band een aan-
tal ervaren muzikanten bij elkaar ge-
bracht, die naast hun ervaring ook 
een sterke affiniteit met dit jazzy-
bluesy genre hebben. Samen met haar 
partner Klaas van Eldijk, die ook het 
geluid van de band verzorgd, heeft ze 
vele honderden nummers beluisterd. 
Het repertoire bestaat op dit moment 
uit nummers van Eva Cassidy, Melo-
dy Gardot en Katie Melua, uitgebreid 
met nummers van minder bekende 
artiesten. Het repertoire groeit nog 
steeds. Hanne speelt samen met 
Guiseppe Coppola (gitaar), Wally 
Carli (bas), Frans Dekkers (drums) en 
Peter van der Voort (saxofoon). 

Zaterdag 24 september vanaf een uur 
of negen in Station Charlotte, Sport-
laan, Nuenen. 

Voor meer informatie op websites: 
www.stationcharlotte.nl en/of www.
quietfire.nl.

Waar en wanneer?
In Zuidoost-Brabant vindt het inloop-
spreekuur voor de gratis soa-test 
plaats op donderdag 22 september a.s. 
tussen 15.00 en 20.00 uur in Eindho-
ven (GGD-gebouw, Stadhuisplein 2). 
De overige locaties waar jongeren t/m 
24 jaar die dag terecht kunnen zijn: 
Tilburg en Den Bosch (GGD Hart 
voor Brabant), Breda (GGD West-
Brabant) en Goes (GGD Zeeland).
 

Het onderzoek
Om goed op soa’s te kunnen testen is 
het belangrijk dat er minstens 1½ week 
zit tussen het laatste onveilige seks-
contact en het onderzoek. Bij jongens 
en meiden wordt bloed afgenomen. 
Jongens moeten een potje met (och-
tend)urine meenemen, meiden kun-
nen ter plekke een zelftest uitvoeren. 
Na een week volgt de uitslag via een 
sms-bericht. Als een soa is vastgesteld, 
neemt de GGD contact op om een af-
spraak te maken voor een behande-
ling. 

Sense-jongerenspreekuur
Het hele jaar door kunnen jongeren 
t/m 24 jaar met vragen over liefde en 
relaties, veilig vrijen of soa terecht bij 
de GGD Brabant-Zuidoost. Dat kan 
per sense@ggdbzo.nl  en via de chat op 
www.sense.info. Of door het maken 
van een afspraak voor het Sense-jon-
gerenspreekuur via 0900 - 369 69 69 
(€0,10 per minuut). 

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
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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. 

Thijs van den Biggelaar

Bernhardstraat 4   Nuenen   Tel. 040 2841550   www.vdstappen.nl

Samen onderweg naar
   een persoonlijk afscheid

kerkberichten

Dankbetuiging
Voor de warme belangstelling bij het overlijden van mijn man

 Jos Verkooijen
wil ik, mede namens mijn kinderen en kleinkinderen, bedanken voor de liefde-
volle aandacht, die wij van vele mochten ontvangen, ook tijdens de crematie-
plechtigheid. Het heeft ons erg goed gedaan.

Jos blijft voor altijd in ons hart.     Ann. Verkooijen-Groen
Nuenen september 2011

     Uit d’n hoek…
Grieks

Griekenland zit in de problemen. Gaat het failliet of niet? Met alleen feta en 
olijfolie gaan ze het niet redden. Misschien kunnen alle Griekse restaurant-
houders buiten Griekenland nog iets doen.
Een paar jaar geleden was ik nog op vakantie in Lesbos, een Grieks eiland met 
het mooie havenplaatsje Molyvos. Al spreken de Grieken liever van Mithym-
na, want Molyvos was de Ottomaanse (lees: Turkse) benaming. En dat ligt ge-
voelig. Nog langer geleden waren we in Chersonissos, op het eiland Kreta. In-
drukwekkend was het 4000 jaar oude Knossos, één van de ‘eerste’ 
beschavingen.
 Kreta is bezet geweest door Romeinen, Byzantijnen, Arabieren, 
Kruisvaarders, Venetianen, Turken, Duitsers en Engelsen. En in de zomer-
maanden door toeristen en vakantiegangers, waaronder ikzelf dus. Misschien 
is dat wel een oorzaak van de huidige Griekse mentaliteit. Want die is allesbe-
halve zoals het hoort, als ik de berichtgeving mag geloven. Ze kijken niet zo 
nauw als het gaat om economische regeltjes. Maar laten we niet vergeten 
waar de economische crisis begon. In de hebzuchtige wereld van de banken 
en beurzen in kapitalistisch West-Europa en Verenigde Staten. Van die oude 
Griekse filosofen  kunnen we nog wel wat leren als het gaat om macht en 
machtsmisbruik.
 Ik vind het vooral tragisch, een woord uit het Oudgrieks. Net als dra-
ma, economie, democratie en Europa.

Edwin Coolen

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten 
Zaterdag 24 september, 14 uur: huwe-
lijksviering Rob v. Nisselrooij en Susan 
Mulder.
Zaterdag 24 september, 18.30 uur: Eu-
charistieviering, panfluit, voorganger 
pastor J. Vossenaar.
Zondag 25 september, 09.30 uur: Eu-
charistieviering, volkszang, voorgan-
ger pastor J. Vossenaar.
Zondag 25 september, 11.00 uur: Eu-
charistieviering, Jocanto, voorgangers 
pastor J.  Vossenaar en pastoraal wer-
ker J. ten Hacken.

Misintenties
Zaterdag 24 september, 18.30 uur: 
Adéle van Esch-Fifis; Bep Kamminga-
de Graaf; Tiny van der Meulen-Bunt-
hof.
Zondag 25 september, 09.30 uur: 
Geen intentie.
Zondag 25 september 11.00 uur: Ton 
Wessels; Piet Keeris; Theo Keeris; Do-
ry Hiemstra-Keeris; Frans Teunissen; 
Julia Moonen-Kwinten; Mia van de 
Akker-de Rooij; Susanne Raijmakers-
van de Akker; Leo Kuijten; Ad Poulis-
sen; Overl. Ouders Poulissen-Harweg;
Mariet de Greef-Arts; Miep Fontein-
Penders; Riet Stoop-van de Vrande; 
Frans Daams en familie Daams van 
der Heijden; Theo Saris.

Mededelingen
Op zondag 18 september werd in onze 
parochie gedoopt: Isa Merkelbagh, 
Lijsterbesstraat 2.
Wij wensen de familie van harte profi-
ciat en veel geluk!

De Regenboog Nuenen
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 25 september, 10.00 uur: dhr. 
P. Flach. Er is kindernevendienst en 
voor jongeren een viering in De Zaak.
Collecte: JOP - jeugdwerk van PKN. 
Na de dienst is er gelegenheid tot ont-
moeting met koffie en thee. Donder-
dag van 10.00-12.00 uur: Open Huis.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 25 september, 11.00 uur: Eu-
charistieviering met seniorenkoor, 
voorganger pastor F. Groot.

