
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

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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Dokter D. Bakker is
AFWEZIG i.v.m. vakantie

van 17 t/m 28 oktober 
Telefoon 040-2951030

Kermis
Dorpsfeest
met rikken en
Phoxy

Dankzij
Burgemeester 
naar de 
Efteling!

2000,- euro 
of meer voor 
goede doelen
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€ 289,=

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




Gezellige  
Muziek Zondag 

met 

Carte Blanche 
Ewood  

After 8th 
 

zondag 9 oktober  
van 14.00-19.00 uur 

 
Voor meer info kijk verderop in deze krant 

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

DrieKorenConcert in ‘t Klooster
 
Aanstaande zaterdagavond 8 oktober geven drie koren, Keskedee en Zin-
gerij Dwarsgetuigd, beide uit Nuenen, en de Southern Confort Barber 
Mates uit Eindhoven, een concert in de theaterzaal van Het Klooster te 
Nuenen.
Kaarten zijn te reserveren/bestellen 
op de website: www.SCBM.nl of via 
040 202 5692. Eventueel nog niet ver-
kochte kaarten zijn die avond vanaf 
19.15 uur alsnog verkrijgbaar aan de 
balie van Het Klooster. Aanvang 20.00 
uur. Entrée € 8,50 inclusief pauze-
drankje.
Wereldkoor “Keskedee” zingt liederen 
uit Lapland, Bulgarije, Zuid-Afrika, en 
uit vele andere landen. Zij bestaan 
sinds 1996 en vierden hun tienjarig 
bestaan in 1906 met een geslaagd ko-
renfestival in Nuenen. Zij zingen a ca-
pella, soms begeleid door hun eigen 
percussiegroep. 
Vier Nuenense lieden, na een zeiltocht 
en bezoek aan een pub in Engeland, en 
helemaal enthousiast geworden door 
de daar gezongen shanties, namen het 
initiatief tot oprichting van Zingerij 
“Dwarsgetuigd”. De naam komt van de 
dwarsgetuigde zeilschepen, waarop 
destijds de shanties werden gezongen. 
De “Southern Comfort Barber Mates” 
brengen vierstemmige a capella bar-
bershopsongs. Zij bestaan sinds 1987. 
“Southern Comfort" is een heerlijke 
likeur uit het zuiden van Noord-Ame-

rika. De koorleden komen uit Eindho-
ven en omgeving en aangezien het 
leven in Brabant goed heet te zijn, lijkt 
“Southern Comfort“ goed te passen. 

‘Ik heb 454 kilometer lang genoten van deze tocht.’

Nieuw spectaculair mountainbike-
evenement Gulbergen24 
in alle opzichten een groot succes
Onder zomerse omstandigheden vond afgelopen weekend (1 en 2 oktober) 
voor de eerste keer de spectaculaire 24-uurs mountainbikemarathon Gul-
bergen24 plaats op en rond Landgoed Gulbergen. Ruim 400 deelnemers, 
waarvan er zestien een etmaal onafgebroken op de fi ets hebben gezeten, 
trotseerden ronde na ronde de zogeheten ‘Razob-bult’, met 60 meter boven 
NAP het hoogste punt van Brabant. 
Met alleen maar tevreden deelnemers, 
circa 1.000 toeschouwers en een uiter-
mate gezellige sfeer op de fietserscam-
ping en in het promodorp, spreekt de 
organisatie terecht van een geslaagd 
evenement. Voorzitter Benni Schurs 
maakte bekend dat het event volgend 
jaar weer op de agenda staat en wel in 
het weekend van 6 en 7 oktober 2012.

Na het startschot door Martien Jan-
sen, wethouder van de gemeente Nue-
nen, reed Nederlands kampioen 
mountainbiken Rudi van Houts, te-
vens ambassadeur van Gulbergen24, 
de eerste hele ronde voorop. “De 
warmte maakte de prestaties alleen 
nog maar mooier en indrukwekken-
der. De steile klim van een kilometer, 
de technische afdaling en een aantal 
bochtige stukken door het bos, zorg-
den voor een zwaar en aantrekkelijk 
parcours. Voor het publiek was het 
mooi om naar te kijken. En men wist 
ook de weg te vinden naar de vele de-
mo’s, het gezellige terras, de eettentjes 
en natuurlijk de stands van de vele 

sponsors die het mooie evenement 
mede mogelijk hebben gemaakt”, al-
dus een enthousiaste Van Houts.

Ook de zeer tevreden en trotse voor-
zitter Benni Schrurs was vol lof over 
het evenement: “Geweldig te zien hoe 
zo’n tachtig vrijwilligers dit allemaal 
perfect hebben georganiseerd. Ook de 
sfeer en verbroedering tussen de deel-
nemers was hartverwarmend. Als or-
ganisatie zijn we verbaasd hoe snel 
ons idee voor een ATB-meeting in 
Brabant bij jong en oud én bij mannen 
en vrouwen is aangeslagen. Ik hoor 
deelnemers alleen maar roepen dat ze 
meer rondjes willen fietsen. Geweldig 
toch? Ook de doelstelling dat iedereen 
veilig en gezond de eindstreep moest 
halen, is bereikt. 

Gezien onze ervaringen en de reacties 
van deelnemers, vrijwilligers, toe-
schouwers en sponsors hebben we be-
sloten om ook volgend jaar, en wel in 
het weekend van 6 en 7 oktober, de 
tweede Gulbergen24 te organiseren”.

De start van de eerste “Gulbergen24” 
Inzet:Wethouder Martien Jansen en Gulbergen24-ambassadeur Rudi van Houts 
geven het startsein.                        (foto’s Cees van Keulen)

Solowinnaar van Gulbergen24  Jos Engelen (links)

Uitslagen 24-uurs marathon
Nummer 1 voor het individuele klas-
sement is Jos Engelen uit Eindhoven 
(59 rondes van gemiddeld 24 minuten 
en 26 seconden, 454 kilometer afge-
legd met een gemiddelde van 18,9 km/
uur).
Jos Engelen in een eerste reactie: “Tot 
een uurtje of twintig ging het ge-
smeerd. Daarna kreeg ik het zwaar. 
Gelukkig kon ik wat gas terugnemen, 
want ik lag inmiddels zes rondes voor 
op nummer 2. Ik heb 24 uur genoten 
van deze tocht. Alles was perfect gere-
geld en het parcours had alles in zich: 
zowel single tracks, technische stuk-
ken, lange paden en klimmen. On-
danks dat ik de komende drie weken 
nodig heb om te herstellen, doe ik vol-
gend jaar natuurlijk weer mee!”

Winnaar bij de Sport Teams: Peerkes 
Bike Team uit Esbeek (1), Fijnfietsen.
nl uit Waalre (2), The Collective uit 
Haarlem (3). 
Winnaars bij de Fun Teams: De Limo-
cello-boys uit Helmond (1), Sported 
uit Mierlo (2), Afra uit Nuenen (3). 

Winnaars bij de Bedrijven Teams: 
Sponsor Bike Team Holland ut Berkel-
Enschot (1), Smulders Group uit Hel-
mond (2), Cycle Trend uit Nuenen (3).

Uitslagen 6-uurs marathon
Winnaar van het individuele klasse-
ment is Job van Hout uit VHM (19 
rondes van gemiddeld 19 minuten en 
1 seconde, 152 kilometer afgelegd met 
een gemiddelde van 25,26 km/uur), 
Winnaar bij de teams: Team Van der 
Lande uit Veghel (Sport Teams).

Stichting Mountainbike Promotie 
Nuenen
In november 2010 werd Stichting 
Mountainbike Promotie Nuenen een 
feit. Het bestuur bestaat uit Benni 
Schrurs (voorzitter), Frans van Dom-
melen (secretaris), Maarten Klomp 
(penningmeester) en de leden Jos Bis-
seling, Ralf van Heugten en Eric van 
de Sande. 

Daarnaast is Nederlands kampioen 
Rudi van Houts ambassadeur van Gul-
bergen24.

Welfare verkoop-
tentoonstelling in 
Mariahout
Op zondag 16 oktober van 10.30 tot 
15.00 uur houdt de afdeling Wel-
fare van het Rode Kruis in Maria-
hout haar jaarlijkse verkoopten-
toonstelling, waarvoor iedereen 
van harte uitgenodigd is.

Naast het handwerken bij het Rode 
Kruis is ook het gezellig samenzijn 
heel belangrijk. Als u van handwerken 
houdt en eens per week een gezellige 
middag wilt hebben, kunt u bellen met 
Toos Verhoeven, tel 0499-322852 of 
kom gewoon eens kijken op een maan-
dagmiddag tussen half twee en half 
vier in het Buurthuis.

Speeltuin 
de Kievit sluit nu 

echt de poort
Het seizoen van speeltuin de 
Kievit is nu echt voorbij, het 
laatste ijsje is verkocht, het laat-
ste kopje koffi  e geschonken…

Het klusteam zal de speeltuin in 
winterstand brengen, klussen 
worden aangepakt zodat er vol-
gend seizoen weer heerlijk ge-
speeld kan worden.
Mocht u interesse hebben om mee 
te klussen, stuur dan een mail naar 
info@speeltuin-dekievit.nl
Het bestuur en de vrijwilligers 
danken u allen voor uw bezoek dit 
seizoen en zien u graag terug in 
april 2012!



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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Op plekken waar veel blad ligt, kunt u ook zelf een bijdrage leveren bij 
het opruimen van de bladeren. Het blad uit de straat mag u op een 
hoop, bijvoorbeeld op een grasstrook of in de goot, bij elkaar vegen, 
zodat de veegploeg het blad eenvoudig mee kan nemen. Er mogen 
echter geen takken of andere verontreiniging tussen de bladeren zit-
ten, dit verstopt namelijk de zuigapparatuur.

Wanneer?
De planning van de werkzaamheden is sterk afhankelijk van weersin-
vloeden zoals nachtvorst en regen. Ook de soort boom heeft invloed 
op de wijze van werken. Eiken laten bijvoorbeeld het blad geleidelijk 
vallen, terwijl Platanen dit in één keer doen. Daarom is vooraf geen 
exacte planning per wijk of buurt te geven. Het streven is om in de 
bladvalperiode gemiddeld in 2 of 3 keer in de woongebieden het blad 
te verwijderen, waarbij we rekening proberen te houden met die plaat-
sen waar veel grote bomen staan. Langs hoofdwegen en belangrijke 
fietspaden wordt het blad vaker verwijderd.

Blad uit uw tuin
Blad uit eigen tuin moet u zelf verwijderen en is voor eigen rekening. 
Indien u hiervoor mogelijkheden heeft kunt u het overtollige blad ook 
op een composthoop op slaan. De compost kunt u dan gebruiken 
voor de borders in de tuin.

Bladkorven
In de gemeente Nuenen worden medio oktober, verspreid over de 
hele gemeente, ca. 140 stuks bladkorven geplaatst (zie lijst op de 
website). Vanwege het frequente en intensieve beheer kunnen wij ech-
ter niet op meer plaatsen bladkorven plaatsen.

De gemeente heeft haar bladkorvenplan geoptimaliseerd. De locaties 
zijn zorgvuldig geselecteerd. Verder is er gekeken naar de aanwezigheid 
van grote gemeentebomen op de locaties, vullingsgraad, vervuiling, 
vernieling en optimaal gebruik van de bladkorven in de voorgaande 
jaren. Op basis van deze gegevens wordt dit jaar op een aantal locaties 
geen bladkorf geplaatst. De bladkorven zijn alleen bedoeld om het 
bladafval van de openbare wegen en plantsoenen in te deponeren en 
worden minimaal een keer per week geleegd door middel van een 
bladzuigcombinatie. De korven zullen in de tweede week van het 
nieuwe jaar weer worden verwijderd. Bij vervroegd bladafval kan dat 
eerder zijn.

Het is verboden om:
• Takken of ander afval in de korf te deponeren!
• De korven te verplaatsen! 
 De locaties zijn zoals gezegd zorgvuldig gekozen, rekening houdend 

met de routing van de aannemer, verkeersveiligheid en bereikbaar-
heid van ondergrondsevoorzieningen

• Het (bij)plaatsen van eigen korven! 

Bij constatering hiervan zullen deze bladkorven worden verwijderd 
en niet meer worden teruggeplaatst!

Ongemak
Gedurende de periode dat het blad geruimd wordt zal er enige onge-
mak zijn van bijvoorbeeld machinegeluiden of opwaaiend vuil. Ook is 
het mogelijk dat wij u vragen uw auto tijdelijk elders te parkeren om 
het ruimen van het blad mogelijk te maken. Dit zullen wij u vooraf 
melden. 

Vragen
Indien u vragen heeft over dit onderwerp kunt u terecht bij de balie 
Wonen en Openbare ruimte, (040) 2631 699.

PLAATSING BLADKORVEN 2011
U kunt plattegronden en een lijst met locaties raadplegen op www.
nuenen.nl onder ‘wonen in Nuenen /alles over afval/bladkorven.

HOORZITTING BEZWAARSCHRIFTEN-
COMMISSIE ALGEMENE KAMER
Hierbij nodig ik u namens de voorzitter uit voor het bijwonen van een 
hoorzitting van de algemene kamer van de commissie voor de be-
zwaarschriften op dinsdag 18 oktober 2011, in het gemeentehuis, Jan 
van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.

Op de agenda staat de volgende zaak:

1. Om 20.00 uur het bezwaar ingediend namens M.H. Reijneveld tegen 
het besluit van 7 juli 2011 waarbij een omgevingsvergunning is ver-
leend aan W. Strijbos voor het vergroten van de woning aan de Van 
Ruusbroecstraat 23 te Nuenen.

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

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- Locatie Activiteit
aanvraag ontvangst Nummer  
 
Regulier 28/09/2011 N-HZ-2011-0147 Boordseweg 17 Plaatsen erker voorzijde
 
Uitgebreid 30/09/2011 N-HZ-2011-0148 Olen 32 Oprichten sleufsilo  

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: Bloem & Tuin Evenementenburo B.V. voor het organise-

ren van de jaarlijkse openlucht-tuinbeurs in de periode van 13 tot 
en met 22 juli 2012 op het voormalige steenoventerrein (Refelingse 
Heide) van landgoed Gulbergen;

• Aanvrager: Stichting Intocht Sinterklaas Nuenen voor het organise-
ren van de jaarlijkse intocht van de Sint in Nuenen op zondag 13 
november 2011;

• Aanvrager: Stichting Sint Nikolaas Activiteiten Gerwen voor het 
organiseren van de jaarlijkse intocht van de Sint in Gerwen op zon-
dag 20 november 2011;

• Aanvrager: mevrouw M. Beekmans namens Collse Hoeve Exploita-
tie B.V. voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken in de 
tent bij de Collse Hoeve tijdens de opening van het wildseizoen op 
16 oktober 2011, een diner-concert op 5 november 2011 en een 
Grand Gala des Princes op 26 november 2011;

• Aanvrager: Bakkerij ’t Stoepje voor het innemen van een standplaats 
in 2012 op het Vincent van Goghplein voor de verkoop van brood, 
koek, banket en snacks op de vrijdag.

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
 
28/09/2011 N-HZ-2011- Boordseweg 61 Bouwen Plaatsen dakkapel  29/09/2011 
 0142   aan voorzijde 
  
03/10/2011 N-HZ-2011- Park 63B Sloop Slopen hellende  03/10/2011 
 0144   dakconstructie   

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
• aan Honk- en Softbalclub Nuenen is medewerking verleend voor 

het inrichten van tijdelijke kampeerplaatsen op het terrein aan Lis-
sevoort 6 i.v.m. de diverse meerdaagse toernooien in de weekenden 
7 t/m 9 oktober 2011, 14 t/m 16 oktober 2011 en 21 t/m 23 okto-
ber 2011. Tevens zijn de feestavonden in de sportkantine op de 
zaterdagavonden tijdens de meerdaagse toernooien voor kennis-
geving aangenomen. (verzenddatum 29 september 2011);

• m.i.v. 1 oktober 2011 is op verzoek van de heer Musialski zijn stand-
plaatsvergunning voor de verkoop van grillspecialiteiten op de 
woensdag op het Vincent van Goghplein ingetrokken (verzendda-
tum 30 september 2011);

• aan V.O.F. de Stam en de heer S. Hoefnagels zijn vergunningen en 
ontheffingen verleend voor het organiseren van een dorpsfeest in 
de vorm van een dorpskermis in de periode van 7 tot en met 10 
oktober 2011 op het wegdeel Gerwenseweg, gelegen tussen Kerkak-
kers en Mgr. Frenkenstraat (verzenddatum 3 oktober 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 
bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het college van burge-
meester en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 10 000, 5670 GA 
Nuenen.
Op grond van artikel 6:5 van de Awb moet een bezwaarschrift wor-
den 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 voorzieningenrechter van de rechtbank te ‘s-Her-
togenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90 125, 5200 MA ‘s-
Hertogenbosch, worden verzocht terzake van het bestreden besluit 
een voorlopige voorziening te treffen. 

Nuenen, 6 oktober 2011

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

COLLECTE
In de week van 9 t/m 15 oktober 2011 wordt gecollecteerd door de 
Nederlandse Brandwonden Stichting

KOOPZONDAG
Het college van B en W heeft zondag 9 oktober aangewezen als koop-
zondag voor de bedrijven uit gebied III. Dit wil zeggen de volgende 
ondernemingen:
• Goossens wonen & slapen,
• Collse Hoek, Gerwenseweg 41,
• Ri-Jo B.V., De Huufkes 19, 
• Saniplein B.V., De Huufkes 19A, 
• Van Moorsel B.V. Glas en Zonwering, De Huufkes 29,
• Chewton Gordijnen Factory-Outlet, De Huufkes 31.
Alle bedrijven uit gebied III mogen op deze dag geopend zijn.

GRATIS jURIDISCH ADVIES BIj   
jURIDISCH LOKET EINDHOVEN
Het nieuwe kabinetsbesluit is er op gericht het inschakelen van een 
advocaat te beperken tot die gevallen waar het echt nodig is. Daar-
naast stimuleert de overheid het gebruik van het Juridisch Loket door 
een korting op de advocaatkosten te geven voor wie eerst naar het 
Juridisch Loket gaat.

Wie door het Juridisch Loket wordt verwezen naar een advocaat en in 
aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, kan aanspraak 
maken op een korting van 50 euro.
Een voorbeeld: Een alleenstaande met een jaarinkomen van €17.300,- 
moet een eigen bijdrage betalen van 125 euro als hij rechtstreeks een 
advocaat inschakelt. Als dezelfde persoon eerst contact opneemt met 
het Juridisch Loket, zal deze eigen bijdrage lager uitvallen, namelijk 75 
euro.

Het Juridisch Loket Eindhoven zit op de Willemstraat 18 (5611 HD 
Eindhoven). U kunt het Juridisch Loket bezoeken, maar ook telefonisch 
bereiken op het volgende nummer: 0900 8020 (€ 0,10 p/m). Het Juri-
disch Loket is geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur. Het is 
van belang dat u al uw papieren meeneemt die met de zaak te maken 
hebben. Dan kunt u het beste geholpen worden.

Ik kan de eigen bijdrage rechtshulp van 75 euro niet betalen, kan ik 
hiervoor bijzondere bijstand krijgen?
Ja, dat kan. Uw inkomen en vermogen mogen echter niet meer bedra-
gen dan de normen zoals die gelden voor de Wet werk en bijstand.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de balie van Sociale Zaken. 
De balie is in het gemeentehuis en is geopend op maandag t/m vrijdag 
van 8.30 tot 12.30 uur. De balie is op deze tijden ook telefonisch be-
reikbaar op telefoonnummer (040) 2631 631. Voor een zo goed mo-
gelijk advies, wordt u verzocht om uw inkomensgegevens en bankaf-
schriften mee te brengen.

