
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

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

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

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

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

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

Maakt uw interieur compleet!
  

Opwettenseweg 74, Nuenen, www.galeriedekei.nl 

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

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

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

hebt gesteld.

Wij wensen al onze klanten 
een gelukkig en gezond 2011.

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

TEL. 040-7879759
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Vindt u nieuwe gordijnen
te duur?

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

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

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

Tel./Fax 040-7519051
www.degordijnenconcurrent.nl
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Erepenningen voor jubilarissen 
Showkorps O&V Nuenen
Tijdens een feestavond in gemeenschapshuis Enode op zaterdag 8 oktober 
j.l. reikte burgemeester Ligtvoet erepenningen uit aan twee jubilarissen 
van Showkorps O&V Nuenen, de heren Arno Spierings en Ronnie Verheg-
gen, vanwege de viering van het 25-jarig jubileum en hun bijzondere ver-
diensten voor dit muziekkorps.

Op 1 oktober 1986 werd Arno Spie-
rings lid van het Showkorps. Hij be-
gon als leerling hoornblazer. In 1996 
schakelde hij over naar de bariton. In 
2009 stopte hij als blazer in het show-
korps, maar hij bleef wel actief in het 
carnavalsorkest Het Eenoodje als 
trompettist.
Verder is Arno van 1996 tot 2001 lid 
geweest van de Activiteitencommissie 
en van 1995 tot 2001 maakte hij deel 
uit van de Muziekcommissie. Vanaf 
1998 tot heden maakt hij deel uit van 
de redactiecommissie en hij heeft de 
complete website van het showkorps 
ontworpen.
Op 1 oktober 1986 werd Ronnie Ver-
heggen lid van het Showkorps. Hij be-
gon als trompettist en hij maakt nu 

nog steeds deel uit van de blazerssec-
tie binnen het korps. Ook binnen het 
carnavalsorkest Het Eenoodje heeft 
hij als trompettist van 1995 tot 2003 
zijn deuntjes mee geblazen. Naast 
trouwe deelname aan alle optredens is 
Ronnie Verheggen vanaf 1999 tot he-
den ook erg actief binnen de Materi-
aalcommissie. De vereniging kan 
verder te allen tijde een beroep op 
hem doen voor hand- en spandien-
sten.

Bij gelegenheid van hun 25-jarig jubi-
leum hebben de jubilarissen Arno 
Spierings en Ronnie Verheggen van-
wege hun verdiensten voor Showkorps 
O&V de gemeentelijke erepenning in 
brons ontvangen.

Arno Spierings (links) en Ronnie Verheggen tijdens de huldiging van hun 25 jarig 
jubileum.

José Cuypers: nieuwe winkel, nieuwe collectie

Dorps karakter, stadse allure
Door: Melanie Dumay

Het is haar derde verbouwing in het 25 jarig bestaan van de modezaak. Ze 
blijft op zoek naar vernieuwing en uitdaging. José Cuypers. De gelijkna-
mige zaak aan de Parkstraat beleefde de afgelopen weken een metamorfo-
se. Een verrassende winkel die qua uiterlijk overeenkomt met de identiteit 
van het bedrijf: warm, krachtig, stijlvol en een tikje sportief.

Tijdloos
Het nieuwe interieur is tijdloos, maar 
verwijst met elementen toch naar be-
paalde stijlperiodes in combinatie met 
design anno 2011. De invloed van de 
jaren 60, waarin de Apollo 11 de eerste 
mens op de maan zette en de jaren 
waarin vrouwen de rokken korter en 
strakker gingen dragen, zijn te zien in 
de nieuwe winkel. Speciaal in het bui-
tenland ontwikkelde kledingrekken 
verwijzen naar deze tijd. En dat in de 
gewaagde combinatie met design en 
natuur: strakke paskamers, een strak-
ke kitchenette, een muur van natuur-
lijke stenen en een wand met planten. 
Een lijnenspel in combinatie met ron-
de vormen als kracht en inspiratie.  De 
combinatie van verschillende stijlen 
die één uitstraling oplevert,  toont het 

karakter van de modezaak; kwaliteit, 
design met een dosis warmte. 
Collectie
Met het nieuwe interieur is ook de col-
lectie van José Cuypers uitgebreid: 
nieuwe namen binnen de range van de 
vertrouwde merken. In de nieuwe 
winkel komen de collecties herfst-
winter 2011 nog beter tot zijn recht. 
José Cuypers is altijd op zoek naar een 
stukje vernieuwing, dat blijkt niet al-
leen door de nieuwe inrichting, ook in 
de collecties komt dat terug. De col-
lectie toont een sportieve inslag met 
een grote dosis vrouwelijkheid en stijl. 
Alle trends zijn aanwezig maar José 
durft te kiezen voor een stapje dat 
meer dan standaard uitstraalt. Daarbij 
verliest zij de draagbaarheid niet uit 
het oog. 
Logo
Niet alleen de winkel heeft een nieuwe 
metamorfose, ook het logo van de bij-
zondere modezaak is aangepast aan de 
huidige identiteit. Stijlvol, sprekend en 
herkenbaar. Het nieuwe logo was voor 
José een must. "Bij de nieuwe uitstra-
ling hoorde ook een nieuw logo. Meer 
gestylt en meer van deze tijd. Het 
woord Mode lieten we vervallen. De 
winkel heet José Cuypers en ik ben 
José".  Zichtbaar trots maakt ze dit 
statement.  Het nieuwe logo wordt 
vanaf nu in alle communicatie uitin-
gen doorgevoerd, u zult het zeker gaan 

Kwaliteit en stijl in de modezaak aan de Parkstraat. 

Het verkoopteam van José Cuypers. 

herkennen. José Cuypers is een regio-
nale verrassing die op de toekomst is 
gericht met mode die inspireert, vrou-
welijkheid en sportiviteit combineert 
met kwaliteit. 

 

Start rikavonden 
bij RKSV Nuenen
Op vrijdag 21 oktober a.s. gaan de 
bekende rikavonden bij de RKSV 
Nuenen weer van start.
Iedere vrijdag vanaf 20.15 uur kan ie-
dereen deelnemen aan het oergezellige 
Brabantse spelletje dat ’rikken’ heet. Tij-
dens de rikavonden, die bekend staan 
om het typisch Nuenense gemoedelijke 
sfeertje, zijn er naast een levensmidde-
lenmand als hoofdprijs voor het rikken 
ook een mand als hoofdprijs voor de lo-
terij te winnen. Daarnaast zijn er nog 
andere leuke prijzen. De rikavonden lo-
pen tot vrijdag 16 maart 2012 en vinden 
plaats op bijna iedere vrijdag.De RKSV 
kantine is op Sportpark Oude Landen 
aan de Pastoorsmast 14 in Nuenen. 
Meer info via Toon Hurkmans, tel. 283 
93 30 of 06-1028 9797.