Misintenties:
Overleden ouders Van de Ven-Sen-
gers; Hub van Lieshout; Gerrie van 
der Maat-van den Akker; André van 
der Maat; Piet en Claartje Geven-
Wernaart.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 25 september, 9.30 uur: Eu-
charistieviering met medewerking 
van het Motettenkoor, voorganger: 
pastor S. Kuijpers.

Misintenties: 
Mathius en Agnes Sloots-Van Moor-
sel; Jos van Esch; Harrie van der Put-
ten en Bet van der Putten-Van Duijn-
hoven; Gertje de Brouwer-Sanders; 
Dook van den Hurk.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl
 
Latijnse Heilige Mis
Donderdag 22 september: 17.30 uur 
Lof, 18.30 uur Heilige Mis.
Vrijdag 23 september: Quatertemper-
vrijdag, 7.15 uur Lof.
Zaterdag 24 september: Quatertem-
perzaterdag, 8.30 uur Heilige Mis.
Zondag 25 september: 15e zondag na 
Pinksteren, 10.30 uur Hoogmis.
Maandag 26 september: 18.30 uur 
Heilige Mis.
Dinsdag 27 september: 18.30 uur Hei-
lige Mis.
Woensdag 28 september: 7.15 uur 
Heilige Mis.

Thema-avond in 
Nuenen met Huub 
Oosterhuis
In het seizoen 2011/2012 presenteren 
Parochie en Protestantse Gemeente in 
Nuenen gezamenlijk een serie van 
acht  thema-avonden. Het jaarthema 
is: “Raken aan het Geheim”. De eerste 
avond is op woensdag 28 september, 
van 20.00 tot ca. 22.00 uur, in het Ker-
kelijk Centrum De Regenboog. 

Op deze avond is de inleider de beken-
de priester-dichter Huub Oosterhuis. 
Op zijn eigen lyrische en poëtische 
wijze laat hij zien hoe een lied in ei-
gentijdse liturgische taal ons geloven 
onder woorden kan brengen. Hij heeft 
veel liederen en gebeden geschreven 
die een vaste plaats hebben gekregen 
in de liturgie in onze kerken. Daar-
naast is hij de auteur van een aantal 
dichtbundels die het hedendaags gelo-
ven verwoorden. Op deze avond licht 
Huub Oosterhuis de tekst van enkele 
liederen toe die hijzelf gekozen heeft 
bij het jaarthema “Raken aan het Ge-
heim”. Het interkerkelijk koor Canta-
bile, o.l.v. Jelle Everhardus, zal zijn 
medewerking verlenen en deze liede-
ren ten gehore brengen. Er is een boe-
kentafel – in samenwerking met Boek-
handel van de Moosdijk – waar 
belangstellenden boeken en bundels 
van Huub Oosterhuis aan kunnen 
schaffen en door hem laten signeren. 

Het Vincentre 
nu 1 jaar officieel open
Sinds de officiële opening op 17 september 2010 heeft het Vincentre al ruim 
20.000 bezoekers mogen verwelkomen. Uit onderzoek blijkt dat bezoekers 
uit alle delen van het land naar Nuenen komen maar ook vinden steeds meer 
bezoekers van over de grenzen hun weg naar Nuenen en het Vincentre. 

Uit het gastenboek, een enquête bezoe-
kerstevredenheid, maar vooral monde-
ling ontvangt het Vincentre zeer en-
thousiaste reacties. Nuenenaren die het 
Vincentre bezoeken getuigen vaak dat ze 
zich eigenlijk een beetje schamen nu pas 
een bezoek te brengen: “Het is hier 
prachtig en de sfeerbeleving van toen is 
indrukwekkend weergegeven”,  “Com-
plimenten aan alle vrijwilligers!”, “We 
komen terug!”.
Steeds vaker worden complete arrange-
menten geboekt waarin groepen het 
Vincentre bezoeken, onder leiding van 
een deskundige gids langs de van Gogh 
monumenten wandelen en tevens ge-
bruik maken van de sinds dit jaar aange-
boden lunch- en dinerarrangementen 
met de plaatselijke horeca en de diverse 
workshops of activiteiten. 
De winkel in het Vincentre krijgt niet al-
leen aanloop van bezoekers ook mensen 
die op zoek zijn naar een leuk cadeau 
komen naar de winkel, waar naast een 
grote collectie Van Gogh boeken ook di-
verse leuke artikelen te koop zijn met af-
beeldingen van Van Gogh en van zijn 
werken. In het Vincentre is tevens het 
VVV agentschap gevestigd, zodat men-
sen ook terecht kunnen voor VVV bon-
nen en fiets- en wandelkaarten. Vanaf 
deze week bieden ze ook ‘Een dagje uit 
in Nuenen’ aan als geschenk. Dit bestaat 
uit een fles Van Gogh wijn, 2 Vincentre 
entreekaarten, het boekje ‘Op pad met 
Vincent’, met daarin alle van Gogh loka-
ties, en dat alles in een leuke verpakking.
De  expositie “Brabant en Den haag uit 
de doeken” met werken van Vincent’s 
vrienden uit Brabant en Den haag die op 
dit moment te bezichtigen is bij het Vin-
centre en Kunsthandel Art Dumay trekt 
extra bezoekers uit het hele land. Deze 
expositie loopt nog tot 5 januari 2012.
Ook scholen weten ondertussen hun 
weg te vinden naar het Vincentre, voor 
de komende herfstmaanden heeft het 
Vincentre weer de nodige schoolklassen 
mogen noteren die ons een bezoek bren-
gen in het kader van de Museumschatjes 
en cultuurprojecten. Vincent van Gogh 

is een van de 50 ‘vensters’ uit het opge-
stelde programma “canon van Neder-
land” opgesteld door het ministerie.
Het schilderscollectief ‘Atelier Nuenen’ 
met 50 kunstschilders en onderdeel van 
Van Gogh Village Nuenen heeft zich ook 
dit jaar weer ingespannen om het Vin-
centre en van Gogh Village Nuenen blij-
vend op de kaart te zetten. De opbreng-
sten van diverse workshops en projecten, 
zoals Paasart zijn gedoneerd aan de 
Stichting Van Gogh Village Nuenen en 
het Vincentre.
De stichting Van Gogh Village Nuenen 
en het Vincentre spreken hun dankbaar-
heid uit aan alle sponsoren, business-
vrienden en Nuenenaren en met name 
ook aan alle ruim 150 vrijwilligers die 
veel tijd, deskundigheid en enthousias-
me steken in het Vincentre. 

Oproep:

Vrijwilligers en Gidsen voor 
het Vincentre
Met het oog op de toename van bezoekers en de vele activiteiten in het nieuwe 
Vincentre is er behoefte aan een aantal nieuwe Vrijwilligers en Gidsen. Vrij-
willigers staan de bezoekers te woord en geven informatie over het Vincentre. 