BLADCAMPAGNE WEER VAN START
In het najaar ondervinden veel mensen hinder van vallend blad. Om 
de overlast en onveiligheid zoveel mogelijk te beperken wordt er bin-
nenkort gestart met het verwijderen van de bladeren op hoofdwegen, 
fietspaden en in de wijken.

Het verwijderen van het blad van de wegen is voor de verkeersveilig-
heid en om te voorkomen dat de straatkolken verstoppen. Hoofdwe-
gen en belangrijke fietspaden zijn daarom als eerste aan de beurt. 
Daarna volgen woonstraten, grasvelden en plantsoenen. 
Afgevallen blad is goed voor het bodemleven. Daarom ruimen we al-
leen waar nodig blad. Van grote stroken bosplantsoen worden alleen 
de randen grenzend langs wegen geruimd. Uit de smalle groenstroken 
verwijderen we al het blad.

Vegen en zuigen
Met bladzuigers en veegwagens ruimen we de bladeren van de verhar-
ding. Om efficiënt te werken harken we gelijktijdig de randen van 
plantsoenen uit. Dit blad zuigen we ook op en voeren we af. We heb-
ben de voorkeur om het blad zo snel mogelijk te ruimen omdat direct 
na het vallen het blad nog redelijk licht is. Als het blad langer blijft 
liggen is het lastiger te ruimen omdat het vast gaat zitten.

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:  7 eN 8 okt.: 

Holl. spruiten, hele kilo .......... 0,79
Holl. trostomaten, hele kilo ... 0,99
champignons, per bakje ...... 0,69
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 10 oktober:

Zuurkool, uit ‘t vat, hele kilo ........0,99
DINSDag 11 oktober:

Wokgroenten, speciaal, 1/2 kilo ..0,99
WoeNSDag 12 oktober:

rode kool, panklaar, hele kilo .... 0,99
DoNDerDag 13 oktober:

Worteltjes, panklaar, 1/2 kilo ......0,79
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
geHele Week vaN 7 t/m 13 okt.:
elstar, nieuwe oogst, 1,5 kilo .......... 1,25
kiwi’s,  8 stuks  ................................ 1,99
muskaatdruiven, hele kilo ...... 2,98
cabbage-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

Italiaanse weken!!! Met 
GRATIS fles Italiaanse wijn!

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

parkStraat 12b, nuenen, telefoon 040-2842311

         

Bij aankoop van 
4 Italiaanse Entre Cotês 
1 fles rode wijn ................ GRATIS
100 gr. Prosciutto Arrosto en
100 gr. Mortadella, samen voor ..4,49
Pancettina
100 gram voor ..................................1,75
Tomaat-Mozzarellasalade
150 gram voor ..................................2,79
Pizza’s “Uit eigen Keuken”
2 stuks voor .......................................9,00
Carpaccio van Rinderhaas 

als voorgerecht!!!

SPecIal

kooPJe

actie geldig van vrijdag 7 oktober 
t/m donderdag 13 oktober:

Heerlijk frisse 
slagroomschnitte	
voor	maar	...............
Vloer bruin brood
voor	maar	...............
Kwartje 
(met verse kwark bereid)

voor	maar	...............
Brood van de maand oktober:

Nordic Walking
Lekker bewegen, lekker brood!

€ 1,75

€ 5,75

€ 0,50

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen

Ma. gesloten • Di. t/m do van 10.00-18.00 uur • Vr. van 10.00-20.00 uur • Za. van 10.00-17.00 uur

Wonen is 
Sonniuspark

Koopwoningen
vanaf E 189.500,- tot E 319.000,- v.o.n.

mijnsonniuspark.nl

Start oplevering eind 2011

Kruijswijk Makelaardij, Nieuwstraat 39, Son en Breugel  
www.kruijswijkmakelaardij.nl, Tel (0499) 472 572

 Wil jij ook overal 
 dichtbij wonen?

Heerlijk leven in Son en Breugel
Hoven-Noord

Kijk voor onze aanbiedingen

op www.sandersparket.com

Nu op al ons Quick Step laminaat 15% korting



Goud in de maand!

Chris en Hanneke Vogels 
Keurslager

Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen-Zuid  
Telefoon 040-2834564

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

Vrijdag 7 oktober “Proeverij”
Bij aankoop van 300gr. Kip Kyoto

GRATIS Bami of Nasi

Zeeuws Spek en
Gebraden gehakt, samen 299

Sjalotje
“SPECIAL”, 100 gram .......................200

Berliner
150 gram HALEN = 100 gram BETALEN

DEZE WEEK:

Rookworst 2e GRATIS
“max. 2 per klant”

 

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 10 t/m 
woensdag 12 oktober a.s.

Uit eigen keUken 
Verse wortelstAmp
400 grAm .................1.99
kAstAnjechAmpignons
per doos .................0.99
AArdbeien   
per kilo ..................1.99
jonAgold
per kilo .................. 0.99

Aanbiedingen geldig van 
donderdag 6 t/m 
zaterdag 8 oktober a.s.
 
broccoli 
500 grAm .................0.79

FrAmbozen
per doos .................1.79

mAndArijnen  
per kilo ..................1.79

prei
per kilo .................. 0.79

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

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

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

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.

J. JANSSEN B.V.  
Gerwen/Nuenen  Laar 12  Tel.: (040) 283 20 56  www.janssen.gerwen.peugeot.nl
Helmond  Varenschut 7  Tel.: (0492) 50 40 80  www.autobedrijf-janssen.nl

Financiering verstrekt door Peugeot Finance, handelsnaam van PSA Finance Nederland B.V. 
(registratienummer AFM 12007744). Meer info en voorwaarden via uw Peugeot-dealer of via www.peugeot.
nl. Actie geldig tot en met 30/11/2011. Actiemaximum is € 10.000. Bij een looptijd van 36 maanden geldt 
een rente van 3,9% en bij 48 maanden is dit 5,9%. Geldig op alle Peugeot Leeuwekeur Occasions. 

Het is tóch uw nieuwe auto.
Ook al is ie niet nieuw.
Peugeot Leeuwekeur Occasions: geselecteerde auto’s,
gecontroleerd en gegarandeerd door uw Peugeot-dealer.

NU 2 JAAR FINANCIERING TEGEN 0% RENTE

Contantprijs Aanbetaling 
/ inruil

Totaal 
kredietbedrag

Looptijd in 
maanden

Debetrente-
voet

Jaarlijks kosten-
percentage

Maand-
bedrag

Totaal te betalen 
bedrag

Peugeot 207 € 13.635,00 € 6.700,00 € 6.935,00 24 0,0% 0,0% € 289 € 6.935,00 
Peugeot 207 € 13.635,00 € 3.635,00 € 10.000,00 24 0,0% 0,0% € 417 € 10.000,00 

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

Opwettenseweg 72, NUENEN, tel. 040-2121314
www.kdv-kiddies.nl - email: info@kdv-kiddies.nl
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€ 2000,- of meer
Door Josine Janssen

Dat is het bedrag dat de Nuenense Kimberley Glatzel, 16 lentes jong, op wil 
halen. En ze doet dat niet alleen, nee ze heeft heel veel vrijwilligers op weten 
te trommelen voor een aantal goede doelen. Ze organiseert op 14 en 15 
oktober een heuse modeshow genaamd "la Passarela" om zoveel mogelijk 
geld op te halen. Bent u benieuwd naar het hoe, waarom en waar? Lees dan 
even verder.

Kimberley uit Nuenen vecht tegen het leed van dieren

Ik ben in gesprek met Kimberley en 
haar moeder. Een enerverend gesprek 
dat wat mij betreft niet lang genoeg 
kan duren. De anekdotes, de verhalen, 
de gezichtsuitdrukkingen zorgen er-
voor dat ik gefascineerd aan het luiste-
ren ben waardoor ik bijna vergeet dat 
het om een interview gaat.

Wie is Kimberley
Kimberley is met een erg grote omweg 
sinds november van vorig jaar in Nue-
nen komen wonen. Ze is geboren in 
Argentinië en heeft voor haar leeftijd 
al op veel plekken gewoond: Noorwe-
gen, Hong Kong, Singapore, Brazilië 
en nu dus in Nederland. Haar moeder 
is Nederlandse, haar vader is in Duits-
land geboren en haar zus woont daar. 
Een 'vreemde' taal heeft voor haar dan 
ook een andere betekenis dan voor de 
gemiddelde Nuenenaar. 

Een bijzonder verleden
Doordat Kimberley al op zoveel plek-
ken heeft geleefd, heeft ze een andere 
kijk op de wereld gekregen. Ze heeft in 
Brazilië in Sao Paulo gewoond, een 
stad van ruim 22 miljoen inwoners. 
Sao Paulo is qua oppervlakte drie keer 
zo groot als Parijs. Dáár wonen als tie-
ner, in een stad met een klimaat van 
corruptie, drugsgebruik en prostitutie, 
is niet te vergelijken met het leven in 
de Nuenense gemeenschap. 

Ze vertelt over Sao Paulo, over de rit-
ten naar school, altijd in een gepant-
serde wagen omdat het kidnappen van 
buitenlanders een lucratieve zaak is 
voor de bendes in de stad. Ze vertelt 
dat spelen met klasgenootjes moeilijk 
is als je op een condominium, een be-
schermd terrein, woont. Klasgenootjes 
vinden je toch al raar als 'gringo', de 
buitenlander. Overal in de stad lopen 
straathonden die geen thuis hebben, ze 
worden in het verkeer aangereden 
maar de mensen kijken er niet meer 
van op. Ze vertelt over de mishande-
ling van beren in China. Beren liggen 
daar op hun rug hun hele leven lang 
opgesloten in kooien. Hun gal wordt 
'afgetapt' en gebruikt in de traditionele 
geneeskunde om kwalen, variërend 
van hoofdpijn tot aambeien te genezen 
maar wordt voornamelijk gebruikt als 
aphrodesia voor mannen. 

Haar studie
Ze studeert aan de Internationale 
School in Eindhoven en kan haar IB-
diploma (International Baccalaureate) 
behalen indien ze voldoende studie-
punten heeft. Die studiepunten dient 
ze ook te hebben op het “sociale” vlak. 
Ze zou bijv. in een bejaardentehuis 
kunnen gaan werken of ze kan 
gaan helpen bij een dierenasiel. Ze 
heeft gekozen om een modeshow te 
geven waarvan de opbrengst ten goede 
komt aan een drietal organisaties die 
zich bekommeren om het dierenleed.

De goede doelen
Haar verleden, met grote contrasten, 
maakt van haar een bijzondere tiener 

die begaan is met het leed van de an-
der. Specifiek is het voor haar het die-
renleed in de wereld dat haar raakt. 
Dieren zijn vaak niet in staat om zich 
te weren tegen de vreselijke praktijken 
die sommige mensen er op nahouden. 
Dat is dan ook de reden waarom zij 
voor de onderstaande doelen heeft ge-
kozen.
In Brazilië is Kimberley in contact ge-
komen met een Noord-Amerikaanse 
vrouw genaamd Ila. Ila heeft de orga-
nisatie AILA (International Alliance of 
Animals) in 1999 opgericht. Aila is een 
non-profit organisatie en richt zich op 
het verdedigen van de rechten van de 
dieren door het aanbieden van educa-
tieve activiteiten in de Braziliaanse sa-
menleving. Zie ook: http://aila-alian-
cainternationaldoanimal.yolasite.
com/ 
In 1998 heeft Jill Robinson Animals 
Asia Foundation (AAF) opgericht. Zij 
houden zich bezig met het welzijn van 
o.a. wilde dieren in Azië. Ze werken 
ook samen aan het behoud van be-
dreigde diersoorten. AAF is een Azia-
tisch-gericht erkend goed doel, met 
het hoofdkantoor in Hong Kong. Ze 
hebben ongeveer 270 medewerkers 
wereldwijd. Zie ook: www.animalsa-
sia.org/.
WSPA (World Society for the Protecti-
on of Animals ): de visie van WSPA is 
een wereld waarin dierenwelzijn ertoe 
doet en wreedheid is beëindigd. De 
WSPA bestaat om dierenmishandeling 
aan te pakken over de hele wereld. Zie 
ook: http://www.wspa.org.uk/

Het evenement
Kimberley heeft werkelijk overal over 
nagedacht. De modeshow is door haar 
"la Passarela" gedoopt wat Portugees is 
voor “catwalk”. Ze heeft verschillende 
winkels bereid gevonden om kleding 
ter beschikking te stellen (Hof van Ver-
sailles en Ruyters voor Ruiters uit Nue-
nen, Die 2 uit Son en Lake Side uit 
Geldrop). Bijna alle kosten worden ge-
dekt door sponsoren. Toch wordt een 
entree van € 10,= gevraagd. Die komt 
ten goede aan de drie goede doelen. 
Daarnaast is de koffie € 1,= maar je 
kunt ook je koffie gratis krijgen als je 
een oude handdoek, badlaken, deken 
etc. inlevert. Die spullen worden afge-
geven bij  Dierenopvangcentrum De 
Doornakker in Eindhoven. 
Ze heeft medestudenten, leraren en 
kennissen weten te strikken om over 
de catwalk te flaneren. Traditions Kap-
pers zullen de modellen van een mooie 
coupe en dito make-up voorzien. Kort-
om, er is keihard gewerkt aan alle 
voorbereidingen en aan de show zelf, 
waar de vrijwilligers natuurlijk als vol-
leerde modellen op zullen treden.

Waar en wanneer
De modeshows worden gehouden bij 
Ruyters voor Ruiters, Cockeveld 3, in 
Nuenen. Daar zijn ook de kaartjes ver-
krijgbaar maar ook bij Hof van Versail-
les. De shows starten op:
• vrijdag 14 oktober om 19.15 uur en
• zaterdag 15 oktober om 13.30 uur.

Wilt u in contact komen met Kimberley 
om de goede doelen te steunen, dat kan 
door een emailbericht te sturen naar: 
k.a.g.sportygirl@googlemail.com.

Nuenenaren 
bij Cross Triathlon Ameland
Aan de triathlon van Ameland, die voor de 10de maal werd georganiseerd, 
verschenen de Nuenenaren Paul de Munk en Hans Pijs aan de start. 

Het evenement werd onder ruige om-
standigheden gehouden. De Wadden-
zee lag er voor het zwemmen nog re-
delijk kalm bij. 

Tijdens het fietsen stak de wind op en 
bij het lopen kregen de 800 atleten een 
nat pak. De wedstrijd ging over een af-
stand van 1,5 km zwemmen-35km 
ATB-12km crossloop. 

Paul had een persoonlijk record van 
3.29.11. Hans had een tijd van 4.28.13. 
Na een zware val tijdens het fietsen, is 
hij uiteindelijk op karakter gefinisht. 

Het was een schitterend sportweek-
end, dankzij  Resedentie triathlon club 
Den  Haag.

Praktijk vrolijk groeien in 
Nuenen voor kinderen en 
volwassenen
In de praktijk van Els Moors staat bevordering van lichamelijke gezondheid, 
welzijn en bewustwording centraal. Gelukkig, Gezond en Fit is het motto. 

Veel lichamelijke en emotionele klach-
ten ontstaan vaak uit ervaringen die 
iemand heeft opgedaan in het leven en 
niet heeft kunnen verwerken en dus 
onbewust vasthoudt. 70-80 % van de 
klachten zijn psychosomatisch van 
aard. Els werkt vanuit verschillende 
disciplines zoals emotioneel en men-
taal lichaamswerk, stress relief massa-
ge en methode Fluisterkind® om zo tot 

Els Moors praktijk voor bevordering 
van lichamelijke gezondheid, welzijn 
en bewustwording.

de oorsprong van de klacht te komen. 
Els verzorgt o.a. leuke workshops met 
als doel bewustwording en persoonlij-
ke transformatie.

De methodiek Fluisterkind kan wor-
den toegepast bij allerlei gedrag- of ge-
zondheidsproblemen bij kinderen. 
Voor zowel grote als kleine proble-
men.
Een gesprek volgens de methode Het 
Fluisterkind kan uitkomst bieden. Zo-
als anders  kijken naar uw kind en de 
situatie.
Helder en nauwkeurig geven kinderen 
met hun gedrag, spel, ontwikkeling 
en/of klachten uitdrukking aan wat 
hun ouders nodig hebben op hun le-
vensweg.
Wilt u weten wat uw kind u eigenlijk 
vertellen wil? Volg een oudercursus of 
kom naar de lezing op 8 november in 
de scarabee in Nuenen. Aanvang 20.00 
uur. Entree € 10,00. Vooraf aanmelden 
via de mail.

Voor kinderen van 8-14 jaar organi-
seert Els heuse avontuurreizen, 
droomreisschilderen, met dit jaar als 
thema, reis om de wereld, 8 landen, 8 
avonturen en 8 schilderskunsten vanaf 
oktober. 
Voor meer informatie: www.vrolijk-
groeien.nl info@vrolijkgroeien.nl 040-
2843130.

Hans Pijs

  

De dames van Hockeyclub Nuenen in nieuw 
tenue dankzij nieuw sponsorcontract

Tijdens een informele bijeenkomst op zondag 25 september 2011 heeft Hockeyclub 
Nuenen BanBouw, van Stekelenburg en Rooijakkers, de Heeren van Vonder, Tuin-
technisch Bureau Smeulders en IT Pro  gepresenteerd als de nieuwe sponsors van 
Dames 1, Meisjes A1 en Meisjes B1.  Gezamenlijk gaan deze bedrijven HC Nue-
nen de komende drie jaar ondersteunen.

Opening  Dè Outlet
Midden in de Dorpsstraat 55b in Stiphout, kunt u vanaf zaterdag 8 oktober 
een nieuwe winkel in dameslaarzen vinden, genaamd “Dè outlet”. 
De uitgebreide collectie modieuze da-
meslaarzen  van een goede kwaliteit 
met uitstekende pasvorm zijn  geïn-
spireerd  op modellen van bekende 
designer merken. De uit Nuenen af-
komstige  eigenaren, de heer en me-
vrouw Hazenberg, spelen met hun 
formule goed in op de huidige markt-
situatie welke onder druk staat van de 
financiële crisis.  De laarzen zijn veelal 
verkrijgbaar in de schoenmaten 36 
t/m 42, en zeker ook heel leuk voor  
jonge modebewuste meiden. Regel-
matig wordt de collectie aangevuld 
met nieuwe modellen waardoor er al-
tijd wel een leuke en betaalbare laars 
voor eenieder te vinden is. 
U bent van harte welkom tijdens de 
feestelijke opening op 8 oktober van 
10.00-17.00 uur. Er is voldoende gratis 
parkeergelegenheid. De uit Nuenen afkomstige  eigenaren, 

de heer en mevrouw Hazenberg.

Opbrengst  collecte  
Kankerbestrijding
 
De jaarlijkse collecte van de Neder-
landse Kankerbestrijding Koningin 
Wilhelmina Fonds (KWF) heeft in 
Nuenen,  Gerwen en Nederwetten 
14.854,03 euro opgebracht. 

Een zeer mooi gebaar van de inwoners 
van Nuenen c.a., Het geld wordt be-
steed aan projecten op het terrein van 
wetenschappelijk kankeronderzoek, 
voorlichting en patiëntenbegeleiding. 
Wie meer wil weten over preventie, 
vroege ontdekking, behandeling of be-
geleiding bij kanker, kan gratis bellen 
met de Hu lp- en informatielijn van de 
Nederlandse Kankerbestrijding 0800-
0226622.

Broek gevonden
Op de kruising van de Europalaan/

Vallestap is een broek gevonden, 
verpakt in een plastic tas.
De rechtmatige eigenaar 
kan die terugkrijgen bij: 

Mary de Vries, 
tel. 040 - 283 62 83.