Ouderavond over 
alcohol en drugs
Bij het project ‘Uit met ouders’ 
namen ouders samen met de poli-
tie, Novadic Kentron en het jonge-
renwerk van de LEVgroep een kijkje 
op Stratumseind in Eindhoven. 
Tijdens deze avond bleek dat een aantal 
ouders met vragen zat over het alco-
hol- en drugsgebruik door jongeren in 
relatie tot de veiligheid in gemeente 
Nuenen. Daarom organiseren de ge-
meente Nuenen, politie, Novadic Ken-
tron en het jongerenwerk van de 
LEVgroep een ouderavond op vrijdag 
14 oktober in het jongerencentrum aan 
de Sportlaan 12. De avond begint om 
19.30 en is rond 21.30 afgelopen. 

Tijdens deze avond wordt ook meer 
verteld over de trends in het alcoholge-
bruik door jongeren in Nuenen. Ook 
kunt u al uw vragen over dit onderwerp 
stellen aan de professionals. Mail voor 
vragen naar j.waas-dorp@levgroep.nl

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



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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INZAMELEN SNOEIHOUT
In maart houdt de gemeente Nuenen c.a. een inzameling van snoei-
hout. Wanneer u snoeihout wilt aanbieden, kunt u hiervoor één of 
meerdere stickers kopen bij de afdeling Publiekszaken op het gemeen-
tehuis. Een sticker kost € 8,00. Voor dit bedrag kunt u 1 collo snoeihout 
laten ophalen. Een collo mag niet groter zijn dan 0,5*0,5*1,5m. 
Op dit collo plakt u de sticker, zodat de inzamelaar ziet dat hij het 
moet meenemen. 
De inzameldag voor snoeihout is woensdag 26 oktober 2011.
Natuurlijk kunt u uw snoeihout ook brengen naar de Milieustraat, De 
Huufkes 48-50 te Nuenen. Voor het aanleveren van snoeihout moet 
u bij de Milieustraat een entreetarief van € 5,00 (1e t/m 4e aanbieding) 
of € 10,00 (vanaf 5e aanbieding).

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 05/11/2011 N-HZ-2011-0149 Barisakker 42 Uitbreiding van woonhuis 
 
Deze aanvrage ligt ter inzage bij de balie Wonen en Openbare ruim-
te, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Tegen de aanvrage kan geen 
bezwaarschrift worden ingediend. Dat kan pas nadat de omgvings-
vergunning 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:	Parkzicht	Nuenen	B.V.	voor	de	uitoefening	van	het	ho-

recabedrijf in het pand Park 67-71 i.v.m. overname van een bestaand 
bedrijf;

•	Aanvrager:	Sinterklaas	Comite	Nederwetten	voor	het	organiseren	
van de intocht van Sinterklaas op zondag 20 november 2011 in 
Nederwetten;

•	Aanvrager:	De	heer	W.	Clermonts/	C.V.	De	Wetters	voor	het	orga-
niseren van het prinsenbal in een tent op het terrein aan de Kop-
peldreef op 12 november 2011.

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.

VERLENGEN BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING MET ZES WEKEN

Soort Dossier- Bouwadres Bouwactiviteit
aanvraag  Nummer  
  
Regulier N-HZ-2011-0124 Gulberg 22 Plaatsen lijmtank  

INGETROKKEN AANVRAAG  
OMGEVINGSVERGUNNING

Soort Datum Dossier- Bouwadres Bouwactiviteit
aanvraag  intrekking  Nummer  
  
Regulier 06/10/2011 N-HZ-2011-0137 Boordseweg 73 Bouwen van een carport 

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
  
04/10/ N-HZ-2011- Oranjestraat 21 Bouwen Uitbreiden woonhuis  04/10/ 
2011 0115  RO / Sloop en slopen garage 2011
   

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	aan	de	heer	en	mevrouw	Van	Keulen	(V.O.F.	de	Stam)	is	een	vergun-

ning verleend voor de uitoefening van het horecabedrijf in het pand 
Gerwenseweg 38 i.v.m. wijziging van de oppervlakte van de inrichting 
(verzenddatum 6 oktober 2011).

•	aan	 Nationale	 Oogcollecte	 is	 een	 vergunning	 verleend	 voor	 het	
houden van een collecte in de periode van 10 tot en met 15 decem-
ber 2012 (verzenddatum 6 oktober 2012).

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

Op grond van artikel 6:5 van de Awb moet een bezwaarschrift worden 
ondertekend en tenminste bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening
c. een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.

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

Nuenen, 13 oktober 2011

PUBLICATIE
Concept-ontheffingenbesluit art. 3.6 Wro 
B en W zijn voornemens met toepassing van artikel 3.6 Wro, onthef-
fing te verlenen van het geldende bestemmingsplan ten behoeve van 
de realisatie van het navolgende bouwplan:

•	 Eeneind II Zuid, geheel oprichten van een bedrijvencentrum 
(BV08.00309). De ontheffing betreft het minimale bebouwings-
percentage.

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende 
stukken liggen, met ingang van 14 oktober 2011, gedurende twee we-
ken ter inzage bij de balie Wonen en Openbare ruimte, Jan van Schijn-
veltlaan 2 te Nuenen.
Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden een zienswijze, bij 
voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij burgemeester en wethouders 
van Nuenen c.a., postbus 10000, 5670 GA Nuenen. In de zienswijze 
moet duidelijk worden aangegeven op welke onderdelen van het ont-
werpbesluit deze betrekking heeft. Mondelinge zienswijzen kunnen, 
bij voorkeur na afspraak, naar voren worden gebracht bij de balie 
Wonen en Openbare ruimte, telefoonnummer (040) 2631 699.

Nuenen, 13 oktober 2011

PUBLICATIE HONDENLOSLOOPGEBIEDEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. hebben 
besloten om vier nieuwe locaties als hondenlosloopgebied aan te 
wijzen, waar honden onaangelijnd mogen verblijven of lopen:

1. Terrein Mulakkers-Oudedijk (braakliggend terrein tussen Mulak-
kers – Oudedijk -Geldropseweg- provinciale snelweg).

2. Grasveld Lyndakkers (tussen Lyndakkers en Brouwersveld achter 
de speeltuin), met opruimplicht.

3. Terrein Nico Eekmanlaan, met opruimplicht.
4.	 Grasveld	Frieda	van	Genniplaan,	met	opruimplicht.

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

Tegen desbetreffend besluit kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken na publicatiedatum van het besluit, schriftelijk bezwaar maken 
bij het college van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., 
Postbus 10 000, 5670 GA Nuenen.