Verder wijzen zij de weg naar de van 
Gogh locaties in Nuenen. Ook zijn zij de 
bezoekers van dienst die VVV-informa-
tie wensen over Nuenen en de regio 
Zuidoost-Brabant. Ervaren gidsen met 
uitgebreide kennis over van Gogh & Nu-
enen informeren groepen tijdens het be-
zoek aan het Vincentre en tijdens de Van 
Gogh wandeling in het centrum van Nu-
enen.
Deze enthousiaste groep vrijwillig(st)ers 
behoeft uitbreiding. In het Vincentre 
wordt gewerkt met een continue bezet-
ting van tenminste 4 personen. Gezien de 
groeiende stroom buitenlanders wordt 
communiceren in een andere taal steeds 
belangrijker. 
In het dagelijkse bezettingsschema is er 
keuze van 10.00 – 13.30 uur of van 13.30 
– 17.00 uur. Van dinsdag tot en met zon-
dag bent u als vrijwilliger de bezoekers 
aan het Vincentre van dienst als gastheer 
dan wel gastvrouw. 
Van een vrijwilliger wordt verwacht dat u 
minimaal 2 dagdelen per maand kunt in-
vullen, waarvan op jaarbasis ook 8 week-

CaHaMa De Reünie 
Op vrijdag 23 september is er een 
reünie in Eetcafé Ons Dorp voor alle 
paarden- en ponyliefhebbers, die een 
mooie tijd hebben beleefd tussen 
1975 en 1990 op manege CaHaMa.

Iedereen die het leuk vindt om oude 
vrienden en vriendinnen van Ponyclub 
Vincent van Goghruiters, van de DAF 
Ruiter Club, van de Rij en Jacht Vereni-
ging of van manege CaHaMa weer eens 
te ontmoeten, zijn op vrijdagavond 
vanaf 20.00 uur welkom bij Eetcafé Ons 
Dorp. Na peiling komt er een gezellige 
club mensen uit diverse leeftijdcatego-
rieën naar deze avond in Ons Dorp, 
volgens organisator Jeroen Franssen. 
De uitnodiging is geheel vrijblijvend.
Ben je verhinderd en wil je toch in con-
tact komen met oude bekenden, dan is 
er een Hyves DeReünie en een Face-
book CaHaMa De Reünie pagina. Zo 
kunnen diegenen die deze leuke avond 
gaan missen, toch in contact komen 
met vrienden en vriendinnen met de-
zelfde passie uit een mooi paardenver-
leden.

Eind in zicht in slepende 
kwestie met tuinders
Door Gerrit van Ginkel

Sinds 1999 lopen de procedures om te komen tot een definitief bestem-
mingsplan voor het Bedrijventerrein Eeneind-West. Het eerste plan om het 
gebied te gebruiken als bedrijventerrein voor schone industrie voor de 
Gemeenten Geldrop-Mierlo, Helmond, Eindhoven en Nuenen kwam in 
2008 op losse schroeven te staan toen de eerste 3 genoemde gemeenten zich 
terugtrokken uit het samenwerkingsverband, deels door de veranderde en 
gekrompen behoeften.

De Gemeente Nuenen moest nu met 
projectontwikkelaars aan de slag om 
te komen tot een kostendekkende ex-
ploitatie van het gebeid dat ongeveer 
25 ha bestrijkt.
Daarbij hing een dreigende claim voor 
planschade van de betreffende tuin-
ders als een molensteen om de nek 
van de gemeente. Zij hebben immers 
ruim 10 jaar niet kunnen uitbreiden 
en moeten uit gaan zien naar een an-
dere locatie. Berekeningen van die 
schade gingen richting 10 miljoen Eu-
ro.

Met de projectontwikkelaars, Ban 
Bouw, Adriaans Helmond en Moes-
kops Bergeijk is na pittige onderhan-
delingen, onder meer door Wethou-
der H. Pero, overeengekomen het 
dreigende tekort van ongeveer 8 mil-
joen Euro om te zetten in een kosten-
dekkende exploitatie.

Daarnaast dragen de projectontwik-
kelaars bij aan de reconstructie van 
het laatste deel van de Collse Hoefdijk, 
de gemeente ontvangt 2,2 miljoen Eu-
ro voor de kosten van de planontwik-
keling en storten de projectontwikke-
laars 7,5 miljoen in diverse fondsen 
waaronder het fonds Bovenwijkse 
Voorzieningen.

Het uit de Franse Elzas afkomstige be-
drijf Kuhn dat het voormalige Swee-
gers Geldop heeft overgenomen met 
400 werknemers, is in vergevorderde 
onderhandelingen over het in gebruik 
nemen van 17 ha op het nieuwe indus-
triegebied. Het consortium van Kuhn 
is rond. Men wacht nog op de uitein-
delijke bevestiging door de familie.

De gemeenteraad zal op 29 september 
a.s. beslissen over het voorliggende     
voorstel.

Vrouwencentrum 
‘de Vlinder’ 
tweedehands 
kledingwinkel 
Vanwege de verhuizing is de tweede-
hands kledingwinkel de komende we-
ken gesloten. Zodra de winkel weer 
wordt geopend, kunt u dit lezen in de 
Rond de Linde.  

enddagdelen. Alle vrijwilligers worden 
door het Vincentre goed begeleid. 
Gidsen worden opgeroepen afhankelijk 
van geboekte arrangementen. De gidsen 
krijgen een opleiding. 

Neem eens contact op met het Vincentre 
via email info@vgvn.nl om te zien of het 
ook iets voor u is. Bellen kan ook: Alice 
Michels 040-7872859 / 0619241820, per e-
mail rechtstreeks aan a.michels@vgvn.nl 
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Clubkampioenschap dubbel 2011 
TV De Goudhoek
Afgelopen week zijn de clubkampioenschappen dubbel gespeeld bij Ten-
nisvereniging De Goudhoek in Gerwen. De week was gevuld met poulewed-
strijden en op zaterdagavond 17 september zijn de finales gespeeld. 

Tennis

De clubkampioenen:
HD 5/6: Dennis van Bladel en Jos 

Huuskes
DD 6/7: Chantal Bekkers en Doro-

the Sanders
HD 7:  Chris Jansen en Tiny Looy-

mans
HD 8: Ronald Wouters en Paul 

Strijbos
DD 8: Ingrid van de Walle en Jac-

queline van de Sande

De volgende activiteit van TV De 
Goudhoek is het Open Toernooi. Dit 
KNLTB toernooi vindt plaats van 8 
t/m 16 oktober.

Gezien de vele inschrijvingen belooft 
het een mooi toernooi te worden. In-
schrijven kan nog tot 26 september. 

Meer informatie over TV De Goud-
hoek op www.goudhoek.nl.

Pezzaz 35+ dubbeltoernooi

TV Lissevoort dubbeltoernooi 
viert 20-jarig jubileum
Het jaar 2011 is een jubileumjaar voor het 35+ dubbeltoernooi dat jaarlijks 
met veel enthousiasme wordt georganiseerd op tennispark de Lissevoort. In 
de periode van 25 september tot en met 2 oktober zal deze 20e editie op een 
extra feestelijke manier worden beleefd door naar verwachting ruim 400 
enthousiaste deelnemers en hopelijk minstens zoveel kijkers. Dit jaar pre-
senteert de toernooicommissie bovendien met trots een nieuwe hoofdspon-
sor: Restaurant Pezzaz uit Nuenen.