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

	 	

De Huufkes 19 Nuenen (Industrieterrein Eeneind 2)

Showroom Gedeelte te huur aanGeboden
ca. 20 tot 340 m2 voor uw specialisme te presenteren/verkopen

Dit ter uitbreiding van onze reeds gevestigde specialisten in sanitair, houten vloeren, sierbestrating 
en natuursteen, welke als collega ondernemers onze klanten een succesvol shop in shop concept 
aanbieden, wat geassocieerd is met huis & huis en dit alles onder één dak! (ca. 1350 m2)

 uw voordelen in dit shop in shop concept:
 • 6 Dagen per week geopend op zeer gewilde locatie
 • Publieksvriendelijke transparante showroom
 • Ruime parkeergelegenheid
 • Back Office mogelijk
 • Tastbare aanvulling op uw website
 • Zéér aantrekkelijke huurprijs

Mocht u gespecialiseerd zijn in bijv. woondecoratie, beveiliging, kozijnen, kunstwerken, spe-
ciale meubelen, tuinarchitectuur, makelaardij of iets van welk aard dan ook op het gebied van 
huis en tuin. Neem dan geheel vrijblijvend contact op met de heer John van Santvoort, tele-
foon 06 - 53 34 88 99 en informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden. Uiteraard kunt 
u ook een e-mail richten aan: j.v.santvoort@ri-jo.com

 

BerkenBos 6 • 5672 Ak nuenen • tel. 040-2831200 • fAx 040-2836055
e-mAil: drij.mes@iAe.nl • WeBsite: WWW.drukkerijmesserschmidt.nl

Voor al uw drukwerk
 • Zakelijk drukwerk
  - briefpapier
  - vervolgvellen
  - zakenkaartjes
  - enveloppen
 • Foliedruk
 • Posters / Leaflets
 • Flyers / Brochures
 • Kranten / Folders
 • Stickers / Etiketten
 • Familiedrukwerk

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!
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Internet gevaarlijk! 
Hoezo?
De Werkgroep Leefbaarheid Ger-
wen organiseert een bijeenkomst 
om bij de gevaren van internet stil te 
staan. Het zal op deze bijeenkomst 
duidelijk worden dat de gevaren van 
internet en moderne media niet 
gebagatelliseerd mogen worden. 

Regelmatig is in het nieuws hoe chat-
ten, msn-nen, skypen en twitteren ook 
keerzijden kennen. En die treffen de 
groep die het meest kwetsbaar is: kin-
deren en jongeren. De gevolgen van 
chatten via media betreffen o.a. cyber-
pesten en gevaarlijke liefde. 
Omdat jongeren doorgaans beter met 
de media overweg kunnen dan hun 
ouders, schuilt er een reëel gevaar in 
het - overigens gezonde - spontaan 
nieuwsgierige en verkennende surfge-
drag.

Lei Seuren, zedenrechercheur in Ven-
lo, zal een voorlichting verzorgen 
waarbij u van harte welkom bent. De 
bijeenkomst vindt plaats op 13 okto-
ber in Het Huysven, de Huikert 35 in 
Gerwen. De bijeenkomst begint om 
20.00 uur. Vanaf 19.45 uur staat de 
koffie klaar. Toegang is gratis. Een vrij-
willige bijdrage is welkom.

Voor meer informatie kunt u bellen 
met 06-41102625. U bent ook welkom 
op de Inloop op maandagmiddag 
(13.30-15.00 uur) in de parochiezaal.
Genoemd nummer is ook voor andere 
informatie over activiteiten van de 
Werkgroep Leefbaarheid Gerwen te 
bereiken.

Kookworkshops bij Francisco
Het is nu al bijna 1 jaar geleden dat Cocina española Francisco de deuren 
opende voor iedereen die een hapje Spaans wil eten. Vanaf oktober kunt 
u er ook terecht voor workshops. 

Station Charlotte: 
To be Announced 
en Mrs. Jimmy
 
Op zaterdag 8 oktober treedt de 
band To be Announced op in Stati-
on Charlotte. To be Announced is 
een vrij nieuwe band uit de regio, 
die nog niet eerder in deze samen-
stelling gespeeld heeft. De band 
brengt 2 korte sets van ongeveer 5 
nummers.

De avond wordt verder gevuld door 
een optreden van het jazztrio Mrs. 
Jimmy met speciaal voor dit optreden 
2 gastmuzikanten.

Aanvang vanaf ongeveer 21:00 uur in 
Station Charlotte aan de Sportlaan 12 
in Nuenen. 
Zie ook: www.stationcharlotte.nl

Vrijwilligersprijs 2011

Aanmelden kan nog 
tot 15 oktober
Zet uw vrijwilliger in het zonnetje De gemeente Nuenen reikt sinds het jaar 
2000 een prijs uit aan een bijzondere vrijwilliger. Deze ‘vrijwilligersprijs’ is 
tevens een symbolische huldiging van alle, al dan niet in organisatorisch 
verband werkzame vrijwilligers in de gemeente en wordt tijdens de Nieuw-
jaarsreceptie door de burgemeester uitgereikt.

Vrijwilligers die in het afgelopen jaar 
inspirerende en/of bijzondere activi-
teiten hebben uitgevoerd, komen in 
aanmerking. De gemeente Nuenen 
nodigt organisaties nadrukkelijk uit 
om ook jonge vrijwilligers voor te dra-
gen. De prijs bestaat uit een beeldje en 
een bedrag van € 1000,- voor de orga-
nisatie, waarvoor de vrijwilliger werk-
zaam is. 

Wanneer komt iemand in aanmer-
king voor de Vrijwilligersprijs?
1. Het moet gaan om werk dat vrijwil-

lig wordt verricht voor een maat-
schappelijke organisatie of voor één 
of meer inwoners in de gemeente 

Nuenen. De vrijwilliger hoeft zelf 
geen inwoner van Nuenen te zijn. 

2. Het moet gaan om vrijwilligers-
werk, dat wil zeggen niet beroeps-
matig en zonder dat de vrijwilliger 
daar uit een inkomen geniet (een 
vergoeding voor gemaakte onkos-
ten is toegestaan).

Tafelronde Nuenen helpt 
stichting “Make a memory” 
De stichting Make a Memory doet belangrijk en moeilijk werk. Deze stich-
ting vervaardigt foto’s van ernstig zieke, stervende of overleden kinderen 
tot en met 16 jaar. Dit was voor de Tafelronde Nuenen (een goede doelenor-
ganisatie) de reden om oprichter en voorzitter Ed van Schaik uit te nodigen 
voor een presentatie van hun werk en een cheque van € 2000,= te overhan-
digen. 

   E
VE

N
EM
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TE

NKALENDER

Evenement? Meld het via evenementen@onsnet.nu

8 okt. 11 okt.  
Kermis Gerwen 

     
12 okt. 16.00 uur 

     Kindervoorstelling van Dirk 
Scheele Het Klooster, Park 1 in Nuenen 

      
13 okt. 20.15 uur 

 Marieke Visser Het Klooster, Park 1 in Nuenen 
      

16 okt.
 Dak van Brabant, veldtoertocht 

     
19 okt. 20.15 uur 

     Purper Het Klooster, Park 1 in Nuenen 

23 okt. 11.00 uur 
     Art in listening Het Klooster, Park 1 in Nuenen 

      
28 okt. 30 okt. 20.15 uur 

     De Lindespelers spelen “Verre Vrienden” 
Het Klooster, Park 1 in Nuenen 

      
18 nov. 20 nov. 20.15 uur 

     De Lindespeleers spelen “Gouwe Handjes” 
Het Klooster, Park 1 in Nuenen 

      
17 dec. 18 dec. 

     Kerstmarkt in de Dorpswerkplaats 
Dorpswerkplaats aan het park 

www.dorpswerkplaatsnuenen.nl 

3. Het moet gaan om vrijwilligerswerk 
dat gedurende een langere periode 
wordt verricht (minimaal 5 jaar). 
De jaren van verricht vrijwilligers-
werk op meerdere fronten of voor 
meerdere organisaties kunnen bij 
elkaar worden opgeteld. 

4. De intensiteit, tijdsbesteding en/of 
frequentie van het vrijwilligerswerk 
kan onderdeel uitmaken van de be-
oordeling van een aanvraag.

Voor meer informatie of aanmelden 
kunt u terecht bij het Steunpunt Vrij-
willigerswerk, Berg 22c, tel. 040-
2831675. 

Het Steunpunt is onderdeel van het 
Servicepunt en is dagelijks bereikbaar 
van 8.30-12.30 uur. Of stuur een mail 
naar i.borger@levgroep.nl 

Het begon in 2005 met een idee tij-
dens een bezoek aan mensen die een 
kindje hadden verloren en hier geen 
mooie foto’s van hadden. Ed, zelf vak-
fotograaf, greep dit zo aan dat hij be-
sloot dat hier iets aan gedaan moest 
worden. 

Jaarlijks sterven er in Nederland 1600 
kinderen en voor de ouders van deze 
kinderen staat de stichting “Make a 
Memory” klaar. “Na of nog voor het 
overlijden komt er een getrainde foto-
graaf langs en die zorgt er voor dat je 
later iets tastbaars hebt om aan je 

kindje terug te denken en te kunnen 
herinneren hoe hij/zij eruit zag”. 

Dit concept is uniek in de wereld. De 
oprichters zijn begonnen als een klein 
lokaal initiatief. Al snel kwam er veel 
publiciteit en aanvragen uit het hele 
land zodat de stichting razendsnel 
moest groeien. Nu staan er 130 foto-
grafen uit heel Nederland klaar. De fo-
tografen zijn speciaal getraind in het 
maken van deze moeilijke foto’s en 
zijn 24 uur per dag bereikbaar. 
Met nu bijna 800 ouderparen per jaar 
die een beroep op de stichting doen 
zijn de geldelijke noden hoog. 

Wilt u de stichting ook steunen stort 
dan uw bijdrage op rekening 1032. 
37.747 of bezoek de website: www.ma-
keamemory.nl.

De tafelronde 187 te Nuenen is altijd 
op zoek naar mooie (lokale) initiatie-
ven die hun steun kunnen gebruiken. 
Dit kan financieel maar ook op andere 
manieren. Als u een goed doel voor 
ogen heeft kunt u altijd contact met 
ons opnemen via onze website: www.
rt187.nl.

Tijdens de workshops zal een uitge-
breid menu gemaakt worden van 3 
tapas, hoofdgerecht en een origineel 
Spaans dessert als afsluiting. Tijdens 
de workshop zorgt Francisco uiter-
aard voor lekkere dranken. De prijs 
is € 45,00 alles inclusief. De work-
shops zijn van 19.00 uur tot 22.00 
uur.

Wilt u meedoen, schrijf u dan in via 
info@dekeukenvanfrancisco.nl of 
bel 06-30121624. Op woensdag-
avond 19 oktober of donderdag-
avond 13 en 27 oktober zijn nog 
plaatsen vrij. U vindt Cocina es-
pañola Francisco aan de Berg op 
nummer 32a. 
Voor meer info kunt u ook kijken op 
www.dekeukenvanfrancisco.nl.

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

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 dementerenden alle dagen van 12.00-14.00 en 17.00-19.00 u.
 gewenst.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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

De Akkers vrijw. voor begeleiden beweegactiviteit senioren 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)  op afroep een dagdeel (3 uur)
 met rijbewijs BE.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

De Akkers vrijwilliger voor begeleiding bij het Sjoelen (en bewoners halen en brengen) maandag 19.00-21.30 u.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vrouwencentrum de Vlinder 2 vrijwilligers voor ondersteuning bij activiteiten voor vrouwen, bijv. taallesjes maandag 19.00-20.00 u. en in overleg
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dorpsboerderij Weverkeshof algemeen bestuurslid met uitvoerende taken v.w.b. evenementenorganisatie  in overleg 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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

De peuterspeelzaal; 
spelen, ontdekken en leren
De peuterspeelzalen van Stichting Kinderspeelzalen Nuenen bieden peu-
ters een breed activiteitenaanbod waarbinnen de verschillende ontwikke-
lingsgebieden van een kind spelenderwijs gestimuleerd worden.

De uitdagende omgeving, de verschillen-
de spelmaterialen en de afwisselende 
knutselactiviteiten nodigen peuters uit 
om samen te spelen en nieuwe ervarin-
gen op te doen. Deskundige leidsters be-
geleiden de peuters in hun spel en stimu-
leren de kinderen in hun ontwikkeling 
op een ongedwongen manier. Spelen = 
leren!

Taal is belangrijk voor de ontwikkeling 
van een kind, ook voor het maken van 
een goede start op de basisschool. Hier 
besteden wij dan ook veel aandacht aan 
door middel van het voorlezen van pren-
tenboeken, liedjes zingen en specifieke 
taalactiviteiten zoals bijvoorbeeld “de 
boekenbeer”. Wij werken op alle peuter-
speelzalen met thema’s en themahoeken.

Spelen op de peuterspeelzaal is leuk voor 
peuters en goed voor hun ontwikkeling. 
Peuters krijgen uitdagende activiteiten 
aangeboden die nauw aansluiten bij hun 
belevingswereld en hun ontwikkelings-
niveau. Zo leren ze spelenderwijs een 

aantal essentiële vaardigheden zoals sa-
menspelen met leeftijdsgenootjes, kleine 
opdrachten uitvoeren, praten en delen. 
Bovendien leren kinderen zich staande 
te houden in een groep. Bij peuters die 
een peuterspeelzaal bezocht hebben 
blijkt de overgang naar de basisschool 
over het algemeen soepeler te verlopen.

In Nuenen zijn 3 peuterspeelzalen:
Peuterspeelzaal ‘t Dwersliggertje, 
Vrouwkensakker 17.
Peuterspeelzaal Enode, 
Heikampen 5-7. 
Peuterspeelzaal ’t Kwetternest, 
Jacob Catsstraat 1-3.

Vanaf 2 jaar en 3 maanden kan uw peuter 
terecht op een peuterspeelzaal. De peu-
ters komen 2 keer per week een ochtend 
en/of een middag.

Opgeven kan via onze website: www.
peuterspeelzalennuenen.nl of telefo-
nisch 040-2838414, maandag tot en met 
woensdag van 8.30 - 14.30 uur.



Daihatsu Cuore, 3 deurs, 1.0 Automaat, 20.000 km

1ste eigenaar  .......................................................Juli 2004

WWW.SANIPLE IN .NL

• Advies

• Gratis ontwerp

• Realisatie

sanitair

badmeubels

wand- & 
vloertegels 

natuursteen & 
keramiek vloeren

De Huufkes 19A
Nuenen
040-2913089

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

voor de beste 
badkamer 
ervaring

BTW-Voordeel
bij Saniplein

wij 
betalen 
uw BTW

*

op complete

badkamers en 

tegelvloeren

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

OPENING
Zaterdag 8 oktober 2011!

Openingsaanbieding:
Bij aankoop van € 10,- tot € 50,-

een Glasketting GRATIS
Bij aankoop van € 50,- of meer

een Muntenketting RVS GRATIS
Van 12.00 uur tot 17.30 uur bent u van harte welkom en 
wordt u warm ontvangen met een hapje en drankje!!!

Met leuke mode & woon accessoires.

Hoge Brake 42, 5672 GL Nuenen, Kernkwartier

 06-14389662 • www.hetsieradenkasteeltje.nl

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

volop violen 
in meer dan 50 kleuren
de ideale sfeermakers!

groot assortiment
tuinplanten

Het plantenseizoen is weer begonnen!

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

Hoofdsponsor: P. Heijl Automaterialen B.V.
Subsponsor: APS Personeelservices ...meer dan personeel.

 Wesselman Accountants en Belastingadviseurs

Sponsors: 
A. Jansen B.V.
A. Schellens Schildersbedrijf B.V.
A2B Security
ABN AMRO Mees Pierson 
ATB Eindhoven
Autobedrijf J. vd Wildenberg B.V.
B & B Juroba
Bakkerij Verhallen
BAN Bouw
Bavaria NV
Beheermaatschappij Gulbergen BV
Bouw Center Swinkels
Bouwbedrijf Johnny van Rooij B.V.
Bouwbedrijf van Gerven
C1000 Ton Grimbergen
Café Schafrath
Chr. Van den Heuvel & Zonen
Dierenarst Dhr S. Ouwerkerk
Diner cafe Zinn
ECR Nederland B.V.

Epplejeck
Erbee Keukens
Esro-Vlees B.V.
F. v. Lanschot Bankiers
Freyja - eventhings
Glasbedrijf  Smits 
GS Staalwerken groep B.V.
Het Klooster
Heyde Hoeve B.V.
In Het Zicht ”Living & Art”
Interieurspuiterij M. Jansen
IT-Pro
J. Corsten Fouragehandel
Kasteel Croy
Kerkhoff’s Autoservice Nuenen B.V.
Keurslager Evert Tebak
King Stables
Lankelma
Leenders RVS Industrie B.V.
Linders Hoveniers
Loonbedrijf van Stipdonk

Meulendijks Ruitersportcentrum
Mook Trading B.V.
Pensionstal Boord
Please B.V.
Project ontw. Mij De Roosdonck B.V.
Restaurant Comigo
Restaurant Lindenhof
Rinie van Kessel, Groente, fruit en  
aardappel speciaalzaak
Ruyters voor Ruijters
Seerden Industriële Verpakkingen B.V.
Bloemist - Kwekerij ‘T Schuurke
Transportbedrijf Jan de Greef
Van Hemert Groep
Van Santvoort Architecten B.V.
Van Santvoort Makelaars B.V.
Veegbedrijf Verhagen
Vos Bouwbedrijf
Wijlaars Hoefsmederij
ZBC Computers B.V.
Mr. Zimmerman [Graphics & Concepts]

Begunstigers:

Dhr R van Beeck
Dommelsche watermolen

Hoens Kaas
Italia IJssalon
Pensionstalling Gebr. Teunissen
Pensionstalling van Heijst
Schellens Speelgoed VOF

Tuincentrum Coppelmans Nuenen B.V.
Van der Wijst & zonen onroerendgoed 
verhuur
Van Gastel en Neijnens
Wegenbouwbedrijf Driessen B.V.

Dankzij onze sponsoren,  
u als bezoekers én het 
weer is het wederom een 
groot succes geworden!

www.decoovelsemenners.nl
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Advocatuur
Vakantierechten

Dirk Scheele 
twee maal in Het Klooster
 
Dirk Scheele, mateloos populair bij kinderen, bekend van Nickelodeon en 
Z@ppelin, staat woensdag 12 oktober in Het Klooster Nuenen twee maal op 
het podium. Hij zal de kinderen flink amuseren met dit vrolijke theatercon-
cert vol met alle bekende leuke meezingliedjes.. En deze zingt hij niet alleen!

In deze intieme solotheatervoorstel-
ling zijn de kinderen in de zaal op be-
zoek bij Dirk. Via zijn liedjes verteld 
hij hen wat er allemaal in zijn huis te 
zien is, en zo ontdekt hij dat ieder 
voorwerp een geluid maakt. Hij maakt 
er muziek mee, maar komt al gauw 
handen te kort en vraagt zijn jonge 
gasten hem te helpen. Dit vrolijke the-
aterconcert van Dirk en de kinderen 
ontaardt in een uitbundig feest wan-
neer Dirks gitaar zich ontpopt als een 
heuse tovergitaar die allerlei instru-
menten en geluiden na kan doen.

Dirk Scheele bespeelde de afgelopen 
jaren succesvol de theaters met shows 
als Het Wonderwoud, Hé kijk’s, 

Helft sanering Dommel Eindhoven klaar

Ook in de Dommel bij 
Nederwetten wordt gebaggerd
Zo’n 10 kilometer Dommel en 2 kilometer afwateringskanaal zijn inmiddels 
gebaggerd. Tot nu toe is er ruim 100.000 m3 verontreinigd slib afgevoerd. 
Dat is meer dan 60% van de verwachte totale hoeveelheid. De aannemer 
werkt op dit moment op meer plaatsen tegelijk in Eindhoven. Bij de start 
van het project ‘De Dommel natuurlijk schoon’ is gekozen om de Dommel 
in één richting, van zuid naar noord, aan te pakken. Nu wordt in twee rich-
tingen tegelijk gewerkt, ook van noord naar zuid. Dit gaat veel sneller en 
geeft minder overlast.