Op grond van artikel 6:5 van de Awb moet een bezwaarschrift worden 
ondertekend en tenminste bevatten:

a. de naam en adres van de indiener.
b. de dagtekening 
c. een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht.
d. de gronden van het bezwaar.

Nuenen, 13 oktober 2011

PUBLICATIE
Voorbereidingsbesluit locatie Berg 58-60 (voormalig tuincentrum)
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. maken bekend dat de 
gemeenteraad in zijn vergadering van 29 september 2011 heeft besloten 
dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de percelen, kadastraal 
bekend gemeente Nuenen, sectie E, nummers 3136, 7475 en 7476, 
plaatselijk bekend Berg 58-60 te Nuenen, zoals aangegeven op de bij 
het besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte situatietekening.
Dit voorbereidingsbesluit, zoals bedoeld in artikel 3.7 van de Wet ruim-
telijke ordening, treedt in werking op 14 oktober 2011.

Het voorbereidingsbesluit kan worden geraadpleegd via de gemeente-
lijke internetsite: www.nuenen.nl en via de landelijke website: www.
ruimtelijkeplannen.nl.
Het voorbereidingsbesluit kan rechtstreeks worden geraadpleegd via 
de volgende link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IM-
RO.0820.VBNuenenBergIntrat-D001.
Het voorbereidingsbesluit ligt met ingang van 14 oktober 2011 ter inzage 
op het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen, bij de balie 
Wonen en Openbare Ruimte.
Tegen een voorbereidingsbesluit kan geen bezwaar of beroep worden 
ingesteld. 

Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.
Nuenen, 13 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 mogelijk-
heid om met de burgemeester of een wethouder in contact te komen.
De secretaresse van burgemeester en gemeentesecretaris is mevrouw 
R. van Geffen.
De secretaresse van de wethouders is mevrouw G. Grinwis.
Het bestuurssecretariaat is bereikbaar via telefoonnummer (040) 263 
16 10.

Vragen per e-mail:
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat 
doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl

Geen aanvraag paspoort, rijbewijs etc. mogelijk op dinsdag 18 oktober
In verband met noodzakelijke werkzaamheden aan onze geautomati-
seerde systemen is er op 18 oktober een beperkte dienstverlening aan 
de publieksbalies. 
Op die dag is het niet mogelijk om een paspoort, identiteitskaart, rij-
bewijs of uittreksels GBA aan te vragen of op te halen. 

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

KOOPZONDAG
Het college van B en W heeft zondag 16 oktober aangewezen als 
koopzondag voor de bedrijven uit gebied I, II en III. Dit wil zeggen dat 
alle bedrijven binnen de gemeente Nuenen c.a. op deze dag geopend 
mogen zijn.

AANKONDIGING MILITAIRE OEFENING
De Koninklijke Landmacht houdt in de periode van 18 tot en met 20 
oktober 2011 een militaire oefening in onder andere Nuenen. U kunt 
daarom militaire voertuigen tegenkomen. Aan de oefening nemen vijf 
personen deel en drie militaire wielvoertuigen. Er wordt geen gebruik 
gemaakt van oefenmunitie.

NIEUWE ZAKKEN VOOR INZAMELING 
PLASTIC
In januari 2012 wordt er een set afvalzakken (12 stuks) voor kunststof 
inzameling weer door de bezorgers van “Rond de Linde” huis aan huis 
verspreid.  
Als u eerder door de voorraad heen bent, dan kunt u nieuwe zakken 
ophalen tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, milieustraat 
of kringloopwinkel. In Gerwen kunt u de zakken ophalen in het ge-
meenschapshuis tijdens de inloopmiddag op maandag.
De volle afvalzakken kunnen 1 x per 2 weken gratis aangeboden wor-
den. Voor meer informatie zie www.nuenen.nl/ wonen in nuenen/alles 
over afval/ plastic verpakkingsmateriaal. 

VERANTWOORD VERDELEN
Het toekomstig subsidie- en accommodatiebeleid.

Maandag 17 oktober om 19.30 uur is er een algemene informatie-
avond over het toekomstig subsidie- en accommodatiebeleid. Plaats: 
de theaterzaal van Het Klooster.

Op vrijdag 30 september 2011 heeft de gemeenteraad unaniem de 
nota Kaders Subsidie- en accommodatiebeleid 2012-2015 vastgesteld. 
In deze nota wordt omschreven hoe de gemeente Nuenen de komen-
de jaren:
•	 omgaat	met	de	verstrekking	van	subsidies
•	 binnen	welke	kaders	de	gemeente	het	beheer	en	de	exploitatie	van	

accommodaties wil vormgeven.

Het spreekt voor zich dat wij de Nuenense verenigingen en instellingen 
bij deze nieuwe aanpak willen betrekken. Wij willen ook niet van de 
een op de andere dag met voorstellen komen om de nieuwe werkwijze 
meteen in te voeren. Wij nemen ruim de tijd om de kaders die door de 
gemeenteraad zijn vastgesteld te effectueren. De eerste stap is een 
presentatie van de door de raad vastgestelde kaders.
Wij nodigen u uit voor het bijwonen van de algemene informatieavond 
over het toekomstig subsidie- en accommodatiebeleid die wordt ge-
houden in de theaterzaal van Het Klooster op maandag 17 oktober 
om 19.30 uur. Het motto van de avond is: ‘Verantwoord Verdelen’.
Graag verwelkomen wij u op deze maandagavond. Het programma 
van deze avond vindt u onderaan deze uitnodiging.
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met mevrouw I. Sleeg-
ers, via (040) 2631 668 of de heer M. Versluijsen, via (040) 2631 669.

Programma ‘Verantwoord Verdelen’
19.15 uur  Ontvangst met koffie.
19.30 uur  Opening door dagvoorzitter ir. P. Hut.
19.40 uur Introductie kaders voor het nieuwe subsidie- en accom-

modatiebeleid door wethouder ir. P. de Witte.
20.20 uur Doorkijk naar 2012 en volgende jaren: wat gaan we 

achtereenvolgens doen?
20.30 uur Pauze.
 Gelegenheid tot het stellen van schriftelijke vragen ten 

behoeve van de discussie tijdens het tweede gedeelte.
21.00 uur Beantwoording vragen.