Op zondagavond 25 september wordt 
het toernooi op feestelijke wijze ge-
opend, waarna iedere avond vanaf 

18.30 uur leuke en spannende wed-
strijden te zien zullen zijn. De hele 
week zal in een feestelijke entourage 
plaatsvinden. In het finaleweekend op 
1 en 2 oktober beginnen de wedstrij-
den al overdag. 
Er wordt gespeeld in de categorieën 3 
tot en met 8, zowel in de heren dubbel, 
dames dubbel als gemengd dubbel. 
Veel deelnemers komen uit Nuenen, 
maar er worden ook veel deelnemers 
uit de omliggende gemeenten ver-
wacht.

Iedereen is van harte welkom om te 
komen kijken. Voor wie nog nooit op 
de Lissevoort is geweest: Vanaf het 
overdekte terras hebben toeschou-
wers direct zicht op de twee center-
court banen. Hier kunt u gezellig een 
drankje drinken en tegelijkertijd ge-
nieten van de wedstrijden. De toegang 
is gratis. 
Op vrijdagavond is er een open podi-
um. Mensen die een bijzonder talent 
hebben in bijvoorbeeld muziek of 
dans krijgen de kans dit te tonen aan 
het publiek en wie weet is dit dan de 
eerste stap naar eeuwige roem. 

2011 is ook het jaar dat de toernooi-
commissie afscheid gaat nemen van 
Mariëtte Sanders. Mariette heeft al 
vanaf de allereerste editie van het 35+ 
toernooi een vaste positie in de orga-
nisatie. Na 20 jaar zal zij op waardige 
wijze afscheid nemen van de vele deel-
nemers die zij in de loop der jaren 
heeft ontmoet en die haar kennen als 
de dynamische kracht achter dit gezel-
ligheidstoernooi.

De kampioenen van TV De Goudhoek.

Steven Kruijswijk start bij WK 
voor profs in Kopenhagen
De Nuenense wielrenner Steven Kruijswijk start zondag 25 september bij 
het wereldkampioenschap op de weg in Kopenhagen. Bondscoach Leo van 
Vliet riep de 24-jarige Raboprof afgelopen zondagavond op als vervanger 
van zijn ploegmaat Robert Gesink. Gesink kwam tijdens een trainingsritje 
in ons land zo ongelukkig ten val dat hij zijn rechter bovenbeen brak. De 
wedstrijd voor profs in Denemarken gaat over 266 kilometers in en rond 
Kopenhagen.
 

Wielersport

Steven Kruijswijk was juist een paar 
dagen in Nuenen bij zijn familie en 
vloog zondag weer terug naar Girona 
waar hij een appartement bewoond 
naast zijn ploegmaat Robert Gesink. 
Maandag nam hij het vliegtuig om 
zich bij de selectie in Kopenhagen te 
voegen. Steven aan het woord: “Als-
nog richting Denemarken. Ten eerste 
vind ik het heel vervelend de manier 
waarop,mijn selectie alsnog heeft 
plaats gevonden. Door de val van Ro-
bert kan hij niet deelnemen. Hopelijk 
gaat zijn herstel voorspoedig verlopen 
en kan hij volgend jaar zijn klasse weer 
laten zien. Leo van Vliet heeft mij als 
vervanger aangewezen, waar ik erg blij 
mee ben. Een WK rijden voor je land 
is super mooi. Ik denk dat ik zeker van 
waarde kan zijn voor de ploeg en voel 
mij goed hersteld na de zware Vuelta.”

Kledinglijn
Zaterdag kreeg Steven Kruijswijk de 
eerste exemplaren van de kledinglijn 
van zijn fanclub te zien en hij was po-
sitief verrast. Martien Jansen, secreta-
ris van de fanclub, overhandigde Ste-
ven een cap en polo, die nu meegaan 

naar Kopenhagen. Voor belangstellen-
den zijn caps, polo’s, T-shirts en jacks 
te koop in de winkels van de bestuurs-
leden Ruud Kruijswijk en Sjef Kisters, 
resp. Sporthuis Zuid in het Kernkwar-
tier en Rubino Wielershop aan De 
Pinckart 46. Er is kleding in diverse 
maten (ook damesmaten) voorradig 
en ook niet-leden kunnen er terecht. 

Seizoen 2012
De Nuenense wielerprof sluit het sei-
zoen af op zaterdag 15 oktober met de 
Ronde van Lombardije. Het bestuur 
van de fanclub is nu al bezig met het 
programma voor het wielerseizoen 
2012 en dat belooft veel goeds. Zoals 
het NK op de weg in Limburg (zondag 
24 juni), Tour de France met start in 
Luik (zaterdag 30 juni proloog en dan 
nog een paar etappes in België), Olym-
pische Spelen in Londen (27 juli t/m 
12 aug.) en het WK in Limburg van 15 
t/m 23 september. Steven hoopt op se-
lectie voor een aantal van deze wed-
strijden.
Binnenkort bestaat de fanclub offici-
eel als Stichting Fanclub Steven 
Kruijswijk. Er staan al ruim tachtig le-
den ingeschreven. 
Voor meer informatie, zie website: 
www.stevenkruijswijk.nl en het mail-
adres is: fanclubstevenkruijswijk@
gmail.com.
 
 
 

Uitslag winnaar loting 
De Aardappeleters  
Sinds 10 jaar runt William van Veldhoven een cafetaria aan de Berg 30 in 
Nuenen. Eerst onder de naam ‘t Frietje, daarna werd het Bobbies en nu na 
de verbouwing heeft hij zijn eetkamer en cafetaria De Aardappeleters 
genoemd. 

Om dat te vieren heeft hij in de maan-
den juni, juli en augustus bij besteding 
vanaf € 10,- steeds een lot aan de klant 
gegeven, waarmee een scooter kon 
worden gewonnen. De zoon van de ei-
genaar, Pim, had de eer om het win-

nende lot te trekken. Mevrouw Marij-
ke Moviat is de gelukkige winnaar van 
de scooter geworden. Ze is erg blij met 
haar prijs en wellicht ziet u haar of 
haar man door Nuenen toeren op de 
Aardappeleters scooter.

Marijke Moviat neemt de scooter in ontvangst. 

Steven Kruijswijk ontvangt uit handen van fanclub-secretaris Martien Jansen 
een polo en cap van ‘zijn’ kledinglijn .

(Foto Cees van Keulen).  

Jan Vlemmix exposeert in Eindhoven
 
Zondag 4 september is onder grote belangstelling door kunstenaar Frans 
Manders een expositie geopend met schilderijen van Brabantse en Franse 
landschappen en bloemstillevens van onze dorpsgenoot Jan Vlemmix.
U bent van harte welkom om deze expositie te bezoeken in de Matteuskerk 
te Eindhoven Vaartbroek. Openingstijden: zondag  25 september van 15.00 
tot 17.00 uur.

Burgemeester Ligtvoet (rechts) 
toont belangstelling bij werk van Jan Vlemmix. 