Het baggerwerk gebeurt vanaf het wa-
ter. Het baggerslib wordt getranspor-
teerd met bakken en een duwboot 
naar één van de werkterreinen. Op het 
werkterrein wordt het uitgebaggerde 
slib op vrachtwagens geladen die het 
vervolgens afvoeren naar een erkende 
slibverwerker.

Inloopbijeenkomsten op 11 oktober 
Eckartdal
Waterschap De Dommel organiseert 
regelmatig inloopbijeenkomsten over 
het project samen met de gemeente 

Nieuw talent 
Marieke Visser 
in Het Klooster 
Nuenen 
Marieke Visser staat donderdag 13 
oktober in Het Klooster Nuenen op 
het podium met haar cabaretvoor-
stelling. Ze zal hier ons aller 
bekendste thema behandelen ; soci-
aal ongemak. 

Marieke Visser studeerde af aan de 
Koningstheaterakademie van Den 
Bosch en won in 2009 de persoonlijk-
heidsprijs op Cameretten. Uit het ju-
ryrapprort van Cameretten; ‘Ze is 
brutaal in het nemen van rust en heeft 
een mooie fysiek.’ ‘Marieke laat zien 
dat humor mooi, triest en eenzaam 
kan zijn, maar vooral om te lachen is’.
Haar eerste avondvullende theater-
programma ‘Onder de mensen’ gaat 
over sociaal ongemak. Zoals bijvoor-
beeld; Natuurlijk weet je dat je koffie 
aan moet bieden als de meteropnemer 
langs komt. 
Voor meer informatie kijk op www.
hetklooster.org en www.mariekevis-
ser.nl
De voorstelling begint om 20.15 uur. 
Toegangskaarten kosten € 14,50. 
Kaarten kunnen worden besteld via 
onze website www.hetklooster.org. 
Telefonisch reserveren kan ook tij-
dens kantooruren via de reserveerlijn 
040 -284 33 99. 

Opvoedcampagne genotmiddelen

Hoe pak jij dat aan?
Op dit moment is er via de radio en internet aandacht voor de campagne 
“hoe pak jij dat aan?” Deze campagne helpt ouders om een gesprek met hun 
kinderen te voeren over roken, drinken en blowen. Op www.hoepakjijda-
taan.nl vinden ouders filmpjes met tips over hoe en op welke momenten zij 
dit het beste kunnen doen. De informatie op deze website is echter niet 
altijd voldoende. De Centra voor jeugd en gezin (CJG’s) in de regio kunnen 
ouders verder helpen.
De GGD Brabant-Zuidoost, partner 
van het CJG, ondersteunt deze cam-
pagne in de regio. Als de website on-
voldoende antwoord geeft op vragen 
kunnen ouders en opvoeders deze 
voorleggen aan een pedagogisch me-
dewerker van het CJG Nuenen: www.
cjgnuenen.nl 

Het CJG is er voor alle ouders, verzor-
gers, kinderen en jongeren van 0 tot 
23 jaar. Het CJG  helpt bij vragen over 
opvoeden en opgroeien. Ouders en 
opvoeders krijgen direct advies of de 
vraag wordt doorgestuurd naar de 
juiste partij. 

Of het nu gaat over kinderen en schei-
den, zakgeld, pesten, stotteren, alco-
hol, roken, blowen, drugsgebruik of 
spijbelen.

Opening wasstraat  
CarPro Nuenen
De laatste puntjes worden momenteel 
nog op de I gezet, maar op vrijdag 7 
oktober  zal  de nieuwe wasstraat in 
Nuenen voor het eerst open gaan. Ter 
gelegenheid van de opening komt Car-
Pro met een spectaculaire openings-
actie. Van vrijdag 7 tot en met zondag 
16 oktober kunt u GRATIS uw auto la-
ten wassen!  Vanaf maandag 17 okto-
ber kunt u uw auto laten wassen voor 
slechts € 5,-, om zo iedereen op 
een aantrekkelijke manier kennis te la-
ten maken met de nieuwe wasstraat. 
Pas op 1 januari 2012 zullen de  nor-
male tarieven ingaan. Dus kom langs 
op industrieterrein Eeneind en laat u 
verrassen en uw auto weer blinken. 
CarPro Nuenen, Collseweg 22, 5674 
TR Nuenen. 

Jurkje 
€ 99,95

Tas 
€ 59,95

Help kind nee zeggen tegen roken, 
drinken en blowen
Met de overstap van de basisschool 
naar het voortgezet onderwijs, neemt 
het gebruik van verslavende middelen 
sterk toe. Op de basisschool drinkt 5% 
regelmatig, rookt 1% regelmatig en 
komt blowen nog nauwelijks voor. In 
de onderbouw (klas 1 t/m 3) drinkt 
27% al regelmatig alcohol, steekt 10% 
regelmatig een sigaret op en blowt 3%. 
Op hun vijftiende gebruikt respectie-
velijk 60% van de kinderen regelmatig 
alcohol, rookt 31% en blowt 10%. 
Opvoeden is niet altijd even eenvou-
dig. Zeker niet als het om roken, alco-
hol en blowen gaat. Ouders/verzor-
gers hebben meer invloed op het 
gedrag van hun kind dan ze vaak den-
ken. Ook als het om experimenteren 
met roken, drinken of blowen gaat. 

Eindhoven en de aannemer. Op dins-
dag 11 oktober kunnen belangstellen-
den tussen 17.00 en 20.00 uur binnen-
lopen en horen en zien wat het project 
inhoudt. Locatie: Herberg Woonpark 
Eckartdal, Nuenseweg 1 in Eindho-
ven. Dit keer gaat het in het bijzonder 
om het werk bij de Rioolwaterzuive-
ring, Wandelbos Eckart en de Kar-
pendonckse Plas. 
Ook in het gebied tussen de Sterren-
laan en het Wilhelminakanaal, de 
Dommel bij Nederwetten Bokt en Ne-
derwetten Hooidonk wordt gebag-

gerd. De bedoeling is dat eerst het ver-
vuilde slib wordt opgeruimd en dat 
daarna vroeger afgesneden bochten 
worden hersteld. 
Belangstellen uit Nuenen c.a. kunnen 
ook op deze bijeenkomst met hun vra-
gen terecht.

Project De Dommel natuurlijk 
schoon
De Dommel wordt in 2011 en 2012 
flink opgeknapt. Het gaat om de Dom-
mel tussen het afwateringskanaal aan 
de zuidkant van Eindhoven tot het 
Wilhelminakanaal in Son en Breugel. 
Ook het afwateringskanaal en een 
aantal stadswateren van Eindhoven 
behoren tot het plangebied. De met 
cadmium en zink vervuilde bodem 
wordt schoner en de oevers mooier en 
natuurvriendelijker. Na het baggeren 
begint het herinrichten. Oevers wor-
den natuurvriendelijker en er worden 
16 nieuwe meanders, 19 poelen, 1 vis-
passage, nieuwe visstekken en 11 fau-
napassages aangelegd. 
Meer informatie op www.dedommel-
natuurlijkschoon.nl 

Vroem Vroem, Dikkie Dik, limonade 
met prik en Huis-, tuin,- en keuken-
liedjes. 
De voorstelling is voor kinderen van 2 
t/m 8 jaar en duurt 60 minuten. 
Voor meer informatie kijk op www.
hetklooster.org en www.dirkscheele.
nl.

De voorstellingen beginnen om 14.00 
en om 16.00 uur. Toegangskaarten 
kosten € 7,50. Kaarten kunnen worden 
besteld via  website www.hetklooster.
org. Telefonisch reserveren kan ook 
tijdens kantooruren via de reserveer-
lijn 040 -284 33 99. De voorstelling 
van 14.00 uur is inmiddels al uitver-
kocht.

Dirk Scheele.                   (foto Gerhard Witteveen)

Marieke Visser.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl

Weer Ierse sessies 
op de Weverkeshof
Op 11 september was er een echt 
sessiefeest in Nuenen. Vanaf 13.00 
uur tot  ’s-avonds laat klonk er Ierse 
muziek rondom het park. 

Muzikanten, publiek en horeca-on-
dernemers vonden het een grootse 
happening. Of er volgend jaar een 
tweede editie zal komen, gaat de orga-
nisatie zich beraden. Maar voor het 
zover is….is het aanstaande zondag 
weer raak op de Weverkeshof. Op zon-
dag 9 oktober tussen 13.00 en 13.30 
uur wordt er gestart met de tunes, bal-
lads en songs tot 17.00 uur. U bent uit-
genodigd om muziek te komen maken 
of gewoon om te luisteren. 

De zomervakantie zit er weer op. Voor 
het aantal vakantiedagen voor de rest van 
het jaar geldt bijna letterlijk hetzelfde: 
weer op. Dan komt u in ieder geval niet in 
conflict met de nieuwe wet van 1 juli 
2011 dat vanaf 1 januari 2012 werkne-
mers hun vakantiedagen niet meer kun-
nen blijven opsparen.  
Want werknemers moeten dan hun va-
kantiedagen binnen een half jaar na het 
kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd, 
opnemen. Het gaat dan alleen om de va-
kantiedagen waarop de werknemer wet-
telijk recht heeft. In deze column gaat het 
om andere aspecten van vakantie (zoals 
doel, opnemen, uitbetalen). 

Volgens het Hof van Justitie van de Euro-
pese Gemeenschappen is het doel van 
vakantie dat de werknemer echte rust 
kan genieten in het belang van een doel-
treffende bescherming van zijn veiligheid 
en gezondheid. Het doel van het recht op 
jaarlijkse vakantie is de werknemer in 
staat te stellen uit te rusten en over een 
periode van ontspanning en vrije tijd te 
beschikken. Dat recht op jaarlijkse va-
kantie kan daarom dus niet worden ver-
vangen door een financiële vergoeding. 
Anders gezegd: afkoop van alle vakantie-
dagen is niet toegestaan, met uitzonde-
ring bij beëindiging dienstverband. Wel 
kan men een deel van de vakantiedagen 
afkopen. In de wet is vastgelegd hoe 
groot het niet afgekochte deel dan ten-
minste moet zijn.  

Het kan voorkomen dat een werknemer 
voor een bepaalde periode op non-actief 
is gesteld of vrijgesteld van werkzaamhe-
den. De werkgever kan dan in principe 
niet van de werknemer verlangen dat hij 
in die periode vakantiedagen opneemt. 
Dan zou immers de werknemer de hem 
opgelegde non-activiteit deels zelf beta-
len. Daar staat tegenover dat als de werk-
nemer in die periode vakantie opneemt, 
deze vakantie wèl ten laste van zijn va-
kantietegoed komt. Want hoewel hij op 
non-actief of vrijgesteld was, was hij op 
vakantie en daardoor niet beschikbaar 
voor het overeengekomen werk. Dit geldt 
ook als een werknemer buitengewoon 
verlof heeft en het buitengewoon verlof 

gezien kan worden als het op non-actief 
stellen.

Een werknemer die, buiten zijn wil niet in 
staat is geweest om voor het einde van 
zijn dienstverband vakantie op te nemen 
(zoals bijvoorbeeld bij ziekte), ontvangt 
vakantiegeld gebaseerd op het normale 
salaris. Dat betekent voor bijvoorbeeld 
zieke werknemers dat de hoogte van het 
vakantiegeld wordt gebaseerd op het sa-
laris dat hij zou ontvangen als hij niet 
ziek zou zijn. Het vakantiegeld wordt dus 
niet gebaseerd op het loon dat tijdens de 
ziekte wordt ontvangen!

Over vakantie en nog andere aspecten 
daarvan zal in toekomstige columns aan-
dacht worden geschonken. De columns 
zijn bedoeld om u meer inzicht te geven 
in c.q. bewust te maken van de juridische 
positie waarin u zich bevindt. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij 
Advocatenkantoor In ‘t Veld, tel. 040 263 
12 00 of via www.advocatenkantoorint-
veld.nl.



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

Alle aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en geldig van donderdag 6 oktober 2011 tot en met donderdag 13 oktober 2011. OP = OP

Najaarsactie Lancôme make-up
Kom kijken naar het nieuwe Lancôme meubel en profiteer van onze spetterende aktie:

Alle make-up producten die vervangen zijn, nu:

1 + 1 GRATIS* *Goedkoopste product gratis

Diverse vitamine preparaten. o.a. 
Supradyn 
Complex 
Energy 

1 + 1 GRATIS
Kom snel kijken, want OP = OP

Biedt ook uw winterkleding aan.

1500 stuks gebruikte kleding 
in de winkel aanwezig.

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

Website; www.andrevanrooij.nl

Kwaliteit is belangrijk,
want we zien u graag terug!

Volop bloeiende
winterharde
Violen
Grootbloemig - Mini

EEN 
BEZOEK 
MEER 
DAN 
WAARD!

Alles van eigen kwekerij

Stucadoorsbedrijf

JOS COOLEN
Voor al uw stucadoorwerken

Johan Frisostraat 8, Nuenen
Tel. 06-21895672 / 040-2832200

Nijverheidsweg 43  Mierlo  |  T 0492 66 12 11  | info@swinkelsmierlo.nl | www.swinkelsmierlo.nl

Om de opening van onze compleet  
vernieuwde winkel te vieren heb ben
we diverse openingsacties.  
En speciaal op 8 oktober geven  
we korting op het gehele assortiment!

Om u nog beter van dienst te zijn hebben wij er voor gekozen om een compleet ver
nieuwde, grotere winkel te realiseren en ons winkelassortiment flink uit te breiden.  
Het assortiment is uitgebreid met een hele ruime keuze in tuin en parkmachines, 
handgereedschap, tuingereedschap, werkkleding, bedrijfskleding, persoonlijke bescher
ming, onderdelen en beregening. Op zatErdag 8 OktObEr zijn wij Extra lang
gEOpEnd: van 9.00 tOt 17.00 uur!

Zaterdag 8 oktober feestelijke opening prOduct-dEmO’s van oa Hitachi en IsekiOpEnings-aanbiEdingEn geldig van 8 t/m 31-10

spectaculaire
openingsacties!

Profiteer van

Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68

www.raaymakersbv.nl

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

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

Keukens
• apparatuur
• werkbladen
• renovatie

Doe-het-zelf
Winkel

NIEUWE
KOZIJNEN
van kunststof of hout?

Laat u verrassen door 
de vele mogelijkheden. 

Glas in lood, kunststof met 
houtnerfstructuur, stijlvolle 

deuren en deurbeslag. Kunststof kozijnen

Houten kozijnen

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

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

Rond de Linde op internet: 
www.ronddelinde.nl
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Dankzij de Burgemeester 
 naar de Efteling!
Tijdens de officiële opening van de nieuwe attractie Raveleijn in de Efteling 
waren alle burgemeesters van Brabant uitgenodigd. Zo ook de burgemees-
ter van Nuenen. 

De kinderen konden in de Efteling heerlijk spelen dankzij Burgemeester Ligtvoet.

De Efteling heeft elke burgemeester 
een aantal kaartjes geschonken voor 
hun dorp of stad. Onze burgemeester 
Ligtvoet was zo aardig deze te verde-
len over de wijken. De wijkraad Een-
eind kreeg zo 15 kaartjes van de bur-
gemeester om te verdelen. 

De wijkraad heeft besloten, deze te 
geven aan de kinderen van de nieuw-
bouw in de wijk. En na een druk jaar 
van bouwen, klussen en verhuizen 
was dit een welkom cadeau. Boven-

dien een uitgelezen kans elkaar op een 
informele manier beter te leren ken-
nen. 

Dinsdag 27 september zijn ze met alle 
kinderen en de papa's en mama’s naar 
de Efteling geweest. Het was een ge-
weldig mooie dag. De kinderen rende 
van de ene achtbaan naar de andere 
en genoten volop in "de wereld vol 
wonderen". 

Burgemeester bedankt!

Start “Gezellige 
Muziek Zondagen” 
in Het Klooster 
Het Klooster start met een reeks 
“Gezellige Muziek Zondagen” in 
seizoen 2011 - 2012. De aftrap van 
deze zondagen zal op zondag 9 
oktober worden gedaan door de 
Nuenense Big Band Carte Blanche.

De eerste zondag is op zondag 9 okto-
ber van 14.00 – 19.00 uur op het Plein 
van Het Klooster. Samen met Jazz-
band After 8th en Bluesband Ewood 
zal Bigband Carte Blanche deze zon-
dag muzikaal invullen. De bigband 
wisselt het podium af met de Jazzband 
After 8th. Deze ervaren en swingende 
jazzband is een combo met zangeres. 
Als afsluiting zal Bluesband Ewood 
hun repertoire ten gehore brengen. 
Ewood bestaat uit 3 talentvolle muzi-
kanten met passie voor blues en schrij-
ven alle nummers zelf. Ewood is mo-
derne blues met rock en funk 
invloeden.
Deze “Gezellige Muziek Zondagen” 
zijn gratis te bezoeken.Voor meer in-
formatie kunt u kijken op www.het-
klooster.org.

Defilé rond Nuenens Park

Kleurrijke en authentieke stoet
De 24e van Gogh rit bracht Nuenen afgelopen zondag  in sfeervolle en nos-
talgische sfeer. Een stoet van authentieke rijtuigen en prachtig geklede 
berijders passeerden tijdens de defilé rond het Nuenense Park op de zon-
nige zondagochtend. De PK's waren niet weg te denken, evenmin als de vele 
bezoekers die dit evenement trok. 

Uitslag Vincent van Gogh-rit 2011  
   
Equipe Schoonste geheel   
Ranking	 start	nr	 Naam	 Plaats
1 60 W. Verhezen & J. Fernhout Eindhoven
2 61 J. Dekkes & H. Johanns Luijksgestel
3 64 S. Hotterbeekx & C. Bushof Nuenen

Aanspanningen Schoonste geheel    
1 129 J. van Tien Gerwen
2 111 P. Merks Best
3 128 C. vd Wijst Nuenen
   
Publieksprijs Aanspanning   
1 123 A. van Hoof Helmond

Publieksprijs Equipe   
1 85 J. Kortbeek & J. Raaijmakers Eindhoven
   
Equipe Recreatie    
1 208 Meulendijks St Oedenrode
2 81 E. van Griensven & F. Maurik Nuenen
   
Aanspanningen Recreatie    
1 217 J.C.M. Stabel Nederwetten
2 204 W. van Vroenhoven Nuenen
3 215 L. van de Laar Beek en Donk

Equipe Orientatie   
1 61 J. Dekkers & H. Johanns Luijksgestel
2 57 G. Bos & H. Vroegh Veldhoven
3 64 S. Hotterbeekx & C. Bushof Nuenen
   
Aanspanningen Orientatie   
1 129 J. van Tien Nuenen
2 136 Menteam Schrijvers Dommelen
3 103 C. Vorstenbosch Veldhoven
   
Piet Coolen prijs [ aanmoedigingsprijs ]   
24 115 J. de Louw Gerwen
   
Algeheel winnaar   
1 129 J. van Tien Nuenen

Uitslagenlijst authentiek
      
Authentieke rijtuigen “Publieksprijs”
      
Ranking Start nr Naam Plaats 
1 10a Th Knoops Gerwen  

Authentieke rijtuigen    
Categorie1 Rubriek 1    
1 1a H. Fleskens Lieshout  
     
Categorie 1 Rubriek 2    
 5a C.W.T van Rooij Nuenen  
     
Categorie 2 Rubriek 2    
1 6a B. Hurkmans Someren  
     
Categorie 2 Rubriek 3    
1 3a W. van der Es Onnen  
     
Categorie 2 Rubriek 4    
1 10a Th. Knoops Gerwen

Foto’s Paul Dumay

Peter Stultiëns 
benoemd tot 
voorzitter W70
Tijdens de algemene ledenvergadering 
van W70 (26/09/2011) is Peter Stulti-
ens (63) door de leden van de partij - 
voor de periode van drie jaar - be-
noemd tot voorzitter. Stultiëns 
bekleedde dezelfde functie eerder 
(vanaf april 2010) nog op ad-interim-
basis.