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:  14 eN 15 okt.: 

Holl. broccoli, 1/2 kilo .............. 0,59
courgettes, 2 stuks .................... 0,99
kruimige aardappels, 5 kilo .. 1,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 17 oktober:

boerenkool, panklaar, per zak ...1,25
DINSDag 18 oktober:

Savooiekool, panklaar, 1/2 kilo ....0,79
WoeNSDag 19 oktober:

rode kool, panklaar, hele kilo .... 0,99
DoNDerDag 20 oktober:

belgische witlof, hele kilo ......1,25
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
geHele Week vaN 14 t/m 20 okt.:
conference peren, 1,5 kilo ..... 1,25
galia meloen,  per stuk ............. 1,49
granaatappels, 2 stuks ........... 0,99
broccoli-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

Proeverij!!! Vrijdag a.s. van 
onze 5 zelfgemaakt vissalades!

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

parkStraat 12b, nuenen, telefoon 040-2842311

         

4 Stooflapjes 
voor .....................................................5,95
Gehakt Rondo
100 gram voor ..................................1,25
Bij 150 gram Achterham
100 gram Sellerie-salade ..... GRATIS
“Choucroute en Croute”
Zuurkool, spek, ontbijtspek 
in bladerdeeg, per stuk voor ..1,50
Caprese al Forno
100 gram voor ..................................2,25
Gemarineerde biefpuntjes
100 gram voor ..................................1,50
Spaar voor GRATIS 4 slavinken

SPecIal

SPecIal

SPecIal

kooPJe

kooPJe

actie geldig van vrijdag 14 oktober 
t/m donderdag 20 oktober:

Wij hebben weer heerlijke appelpunt 
voor u gebakken! Al zeggen we het zelf. 

Dus deze week: 

Een Appelpunt 
voor maar ...............
Vikornbrood
voor maar ...............
1/2 rozijnenbrood
voor maar ...............

Brood van de maand oktober:

Nordic Walking
Lekker bewegen, lekker brood!

€ 1,92

€ 1,55

€ 1,45

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen

De zorg voor uw kind is misschien wel de grootste uitdaging in uw leven. 
Gelukkig staat u er niet alleen voor. ZuidZorg helpt u graag op weg tijdens de 
zwangerschap en de kraamtijd. En ook daarna kunt u bij ons terecht voor 
deskundige hulp bij de zorg voor uw kinderen. Van baby tot kleuter. En dat 
geeft rust.

ZuidZorg is er graag voor u met: 
• Zwangerschapscursussen
• Informatieavonden over borstvoeding
• Kraamzorg
• Het consultatiebureau
• Cursussen rondom opgroeien en opvoeden
• Voedings- en dieetadvies speciaal voor kinderen
• Thuisbegeleiding: als opvoeden niet vanzelf gaat 

Meer informatie op www.zuidzorg.nl of bel 040 2 308 408

Onbezorgd.
Daar zorgen wij graag voor.

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

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

Nieuwe 
Najaarscollectie!
Vakkennis gecombineerd met 
een feilloos gevoel voor mode. 
Dé kenmerken van:

Dus, laat jezelf verleiden...

Voor hem;

  

Rond de Linde op internet:
www.ronddelinde.nl

(of scan de QR-Code in met uw smartphone) 



Nog altijd de lekkerste!

Chris en Hanneke Vogels 
Keurslager

Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen-Zuid  
Telefoon 040-2834564

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

Vrijdag proeverij!!!
Bij 500 gr. Goulash GRATIS witte rijst

Quiche Lorraine ..........4 HALEN = 3 BETALEN

Bij 150 gr. Achterham GRATIS Sellerie-salade

Katenhaasjes
3 voor ..........................................................................................................................550

Grillworst “eigen Keuken” 
150 gram HALEN = 100 gram BETALEN
Sole Mio, biefstuk met zontomaat en knoflook

SPECIAL, 100 gram .................................................................225

Gehakt Rondo
SPECIAL, 100 gram .................................................................125

DEZE WEEK:

Oma’s Sudderlapjes
4 voor .......................................................................................................................595

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

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

Aanbiedingen geldig van 
maandag 17 t/m 
woensdag 19 oktober a.s.

SAnté AArdAppelS   
per zAk ...................1.49
zuurkool uit 't vAt
500 grAm ................. 0.69
HAnd-perS SinAASAppelS
2 kilo ......................2.49
uit eigen keuken
AndijvieStAmp met SpekjeS
400 grAm .................1.99

Aanbiedingen geldig van 
donderdag 13 t/m 
zaterdag 15 oktober a.s.
 
HollAndSe AArdbeien   
per dooS .................1.99
jonAgold AppelS
per kilo .................. 0.99
kAStAnjecHAmpignonS
per dooS .................0.99
uit eigen keuken 
rode kool met AppeltjeS
400 grAm .................1.99
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

3-GANGEN KEUZEMENU E 25,50
(all-in arrangement: incl. dranken en mokka chocolaterie E 37,50)

4-GANGEN KEUZEMENU E 28,00
(all-in arrangement: incl. dranken en mokka chocolaterie E 39,50)

Bovenstaande all-in arrangementen bevatten:
huiswijnen, bier, fris, tafelwater naar keuze en

afsluitend met mokka chocolaterie, exclusief gedistilleerd

Op alle dagen verkrijgbaar
Restaurant gedeelte met aangrenzende

verwarmde rokerslounge

Steenovenweg 21, Helmond
T: 0492-507507    www.lekkereteninhelmond.nl

www.restaurantdesteenoven.nl

De mooiste horeca locatie van helmonD 

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

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

Problemen?

LUISTEREN
HERKENNEN

DELEN

ESCAPE NUENEN

Kijk voor meer informatie op www.escape-nuenen.nu
onderdeel van de LEVgroep Nuenen      

Bij het verwoorden van een probleem verandert vaak
het perspectief. Escape is een groep vrijwilligers,
die echt naar u luistert en met wie u ervaringen 
kunt delen. Ze doen dat in persoonlijk contact en
strikt vertrouwelijk, zonder rapportage naar derden.

Het contact is kosteloos en waardevol. 

U bereikt Escape via telefoonnummer 06 39 60 23 80
of e-mail escape@onsnet.nu

Praten helpt

GARANTIEBEDRIJF

v.d. Wildenberg b.v.
Europalaan 2, 5674 Ca nuEnEn

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

Toyota Verso 1.8, 7 peroons MMT, 43.000 km

1ste eigenaar  ....................................................... April 2008

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

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

B O U W P L A N N E N ? 

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

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

Het fundament voor de start van een goede bouw!

      

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

WOENSDAG 12 OKTOBER TOT EN MET ZATERDAG 22 OKTOBER

BROEKEN TIENDAAGSE
Elke tweede broek voor de halve prijs!

De gebruikte modebeelden zijn alleen ter inspiratie.