Open dag bij 
Golfclub Son
Op zaterdag 8 oktober aanstaande 
is de Golfbaan op sportpark “de 
Gentiaan” open voor ieder die ken-
nis wil maken met de golfsport. 
Gratis en zonder verplichtingen. De 
golfschool biedt op die dag drie-
maal de gelegenheid deel te nemen 
aan een oefenles en leden van de 
golfclub begeleiden je bij de eerste 
ronde van 4 holes op de baan van 
Golfclub Son.

Golfervaring is niet nodig. Iedereen 
vanaf een jaar of acht tot senior is wel-
kom, alleen of met het hele gezin. 
Golfclub en ballen zijn vrij beschik-
baar. Na de inspanningen van de golf-
les ontvangt de golfclub de deelne-
mers graag met een drankje in het 
gezellige clubhuis om iedereen die het 
wenst verder te informeren over de 
mogelijkheden aan deze sport deel te 
gaan nemen. 
Golfclub Son is gelegen op de locatie 
van sportpark “de Gentiaan.”
Ingang 1 Vlielandlaan 12 en ingang 2 
Rooijseweg  12 te Son.

Over subsidies en 
accommodaties
De redactie van dit blad biedt iedere week een politieke partij de mogelijk-
heid zich tot de burgers te richten. Deze week het CDA.

Net als in andere gemeenten het geval 
is geeft ook de gemeente Nuenen  veel  
subsidiegelden aan de vele verenigin-
gen die ons dorp rijk is. Het zelfde 
geldt voor het beschikbaar stellen van  
ruimten   waar die verenigingen  hun 
activiteiten  kunnen  beoefenen. We 
denken aan gymnastiekzalen, sport-
velden en “gewone” zalen waar kan 
worden gekaart, gezongen, etc. Die 
accommodaties worden soms  pro deo  
of tegen een kleine eigen bijdrage ter 
beschikking gesteld. In feite is er dan 
sprake van stille subsidies. Al die sub-
sidies worden vaak gegeven omdat het 
een gebruik is. Maar als je geld gaat 
uitdelen  is het eigenlijk wel goed om 
je eens af te vragen, waarom je dat 
doet. Wat wil de gemeente  hiermede 
bereiken. Die vragen moet je eigenlijk 
altijd stellen, maar zeker in een tijd dat 
we slecht bij kas zitten en niet alle 
wensen automatisch kunt honoreren. 

Wethouder De Witte heeft daarom  
een systeem bedacht  waardoor we de 
subsidies wel overwogen gaan verde-
len over de aanvragers.  Dus geen ge-
woonterecht meer en ook geen wille-
keur. In de komende raadsvergadering 
gaat de raad beslissen of we die me-

thodiek gaan overnemen. Maar daar-
na moeten we nog een aantal moeilij-
ke vragen beantwoorden. Wat willen 
we eigenlijk bereiken met de subsidie-
verstrekking. Neemt de gemeente alle 
kosten voor zijn rekening als het gaat 
om bv voetballen, toneelspelen, etc. 
Of mogen we een eigen bijdrage van 
de ontvangers eisen. Moet de gemeen-
te alles regelen of kunnen we in rede-
lijkheid rekenen op eigen initiatief van 
de clubs. Moeten we koorzang wel on-
dersteunen en postzegels verzamelen 
niet?

Het CDA wil op de komende leden-
vergadering van 20 oktober 2011 pro-
beren een antwoord te geven. op deze 
“politieke” vragen. De vergadering is 
openbaar, m.a.w. u kunt meedoen met 
het zoeken van goede antwoorden.  
Dus wees  welkom.

Jan v. Bruggen, fractievoorzitter CDA-
fractie. Tel. 040 2838896,  e-mailadres: 
jan.van.bruggen@onsnet.nu 

P.S.  De ledenvergadering wordt ge-
houden in de aula van de Wentelwiek, 
Jacobushoek 5 te Nuenen en begint 
om 20.15 uur.



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 

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 
vragen over liefde, relaties, 
kinderen, werk, financieel, za-
kelijk, contact dierbare over-
ledenen, spirituele reiniging 
huizen. Tel. 040-8417975.

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

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

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

tuINMAN/vRouW Be-
trouwbare hulp gevraagd 
voor ca. 4 uur per week 
tuinonderhoud in Nuenen. 
Brieven onder nummer.

kAShMIR - yoGA in 
Nuenen. Dit is een zach-
te meditatieve manier om 
de yoga-houdingen uit te 
voeren. Hierdoor kan het 
lichaam in een diepere 
ontspanning komen. In-
teresse in een proefles 
of wil je meer info, neem 
dan contact op met Pau-
line, tel. 040-2906876, 
infoos@shiatsutherapie.nl

Wij halen bij u thuis 
op alle defecte en onde-
fecte televisies, audio-ap-
paratuur, witgoed, fietsen 
en bromfietsen, tevens 
alle bruikbare spullen. Tel. 
040-2856809.

tkA Caravan hobby 
495UL bj. 2006. Rondzit 2 
bedden, mover, luifel, veel 
practische extra’s. Stal-
lingplaats in Nuenen. Tel. 
283-3455.

JE BENt hEt WAARD 
Durf jij je grens aan te ge-
ven? Informatie: erica@
movealong.nl. Erica Meu-
wese 06-46 31 62 10.

Ervaren keramiste geeft al 
jaren kleiles aan huis. In 
gezellige kleine groepjes 
(max. 6), je eigen kunst-
werk realiseren, nu 3 plaat-
sen vrij! Info 040-2838899/ 
www.artdeterre.com.

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

Witgoedapparaten met 
lichte transportschade. 
Witgoedspecialist Van de 
Weijer, De Hooge Akker 
29, Geldrop (naast DAF), 
tel. 040-2802390.

Inductiekookplaat, combi-
magnetron defect? Van 
de Weijer, De Hooge Ak-
ker 29, Geldrop, tel. 040-
2802390, storing@vande-
weijer.net

Wasmachine, koelkast, 
vaatwasser defect?  Van 
de Weijer, De Hooge Ak-
ker 29, Geldrop, tel. 040-
2802390, storing@vande-
weijer.net

Tweedehands speelgoed, 
baby- en kinderkleding-
beurs. 120 kramen in sport-
hal de Bongerd in Breugel. 
2 oktober 11.00-14.00 uur. 
www.kinderbeursbreugel.nl

Wist u dat Café René beschikt over een zaal tot 100 personen en 
dat deze voorzien is van airco, een professionele beamer en een 

eigen geluidsinstallatie zodat deze zaal zeer geschikt is voor

bruiloften - verjaardagen
recepties - vergaderingen

personeelsfeesten - bedrijfsborrels - enz. enz
Bel voor vrijblijvende informatie of kom eens langs!