Peter Stultiëns voorzitter W70

Gerwen Kermis

Dorpsfeest met rikken en Phoxy 
Gerwen Kermis brengt dit jaar een tiental attracties, waaronder naast de 
traditionele draaimolen, de rups en de botswagens, ook een heartbreker, 
een voetbalspel en een speeltrailer. Van vrijdag 7 tot en met maandag 10 
oktober viert Gerwen feest in het dorp van 14.00 tot 22.00 uur. Alle attrac-
ties staan opgesteld op de Gerwenseweg. 

PSV-mascotte Phoxy komt samen met 
de Gerwense kinderen op vrijdagmid-
dag 16.00 uur het dorpsfeest openen. 
Om 19.30 uur volgt dan de muzikale 
rondgang en opening door Drumfan-
fare Jong Leven, het Heilig Kruisgilde 
en het Gerwens Muziekkorps. Ook 
aan voetbalminnend Gerwen is ge-
dacht. Na de officiële opening kunnen 
voetbalfans de interland Nederland–
Moldavië op groot scherm in café De 
Stam volgen.

Liveoptreden van Mark Elbers uit 
Nuenen
Café De Stam brengt vier dagen mu-
ziek met DJ Angelo en een aantal live-
optredens. Zaterdag komt feestzanger 
John Hospel naar Gerwen. En zondag 
9 oktober rond 18.00 uur staat de be-
kende Nuenense zanger Mark Elbers 
op het podium. Mark staat garant 
voor een swingend optreden onder 
meer als Elvis tribute-artiest. Maan-
dagavond sluit DJ-zanger Will de 

Brouwer samen met DJ Angelo vier 
dagen Gerwen Kermis af.

Kermis-rikken
In een tent bij De Stam begint om 10 
oktober om 11.00 uur het kermis-rik-
ken. Vooraf inschrijven is geboden, 
want vol is vol. 

Vorig jaar werd voor het eerst weer 
een straatkermis gehouden op de Ger-
wenseweg. Veel Gerwenaren bezoch-
ten de kermis en ook uit de regio was 
er belangstelling. Daarom is besloten 
om ook dit jaar weer een dergelijk 
dorpsfeest te houden. De kermis is in 
overleg met Dorpsraad Gerwen door 
twee ondernemers op touw gezet.

Gerwen Kermis is een dorpsfeest voor jong en oud                    (foto Cees van Keulen)  

Vandaag feliciteren wij
ons Pap en ons Mam

Wim en Lies van de Krol
met hun

50-jarig huwelijk

Bart, Carla, Tessa en Anniek
John, Els, Lotte en Sterre

Eric, Ank, Pepijn, Joris

Nieuwe prins van 
“de Narre-Kappen”  
 
Op zaterdag 19 november vindt de 
prinsenwissel plaats bij carnavals-
vereniging  “De Narre-Kappen” in 
Gerwen. 

's Middags wordt er eerst afscheid ge-
nomen van Jeugdprins Neptunus, 
Jeugdprinses Ariel en Hofdame Ocea-
na. Het nieuwe trio wordt daarna be-
kendgemaakt en de jeugdcommissie is 
al druk bezig met alle voorbereidingen.
's Avonds is het laatste optreden van 
Prins Capo en zijn adjudanten Vicino 
en Amico.  Hoewel deze datum nog 
ver weg lijkt, zijn in Gerwen de specu-
laties alweer in volle gang. Al geruime 
tijd vallen de eerste namen en de aan-
komende kermis is voor veel nieuws-
gierigen ook een gelegenheid om hun 
onderzoek voort te zetten. 
Om alle belangstellenden een beetje 
op de goede weg te helpen, hierbij de 
eerste aanwijzingen:
 
- Kort bij het vuur
- Uiteindelijk maken zij het hard



DÈ OUTLET
NIEUW IN STIPHOUT

ZATERDAG 8 OKT. FEESTELIJKE OPENING!

Bij aankoop van een 
paar laarzen of een tas ligt er een 

leuke attentie voor u klaar!
Attentie t.w.v. € 20,- | zolang de voorraad strekt | 1 per klant | niet inwisselbaar tegen contanten

ALLE DAMES LAARZEN 
EN TASSEN € 35,-

Dorpsstraat 55b, Stiphout

Openingstijden: 
dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00 uur

zaterdag 10.00 - 17.00 uur

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

www.crooijmansmannenmode.nl

Dit weekend:

Leuke Give-away

bij elke aankoop

Nieuwe collectie 
is binnen gereden!

MANNENAVOND
dinsdag 18 oktober
19.00 - 21.30 uur
PROSTAATPROBLEMEN

plasproblemen, vergrote prostaat, prostaat 
quick scan, erectieproblemen

HARTPROBLEMEN
kenmerken, hartrevalidatie

INCLUSIEF LIVEMUZIEK, INFORMATIESTANDS EN GASTSPREKERS

LOCATIE: ST. ANNA ZIEKENHUIS GELDROP

met gratis gezondheids-check

met bekkenbodem-workshop

Meer informatie en aanmelden via www.st-anna.nl/hijzij of telefoon 040 - 286 4874

VROUWENAVOND
donderdag 20 oktober

19.00 - 21.30 uur
BORSTPROBLEMEN 

pijnlijk borstklierweefsel, borstkanker, 
cupmaatproblemen/borstcorrectie

BEKKENBODEMPROBLEMEN
incontinentie, verzakking van blaas 

en/of baarmoeder

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

Heistraat 18  -  5691 CA Son  -  Tel. 0499-477702
info@coolenvankuik.nl • www.coolenvankuik.nlTel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

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

OERLEMANS KEUKENS
MET DE VISUELE SHOWROOM

Keuze uit 1001 mogelijkheden 
Snel en vakkundig geleverd

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

Bel voor een vrijblijvende 
en gratis offerte:
Telefoon 040‑2839838
b.g.g. 0651231801

OOK vOOr renOvaTie, apparaTuur en de mOnTage van uw KeuKen.

Rond de Linde op internet: 
www.ronddelinde.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.
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

     Uit d’n hoek…

Herrie in Hulsel

Wat een heerlijk verhaal, daar in Hulsel. Net het begin van een klassieke wes-
ternfilm. Eer en wraak, goed en kwaad, Big Trouble in the Campina. Ruzie tus-
sen burgemeester Swachten en een kastelein over wie een flesje bier moet 
betalen. En de burgemeester die daar dan over schrijft in zijn column.
 Scene 1. Eind 19de eeuw. Boy ‘The mayor’ Swachten komt te paard 
aanrijden. Bolhoedje, klein brilletje, strikje, laarzen en in driedelig pak, met 
zo’n zakhorloge met een ketting eraan. Z’n vrienden, vreemdelingen uit Lim-
burg, zien er ruig uit en gaan zitten zonder iets te zeggen. Ze zijn duidelijk op 
ruzie uit. Dan hebben ze het: ‘We zullen eens een sjoes bestellen, kennen ze 
hier niet.’ Aan de andere kant het echtpaar Elsinga, uitbaters van café het 
Drieske. Bill The Fries. Onverzettelijk. Hardwerkende mensen. Boy zoekt oog-
contact met de vrouw van de kastelein. Dat zorgt voor extra spanning. Na een 
woordenwisseling rijden Boy en z’n vrienden weg in de ondergaande zon. Hij 
kijkt nog een keer om. Onheilspellende blik. Zou het café in de weg staan 
voor een nieuw aan te leggen spoor? Of zit er nog oud zeer in de weg?
 Een op het oog onschuldig incident. Maar erachter zit machtsmis-
bruik, onderdrukking, de cultuurbotsing tussen noord en zuid in de acht za-
ligheden, katholiek tegen protestants en botsende ego’s. Met een beetje film-
fantasie dan.

Edwin Coolen

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten: 
Zaterdag 8 oktober, 18.30 uur: Gezins-
viering met kinderkoor, voorgangers: 
pastor J.  Vossenaar en pastoraal wer-
ker P. ten Hacken.
Zondag 9 oktober, 09.30 uur: Eucha-
ristieviering, volkszang, voorganger: 
pastor J. Vossenaar.
Zondag 9 oktober, 11.00 uur: Eucha-
ristieviering, vocale omlijsting, voor-
ganger: pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Zaterdag 8 oktober 18.30 uur: Marc 
Reijnen; Wim en Michiel Smulders.
Zondag 9 oktober 9.30 uur: Jan en 
Joep Verhallen; Tiny van der Meulen-
Bunthof; Sjef van Santvoort (vanwege 
verjaardag); Pastoor Van Oosterhout; 
Wilhelmina Kortstee-Nijenhuis; An-
tonia Ramaeker-Hansman; Door 
Kortstee-Ramaeker.

Zondag 9 oktober 11.00 uur: Johan 
Slegers; Hans Sprengers; Ton Wessels; 
Toos Lijten-van Kessel; Jan en Miet 
Dijstelbloem-Knoops; Mina Swanen; 
Tijn en Jo Smits-Kuijten; Lotte van 
Rooij; Leo van Hevelingen; Piet Roij-
akkers; Overleden familie de Rooij 
(vanwege reünie);  Engelbert Eijsink.

Mededelingen:
In onze parochie is overleden, Ben van 
der Wielen, Sparrenlaan 46.
Wij wensen familie en vrienden troost 
en sterkte bij het verwerken van dit 
verlies.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 9 oktober 11.00 uur: Eucha-
ristieviering, tevens kinderneven-
dienst met Parochiekoor, voorganger: 
pastor S. Kuijpers

Misintenties:
Fien van der Sande-Verhagen; Netty 
de Groot-Stoop (namens parochie-
koor); Iet Gevers-Donkers (namens 
oude buurt Laar); Harrie en Jo Raaij-
makers-Keijzers.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 9 oktober 9.30 uur: Eucharis-
tieviering met volkszang, voorganger: 
pastor F. Groot. 

Misintenties
Barbara Kuijpers; Maria Arnolda Kuij-
pers; Mieke van Stiphout-Bekkers;   
Jos van Esch namens Processie Ha-
ken-dover; Harrie Kuijpers en Dina 
Kuijpers-Theunissen; Bart Thoonen; 

Henk en Maria Sloots-Hurkx.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl 

Latijnse Heilige Mis
Donderdag 6 oktober: 17.30 uur Lof, 
18.30 uur Heilige Mis.
Vrijdag 7 oktober: Onze Lieve Vrouw 
van de Heilige Rozenkrans, 17.30 uur 
Lof, 18.30 uur Heilige Mis.
Zaterdag 8 oktober: 8.30 uur Heilige 
MisZondag 9 oktober: 17e zondag na 
Pinksteren, 10.30 uur Hoogmis.
Maandag 10 en dinsdag 11 oktober: 
17.30 uur Lof, 18.30 uur Heilige Mis-
Woensdag 12 oktober: 7.15 uur Heili-
ge Mis.

De Regenboog Nuenen
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 9 oktober, 10.00 uur: Open 
Spreekstoeldienst met ds. Christien 
Crouwel en gastpreker Kees van Over-
veld. Kees van Overveld is informati-
cus, gepromoveerd natuurkundige en 
docent ontwerpmethodologie aan de 
TU/e. Hij zal spreken over het thema: 
“Vragen naar de onbekende weg” en 
een verbinding trachten te leggen tus-
sen wetenschap en godsdienst via 
New Age auteur Neale Donald Wal-
sch.
Er is kindernevendienst voor kinderen 

Bericht Themavieringen 

Leven met elkaar - leren van elkaar
Het jaarthema voor de pastorale eenheid Heilig Kruis en de Protestantse 
Kerk Nuenen is “Raken aan het geheim”. In het alledaagse leven zou je dit 
kunnen begrijpen als geraakt willen worden door of open willen staan voor 
Gods opdracht aan ieder van ons om verantwoordelijkheid te nemen voor 
de samenleving. God heeft ons talenten gegeven om elk op een eigen manier 
en geïnspireerd en bemoedigd door het voorbeeld van Jezus, te werken aan 
de samenleving.
De samenleving zal de komende de-
cennia onder druk komen te staan. Te-
gelijkertijd zijn er onafhankelijk van 
elkaar drie ontwikkelingen aan de 
gang die stemmen tot nadenken, zelfs 
tot zorg.
Ten eerste zien we een steeds toene-
mende individualisering waarbij het 
lijkt alsof mensen steeds minder oog 
hebben voor de ander. Mensen ver-
vreemden van elkaar, kennen elkaars 
buren niet meer, trekken hun eigen 
plan zonder veel rekening te houden 
met anderen. Het is ieder voor zich en 
God voor ons allen. Niet alleen in de 
grote steden, maar ook op het platte-
land, ook hier in Nuenen.
Ten tweede zien we dat de overheid 
zich steeds meer terugtrekt en meer 
over wil laten aan de eigen kracht van 
de samenleving. Voor een deel ingege-
ven door financiële overwegingen, 
maar het is  ook de weerslag van de 
tijdsgeest. De Wet maatschappelijke 
ondersteuning die een paar jaar gele-
den is ingevoerd, de verschuiving van 
extramurale zorg uit de AWBZ naar 
de WMO, het steeds meer vertrouwen 
op mantelzorgers en vrijwilligers, zijn 
er tekenen van.
Ten derde zien we (demografische) ver-
anderingen die druk leggen op de kwa-
liteit van de samenleving: vergrijzing, 
toename van psychische problematiek, 
meer eenpersoonshuishoudens, min-
dere economische omstandigheden. 
Die drie ontwikkelingen schuren met 
elkaar. Ze zetten de kwaliteit van de 
samenleving onder druk. Wie gezond 
is, werk heeft, zelfredzaam is, die redt 
zich wel. Wie echter op een of andere 
manier een steuntje in de rug nodig 
heeft, heeft het moeilijk. 
Willen we kwalitatief een goede sa-
menleving behouden dan zullen men-
sen meer verantwoordelijkheid voor 
elkaar moeten nemen. Dan moeten we 
werken aan wat wel de civil society 
wordt genoemd. Dan zullen we tegen 
de tijdsgeest in moeten gaan.  Precies 
daar ligt een rol voor de kerken en 
voor iedereen die geïnspireerd wordt 
door het woord en voorbeeld van Je-
zus. Gelovige mensen kunnen het ver-
schil maken en daarmee op een heel 
concrete manier “Raken aan het ge-
heim”.

In een serie van vier vieringen willen 
we in de drie Nuenense parochies met 
elkaar nadenken over en met elkaar in 
gesprek gaan over wat we voor elkaar 
kunnen betekenen. We hebben elkaar 
namelijk iets te bieden. Afhankelijk 

van de levensfase waarin we zijn, heb-
ben we tijd, energie, levenservaring, 
nieuwsgierigheid, werkkracht, gene-
genheid en noem maar op te bieden en 
daarmee kunnen we de vragen om 
hulp, aandacht, belangstelling, troost, 
begeleiding, tegemoet treden.  Cen-
trale gedachte in deze vieringen is dat 
samen leven alleen goed kan als je ook 
van elkaar wil leren, als je wil open-
staan voor wat de ander vraagt én voor 
wat de ander te bieden heeft. Daarom 
heeft de serie de naam “Leven met el-
kaar, leren van elkaar”.

De vieringen in Nuenen zijn op 9 en 
23 oktober en 6 en 27 november, tel-
kens om 11.00 uur. In Gerwen en Ne-
derwetten zijn dezelfde vieringen 
steeds een week later op de gebruike-
lijke tijd, mits er geen andere afspra-
ken rond een viering zijn. 
We beginnen met het  thema de leef-
tijdscategorie 50-75 jarigen. 

Geboren op 3 Oktober 2011

Dochter en zusje van
Vincent, Kitty, 

Josephine en Hugo 
Engelen - Stoop

van de basisschool. Collecte: project 
Asha Bhavan
Na de dienst is er koffie en thee en ge-
legenheid tot discussie met Kees van 
Overveld.
Donderdag van 10.00-12.00 uur: Open 
Huis. U bent van harte welkom.

Ingezonden brieven
In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst 

kunnen worden met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.

Gulbergen 24:  
Marathon voor vrijwilligers
De vele activiteiten in Nuenen maken van een mooi “dorp in ruste” een bruisende 
gemeenschap. We koesteren ons rijke verenigingsleven. Dat prijkt op menig ver-
koopfolder, blijkt uit de gemeentegids, websites etc. Verenigingsbesturen en ge-
meentebestuur geven regelmatig blijk van hun waardering voor meerjarige inzet 
van vrije tijd via de jaarlijkse vrijwilligersprijs en de gemeentelijke erepenningen. 
(En dat voelt prima hoor!). Maar veel Nuenense vrijwilligers maken zich op een 
andere, intensieve manier verdienstelijk, meer “op projectbasis”. Wat te denken 
van de honderden die net de Gulbergen 24 voor elkaar gebokst hebben. Zij weten 
zelfs net buiten de gemeentegrenzen een Nuenens evenement neer te zetten. Eén 
met landelijke allure. Voor een kern van organisatoren -Stichting Mountainbike 
Promotie Nuenen- met een groep van ondernemende fanatiekelingen daar om-
heen (vooral via TCN) is kennelijk geen berg te hoog en zelfs geen brug te ver! Zij 
presenteerden afgelopen weekend extreme duursport met o.a. Jos Engelen als een 
bescheiden “Wesley Sneijder van de mountainbike”. Ook boden zij een perfect 
platform voor recreatief/ sportief vermaak en zelfs voor fondswerving voor onze 
zieke collega. Voor toeschouwers was het een feestje. En dat alles werd mogelijk ge-
maakt door vrijwilligers die enkele uren tot veel meer dan 24 uur in touw zijn ge-
bleven. En wij atb-ers? Wij reden wat rondjes op een ruig landgoed en werden dag 
en nacht als helden onthaald bij elke post. De werkelijke marathonmensen ston-
den dus langs de kant. Enorm bedankt allemaal, voor dit onvergetelijk evene-
ment.  Jullie initiatief en inzet maakten zelfs van Gulbergen, een “afvalberg in rus-
te”, even een bruisend stukje Nuenen. 

Rick Godtschalk, Refeling 9,  Nuenen.

Foto-expositie van 
KBO Nuenen in de 
Akkers
In de gangen van Zorgcentrum de 
Akkers heeft de fotoclub van KBO 
Nuenen een expositie ingericht met 
als thema ‘Dieren’. De link met 
Werelddierendag is hiermee gelegd. 
Eerdere exposities hadden als the-
ma: Herkenbaar Nuenen en Winter. 
De expositie duurt tot 21 november.

De fotoclub is er opnieuw in geslaagd 
om een divers aantal foto’s in de ten-
toonstelling op te nemen. Foto’s van 
dieren uit het Nuenense, maar ook va-
kantiefoto’s uit verre landen. Foto’s 
van grote oerwoudbewoners en foto’s 
van kleine dieren. Harry Frijns, bege-
leider van de fotoclub is zeer tevreden 
met de stijgende kwaliteit in het ver-
toonde werk. Sinds de oprichting van 
de fotoclub pas enkele jaren geleden is 
er erg veel aandacht besteed aan foto-
grafische aspecten zoals compositie, 
belichting, scherptediepte en waarne-
mingskunst. 
Ook hebben verschillende leden van 
de club hun compact camera vervan-
gen door een spiegelreflex. Daarnaast 
vinden steeds meer senioren de weg 
naar de fotoclub van de KBO Nuenen.

Geef Panta Rhei 
kleur
 
De bezoeker van de vlooienmarkt 
had het misschien al gezien, de 
nieuwe blokhut van Scouting Panta 
Rhei is mooi maar nogal kleurloos. 
Dit komt op de eerste plaats door 
het feit dat de muren moesten dro-
gen, maar ook financiën spelen 
hierbij een rol.