Noella (6) uit Oeganda heeft een vergroeiing 
aan haar rug door tbc. Haar moeder is wegge
lopen vanwege haar handicap, haar vader 
zegt dat ze behekst is. Het Liliane Fonds biedt 
persoons gerichte en directe hulp aan kinde
ren als Noella. Dat is wat WIJ doen. U kunt 
donateur worden van het Liliane Fonds. Ga 
naar meedoen.nl en laat een kind met een 
handicap weer MEEDOEN.

word nu donateur InG 7 800 800
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Je vader zeGt dat  
Je behekst bent  
vanweGe Je handIcap

wat kun Je doen?
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Angelique Bos wint weekend 
Bosrijk Efteling
Eindelijk was het zo ver. De prijzen van de stempelactie in het sportcentrum 
de Drietip konden worden uitgereikt. Er waren uit de bijna 1800 stempel-
kaarten vijf genomineerden getrokken door het personeel van de Drietip. 
Een van de vijf zou een uitwaaiarrangement winnen voor twee personen. 
Een week heerlijk naar Egmond aan zee. Tevens had het lot, door een nota-
riskantoor in Hilvarenbeek, bepaald dat de grote prijs naar Nuenen ging. 
Uit de 40 Laco complexen kwam Nuenen uit de bus om met 4 personen een 
weekend naar Bosrijk de Efteling te gaan. 

Al met al een spannend prijzenfesti-
val. De vijf genomineerden mochten 
allemaal een big shopper pakken met 
daarin verschillende prijzen. Alleen 
niemand wist in welke tas de hoofd-
prijzen zaten. Alle vijf maakten de tas 
open en Kjell Valk won voor zijn moe-
der een beautybon en voor hemzelf 
een rugzak vol met spelletjes. Sjan 
Coppieters won een consumptiekaart 
voor 12 consumpties, Meike Smits 
won een dinerbon, Cindy van de San-
de won het uitwaaiarrangement naar 

Egmond aan zee en tenslotte won An-
gelique Bos de hoofdprijs, een week-
end Bosrijk Efteling. Angelique die al 
jaren fanatiek drie keer per week sport 
in de Drietip heeft vier kinderen. 

Een bijkomend probleempje is dat het 
gezin uit zes personen bestaat maar 
daar zal wel een oplossing voor gevon-
den worden. De kinderen van Angeli-
que werden nog getrakteerd op een 
rugzak, een snoepzak en een L-Factor 
cap van Laco. 

Manager Bert Mickers reikt de prijs uit aan het gezin van Angelique.

17e Editie 
 Pop Uit Laarbeek (PUL)   
Zaterdag 15 oktober vindt de 17e editie van PUL plaats. Naast Five4You en 
The Leaves is Alive@nine de derde band tijdens de 17e editie van PUL zal 
optreden. Alive@nine is een gezellige Lieshoutse tienkoppige coverband, 
die vooral opvalt door haar funky blazerssectie.

Het gevarieerde repertoire van Alive@
nine wordt gekenmerkt door swingen-
de blazerarrangementen en meer-
stemmige zang. Bekende nummers uit 
de recente Nederlandse en internatio-
nale pophistorie krijgen zo een verras-
sende nieuwe glans.
De bandleden komen allemaal uit de 
regio met Lieshout als voornaamste 
baken en spelen al meerder jaren sa-
men. 
Coverband The Leaves is een pop/
rock coverband uit het zuiden van Ne-
derland. Met een zangeres, zanger, 
twee gitaristen een drummer en bas-
sist zorgt deze zes koppige formatie 
voor een lekkere sound en een gezelli-
ge avond! 
Five4You tenslotte is een allround co-
verband uit de omgeving van Gemert-

Laarbeek. Muzikanten met jarenlange 
ervaring die muziek voor hun ple-
zier  maken  op een professioneel ni-
veau en dat vervolgens ook uitstralen 
naar het publiek. Leuke bijkomstig-
heid is dat tijdens PUL Enzio van Erp 
uit Mariahout voor het eerst als solo-
gitarist te bewonderen zal zijn. 

De 17e editie vindt plaats op zaterdag 
15 oktober 2011 in cafézaal De Koe-
koek aan de Dorpstraat 49 te Lieshout. 
Kaarten zijn verkrijgen bij Café Zaal 
de Koekoek (Lieshout), Bloemenate-
lier ’t Parapluuke (Lieshout), Yours Fa-
shion (Beek en Donk), Bloemsierkunst 
Bloom (Aarle-Rixtel), Jumbo Super-
markten (Mariahout). 

Zie ook: www.popuitlaarbeek.nl

Groepsfoto coverband Alive@nine.

Een kwart eeuw 
kinderfysiotherapie in de 
Weverstraat
De afgelopen 25 jaar wisten al vele Nuenense kinderen en hun ouders met 
succes de weg te vinden naar de aan de Weverstraat gevestigde kinderfysio-
therapiepraktijk. Vanaf 2000 staat Edith Voets binnen de door Frank Koot-
stra geleide groepspraktijk voor een deskundige begeleiding van kinderen 
en jeugdigen tijdens de ontwikkeling van hun zintuigen en motoriek. 

Edith Voets opereert al bijna twaalf 
jaar als kinderfysiotherapeut in Nue-
nen. Zij is als KNGF-geregistreerd 
kinderfysiotherapeute één van de acht 
bewegingsspecialisten binnen de in 
1975 gestarte groepspraktijk voor Fy-
siotherapie. 

De lijst van gebezigde disciplines is 
lang en gevarieerd, zo wijst het bordje 
bij de entree uit. Want behalve voor 
kinderfysiotherapie is Weverstraat 16 
ook het adres voor manuele therapie, 
sportfysiotherapie, haptonomie, oe-
deemtherapie, bekkenfysiotherapie, 
handfysiotherapie en medische fitness 
(in sportcentrum ‘De Drietip’ en ook 
voor kinderen vanaf tien jaar). Daar-
naast vinden er trainingen plaats voor 
patiënten die lijden aan COPD (chro-
nische longziekten) en Claudicatio In-
termittens (etalagebenen). Daartoe is 
de praktijk aangesloten bij regionale 
netwerken.

Leeftijdsspecifiek
Een bezoek aan de kinderfysiothera-
peut kan sinds enige jaren plaatsvin-
den zonder verwijzing van de huis-, 
consultatiebureau- of kinderarts. 
Schoolleerkrachten en ouders zélf 
kunnen ook het initiatief nemen om 
aan te kloppen. Daarnaast wordt de 
behandeling vergoed door de zorgver-
zekeraar. De basisverzekering dekt, in-
dien nodig, achttien behandelingen en 
in de meeste gevallen is slechts een be-
perkt aantal behandelingen noodzake-
lijk. 