Parkstraat 3
5671 GD Nuenen
Tel. 040-2838777
Mobiel 0612699691

GLAzENWASSERIJ 
J.B. BAL. Ook dak-
kapellen en reinigen van 
goten. Tel. 06-53410692 
of 040-2838856.
Ruiterweg 13, Gerwen $

KBS VAN GROOTEL
repartie - onderhoud - 
verkoop - installatie

• Klussen 

• Beveiliging 

• Senioren
“senioren handyman”

“all-round klus(jes)bedrijf”

iNfO@KBSVANGROOTEL.NL
Tel: 06 - 53 42 14 18

MORE  THAN  SEVEN “De 
winkel met DE koE”: op-
RuIMING LAAtStE WEEk!!! 
kLEDING, SJAALS, tAS-
SEN EN ooRBELLEN. Nu: 
70% koRtING. Vrijdag 10.00-
18.00 zaterdag 10.00-17.00. 
Berg 52a, Nuenen

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

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

Bij besteding van € 249,- aan 
Vanguard kleding, gratis leren 

handschoenen*

*zolang de voorraad strekt.

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

www.crooijmansmannenmode.nl

Beauty & Lifestyle  
Boutique 

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 

BOMB BOMB BOMB BOMB     
Ontdek deze leuke handgemaakte 

 beauty cadeautjes oa: Badbonbons,  
Bekers douche-ijs, Geurkaarsen enz. 

Mooiste cadeautjes voor kleine prijsjesMooiste cadeautjes voor kleine prijsjesMooiste cadeautjes voor kleine prijsjesMooiste cadeautjes voor kleine prijsjes    
100 % natuurlijk en op basis van essentiële oliën 
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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. 38 
De winnaar ontvangt 

een dinerbon 
te besteden bij: 

  

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

Winnaar week 37:  Mevr. Thera van Gent-v.d. Rijt, Zorgcentrum De Akkers 245, 
  Margot Begemannstraat 9 5671 CW 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.

5 4 2
4 2 8 6

8 9
9 5 3 8 6

8 4 2 5 1
3 1

1 3 5 7
3 7 2 6 9
4 7

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

  Oplossing

PUZZELNUMMER: 01019
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P R O G R A M M A

‘Doe Gezellig Mee 
Dag’ bij 
NKV korfbal
Op zaterdag 1 oktober aanstaande 
organiseert Korfbalvereniging NKV, 
in samenwerking met de “vrienden 
van NKV, Club van 50,” van 10.00 tot 
14.00 uur een hele gezellige dag, de 
‘Doe Gezellig Mee Dag’. 

Tijdens deze dag kunnen kinderen 
vanaf 4 jaar kennis maken met het 
korfbal en met de vereniging. Voor al-
le kinderen is er een spellencircuit en 
voor iedereen poffertjes, pannenkoe-
ken, soep en chocolademelk.  Kortom 
dit wordt een hele leuke dag.
Korfbalvereniging NKV is een leuke, 
gezellige vereniging met bijna 300 le-
den. Naast korfbal is er bij NKV ruim-
schoots tijd voor nevenactiviteiten. 
Een kleine greep uit de activiteiten: 
playbackshow, bingoavond, jeugd-
kamp, etc.  NKV speelt  haar thuiswed-
strijden op de prachtige kunstgrasvel-
den op het sportpark Wet tenseind. 
Is je interesse in NKV gewekt? 
Kom dan gerust een kijkje nemen op 
zaterdag 1 oktober van 10.00-14.00 
uur. Voor meer informatie: www.nkv-
korfbal.nl

NKV wint 
met moeite in Nijmegen
NKV heeft zondag goede zaken gedaan in de strijd om de koppositie. De 
formatie uit Nuenen won in de uitwedstrijd weliswaar moeizaam van Keizer 
Karel uit Nijmegen met 9-11, maar behield uiteindelijk de ongeslagen sta-
tus. Ook verspeelde medekoploper EKCA haar eerste punten, waardoor 
NKV nu alleen aan de leiding gaat.

Korfbal

Tegenstander Keizer Karel wist dit 
seizoen nog niet te winnen en daarom 
zou deze wedstrijd op papier geen las-
tige opgave moeten zijn voor NKV. 
Echter net zoals vorig jaar wist NKV 
deze wedstrijd pas in de laatste mi-
nuut te beslissen, en kon het team ook 
dit maal het krachtsverschil niet in 
doelpunten uitdrukken. Voor NKV, 
zelf spelend op kunstgras, waren de 
omstandigheden op het natuurveld in 
Nijmegen niet ideaal. Keizer Karel 
wist daarnaast direct de opbouw van 
de Nuenense aanvallen te verstoren 
door met achtervang de reboundposi-
tie te verdedigen. Wat volgde was een 
trage wedstrijd, waarbij het vizier niet 
voldoende op scherp stond om de 
wedstrijd met doelpunten onder con-
trole te krijgen. Toch kon NKV met 
een nipte voorsprong van 5-6 de rust 
in gaan. Ook na rust wijzigde het spel-
beeld niet en kwam NKV door verde-
digende slordigheden zelfs op achter-
stand. Het aanvalsvak van NKV 
herpakte zich op het juiste moment en 
wist door snelle doorloopballen van 
Kelly Slaats en Nikkie Dielissen zelfs 
de voorsprong weer te pakken. Wat 
volgde waren nog enkele spannende 
slotminuten. Uiteindelijk wist de sterk 
spelende Gertjan Riet op aangeven 
van Manon Smits met een slim beke-
ken combinatie in de korfzone de 
wedstrijd op slot te gooien en de eind-
stand te bepalen op 9-11.
Volgende week staat voor NKV weer 
een thuiswedstrijd op het programma 
als Klimop uit Asten op bezoek komt. 

Deze wedstrijd wordt gespeeld op het 
Nuenense sportpark Wettenseind en 
start om 14.30.

VOETBAL

RKSV NUENEN 
Zaterdag 24 september
Best Vooruit Vet - Nuenen Vet A  16.30
RKGSV Vet - Nuenen Vet B  ......... 16.30
Zondag 25 september
Nuenen 1 – SV Meerssen 1  .......... 14.30
Nuenen 2 – OJC Rosmalen 2  ....... 12.00
Nuenen 3 – Pusphaira 2  ................ 12.00
Nuenen 4 – WODAN 4 ................  12.00
DBS 5 - Nuenen 5  ........................... 13.00
Oirschot V. 4 - Nuenen 6  .............. 12.00
Nuenen 7 – Gestel 7  ...................... 10.00
RKGSV 4 - Nuenen 8  ..................... 12.00
Nuenen 9 – DVS 5  ......................... 10.00
UDI’19 DA1 - Nuenen DA1 .........  11.00
Nederwetten DA1 - Nuenen DA2  10.30

RKGSV GERWEN
Zaterdag 24 september
RKGSV vet. – Nuenen B vet. 1 ..... 16.30
Zondag 25 september
EMK 1 – RKGSV 1 ......................... 14.30
EMK 2 – RKGSV 2 ......................... 11.00
ODC 7 – RKGSV 3  ........................ 12.30
RKGSV 4 – Nuenen 8  .................... 12.00
RKGSV 5 – Brabantia 9 ................. 10.00

RKVV NEDERWETTEN 
Zaterdag 24 september
Veteranen Nederwetten - Waalre  16.30
Zondag 25 september
De Bocht’80 1 - Nederwetten 1  ... 14.30
Brabantia 3 - Nederwetten 2  ........ 12.00
Nederwetten 3 - Wilhelmina B.7  10.00
Nederwetten 4 - Unitas’59  ........... 12.00
Nederwetten DA 1 - Nuenen DA2 .  10.30

KORFBAL
Zondag 25 september 
NKV 1 - Klimop 1 ........................... 16.30 

Nederwetten - LSV 1 - 2
In het begin was het een aftasten door beide teams. Na 8 minuten draaide 
Tommie v.d. Berg van LSV zich  mooi vrij en scoorde in de rechterhoek. 0-1.