Het creatieve team is druk bezig met 
het ontwerpen van muurschilderin-
gen en er kan binnenkort begonnen 
worden aan het kleur geven van de 
binnenmuren. Flexa heeft momen-
teel een actie lopen waarbij zij ver-
enigingen gratis verf schenken. Voor 
ieder blik dat in de actieperiode tot 
en met 23 oktober gekocht wordt, 
kan een vereniging ook een blik krij-
gen. Panta Rhei vraagt dan ook graag 
aan alle lezers om aan deze scouting-
groep te denken als u verf koopt. Met 
de schenking van uw blik verf zijn zij 
heel erg geholpen. Kijk voor meer in-
formatie over deze actie op www.
kleureenclubhuis.letscolor.nl 
Voor meer informatie over de Scou-
tinggroep kunt u kijken op www.
scoutingpantarhei.nl.

Gerwen kermis bij 
Heilig Kruisgilde
 
Ook dit jaar is er weer alles aan 
gedaan om van de Gerwense kermis 
een echt ouderwets dorpsfeest te 
maken. Vooral het Heilig Kruisgilde 
heeft er weer veel aangedaan om 
gezellig kermis te kunnen vieren.
 
Traditiegetrouw begint bij het gilde de 
kermis op donderdag 6 oktober met 
het bier bezien. Op vrijdag 7 oktober 
vanaf 20.00 uur begint het grote spek-
takel met het Gerwens Muziek Korps, 
de Drumfanfare Jongleven en het Hei-
lig Kruisgilde. Zij zullen dan samen 
uitrukken om de kermis officieel aan 
te zeggen aan de Gerwense Dorpsraad 
met een traditioneel Gerwens borrel-
tje. 

Op zondag 9 oktober is er op de 
Schutsherd prijsschieten voor leden 
en aanverwanten van het gilde en op 
maandag 10 oktober kan er naar har-
tenlust gekaart worden. Vanaf 14.00 
uur begint het traditionele worst-
schieten.  De opbrengst van het worst-
schieten gaat naar zuster Bonnie in 
Kalimantan.

Op deze kermismaandag waar jonge 
en oude Gerwenaren samenkomen 
om kermis te vieren, is gezorgd voor 
de nodige entertainment zoals o.a. 
muziek van Ronnie van Berlo.

Gezinsviering 
H. Clemenskerk 
Nuenen ”Aan tafel”
Een tafel staat centraal in elk huis, ook 
in een heel groot huis.. de kerk. 
In deze gezinsviering is er een bijzon-
der welkom aan de communicanten 
voor dit nieuwe jaar. Tijdens de dienst 
stellen aanstaande communicanten 
zich aan jullie voor, waarna ze elke ge-
zinsviering opnieuw een taak hebben 
in deze vieringen. Wil jij weten hoe 
het gaat, kom ook! De viering is zater-
dag 8 oktober 2011 om 18.30.  Het kin-
derkoor verzorgt  de muzikale omlijs-
ting. Je bent van harte welkom in de 
H.Clemenskerk aan het Park.
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Uurtarieven zelfstandigen 
stabiliseren
De uurtarieven van zelfstandigen lijken te stabiliseren, de daling van afge-
lopen jaar is omgezet in een lichte stijging. Het gemiddelde uurtarief van 
zelfstandigen is licht gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dit blijkt uit het 
jaarlijkse onderzoek naar uurtarieven van de Prijzen & Tarievengids. 

Het gemiddelde uurtarief dat vrouwelij-
ke zelfstandigen vragen bedraagt 58 eu-
ro, het gemiddelde tarief van mannen 
bedraagt 56,50 euro. Jarenlang was het 
uurtarief van mannen hoger, maar door 
verschuivingen op de markt halen de 
vrouwen de mannen in.  
Het verschil in tarief heeft voornamelijk 
te maken met het soort werk, veel hoog-
opgeleide vrouwen kiezen voor het 
(parttime) ondernemerschap waardoor 
hun tarieven hoger zijn. Veel beroepen 
waarin mannen vertegenwoordigd zijn 
(bouw, techniek) zijn door de crisis ge-
troffen, in die sectoren zijn de tarieven 
soms gedaald. De hoge en lage bedragen 
zijn afkomstig uit de tarieven-enquête 
van de Prijzen & Tarievengids waar af-
gelopen tien jaar ruim 6000 mensen aan 
mee hebben gewerkt. In de gids worden 
drie soorten tarieven vermeld, laag, 
midden en hoog. Inmiddels bevat de 
gids tarieven van 150 verschillende be-
roepsgroepen. Zelfstandigen en free-
lancers kunnen daarmee zelf bepalen of 
ze door ervaring, opleiding of leeftijd 
hoger of lager moet zitten met het ta-
rief.  

Niet alle tarieven gestegen
Over het algemeen zijn de tarieven ten 
opzichte van vorig jaar licht gestegen. 

Alleen de tarieven in de bouw en tech-
niek daalden. Uit de enquête blijkt ook 
dat het uurtarief van deeltijdonderne-
mers gestegen zijn en bijna gelijk zijn 
met die van hun fulltime collega’s. Part-
time ondernemers hebben vaak lagere 
kosten en kunnen daardoor lagere uur-
tarieven vragen. 

Motieven
Vrijheid is voor de meeste starters nog 
steeds het belangrijkste motief. Man-
nen beginnen daarnaast vaker als zelf-
standige vanwege ‘de kansen om meer 
geld te verdienen dan in loondienst’ ter-
wijl vrouwen ‘het indelen van hun tijd’ 
als belangrijk voordeel van het zelfstan-
dige bestaan zien. Er starten ook steeds 
meer jongeren, het beleid om onderne-
merschap te stimuleren werpt kennelijk 
zijn vruchten af. Opvallend is het gege-
ven dat het percentage startende vrou-
wen duidelijk afneemt na 45 jaar terwijl 
het percentage startende mannen dan 
nog steeds hoog is. 

Aantal parttime ondernemers is eco-
nomische graadmeter
Uit de enquête blijkt ook dat onderne-
mers vinden dat ze net zoveel werkze-
kerheid hebben als mensen in loon-
dienst. Wel kiezen steeds meer mensen 
ervoor om als Parttime ondernemer te 
starten waardoor ze meer inkomensze-
kerheid hebben. Parttime ondernemers 
kunnen gebruik maken van de fiscale 
voordelen voor ondernemers terwijl ze 
niet geheel afhankelijk zijn van hun be-
drijf. De belangstelling voor het Hand-
boek Parttime ondernemen van dezelf-
de uitgever blijkt al jaren een goede 
graadmeter voor de economie. Bij een 
kwakkelende economie spelen de star-
ters op zeker en beginnen ze als Part-
time ondernemer.  Als de economie 
groeit is de belangstelling voor de ZZP 
Gids groot.

Meer informatie: Prijzen & Tarieven-
gids, auteur: Bosman Peter C., Uitgever: 
Publimix, www.publimix.nl, ISBN/
EAN: 978-90-74312-38-7.

Wie Helpt ons uit de Brand
De Brandwonden Stichting is op zoek naar nieuwe collectanten, die in okto-
ber een avondje willen besteden aan het goede doel.  Dit jaar is de collecte-
week van 9 tot en met 15 oktober. 

‘Collecteren doe je ook voor jezelf ’, zegt 
Carolien Meijburg, van de Brandwon-
den Stichting in Beverwijk, ‘Het geeft 
een heel goed gevoel om iets te doen 
voor een ander door je in te zetten voor 
dit goede doel.  De Brandwonden 
Stichting zet zich in voor mensen met 
brandwonden. Dit kan alleen met de 
hulp van veel collectanten. 
Mensen die zich het lot van brandwon-
denslachtoffers aantrekken, kunnen 
helpen door zich direct aan te melden 
als collectant. Collecteren kost niets, is 
bovendien leuk en op een heel prakti-
sche manier help je mensen die het 
hard nodig hebben. Het enige wat het 
kost is een beetje tijd bv. een of twee 
avonden per jaar. 
Met een kleine inspanning, help je de 
brandwondenslachtoffers in Neder-
land enorm. De collecte is namelijk de 
grootste inkomstenbron van de Brand-
wonden Stichting. Je kunt dus stellen 
dat hoe meer collectanten zich inzet-
ten, hoe meer projecten en hulp we 
kunnen uitvoeren. Daarom is het zo 
belangrijk dat mensen zich aanmelden 
als collectant.
Doelstelling van de Brandwonden 
Stichting. Ruim 35 jaar voert de Stich-
ting, zoals zij dat noemt: ‘Haar strijd 
tegen de littekens’. Dit doet zij op drie 
fronten nl:
• Preventie van brandwonden (veelal 

via voorlichtingscampagnes).                                                                                               

• Verbetering van de behandeling (via 
onderzoek en opleiding).

• Nazorg door mensen met brandwon-
den te helpen de draad van het leven 
weer op te pakken.

Ernstige brandwonden kunnen je hele 
leven op zijn kop zetten. Het medische 
traject, met tientallen operaties, duurt 
soms jaren. Daarna zijn het vooral de 
ontsierende littekens die het leven van 
brandwondenslachtoffers moeilijk ma-
ken. Mensen met brandwonden wor-
den vaak nagestaard, gemeden en soms 
niet voor vol aangezien. De Brandwon-
den Stichting helpt brandwonden-
slachtoffers om hier mee om te gaan.
Ook in Nuenen c.a. willen we dit jaar 
weer een mooi resultaat bereiken met 
deze collecte welke vorig jaar ruim 
6.600 Euro heeft opgebracht. Vele vrij-
willigers hebben hieraan mee gewerkt, 
waarvoor nogmaals hartelijk dank. In 
geheel Nuenen, Gerwen en Nederwet-
ten zijn nog vele nieuwe collectanten 
nodig, omdat in een aantal straten niet 
gecollecteerd wordt vanwege dit ern-
stige tekort.
Het werk van de Brandwondenstich-
ting is van onschatbare waarde. Als u 
een paar uurtjes per jaar van uw vrije 
tijd hieraan wilt besteden, kunt u con-
tact opnemen met  Wim Baselmans, 
tel. 040-2840780 of e-mail w.basel-
mans@onsnet.nu.

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

Acupunctuur bij 
baby’s, (jonge) kinderen en pubers
Acupunctuur kan ook werken bij baby’s, (jonge) kinderen en pubers.  Een eerste ver-
eiste is wel dat een behandeling pijnloos is. Nu ervaren de meeste kinderen (en vol-
wassenen!) het zetten van een acupunctuurnaaldje slechts als een muggensteekje. Je 
voelt er nauwelijks iets van. Veel mensen denken aan injectienaalden, als het over 
acupunctuurnaalden gaat. Gelukkig kan ik hen dan geruststellen. Acupunctuur-
naalden zijn veel kleiner, minuscuul klein, zelfs. Dat is wel de belangrijkste reden dat 
je ze niet of nauwelijks voelt. Daarbij helpt ook dat het aantal naaldjes heel beperkt 
is. Meestal gebruik ik slechts vijf tot tien acupunctuurnaaldjes.
Daarnaast moeten kinderen ook niet schrikken bij het zien van de naaldjes. Eigen-
lijk gaat dat altijd goed. Enerzijds omdat ouders bij een behandeling aanwezig zijn. 
Dat stelt het kind op zijn of haar gemak. Jongere kinderen zitten altijd bij vader of 
moeder op schoot. 
Anderzijds schrikken kinderen bijna nooit, omdat ik op een rustige en tegelijkertijd 
speelse manier uitleg, wat ik ga doen. Telkens weer valt mij op, dat ook heel jonge 
kinderen uitstekend snappen, wat je hen vertelt. Als je maar ruim de tijd hebt en hen 
serieus neemt. 
Als er bij het kind toch angst voor naaldjes blijft bestaan, kan ik altijd uitwijken naar 
andere vormen van acupunctuur. Zoals acupressuur of laseracupunctuur. Bij beide 
komen er geen naaldjes aan te pas. Overigens, sommige volwassenen zijn eveneens 
bang voor naaldjes. Ook bij hen pas ik dan de vorm van acupunctuur aan. Na de eer-
ste behandeling vinden kinderen het meestal heel gezellig om weer terug te ko-
men……  Dat vind ik altijd een groot compliment!
Ouders geef ik vaak bepaalde eenvoudige handelingen mee voor thuis. Die zorgen 
voor voortzetting van de therapie tussen of na de behandelingen. 
  
Een behandeltraject van een kind duurt meestal korter dan dat van een volwassene. 
Het aantal benodigde behandelingen is kleiner en vaak duren de behandelingen kor-
ter. Kinderen reageren namelijk sneller op acupunctuur dan volwassenen. 
Gezondheids- of ontwikkelingsklachten van baby’s, (jonge) kinderen en pubers, die 
we met acupunctuur vaak goed kunnen behandelen, liggen rond deze problemen: 
1. Zwakke constitutie, slechte weerstand, weinig vitaliteit.
2. Luchtwegen: vaak verkouden, constante loop- of juist verstopte neus, chronische 

oorontsteking, astma, bronchitis, allergieën.
3. Huid: eczeem, acne. 
4. Spijsvertering: buikpijn, constipatie, diarree, overgeven, eetlustverlies, overge-

wicht. 
5. Slaapproblemen: huilen, slecht doorslapen, nachtelijke onrust, bedplassen op la-

tere leeftijd, angsten.
6. Gedragsproblemen: snelle irritatie, agitatie, boosheid, veel huilen, hyperactiviteit.
7. Leerproblemen: motivatie-, concentratie-, lees- en rekenproblemen, (dreigende) 

diagnoses van ADHD, ADD en stoornissen in het autisme-spectrum.

De Dommel natuurlijk schoon!
Van de A2 ten zuiden van Eindhoven tot het Wilhelminakanaal in Son en 
Breugel wordt 17 kilometer van de Dommel flink onder handen genomen. 
Waterschap De Dommel is bezig, samen met de gemeenten Eindhoven, 
Nuenen en Son en Breugel, de ernstig vervuilde beekbodem schoner te 
maken en te herstellen. 

De eeuwenoude beek wordt weer net 
als vroeger met veel kronkels, minder 
steile oevers en meer variatie in be-
planting. Bovendien wordt de Dom-
mel een fijnere leefomgeving voor die-
ren zoals kikkers, salamanders, 
vlinders, libellen, vogels en bunzin-
gen. Op dinsdag 11 oktober 2011 or-
ganiseert Waterschap De Dommel 
een inloopbijeenkomst over de werk-
zaamheden in en aan de Dommel. Het 
gaat in het bijzonder om de werk-
zaamheden aan de Noordoost kant 
van Eindhoven. De Dommel stroomt 

hier door Wandelbos Eckart en bij de 
Karpendonkse plas en de Rioolwater-
zuivering.
Tussen 17.00 en 20.00 uur kunt u bin-
nenlopen in Herberg Woonpark Ec-
kartdal, Nuenenseweg 1, Eindhoven. 
Medewerkers van het waterschap en 
de aannemer zijn dan aanwezig om 
vragen te beantwoorden en toelich-
ting te geven.
Uitgebreide en actuele informatie over 
het werk, de planning en het project 
vindt u op de projectsite www.dedom-
melnatuurlijkschoon.nl.

DIENSTEN EN
INFORMATIE

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

 

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

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

andere dienstverlening. 
• Thuiszorgwinkel Zuidzorg, Kastelenplein 170-

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

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

06-04-2011

Fietsen voor Muziek en de 
invloed van buienradar
Zondag 18 september jongstleden organiseerde het Gerwens Muziekkorps 
voor de 30e maal Fietsen voor Muziek. 

De weersvoorspellingen en buienra-
dar gaven de hele voorafgaande week 
aan dat het weer niet zo geschikt zou 
zijn voor een fietstocht, 80% kans op 
regen is natuurlijk niet erg uitnodi-
gend om te gaan fietsen.  Het is echter 
de gehele dag droog geweest, met een 
lekker zonnetje, kortom eigenlijk fan-
tastisch fietsweer. En ondanks de ne-
gatieve berichten hebben er toch een 
kleine 500 fietsers meegedaan aan de-
ze gezellige fietstocht. 
Bij terugkeer in Garage Janssen in 
Gerwen werden de deelnemers ont-
haald met muziek van het KBO Senio-

renorkest uit Nuenen. Onder het ge-
not van een drankje kon men even 
bijkomen voor men weer naar huis 
ging. Traditiegetrouw werd er dit jaar 
natuurlijk ook een fiets verloot onder 
de deelnemers. Dit jaar ging de fiets 
naar een trouwe deelnemer van de 
fietstocht, mevrouw Foliant uit Eind-
hoven.
Bij de sponsortjes werd het meeste 
geld opgehaald door Meike Schaap uit 
Gerwen. Zij mocht als eerste een prijs-
je uitzoeken en zij koos voor de fiets. 
Meike en mevrouw Foliant veel ple-
zier met jullie fiets.

Nederwetten

Amsterdam heeft ook een Hash Mari-
huana Hemp Museum. En dat heeft 3 
sterren, evenveel als Madame Tuss-
auds! Dat lees ik op googlemaps. Daar 
kun je ook iedere Amsterdamse cof-
feeshop vinden en dat zijn er nogal wat 
( in september 2010 waren dat er 233 
met een piek in1995, toen waren het er 
450). Ook de coffeeshops in Keulen 
kun je zo vinden, maar uit nadere be-
studering blijkt dat ze daar koffie ver-
kopen en cakejes. 

Mijn jongste dochter studeert bedrijfs-

kunde in Amsterdam en verdiept zich 
in het succes van Starbucks. In Eind-
hoven wordt de markt van een ander 
coffeeshopgilde in kaart gebracht. Ook 
daar wil men van een branche een suc-
ces maken. Met dank aan het ED weet 
ik daar nu alles van.……….Eindhoven 
heeft de meeste coffeeshops in onze 
regio: 15 en Helmond 1. 

Als de coffeeshop alleen maar voor ei-
gen volk is, en onze regio 35.000 hasj-
rokers telt en een coffeeshop 1500 
wietpasjes mag verstrekken/klanten 

Door Elwien Bibbe

Kortgeleden liep ik vanaf het Damrak de Zoutsteeg in op zoek naar een fri-
tuur. En bij het passeren van Kandinsky ademde ik zoveel hasjlucht in, dat 
ik lacherig opmerkte dat je in Amsterdam al voor de deur van een coffee-
shop je verstand kwijt kunt raken. De frituur met Vlaamse frieten was nog 
een stukje verderop.

mag hebben, dan komen we in onze re-
gio 8 coffeeshops te kort. Om de klan-
dizie enigszins te spreiden zou er ook 
in een achttal omringende dorpen een 
coffeeshop moeten openen.
En daarmee heeft onze regio er in po-
tentie meteen weer een mooie toeristi-
sche route bij, De Coffeeroute Eindho-
ven, een route met paaltjes met een 
bruine dop langs al onze coffeeshops, 
welliswaar ‘nur für Holländer’ en zon-
der Zero Zero, Afghaan, Maroc of 
Kristal. Want buitenlandse hasj mag 
dan ook niet meer. Maar wel met een 
puike kwaliteit nederwiet.

En waar vinden we straks de allerbeste 
kwaliteit, dat is natuurlijk bij ons, in 
Nuenen c.a. in ons eigen Nederwieten.
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De Dag van de Mantelzorg 2011 

Dag van de Mantelzorg 
Nuenen en Geldrop/Mierlo
Veel mensen zorgen voor iemand in hun naaste omgeving. Mensen die deze 
zorg geven worden "mantelzorgers" genoemd. Ze hebben hiervoor geen 
speciale opleiding gehad en werken niet vanuit een organisatie. Ze zorgen 
uit liefde, betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel.
Om mantelzorgers een hart onder de 
riem te steken wordt hen ‘De Dag van 
de Mantelzorg’ aangeboden. Om deel 
te nemen aan de dag kunt u zich in-
schrijven voor een middag of avond 
tot uiterlijk 23 oktober 2011. Vrijdag-
middag 11 november van 13.00 tot 
16.30 uur in dienstencentrum de 
Goudvink, Goudvinkhof 12 a in Nue-
nen, of donderdagavond 10 november 
van 19.30 tot 22.30 uur in diensten-
centrum St. Jozefplein 4 in Geldrop. 