Telefonisch advies
Voorkomen is beter dan genezen. 
Hoeveel deskundigheid er binnen de 
groepspraktijk ook is verenigd, aan de 
Weverstraat is dat al een kwart eeuw 
een belangrijk credo. “Wanneer er 
sprake is van een afwijkende zintuiglij-
ke of motorische ontwikkeling bij kin-
deren, kan dit een indicatie zijn voor 

Edith Voets en Frank Kootstra vieren 25 jarig jubileum aan de Weverstraat. 

kinderfysiotherapie. Dat kan dan zijn 
voor voorlichting, advies en/of behan-
deling. Om de drempel te verlagen, 
bestaat er de mogelijkheid om elke 
dinsdagmiddag tussen 13.30 en 14.00 
uur telefonisch contact met mij op te 
nemen voor een kosteloos advies. En 
mocht het dan tóch tot een behande-
ling komen, is er voldoende expertise 
in onze praktijk. Wat dat betreft is er 
de laatste 25 jaar niets veranderd”.

Blazerij de 
Molshoop in 
Station Charlotte
 
32 jaar geleden is het alweer dat deze 
band is opgericht in de Molvense Er-
ven. Nog steeds wordt er met onver-
minderd enthousiasme elke donder-
dagavond gerepeteerd in het paviljoen 
van Strandbad Nuenen. Twee jaar ge-
leden heeft De Molshoop onder grote 
belangstelling haar 30-jarig jubileum-
concert mogen geven in Station Char-
lotte. Dat werd erg goed ontvangen en 
ze hopen dat a.s zaterdag op zijn minst 
te evenaren. Er zijn weer de nodige 
swing- en bluesnummers aan het re-
pertoire togevoegd, waaronder Basin 
Street Blues, Bourbon Street Parade 
en Big Swing Face.
Aanvang 20:30 uur. De toegang is na-
tuurlijk gratis. Station Charlotte vindt 
u aan de Sportlaan in Nuenen, in de 
oude voetbalkantine. Zie ook: www.
stationcharlotte.nl en/of www.mols-
hoop.tk

16.000 mensen met  
MS zoeken 16.000 
collectanten 
Eén op de duizend mensen in Neder-
land krijgt de diagnose Multiple Scle-
rose, een niet te genezen ziekte van 
het centrale zenuwstelsel. De diagno-
se wordt vaak gesteld bij mensen tus-
sen de 20 en 40 jaar, in een tijd dat je 
op het punt staat een studie te volgen 
of aan gezinsuitbreiding denkt.  
Opeens is de toekomst niet meer ze-
ker.  Het streven is om voor elke MS-
patiënt, een collectant op straat te 
zien tijdens de MS collecteweek. 
16.000 mensen met Multiple Sclerose 
verdienen net zoveel collectanten. De 
collecteweek is van 21 t/m 26 novem-
ber.

Gerwen Kermis 
gezellig dorpsfeest
Gerwen Kermis was een geslaagd feest voor jong en oud. Voor de twee-
de keer stonden de attracties op de Gerwenseweg, waardoor het jaar-
lijkse dorpsfeest een echte straatkermis is. Van draaimolen tot heart-
breaker, voor ieder wat wils. 

De kinderen openden vrijdagmiddag samen met de PSV-mascotte Phoxy 
de kermis. Bij De Stam was het gezellig met o.a. het rikken in de tent en het 
grandioze optreden van solozanger en entertainer Mark Elbers uit Nuenen.

Kermis Gerwen 2011                (foto C. van Keulen)

GGD onderzoekt 
gezondheid jeugd
De GGD Brabant-Zuidoost start 
samen met de twee andere GGD’en 
in Brabant op 17 oktober een groot-
schalig onderzoek naar gezondheid, 
welzijn en leefstijl van jongeren. 
Hiervoor nodigen ze ruim 70.000 
jongeren van 12 tot en met 18 jaar 
uit om schriftelijk of via internet een 
vragenlijst in te vullen. Vullen zij de 
lijst online in, dan maken zij kans op 
een bioscoopbon van €10, -.
De vragenlijst is onderdeel van de Bra-
bantse Jeugdmonitor die elke vier jaar 
plaatsvindt in opdracht van gemeen-
ten. De vragen gaan onder meer over 
sport, roken, leefgewoonten, sociale 
contacten en school. Vanaf 17 oktober 
valt een brief met vragenlijst in de bus, 
gericht aan de ouders of verzorgers 
van willekeurig gekozen jongeren in 
Brabant. De jongeren worden uitgeno-
digd om de vragenlijst online of schrif-
telijk in te vullen.  Naar verwachting 
zijn de resultaten halverwege 2012 be-
kend. Afhankelijk van de resultaten 
kijkt de GGD dan samen met de ge-
meenten hoe ze de gezondheids- en 
leefsituatie van jongeren kunnen ver-
beteren. De Brabantse jeugdmonitor 
en andere onderzoeksrapporten zijn 
beschikbaar via http://ggd-bzo.ge-
zondheidsatlas.nl.

Country Dance 
Party
Op zaterdagavond 15 oktober vindt er 
weer Country Dance Party met Coun-
try-DJ Henk plaats. Met vooraf een 
miniworkshop waar je een nieuwe 
dans kunt leren. Tevens mogelijkheid 
tot inschrijven voor de Oud- en 
Nieuwparty. Lokatie:  Buurthuis Ma-
riahout, Bernadettestraat 43, 5738 AV 
Mariahout. Aanvang: 19.30 uur. En-
tree 2 euro. Info: 0499-422088. 