SCI - EMK 0 - 2
EMK begon fel aan de wedstrijd in vergelijking met de wedstrijd van vorige 
week. In de 12e minuut kreeg Jordy Fuller de kans om de score te openen 
maar de SCI doelman wist zijn inzet te keren. 

Voetbal

SCI  kon daarna via enkele counters 
gevaarlijk worden. Desondanks ging 
bij een  0-0 stand de rust in. In de 70e 
minuut werd Sjef Sanders door de 
overigens uitstekend keepende doel-
man van SCI  in het zestien meter ge-
bied neergelegd. De toegekende straf-
schop werd door Joey Saasen benut. 
Het op de counter spelende SCI moest 
nu aanvallend meer brengen en dat 
zorgde er voor dat EMK wat meer 
ruimte kreeg. In de 72e minuut was het 
weer de SCI doelman die ten koste van 
een corner Tommie van Elst van sco-

ren wist te houden. EMK kreeg het 
nog even moeilijk toen SCI alles of 
niets ging spelen en kwam goed weg 
toen een inzet van SCI op de doellat 
belandde. In de 89e minuut werd een 
overtreding op EMK speler Joey Saa-
sen door  de  scheidsrechter bestraft 
met een strafschop. Tommie van Elst 
schoot vanaf de 11 meter de bal voor-
bij de SCI doelman en bezorgde daar-
mee EMK de 3 punten. Aan EMK zij-
de een wederom uitblinkende Ruud 
Boerema en een goed spelende Ron-
nie Jansen.

Nederwetten nam daarna het initiatief 
en verschafte zich een aantal prima 
kansen. Helaas konden o.a. Toon van 
Rooij, Niek Evers en Rene van Keme-
nade geen van deze kansen omzetten 
in een treffer mede door het goede 
keeperswerk van de LSV doelman. 
Vlak voor rust  was het Giel van Kor-
ven die met een afstandsschot de bal 
tegen de onderkant lat schoot. De bal 
stuiterde echter voor de lijn het veld 
weer in. Ruststand 0-1. In de tweede 
helft ging Nederwetten onverminderd 
door met haar aanvallende spel. Dit 
resulteerde in de 60e minuut in een ac-
tie van Toon van Rooij. Hij omspeelde 
een verdediger en de doelman. Het 
schot op doel werd met de hand te-
gengehouden. De daarop volgende pe-
nalty werd door Niek Evers benut. 1-1.
Nederwetten bleef daarna ook aanval-
lend spelen om zodoende te proberen 
om de volle winst te behalen. Kansen 
bleven echter wederom onbenut. In 
de 70e minuut kwam bij een tegenaan-
val de bal in de voeten van aanvoerder 
Maikel van Kasteren van LSV die met 
een fabelachtig schot de 1-2 op het 
scorebord liet verschijnen. Nederwet-
ten probeerde nog het uiterste om er 

een gelijkspel uit te slepen maar slaag-
de daar niet in. 

Dubbel kampioenschap voor 
softbaldames HSCN
Honk en Softbalclub Nuenen is enkele wedstrijden voor het einde van de 
competitie maar liefst twee kampioensteams rijker. Het gebrek aan kampi-
oenen bij de honkballers van HSCN wordt dit seizoen rijkelijk goedgemaakt 
aan de kant van de softbalteams. Zowel het eerste als het tweede softbal-
team kon de champagne laten knallen, een ongekende prestatie voor de 
Nuenense vereniging.

Honk- en Softbal

Dames 1 wist de titel te pakken in de 3e 
klasse, dames 2 deed dit in de 4e klasse. 
Beide teams deden dit op een dusda-
nige overtuigende wijze, dat hiermee 
duidelijk aangetoond wordt dat HSCN 
het softbal in Nuenen weer op de juis-
te koers gebracht heeft.
Onder leiding van hoofdcoach Pieter 
Dovens zal dames 1 volgend seizoen 
proberen voet aan de grond te krijgen 
in de 2e klasse, waarbij 2 wedstrijden 
per weekend gespeeld worden.
Het toeval wilde dat beide softbal-
teams op dezelfde zondag hun kampi-
oenschap op eigen veld konden inlui-
den. Op sportpark de Lissevoort was 
het al vroeg in de ochtend druk op de 
tribunes. Begeleid door vele aanmoe-
digingen, toeters en spandoeken wist 
het 1e damesteam ondanks de zenu-
wen korte metten te maken met hun 
tegenstander uit Moergestel, uitslag 
13 tegen 5.
Daarna was het voor de dames zaak 
hun collega’s van het 2e damesteam 
naar de overwinning te schreeuwen 
tegen Starlights uit Schijndel. Onder 
leiding van coaches Harm Dovens en 
Peter Pieters zou dit normaliter geen 

probleem zijn. Starlight begon echter 
sterk aan de wedstrijd, omdat zij profi-
teerden van de kampioensspanning, 
die lag op de Nuenense dames. Hal-
verwege de wedstrijd ging de knop om 
en dat was het moment voor de Nue-
nense slagploeg om op te staan en het 
massaal toegestroomde publiek te ge-
ven waar het voor gekomen was, 
honkslagen en punten. HSCN kwam 
langszij en wist de klus vakkundig te 
klaren met 8-6.

Na het uitdelen van de bloemen door 
voorzitter Pim Cuypers volgde de kers 
op de taart: twee volledige teams met 
uitzinnige meiden toerden op een gro-
te oranje vrachtwagen door het cen-
trum van Nuenen. Een man die door 
het Park liep in een Schotse kilt schijnt 
daarbij niet gespaard te zijn, zo gaan 
de geruchten...
 
Deze fantastische dag werd afgesloten 
met een gezellige barbecue. Beide 
teams sluiten in oktober het seizoen 
nog traditoneel af met de jaarlijkse 
toernooiweekenden. Kijk voor meer 
info op www.hscn.nl 

Het 1e en 2e damesteam van HSCN samen op dezelfde dag kampioen.

BV Apollo zoekt 
nieuwe leden
BV Apollo is de oudste biljartver-
eniging van de Gemeente Nuenen. 
Er wordt gebiljart op de dinsdag-
avond vanaf 20.30 uur. Sinds de 
afbraak van “zaal Apollo” zijn de 
leden thuis in bar “Van Gogh” aan 
het park in Nuenen. 