Het programma is voornamelijk ge-
richt op ontmoeten (lotgenotencon-
tact), ontspannen, activiteiten en in-
formatie. Er worden verschillende 
groepsactiviteiten aangeboden in de 

vorm van workshops. Mantelzorgers 
kunnen zich hiervoor inschrijven, 
deelname hieraan is niet verplicht. De 
dag van de Mantelzorg is gratis.

Indien u vervangende mantelzorg no-
dig heeft wordt er hulp in het bemid-
delen van vervangende mantelzorg 
aangeboden. Hierover kunt u contact 
opnemen via onderstaande tel num-
mers. Mantelzorgsteunpunt LEV-
groep , Berg 22c, 5671CC Nuenen, 
tussen 8.30  en 16.00 en op vrijdag van 
8.30 tot 12.30 uur. Telefoon 040-
2831675 Aline Perdaen  of bij mantel-
zorgsteunpunt LEVgroep in Geldrop 
Stationsstraat 33, telefoon 040-
2867525 Tini Vinken.

HSCN heren 1 
sluit seizoen af met winst
Voor het eerste herenteam van Honk en Softbalclub Nuenen zit de compe-
titie 2011 er weer op. Zondag 2 oktober werd de laatste wedstrijd van de 
competitie op eigen veld gespeeld tegen de Twins uit Oosterhout, een wed-
strijd die vanwege hevige regen al een paar keer was afgelast, maar die op 
deze zonovergoten oktoberdag onmogelijk meer in het water kon vallen. 

Nieuwe leden altijd welkom
SchaakVereniging Nuenen is in de eerste plaats een gezelligheidsvereniging 
voor schakers, mannen en vrouwen. Daarnaast biedt ze de leden ook de 
gelegenheid het spel te verbeteren en zich verder te ontwikkelen. De vereni-
ging kijkt uit naar nieuwe leden en leeftijd speelt geen rol. Schaken houdt 
uw geest gezond.

Voor iedereen binnen de club zijn er 
voldoende tegenstanders van verge-
lijkbaar niveau te vinden. Onder de 
huidige leden zitten nu al 6 schaak-
sters, maar dat mogen er best wat meer 
worden. 

Voor kinderen vanaf 6 jaar is er een in-
terne jeugdopleiding. Onder leiding 
van een gediplomeerde schaaktrainer 
brengen de jeugdtrainers de kinderen 
naar een hoger niveau zonder dat het 

plezier voor het ‘spelletje’ verloren 
gaat. In de jeugdopleiding is nog vol-
doende plaats.
Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend 
kennis maken op maandagavond in De 
Goudvink, Goudvinkhof 12A in Nue-
nen. Er is altijd wel iemand met wie er 
gespeeld kan worden. De jeugd speelt 
vanaf 18.30 tot 20.00 uur en de volwas-
senen spelen vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
Bel voor meer informatie 040-2840499 
of kijk op www.svnuenen.nl.

Op de werpersheuvel voor Nuenen 
mocht Jules Cuypers starten. Daar-
naast maakte coach Geerman van de-
ze laatste wedstrijd gebruik om een 
tweetal talentvolle jeugdspelers uit te 
testen. Gino van Erven mocht het pro-
beren in het rechtsveld, en Adrian Al-
denkamp op het eerste honk.
Het eerste deel van de wedstrijd kwam 
verdedigend goed uit de verf: beide 
teams wisten de score knap op nul te 
houden. Daarna zou HSCN echter een 
opleving krijgen met enkele goede 
slagbeurten van Van der Zouw, waar-
door een stand van 2-0 op het bord 
kwam. De bezoekers uit Oosterhout 
kwamen door een reeks rake klappen 
nog terug tot 2-2. 
In de laatste 3 inningen liep Nuenen 
uit naar 5-3, waarna werper Jules Cuy-

pers de wedstrijd vakkundig op slot 
gooide. Ondanks de uitstekende reeks 
van HSCN, na de zomerstop werd 
geen enkele wedstrijd meer verloren, 
bleef het team toch steken op een vijf-
de plek in de 2e klasse. “Het lag echter 
zeer dicht bij elkaar allemaal”, volgens 
dhr. Van Berlo: “De nummers 3, 4 en 5 
hebben allen evenveel wedstrijden ge-
wonnen, en dan geeft het puntensaldo 
de doorslag voor de eindstand.”

Komend weekend haalt HSCN nog 
eenmaal de handschoen uit de kast 
voor het Missing Ear European Tour-
nament ( M.E.E.T ) op Sportpark de 
Lissevoort. Een internationaal drie-
daags toernooi met teams uit o.a. Ita-
lië en Ierland. Kijk voor meer informa-
tie op www.hscn.nl 

Praag, 
een historische stad
Op vrijdagmiddag 14 oktober houdt 
de Heer Anton ten Have 14.00 tot 
17.00 uur een lezing met beeld en 
muziek over Praag.

Praag is een schitterende stad, een van 
de mooiste steden van Europa. Praag 
wordt ook wel de Gouden Stad ge-
noemd. Het is een waar openluchtmu-
seum van architectonische, artistieke 
en culturele kunstschatten met een 
geheel eigen bekoring. De lezing richt 
zich op de bezienswaardigheden langs 
de Koninklijke route, die dwars door 
de stad loopt vanaf het Representatie-
huis in het oosten over de Moldau 
naar de Koninklijke Paleisburcht in 
het westen. De beelden worden om-
lijst met muziek van componisten zo-
als o.a. Dvorak, Mozart en Von Weber.

De bijeenkomst vindt plaats in de Sca-
rabee van 14.00 tot 17.00 uur. De zaal 
is open om 13.45 uur. Toegang voor 
PVGE-leden is gratis. Niet-leden be-
talen €  2,-. De lift in de Hongerman is 
beschikbaar. De bar is geopend.  Aan-
melden tot uiterlijk woensdag 12 ok-
tober bij Els Stultiens, tel. 040-
2833502 (na 11.00 uur). 

Stadsverlichting - huiskamer 
meditaties
Stadsverlichting is een initiatief van de muzikanten, schrijvers en medita-
tieleraren Kris en Tijn Touber. Het doel van het initiatief is om een cultuur 
van verlichting te stimuleren. Om dit mogelijk te maken worden huiska-
mers opengesteld voor regelmatige meditatie sessies.

Raad lost eindelijk oud probleem op

Schaken

Honk- en Softbal

Door Gerrit van Ginkel

Met het vaststellen van de grondexploitatie Eeneind West nam de raad afge-
lopen donderdag 29 september een belangrijke beslissing om een oud dos-
sier eindelijk af te ronden. Nadat ruim 10 jaar geleden andere partners 
afhaakten (Geldrop/Mierlo en Einhoven, red,) was de grond die eerder 
bestemd was als regionaal industriegebied, voor Nuenen alleen een hele 
last. Voor de betreffende tuinders van Gennip en van den Heuvel was het 
evenzo een onzekere periode omdat de eindbestemming van hun percelen 
hen in hun handelen ernstig beperkte.

Veruit de meeste tijd van de raadsver-
gadering werd besteed om te komen 
tot besluitvorming over dit onder-
werp. Ernst van der Ley van de PvdA 
eiste hierin een hoofdrol voor zich op 
door de laten horen hoe goed hij thuis 
was in de ingewikkelde materie, die 
door zijn werk voor hem bijna dage-
lijkse kost is.
Vooral het onderdeel risico analyse 
melkte hij helemaal uit tot details die 
vele raadsleden te boven gingen. De 
VVD ging in het begin van het debat 
met van der Ley mee en kon geen in-
schatting maken van de financiële risi-
co’s. De lagere opbrengsten dan zoals 
afgesproken vonden zij Grieks. Echter 
later bij de stemming draaiden zij bij 
en stemden voor.
Ook de Combinatie voorzag risico’s en 
legde de druk bij de verantwoording 
van het College.
Het CDA was naderhand bij de stem-

ming niet eensgezind. Van Bruggen 
trof onduidelijkheid aan en te weinig 
zekerheid bij verkoop aan de ontwik-
kelcombinatie Ban Bouw, Moeskops 
Bouwbedrijf Bergeyk en Adriaans 
Bouwgroep Helmond. Hun krediet-
waardigheid was niet onderzocht, 
dacht de CDA woordvoerder. D66 
daarentegen vond dat het College 
doortastend gehandeld had. Wemoe-
ten onze eigen en de ingeschakelde ex-
perts en juristen geloven en vertrou-
wen. Voor Leemans van Nuenens 
Belang werd het hoog tijd om de sle-
pende zaak af te ronden en W70 was 
blij met het voorliggende voorstel.

Nuenens wethouder Pero gaf aan dat 
er tot 2021 een afnameplicht is voor 
de ontwikkelaars en dat er 5% rente op 
staat voor het niet afnemen. Als een 
van hen omvalt komt de afnamever-
plichting bij de anderen. Met 6 juris-

ten had hij gekeken en gezocht naar zo 
weing mogelijk risico voor de gemeen-
te.
Als er minder grond uitgegeven wordt 
ligt het risico bij de ontwikkelaars. 
Nuenen heeft alleen een probleem als 
alle drie ontwikkelaars omvallen, vol-
gens wethouder Pero.

Het ondersoek dat van der Ley op per-
soonlijke titel heeft laten instellen 
door AKD advocaten bracht weinig 
overtuigende nieuwe aspecten aan het 
licht voor de wethouder. Buiten het 
feit dat er Europees aanbesteed moet 
worden bij het bouw- en woonrijp 
maken bevatte het antwoord van de 
AKD avocaten voor de Nuenense 
raadsleden niets verontrustend om 
positief te stemmen over het voorstel.
Bij de stemming namen van der Ley en 
Cooymans van de PvdA en Van Brug-
gen en Pijs een afwijkend standpunt 
aan. De rest stemde voor. 

Onderzoek heeft aangetoond dat men-
sen die samen stil zijn een coherent veld 
creëren dat een meetbaar positief effect 
heeft op de samenleving als geheel: 
minder criminaliteit, minder ongeval-
len, minder ziekenhuisopnames etc.
Het positieve effect op de samenleving 
staat bekend als het Maharishi-effect 
(naar Maharishi Mahesh Yogi).
Het is nu de ‘droom’ van Kris en Tijn om 
Nederland in ‘lichterlaaie’ te zetten 
door een huiskamernetwerk te creëren 
waarin op gezette tijden op hetzelfde 
moment gemediteerd wordt. Op deze 
manier wordt het zogenoemde ‘cohe-
rente veld’ gecreëerd wat een positief 

effect heeft op de omgeving. Wanneer 
ongeveer 1 procent van het aantal inwo-
ners van een stad coherentie ervaart, 
dan worden er al resultaten gemeten. 
De praktijkruimte van Krystal aan de 
Zuiderklamp 111 in Nuenen is openge-
steld voor Stadsverlichting op zondag-
avond 9 oktober van 20.00 tot 21.00 uur. 
Graag een kwartier voor aanvang aan-
wezig zijn, zodat men samen in afstem-
ming kan beginnen. 
Graag vooraf aanmelden. Dat kan via de 
site www.stadsverlichting.nu, via de 
mail krystal@onsnet.nu  of telefoon 
040-2838548. 
Er zijn geen kosten aan verbonden. 

Uitzending 
Lokale Omroep 

Nuenen
 
Deze week in de uitzending Nue-
nen Nu:
- Volkswagenbusjes-fans ontmoe-

ten elkaar op Enode.
- Dierenbescherming, 
 afdeling Brabant Zuid Oost.
- Missie Ontwikkeling Vrede: 
 Van veehoedster naar IT profes-

sional.
- Wa vinde gij : De burgemeester.
 
Lokale Omroep Nuenen, www.om-
roepnuenen.nl, tel. 040-2835384.

Politieberichten
Nuenen: verdachte van versturen dreigbrieven weer op vrije voeten
De politie heeft woensdagmiddag 21 september rond 17.00 uur een vrouw van 
63 jaar uit Nuenen aangehouden. Dat gebeurde in het politiebureau in Nuenen, 
waar zij zich op verzoek van de politie zelf heeft gemeld. De vrouw wordt ervan 
verdacht dat ze de afgelopen tijd dreigbrieven aan enkele buurtbewoners heeft 
verstuurd. Bij de politie waren daarvan woensdagmiddag in totaal drie aangiften 
binnengekomen. De vrouw is na haar aanhouding in verzekering gesteld voor 
verder onderzoek en voorgeleid aan de rechtercommissaris.
Op vrijdag 23 september heeft de rechtercommissaris de verdachte vrijgespro-
ken. De vrouw blijft nog de verdachte in dit onderzoek. 

Nuenen: Burger houdt verdachte van aanranding aan
Een alerte burger heeft zaterdagmiddag 24 september in een Nuenens winkel-
centrum een verdachte van aanranding in de kraag gegrepen. De Nuenense ver-
dachte is overgedragen aan de politie. Zaterdagmiddag is op een parkeerplaats 
aan de Hoge Brake in Nuenen een vrouw aangerand. Het slachtoffer werd tijdens 
het boodschappen doen in het winkelcentrum gevolgd door een haar onbekende 
man. Toen ze bij haar auto kwam sprak hij haar aan en betastte haar. De man 
maakte zich uit de voeten toen de vrouw begon te schreeuwen. Aan de hand van 
het signalement kon een alerte burger een 26-jarige verdachte man uit Nuenen 
rond 16.45 uur in het winkelcentrum aanhouden en overdragen aan de gewaar-
schuwde politie. De verdachte is voor verder onderzoek in verzekering gesteld.

Helmond: Politie houdt verdachte van diefstal autobanden aan
In zijn woning in Nuenen is zondag 25 september rond 11.40 uur een 22-jarige 
man aangehouden. Uit politieonderzoek komt hij naar voren als verdachte van 
diefstal van autobanden. Deze diefstal heeft plaatsgevonden in het laatste week-
end van maart 2011. De autobanden werden gestolen vanaf een bedrijfsterrein 
aan de Rakthof in Helmond. Een hekwerk werd vernield om op het terrein te ko-
men. De verdachte is voor verder onderzoek in verzekering gesteld.

Met halfvolle strippenkaart 
korting op Brabantse attracties
Met het spuiten van een zogeheten ‘green graffity’ heeft Ruud van Heugten, 
gedeputeerde Mobiliteit, vanmiddag op het busstation in Den Bosch het 
startsein gegeven aan de Brabantse strippenkaartactie. 

In deze actie kunnen Brabanders hun 
oude, deels gebruikte strippenkaarten 
inleveren tegen aantrekkelijke kortingen 
op tal van attracties in Brabant, zoals 
Beekse Bergen, Holland Casino in Eind-
hoven en Breda, Indoor Skydive Roosen-
daal, Zoo Parc Overloon, Thermen Son, 
VVV’s, Sportiom Den Bosch of Chassé 
Theater Breda. De actie is een gezamen-
lijk initiatief van de provincie en het Sa-
menwerkingsverband Regio Eindhoven 
en loopt tot en met 31 december 2011.

Ook kunnen reizigers ervoor kiezen om 
hun strippenkaart te schenken aan Villa 

Pardoes. De provincie en het SRE done-
ren € 2 voor elke ingeleverde strippen-
kaart aan dit vakantieverblijf voor ern-
stig zieke kinderen. Bij de verkooppunten 
van Arriva en Veolia Transport in Den 
Bosch, Veghel, Tilburg en Breda komen 
hiervoor speciale inleverboxen te staan. 

Voor informatie over de actie en het be-
stellen van kortingsvouchers kunnen rei-
zigers terecht op www.ovchipwijzer.nl.

Van strip naar chip op 3 november 
De actie is bedoeld om reizigers aan te 
sporen een OV-chipkaart aan te vragen. 
Op 3 november neemt Brabant voor-
goed afscheid van de strippenkaart. Van-
af dat moment kan reizen met de bus in 
Brabant alleen nog met de OV-chip-
kaart. Bij de buschauffeur blijft overi-
gens altijd tegen contante betaling een 
ritkaartje te koop. 

Websites
Het aanvragen van een persoonlijke OV-
chipkaart kan via www.ov-chipkaart.nl 
of bij de verkooppunten van Veolia 
Transport, Arriva en Hermes op de bus-
stations in Breda, Tilburg, Den Bosch, 
Veghel en Eindhoven. Anonieme OV-
chipkaarten zijn op meer plaatsen te ver-
krijgen. Verkoopadressen zijn te vinden 
op www.ov-chipkaart.nl/adresvinder.

Om reizigers te helpen bij het kiezen van 
een OV-chipkaart en reisproducten is er 
de OV-chipwijzer (www.ovchipwijzer). 
Dit handige hulpmiddel geeft op basis 
van persoonlijke situatie en reisgedrag 
het voordeligste advies.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl



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. 06-12458961.  
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, 
zakelijk, contact dierbare 
overledenen, komt ook aan 
huis. Tel. 040-8417975.

E. DE kLEIJN DAk-
WERkEN. Voor al uw 
reparaties, nieuwbouw en 
renovatie. Vrijblijvende of-
ferte, tel. 06-81748316.

Verkeersschool

Sinds 1955

NIeUW
v.a. 16,5 jaar autorijles

Reserveer tijdig

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

040-2831486

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

Omdat ‘t deze week eindelijk 
zomer is!!!: Nog één laatste 
kans; MORE  THAN  SE-
VEN “De winkel met 
DE koE”: opRuIMING 
LAAtStE WEEk!!! kLE-
DING, SJAALS, tASSEN 
EN ooRBELLEN. Nu: 
70% koRtING. Vrijdag 
10.00-18.00 zaterdag 10.00-
17.00. Berg 52a, Nuenen
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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

Stichting vrijwilligers thuiszorg
Geldrop/Mierlo & Nuenen c.a.

De vrijwilligers bieden praktische hulp en ondersteuning aan 
de zieke en de naastbetrokkene(n).

De Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) is 
bereikbaar op telefoonnummer 06 - 12 45 89 61.

Aanvraag voor zorg aan mensen met dementie 
en/of een lichamelijke beperking: 

Geldrop/Mierlo: Loket Zorg, tel. 14040.
Nuenen: Servicepunt welzijn, wonen en zorg, 040-2831675

Zie ook www.vtzgeldropnuenen.nl

Heeft u interesse om als vrijwilliger bij ons te komen werken
neem dan contact op met een van onze coördinatoren.

Telefoonnummer  040-2862395 of  040-2844005

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

 V n de Kerkhof
d kwerken

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

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

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.

Gezocht: Praktijkruimte in 
Nuenen, graag met wacht-
ruimte. Tel 06-28090138

te huur: Zelfstandige 
woonruimte voor 1 persoon. 
In Nuenen. Huur € 460,- incl. 
Tel. 06-29346862.

t.k.A. Suzuki Alto. Bouw-
jaar 2002. Km.stand 71530. 
Vraagprijs € 3250,-. Tel-
nr. 040-2833958 of 06-
53398141

vind je Geronimo al 
Leuk!? Beleef en teken/
schilder mee! Avonturen-
reis om de wereld. 8 Lan-
den, 8 avontuurverhalen, 8 
oude beschavingen, 8 ver-
schillende tekenkunsten! Jij 
speelt de hoofdrol. Vanaf 17 
oktober. Droomreisschilde-
ren. www.vrolijkgroeien.nl. 
040-2843130.

Massage bij rug- en 
schouderklachten, stress, 
vermoeidheid. Of gewoon 
omdat het lekker is en een 
weldaad voor lichaam 
en geest. José Noorman 
06-45393832

apk 
vanaf  € 19,95          

J. Janssen b.V.  

gerwen/nuenen  Laar 12  Tel.: (040) 283 20 56  
www.janssen.gerwen.peugeot.nl
helmond  varenschut 7  Tel.: (0492) 50 40 80  
www.autobedrijf-janssen.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 

Ontdek de Blush Beautysalon 
Kennismakingsbehandeling     €    29,= 29,= 29,= 29,= 45 min. 