Vincent van Gogh in Ipad-applicatie

Ook in het Vincentre te bekijken
Op maandag 17 oktober verschijnt een bijzondere iPad-applicatie over het 
leven van Vincent van Gogh op de markt. De app bevat animaties, games en 
veel historische feiten over het werk en het leven van de wereldberoemde schil-
der. Het is een initiatief van Van Gogh Brabant en de applicatie zal na de intro-
ductie ook in het Vincentre te zien zijn. 
Vincents leven en werk
De app ‘Explore Vincent’ schetst het 
turbulente leven van Vincent. Zijn 
kinderjaren in Zundert, zijn schooltijd 
in Tilburg, het begin van zijn kunste-
naarschap in Etten-Leur, zijn mislukte 
liefdes en artistieke ‘explosie’ in Nue-
nen en zijn verblijf op vele andere 
plekken in binnen- en buitenland. Via 
zijn werk, zoals de Brabantse ‘Aardap-
peleters’, kun je zijn ontwikkeling als 
schilder volgen. Je ontdekt op een 
speelse manier de tijd en de inspiratie-

bronnen van Van Gogh. Zes uitdagen-
de games maken de app compleet. 
Ook in het Vincentre kunnen scholen 
en groepen, na 17 oktober, gebruik 
maken van iPads met de app. Deze 
iPads zijn opgesteld in speciaal hier-
voor ontwikkelde iPad-kasten.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl



KWALITEITSMEUBELS VOOR DISCOUNTPRIJZEN

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

www.dewoondiscounter.eu

meubels & meer

Banken - Tafels - Kasten - Stoelen - Schilderijen - Accessoires

Ook in XXL (tot 3m)
keuze uit klassiek, modern en trendy

in vele maten leverbaar

vanaf € 299,-

SIDE TABLES - SALONTAFELS - HOUTENTAFELS

van den beuken catering

High Tea 

BBQ

Cocktails & Bites 

...and more

De Tienden 26a
5674 TB Nuenen

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

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

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

BEREKEN ONLINE WAT UW HUISHOUDELIJKE HULP KOST!

- Makkelijk en vertrouwd

- Eigen werving en selectie

- Betrouwbaar en gekwali ceerd

- Geautomatiseerde urenregistratie

- Ook voor persoonsgebonden budget

helder, betrokken & flexibel

Onder architectuur van van Santvoort architecten b.v., traditioneel                  
gebouwd, halfvrijstaand herenhuis aan de JUFFERLAAN (rechterzijde) 
met extra pluspunten

Edenstraat 1 Eindhoven - telefoon 040-2692530 - info@eindhoven.vansantvoort.nl
Berg 2-4 Nuenen - telefoon 040-2833708 - info@nuenen.vansantvoort.nl

www.vansantvoort.nl

OPEN HUIS: zaterdag 15 oktober: 13.00 - 14.30 uur; maandag 17 oktober: 16.00 - 17.00 
uur; zaterdag 22 oktober: 13.00 - 14.30 uur; maandag 24 oktober: 16.00 - 17.00 uur

Gelegen aan de rand Son, het mooiste stukje van Sonniuspark 
met plantsoen aan voor-zijde. Een schitterende groene locatie 
die veel privacy biedt en goed bereikbaar is. Begane grond met 
zeer royale woonkamer van maar liefst (circa) 60 m2 met schuif-
pui naar de ruime achtertuin. De woning is verder voorzien van 
eetkeuken aan de voorzijde, bijkeuken, garage/berging, 3 slaap-
kamers, een ruime 2e verdieping met mogelijkheid voor een 4e 
slaapkamer en een vliering. Er zijn nog diverse opties mogelijk 
zoals bijvoorbeeld een overdekt terras aan de achterzijde. Het 
is ook mogelijk om de woning casco of in iedere gewenste staat 
op te leveren. 

PLUSPUNTEN:
* geweldige ligging;
* gehele pand extra geïsoleerd;
* pand word gekeimd, d.w.z. wit gemaakt;
* zeer grote op zonzijde gelegen tuin;
* een afwerking in ruwbouw die je bijna nergens 
meer vindt, o.a. in poriso gemetselde wanden, 
hardhouten stompe kozijnen met deuren, tradi-
tioneel gladde stucwerk wanden, plafopnds v.v. 
schuurwerk;
* gebakken pannen en handvorm stenen;
* zinken afvoeren en goten.

Prijs:  € 447.500,- v.o.n. (volledig afgewerkt)

Bouw bijna gereed!!

Wij vragen voor enkele uurtjes per week

Enkele bezorgers voor
Rond de Linde in wijk Eeneind
Ben je bereid om elke donderdag 
ons blad te bezorgen?
Dan ben jij dé persoon die wij zoeken.
Heb je belangstelling of wil je meer weten,
bel dan even 06-48698919

LEukE BijvERDiEnstE

 

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

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

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

St. Anna Gilde Nederwetten
De lange herfst/winterdagen staan weer voor de deur, om de twee weken 
vanaf 15 oktober a.s. begint bij het St. Anna Gilde in Nederwetten de com-
petitie binnenschieten (met een luchtbuks op de roos schieten op punten). 

Zondagmiddagvoorstelling in het Dorpshuis Tejater

Jeanne van de Rijt     
De mooie, zonnige zondagmiddagen zijn voorbij. Het wordt weer herfst. 
Geen nood: het Dorpshuis Tejater uit Lieshout zorgt op 16 oktober voor een 
gezellige zondagmiddag met Jeanne van de Rijt.

Wereldvoedseldag
De komende week staat in de Wereldwinkel een hele tafel met heerlijke 
internationale lekkernijen klaar met koffie en thee, bijzondere sappen en 
sausen, pittige spreads en tapenades, specerijen molens, noedels en diverse 
rijstsoorten en natuurlijk diverse wijnen uit Zuid-Amerika en Afrika. Aan-
leiding is Wereldvoedseldag. 
Al in 1979 heeft de VN 16 oktober uit-
geroepen tot Wereldvoedseldag. We-
reldwijd wordt er voldoende voedsel 
geproduceerd voor alle mensen. Des-
ondanks lijden er bijna 1 miljard men-
sen in de wereld aan honger. De We-
reldwinkel wil hier iets aan doen. En 
roept ons op regelmatig Fair Trade ar-
tikelen te kopen. Boeren die in ont-

Het Gilde nodigt iedereen uit Nuenen, 
Gerwen, Nederwetten en Son & Breu-
gel uit om met deze interne competitie 
mee te doen, of op één van deze avon-
den eens binnen te lopen om een 
kaartje te leggen (bonaken) of te dar-
ten en zo kennis te maken met het Gil-
de.
In het Gildehuis staat gezelligheid bo-
venaan en er kan over alles en nog wat 
een prettig gesprek gevoerd worden. 
De aanvangstijden zijn altijd om 20.00 
uur en het duurt tot maximaal 00.30 
uur. 
Het Gilde is ook op zoek naar nieuw 
leden. Ook voor de vereniging is het 
van groot belang dat nieuwe leden 
zich aanmelden om het voortbestaan 
van de Nederwettense Gilde te garan-
deren. Het Gilde bestaat in 2013 al 400 

jaar en dit willen zij niet zomaar voor-
bij laten gaan.
Vandaar deze oproep om de komende 