Afgelopen week zijn de biljarters be-
gonnen aan de nieuwe competitie 
waarin ze elke speler 3 of 4 keer per 
jaar tegenkomen. Er wordt gewoon li-
bre gespeeld over 20 beurten per wed-
strijd. Elke wedstrijd wordt begeleid 
door een scheidsrechter (teller) en een 
schrijver die de stand bij houdt. Je 
hoeft geen ervaren biljarter te zijn. 
Ook beginnende biljarters zijn wel-
kom bij de club. Bij BV Apollo staat de 
gezelligheid voorop. Er wordt naar ge-
streefd om elke biljarter elke week een 
wedstrijd te laten spelen. De laatste ja-
ren is het ledental van BV Apollo door 
natuurlijk verloop sterk teruggelopen. 
Mede daarom is men op zoek naar en-
kele enthousiaste biljarters die graag 
op de dinsdagavond een balletje willen 
stoten.

Hebt u interesse meldt u dan aan bij de 
competitieleider Willie van der Vel-
den.
Dit kan via e-mail willievandervel-
den@hotmail.com of telefonisch via 
nummer 06-53831235.  Natuurlijk 
kunt u ook eens vrijblijvend komen 
kijken op dinsdagavond in bar “Van 
Gogh” aan het park in Nuenen.

Biljarten

Grote drukte 
verwacht op 
Pastoorsmast
In het weekend van 24 en 25 septem-
ber zal door de verwachte drukte 
rondom de voetbalwedstrijden van 
RKSV en de vlooienmarkt op het 
scoutingterrein van Panta Rhei een 
parkeerverbod gelden aan de linker-
zijde van de Pastoorsmast. Tevens zal 
er eenrichtingsverkeer zijn vanaf het 
parkeerterrein richting Beekstraat. 
Bezoekers wordt gevraagd naar beide 
evenementen zoveel mogelijk op de 
fiets te komen.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl

Inloopavonden Badminton 
Club Lieshout 
De inloopavonden, die Badminton Club Lieshout heeft georganiseerd op 14 en 
21 september zijn succesv ol geweest. Dankzij een strakke organisatie en inzet 
van de trainer en jeugdbegeleiding hebben diverse mensen gebruik kunnen 
maken van de mogelijkheid om nader kennis te maken met de Lieshoutse bad-
mintonvereniging. Diverse geïnteresseerden hebben zich inmiddels ook al inge-
schreven, zodat deze inloopdagen als succesvol mogen worden aangemerkt.
Dankzij de ondersteuning van de Ra-
bobank Peel Noord konden geïnteres-
seerden op deze data gratis kennis ma-
ken met Badminton Club Lieshout. 
Mocht je geen tijd hebben gehad en 
alsnog kennis willen maken met deze 
sportvereniging, kom dan op een van 
de woensdag-speelavonden naar 
Sporthal De Klumper in Lieshout.

Districtscompetitie
Badminton Club Lieshout neemt met 
vier teams aan deze districtscompeti-
tie deel, in verschillende klassen. De 
jeugd tot 11 jaar speelt in een gemeng-
de klasse van jongens en meisjes. Bij de 

senioren nemen drie teams deel: twee 
in de herenklasse en één in de mixklas-
se. De beide teams in de herenklasse 
spelen dit seizoen in dezelfde afdeling, 
waardoor ze ook onderling hun sterkte 
kunnen meten. Het mixteam speelt dit 
seizoen in de vierde klasse.

Programma Woensdag, 21 sept. :
19:30 uur: BCL-H2/Jacobs Vakwerk 
op Maat – BC Slamis-H1
Zondag, 25 september:
10:00 uur: BCL-JMU11/VKS Autoser-
vice – BC Oss-JMU11
13:00 uur: BCL-H1/ Sportpoint Ge-
mert - BC Smash-H1

Badminton
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De verlaging van de overdrachtsbelasting in combinatie met het grote 
woningaanbod, de gedaalde huizenprijzen en de relatief lage rente biedt 
volop kansen voor iedereen die een huis wil kopen. En Rabobank doet hier 
nog een schepje bovenop.

Starters een nog betere start geven. Dat is het idee.
Starters die voor 31 december 2011 een hypotheek afsluiten voor hun eerste 
huis, betalen de eerste vier maanden geen rente én krijgen vier maanden 
gratis woonverzekeringen.

Maak direct een afspraak
Onze vakkundige adviseurs Cor-Jan Jacobs en Marc van Heuven staan voor u klaar.  
Bel (040) 280 75 00 of ga naar www.rabobank.nl/dommelstreek.

*  Kijk voor de actievoorwaarden op www.rabobank.nl/eerstehuis

Vier maanden geen hypotheekrente 
en gratis woonverzekeringen*

Cor-Jan 
Jacobs

 Marc van 
Heuven

Profiteer nu!

Rabo ambassadeurs: 
betrokken en 
dichtbij
Met trots stellen wij aan u voor: 
Nancy van den Brink en Hellen Hurkmans. 
Zij zijn de Rabobank ambassadeurs voor 
Nuenen. Zij vertegenwoordigen de bank 
in uw dorp. U kunt ze ontmoeten op 
allerlei bijeenkomsten bij u in de buurt. 

De ambassadeurs weten wat er speelt in 
uw omgeving en volgen de ontwikkelingen 
op de voet. Zij komen graag met u in 
contact zodat we weten wat uw wensen 
en behoeften zijn.

Hellen Hurkmans

Nancy van den Brink

Rabobank 
Private Banking:
uw vermogen, 
onze zorg. 
Private Banking bij Rabobank Dommelstreek 
is er voor vermogende particulieren en 
ondernemers, directeurs-grootaandeelhouders 
en medici. Zorgvuldig opgebouwd vermogen is 
meer dan een hoeveelheid geld. Het verdient 
daarom speciale aandacht. De aandacht van 
een betrouwbare sparringpartner. Rabobank 
is die betrouwbare partij.

Tijd voor een kennismaking
Wilt u meer weten over Private Banking bij 
Rabobank Dommelstreek, aarzel dan niet en 
neem contact op. Onze accountmanagers 
staan voor u klaar.  Bel (040) 280 75 00 of  ga 
naar www.rabobank.nl/dommelstreek.

Leden van Rabobank Dommelstreek 
kunnen tussen 3 en 31 oktober 2011 
hun stem uitbrengen op deelnemende 
clubs aan ‘Steuntje in de rug’. Hoe meer 
stemmen, hoe meer geld voor de club! 
Dit jaar stelt Rabobank Dommelstreek 
€ 50.000 ter beschikking voor het fonds. 

Stemgerechtigde leden ontvangen 
rond 3 oktober de speciale codes 
om te stemmen.

Steun het 
verenigingsleven

Meneer Spanjers 
wint notebook
Meneer Spanjers uit Nuenen is de gelukkige winnaar van een notebook. Hij heeft in de 
introductieperiode gebruik gemaakt van het Virtueel Kantoor. 

Onder de eerste gebruikers werd de prijs verloot. Marc Verberk (manager Klant Contact Center) 
en Nancy van den Brink (ambassadeur) reikten de notebook uit aan meneer Spanjers.

Wilt u contact met een adviseur via videochat? 
Ga naar www.rabobank.nl/dommelstreek.

Thuis in Nuenen
Rabobank Dommelstreek: Natuurlijk!
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