Huidanalyse, reiniging,peeling,epileren,masker, oog-hals-dagverzorging 
 

Bij elke behandeling ontvangt u een actiekaartje* 
*Kans op ’n  GRATIS behandeling twv € 50,= 

ORLANE     |     DR MURAD     |  MANAGE YOUR SKIN 

a.s. Zondag 9 oktober

Herfstdag in 
de Tuinen van de Walburg
	 •	Bijzondere	HERFSTBLOEIERS
	 •	voorjaarsBOLLENKRAAM
	 •	RONDLEIDINGEN	door	de	tuinen
	 •	MUZIEK	-het	Vissersvrouwenkoor-
	 •	VERHALEN	voor	kinderen
	 •	EXPOSITIE	tuintekeningen	en	
	 			SEIZOENSLEKKERNIJEN.

	 •	VRIJ	ENTREE

Iedereen is welkom van 10.50 tot 17.00 uur!

Boord 64 Nuenen 040-2449682 / www.dewalburg.nl

Wilhelminalaan 3a/b  Son  0499-471292  www.bastenwoninginrichting.nl

horren matrassen bedtextielzonwering

gordijnen

vloerbedekking
Wij helpen u graag bij de inrichting!
Informeer naar onze gunstige totaalpakketten.
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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. 40  
De winnaar ontvangt 

een dinerbon 
te besteden bij: 

  

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

Winnaar week 39: Mevr. E.M.G.E. Renders-Dirksen, Hoekstraat 28, 5674 NP Nederwetten

P R O G R A M M A

Korfbal

Voetbal

Tennis

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.

2 7 4 9 6
8 5 1
1 6 5

6 9
4 9 7 3

3 2 7
5 4

1 3 2 9
8 4 7 1

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

  Oplossing

PUZZELNUMMER: 01021
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RKSV NUENEN 
Zaterdag 8 oktober
De Valk Vet - Nuenen Vet A  ......... 15.30
Waalre Vet - Nuenen Vet B  .......... 16.30
Zondag 9 oktober
Baronie 1 - Nuenen 1  ..................... 14.30
Nuenen 2 - JEKA 2  ......................... 12.00
Nuenen 3 - PSV 3  ........................... 12.00
Brabantia 4 - Nuenen 4  ................. 12.00
Braakhuizen 3 - Nuenen 6  ............ 12.00
Nuenen 7 - RKGSV 3  ..................... 10.00
Nieuw Woensel 8 - Nuenen 8  ...... 12.00
Nuenen 9 - Dommelen 7  .............. 10.00
Nuenen DA1 - Pusphaira DA1  .... 14.00
DOSL DA1 - Nuenen DA2  ........... 10.00

EMK
Zondag 9 oktober
EMK 1 -  Spoordonkse Boys 1   .... 14.30
EMK 2 - Wilhelmina Boys 2   ........ 11.30
Eindhoven AV 3 - EMK 3   ............ 13.00
WODAN 7 - EMK 4   ..................... 12.00
EMK 5 - Pusphaira 5   ..................... 11.30

RKVV NEDERWETTEN 
Zaterdag 8 oktober
Nederwetten - Waalre  ................... 16.30
Zondag 9 oktober
Nederwetten 1 - Puspharia 1  ....... 14.30
Tongelre 2 - Nederwetten 2  ......... 11.30
Wodan 12 - Nederwetten 3  .......... 10.00
Wodan 15 - Nederwetten 4  .......... 10.00
Nederwetten DA1 - 
RKSV Heeze DA1  .......................... 10.30

RKGSV GERWEN
Zaterdag 8 oktober
RKGSV vet. - Brabantia vet.  ......... 16.00
Zondag 9 oktober
Tongelre 1 - RKGSV 1  ................... 14.30
Beerse Boys 3 - RKGSV 2  ............. 13.00
Nuenen 7 - RKGSV 3  ..................... 10.00
RKGSV 4 - Tivoli 6  ......................... 10.00
RKGSV 5 - SBC 12  ......................... 12.00

NUENENSE ZAALVOETBAL
COMPETITIE
Zaterdag 8 oktober 
Café Rene - Gipsy Boys .................. 18.45
Klezie Boys - v Egdom Security .... 19.30
All Stars - 
Autobedrijf vd Heijden .................. 20.15

5 doelpunten van Toon van Rooy te machtig voor Eindhoven AV 

Eindhoven AV - Nederwetten   4-6
In een super spannende wedstrijd tegen de amateurs van vv. Eindhoven wist 
Nederwetten de volle winst te behalen.
Al in de derde minuut stuurde Mark 
Spaan, Toon van Rooy de diepte in en 
stond het al 0-1 voor Nederwetten. 
Uit een vrije trap in de 14e minuut 
kopte opnieuw Mark Spaan op het 
Eindhovense doel en kon een speler 
van de bal alleen nog met de hand be-
roeren. De toegekende strafschop 
werd door Toon van Rooy hard in de 
rechter bovenhoek geknald. Een mi-
nuut later stond het al weer 1-2. Door 
slecht wegwerken van Nederwetten 
kon Achmed Contamur de Nederwet-
tense gaolie Peter Thoonen passeren. 
2 minuten later was het Koen van 
Gorp die Willem van Rooy in stelling 
bracht en die bediende zijn broer 
Toon op maat 1-3.
Opnieuw wist Eindhoven de aanslui-
tingstreffer te maken uit een penalty 

veroorzaakt  door Yuri Jaspers  die 
door Chris Cornelis prima werd benut 
2 - 3. Dezelfde Yuri Jaspers maakte zijn 
fout weer goed in de 30e minuut door 
een vrije trap van Toon van Rooy doel-
treffend af te ronden. Derhalve 2-4.  
Een vrije trap van Giel van Korven 
werd opnieuw mooi afgerond door 
Toon van Rooy, 2-5. Net voor rust 
kwam de spanning toch weer terug 
door Virgil Niekoop die na een fraaie  
solo de 3 - 5 liet aantekenen. Het werd 
na de rust ook nog 4-5 door Fysal 
Brendes  maar op aangeven van de in-
gevallen Arne Raaymakers maakte 
Toon van Rooy zijn 5e en voor Neder-
wetten 6de en winnende goal. Al met al 
een voor het publiek zeer aantrekkelij-
ke wedstrijd die ook in 10 tegen 10 had 
kunnen eindigen. 

Oirschot Vooruit - EMK 1-4
EMK begon afgelopen zondag in een meer aanvallend ingestelde opstelling 
dan in de vorige wedstrijd. Vanaf het begin van de wedstrijd werd er druk 
gezet op de tegenstander. 
In de 6e minuut was er al een kansje 
voor van Elst. Dezelfde speler kreeg 
vijf minuten later een opgelegde kans, 
maar hij vond de Oirschot doelman op 
zijn weg. Tegenstander Oirschot kreeg 
in de 26e minuut haar eerste kans maar 
het schot van de aanvaller kwam ge-
lukkig voor EMK slechts op de paal. In 
de 30e minuut kwam EMK op een 1-0 
voorsprong. Ruud van Helvert zag zijn 
schot via een tegenstander over de 
doelman in de goal verdwijnen. EMK 
speelde in de eerste 20 minuten van de 
eerste helft goed, maar daarna was er 
te veel ruimte tussen de aanval en de 
verdediging en te weinig aansluiting  
vanuit het middenveld. EMK begon in 
de tweede helft met meer overtuiging 
en dat resulteerde in de  56e minuut in 
een penalty na een overtreding binnen 

de 16 meter op Tommie van Elst. De 
toegekende strafschop werd door 
Ruud van Helvert bekwaam benut. In 
de 63e minuut was het Sjef Sanders die 
bij de 2e paal de bal binnen schoot en 
zodoende EMK op een verdiende 3-0 
voorsprong bracht. EMK kreeg in de 
69e minuut  een corner waaruit de bal 
door Bart Heezemans tot bij de doel-
lijn werd gekopt. Het laatste tikje was 
voor Tommie van Elst en EMK stond 
op een verdiende 4-0 voorsprong. Na 
deze voorsprong was er even een slor-
dig moment in de verdediging waar-
door de tegenstander tot scoren kon 
komen. 
EMK kwam in het restant van de wed-
strijd niet meer in de problemen en 
zag een goede teaminzet beloond met 
drie punten.

Afsluiting Districts Masters 
2011 bij T.V. de Lissevoort
Van vrijdag 23 september t/m zondag 25 september vonden op het zonover-
goten tennispark van T.V. de Lissevoort in Nuenen de fi nales plaats van de 
Districts Masters 2011 van het KNLTB district Oost Brabant.

Voor de Districts Masters werden de 8 
beste toernooispelers in de speelsterk-
te 3 tot en met 8 uit district Oost Bra-
bant door de KNLTB uitgenodigd om 
in een toernooi uit te maken wie de 
beste spelers van dit district in 2011 
zouden worden. 

48 Mannen en eenzelfde aantal vrou-
wen streden vanaf vrijdagmiddag om 
titels in diverse categorieën. Bij de 
deelnemers waren maar liefst 7 leden 
van T.V. de Lissevoort.
In de hoogste categorie van de dames 
wist Marjolein Theeuwen (T.V. de Lis-
sevoort) voor de tweede keer op rij de 
Masterstitel  binnen te halen. Bij de 
heren behaalde Pim van Deuveren 
(ELTV, Eindhoven) de overwinning. 
Een prachtige prestatie.

Marjolein Theeuwen wint voor tweede 
keer op rij de Masterstitel.NKV 

moeiteloos langs Maastricht
Afgelopen zondag moest NKV afreizen naar het verre zuiden, Limburg, om 
aan te treden tegen Maastricht.  Deze ploeg heeft zich tot nu toe gesetteld 
in de middenmoot van de poule en zou dus niet al te veel problemen moeten 
opleveren voor de huidige nummer 1 van de poule. 
De eerste minuten van de wedstrijd 
nam Maastricht, verrassend, de lei-
ding met meteen 2 doelpunten voor-
sprong. Maar NKV kwam al snel met 
de tegendoelpunten en hield Maas-
tricht tot bijna het einde van de eerste 
helft op die 2 doelpunten.  Beide vak-
ken van NKV waren aardig in vorm  en 
ook de verdediging wist in de eerste 
helft goed stand te houden. Dit resul-
teerde in een ruststand van 3-11 in het 
voordeel van de uitspelende ploeg.
Na de rust had NKV het plan om het 
scoren door te zetten. Maastricht, aan 

de andere kant, begon net zo sterk in 
de tweede helft als dat ze hadden ge-
daan in de eerste helft door er meteen 
weer twee ballen in te gooien. Hierna 
is de stand lang onveranderd geble-
ven. Uiteindelijk had ook NKV het 
mandje weer gevonden en kwamen ze 
weer tot scoren. Maastricht bleef vol-
gen, maar is nooit echt dichterbij ge-
komen. De einduitslag: 9-17. 

Volgende week speelt NKV thuis te-
gen ECKA, de huidige nummer 3 in de 
poule, om 14.30 uur.

RKGSV - SCI              0-1
In deze wedstrijd had SCI over de hele wedstrijd gezien het betere van het 
spel, maar een punt had er toch wel ingezeten, gezien de kansen die RKGSV 
toch heeft gekregen. 
In de 35 e minuut bracht de paal van 
SCI redding na een goede aanval over 
rechts, maar de keeper kreeg er net 
zijn vingertoppen tegenaan, waardoor 
de bal via de paal tot hoekschop werd 
verwerkt. 
In de 41ste minuut bracht Tomas Kerk-
vliet SCI op een 1-0 voorsprong. Hij 
was net iets eerder bij de bal dan de 
keeper en kon hem uiteindelijk vrij 
eenvoudig inschieten. Op slag van 
rust werd een doelpunt van SCI op ad-
vies van de assistent-scheidsrechter 
afgekeurd, nadat de goed leidende 
scheidsrechter de goal in eerste in-
stantie goed leek te keuren.
Na de rust werd er wel hard gewerkt. 
Het werd ook wat grilliger, maar zeker 
niet onsportief. De scheidsrechter had 
wel 7 gele kaarten nodig. In bijna de 

laatste minuut van de wedstrijd had 
Gerwen de gelijkmaker kunnen sco-
ren na een diagonaal schot op goal, 
maar het kon net niet worden ingetikt. 
Helaas geen punten, maar na afloop 
toch een reden voor een klein feestje, 
want het is nu 20 jaar geleden dat Her-
ma Jansen het beheer van de kantine 
overnam en dat nog steeds met veel 
enthousiasme doet. Een bloemetje en 
cadeautje was op zijn plaats.   

RKSV Nuenen - Dijkse Boys   4-1
 
Nuenen begon goed aan de wedstrijd en domineerde het spel in de ope-
ningsfase. Dit resulteerde in een vroege goal. Voogt stuurde Jaafar meteen 
weg nadat hij zojuist een Helmondse aanval had beëindigd. Jaafar stak ver-
volgens op volle snelheid het hele veld over en trok naar binnen. Daar zag 
Mark Werts een gat in de verdediging en dook hier vervolgens in. Jaafar stak 
de bal op Werts maar de keeper was snel uit zijn doel. Werts kon de bal nog 
wel beroeren en via de keeper belandde de bal voor de voeten van Mart van 
de Gevel. Dergelijke kansen zijn Martje op het lijf geschreven en hij tikte de 
bal in de goal. 1-0.
Niet lang daarna deelde Dijkse Boys 
het eerste tikje uit. Na een aardige ac-
tie van spits van Veen knalde hij de bal 
vol op de lat en tot grote opluchting 
van de Nuenenaren viel de bal voor de 
doellijn weer op de grond waardoor de 
stand 1-0 bleef.
Enkele minuten daarna won Rick Wij-
nen op slinkse wijze een duel van zijn 
directe tegenstander en snelde rich-
ting de achterlijn. Hij zette de bal ver-
volgens laag voor op van de Gevel die 
richting de eerste paal was gekomen. 
Mart van de Gevel zag op zijn beurt 
weer Noël Jansen  het doelgebied in-
stormen en beroerde de voorzet van 
Rick Wijnen op dusdanige wijze met 
de achterkant van zijn schoen dat de 
bal precies in de looplijn van Noël te-
recht kwam. Deze spits dacht natuur-
lijk niet na en promoveerde deze 
mooie aanval tot doelpunt. 2-0.
Hierna liet Nuenen de teugels wat vie-
ren en kwam Dijkse Boys steeds meer 
in de wedstrijd. Opnieuw een snoei-
hard schot van Dijkse Boys, deze keer 
van Bouma, spatte uiteen op de lat en 
stuiterde vervolgens opnieuw voor de 
doellijn van Davey Voogt. Nuenen was 
des gewaarschuwd maar kon het heft 
niet meer geheel in handen nemen. 
De 2e helft was het eigenlijk hetzelfde 
spelbeeld dat de toeschouwers voor-
geschoteld kregen. Dijkse Boys had 
het betere van het spel maar creëerde 
weinig echte kansen en Nuenen vond 

dit wel best omdat zij op deze wijze 
wat meer ruimte kregen.
Gelukkig kon Nuenen al vrij snel de 
spreekwoordelijke mokerslag uitde-
len. Na een goede aanval over rechts 
kon Werts de bal binnentikken bij de 
2e paal. De 3-0 stond op het scorebord.
Dijkse Boys, dat overigens wel nog 
steeds het betere van het spel had, kon 
geen echte 100% kansen creëren. Toch 
maakten ze een verdiende tegengoal. 
Na een snel genomen vrije trap be-
landde de bal bij Hordemboem. Die 
zag de spits van Veen op scherp staan 
en stuurde hem met een goeie steek-
bal richting de Nuenense doelman. 
Van Veen omspeelde Voogt en tikte de 
bal daarna netjes binnen 3-1.
Tot opluchting aan Nuenense zijde 
kon Dijkse Boys de aansluittreffer 
daarna niet maken. Uit vele counters 
werd Nuenen gevaarlijk maar vaak 
was dan of de eindpass niet zuiver ge-
noeg, of keken de mannen niet goed. 
Rick Wijnen werd kort voor tijd voor 
de zoveelste keer weggestuurd en 
kwam 1 op 1 met de doelman van 
Dijkse Boys. Met een subtiel maar mi-
nuscuul stifje verschalkte hij de doel-
man en stond de eindstand op het 
bord. 4-1. Volgende week gaan de 
groenwitten op bezoek bij het gere-
nommeerde Baronie. De mannen uit 
Breda staan net als Nuenen op een ge-
deelte 2e plaats met 9 punten uit 5 
wedstrijden. 

Sterke competitie-
start Z&PV Nuenen
Na het kampioenschap in de B-com-
petitie van vorig seizoen, komen de 
zwemmers van Z&PV Nuenen dit 
jaar uit in de A-competitie. Dit is de 
eennahoogste klasse van het wed-
strijdzwemmen en dus was het 
afwachten hoe de ploeg uit Nuenen 
uit de verf zou komen tegen deze 
sterke tegenstanders. Het resultaat, 
een voorlopige 11e plaats (van de 30 
ploegen), mag zeer sterk genoemd 
worden.

Twee jaar geleden mocht Z&PV Nue-
nen (na 3 promoties achter elkaar) ook 
al een jaar meedoen in de A-competi-
tie, maar toen wist de ploeg zich net 
niet te handhaven. In het afgelopen 
seizoen is de ploeg echter zowel in de 
breedte als aan de top een stuk sterker 
geworden en dat leverde nu dus een 
mooie 11e plaats op in de eerste ronde. 
De volgende ronde is op 13 november 
in Oss en dan zal de ploeg van Z&PV 
Nuenen een gooi gaan doen naar een 
plek bij de eerste 10. Komende zondag 
zwemmen 35 jongens en meisjes uit 
1998 tot 2004 een wedstrijd in het ei-
gen bad de Drietip in Nuenen. Aan-
vang 15.30uur, toegang is gratis.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl



Gezamenlijke 
serviceclubs Nuenen 

schenken € 6000,- aan 
Dorpsboerderij Weverkeshof

 
Dit bedrag is gerealiseerd tijdens en door het 

asperge-evenement van de serviceclubs uit Nuenen; 
Kiwanis, Lions, Oude Ronde Tafel, Ronde Tafel en Rotary.

Mede dankzij uw aanwezigheid en enthousiasme is dit 
resultaat tot stand gebracht, dank voor uw bijdrage:

•  Alle bezoekers tijdens het evenement op 14 mei 2011
•  Saniplein  
•  Sint Anna Ziekenhuis  
•  Beneken en vd Ban  
•  Markant Interim Management  
•  Dupon  
•  Gemco Metal Technology
•  Nuenen West BV  
•  Wesselman accountants  
•  Esro Vlees  
•  Kennith Smith trainingen  
•  Restaurant Roxis
•  Stanley gereedschappen          
•  Raaijmakers Hoeve                  
•  Philips Healthcare                  
•  Jacques van Leuken Garden, Parks & estates                  
•  Spartners organisatie advies                                  
•  KNVB
•  Hunkemöller Veldhoven
•  IT PRO Nuenen
•  Havantec  
•  Zweegers Onderhoudsgroep
•  Vincentre
•  bNRGY BV 
•  St Nuenen Cultuur en Bedrijf  
•  Fons Linders
•  Van Gansewinkel 
•  Dupon Nederland bv  
•  Catering en Partyservice Heesterakker  
•  Van Reusel Nuenen  
•  ETB van Keulen    
•  Sans Oreille wijnen  
•  Egards The art of Hospitality  
•  Schäfer Notarissen  
•  Made by Coen creative concepts Nuenen  
•  AON Verzekeringen  
•  Mark Elbers (Zanger)  
•  John Dillen (Zanger)
•  Fiona Sorg (Fotograaf)

Noteer alvast 17 maart 2012 in uw agenda. 
Dan staat het volgende evenement van de gezamenlijke 

serviceclubs op de  agenda: een galafeest in het Klooster. 
Wilt u er bij zijn? Mail dan naar:

galafeestserviceclubs@onsnet.nu 
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