Al van jongs af aan is Jeanne met mu-
ziek bezig: via het kerkkoor en de mu-
ziekschool, waar zij piano-, gitaar- en 
keyboard lessen volgde, is ze bij de 
“Volkelse Vröllie” terecht gekomen. 
Met “Volkelse Vröllie” treedt ze op tij-
dens carnaval. Daarna is ze gaan zin-
gen. Alle liedjes die ze zingt, schrijft ze 
zelf. Ook anderen, zoals het Kwartjes-
volk, maken gebruik van haar teksten.
Jeanne won twee keer de dialectenpen-
ning voor het beste Brabantse Lied en 
ze schreef het openingslied voor het di-
alectenfestival van 2010: ‘Kiek ons nou 

us’, gezongen door een koor van Laar-
beekse zangers en zangeressen. Op dit 
moment neemt ze haar derde cd op.
Zondagmiddag wordt ze begeleid door 
Hent van den Heuvel op accordeon en 
Paul van Extel op bas. Met Jeanne van 
de Rijt heeft het Dorpshuis Tejater een 
grote naam uit het Brabantse muziek-
circuit binnengehaald. 
Kaartjes kosten € 6.00 en zijn te reser-
veren via tel. 0499-422878 of af te halen 
in het Dorpshuis. De voorstelling op 
zondag 16 oktober begint om 14.30 
uur.

Vlooienmarkt in 
Nederwetten
Carnavalsvereniging de Wetters 
organiseert op zondag 6 november 
de jaarlijkse vlooienmarkt aan de 
Koppeldreef in Nederwetten. Dit is 
naast de kerk. De markt is geopend 
van 10.00 tot 15.30 uur. Vanaf 11.00 
uur start de verkoop per opbod. De 
toegang is gratis.

Op zaterdag 5 november verzamelen 
de Wetters de spullen huis aan huis in 
Nederwetten. Woont u buiten Neder-
wetten en heeft u nog bruikbare spul-
len staan, geen meubels, dan kunt u 
contact opnemen met tel. 06 - 54 24 62 
90.

Voorlichting 
Internetgevaren 
De Werkgroep Leefbaarheid Ger-
wen organiseert vanavond, 13 okto-
ber, een bijeenkomst over internet-
gevaren.

De gevolgen van chatten via media, 
betreffen o.a. cyberpesten en gevaar-
lijke liefde, worden in de voorlichting 
van Lei Seuren (zedenrechercheur in 
Venlo) behandeld.
U bent van harte welkom in het Huys-
ven, De Huikert 35, Gerwen.
De toegang is gratis, een vrijwillige 
bijdrage is welkom.  Vanaf 19.45 staat 
de koffie klaar. Info 06 41102625.

Lezing Heemkundekring 
De Drijehornick
Voor leden van Heemkundekring De Drijehornick en andere belangstellen-
den zal Jan Timmers op 20 oktober een lezing houden over het cultuurland-
schap en zijn geschiedenis.

Acquisitie voor startende ondernemers

Rabobank themabijeenkomst 
Donderdag 20 oktober 2011 organiseert Rabobank Dommelstreek een the-
mabijeenkomst voor startende ondernemers. Als startende ondernemer is 
uw belangrijkste zorg het binnenhalen van werk. Met het oog op het maken 
van de plannen voor het nieuwe jaar, is dit ook het centrale thema van het 
Rabobank starternetwerk. De bijeenkomst start om 19.30 uur en vindt 
plaats in Het Klooster in Nuenen.
Goed voorbereid richting 2012.
Het Rabobank Starternetwerk is een 
netwerk voor en door startende on-
dernemers. Rabobank organiseert sa-
men met startende ondernemers uit 
de regio informatieve bijeenkomsten. 
De bijeenkomsten bieden bovendien 
de gelegenheid om met andere onder-
nemers in contact te komen om ken-
nis en ervaring uit te wisselen en het 
lokale netwerk te vergroten. Als on-
dernemer wilt u vooruit. U wilt zich 

onderscheiden van concurrenten. U 
wilt uw bedrijf succesvol maken. U 
kunt zich hiervoor aanmelden. Ook 
voor het bijwonen van de themabij-
eenkomst kan dit via www.rabobank.
nl/dommelstreek.

U ontvangt na aanmelding een deel-
namebewijs. Geen klant bij Rabobank 
Dommelstreek? Geen probleem, u 
kunt eenmaal een bijeenkomst bijwo-
nen.

maanden de avonden, 15, 29 oktober, 
19 november, 3 en 17 december, een 
gezellige avond in het Gildehuis aan 
het Koutergat (zijweg langs Eikelkam-
pen) te komen bijwonen. 
Voor meer informatie kun je terecht 
bij G. Beuving tel. 040-2417105 
(0683173983) of J. van Rooij tel. 040-
2834908 of E. van Hees tel. 040-
2834908.

Jan Timmers, sinds vele jaren verbon-
den aan de heemkundekring Gemert 
en auteur van talrijke artikelen, zal tij-
dens de lezing ingaan op allerlei ele-
menten van het cultuurlandschap en 
het ontstaan ervan. In de loop van de 
eeuwen ontstond door ingrijpen van 
de mens het huidige landschap. Onder 

meer oude akkers, bewoningspatro-
nen, wegen en paden, grenzen in het 
landschap en de inrichting van beek-
dalen zullen de revue passeren. 
De lezing wordt gehouden in de Nue-
nense bibliotheek aan het Vincent van 
Goghplein. De toegang is gratis. Aan-
vang 20.00 uur.

“Gelddag” 
Millennium 10-ers succesvol
Het was op woensdagmiddag erg druk in de aula van school de Wentelwiek. 
Ruim 50 kinderen geboren in het jaar 2000 namen deel aan de workshop 
“met geld omgaan”. Deze middag stond in het teken om de kinderen alles te 
vertellen over het ontstaan van geld, wat ermee te doen en wat niet. Hoe 
kom je aan geld en wat levert sparen op. 
Onder leiding van een deskundige van 
de Rabobank werden veel zaken uitge-
legd en de kinderen moesten via een 
proefwerkje laten zien wat ze die mid-
dag geleerd hadden. Ook werd er een 
film vertoond waar en hoe het geld ge-
maakt werd.
Alle kinderen kregen een tas met 
daarin een portemonnee met Vin-
centjes, een wettig betaalmiddel die 
middag. Daarmee konden ze allerlei 
zaken uit 3 winkeltjes kopen, snoep 
speelgoed en fruit, alsmede een echte 
spaarbank waar ze hun geld konden 
sparen. Afhankelijk van het beste-
dingspatroon waren punten te verdie-
nen en na afloop werden  prijzen be-
schikbaar gesteld voor diegene die het 
beste met geld was omgegaan.
RaboRolf reikte de prijzen uit. De 

Prinsenbal Nederwetten
Op zaterdagavond 12 november a.s. zal er tijdens het Prinsenbal bij CV De 
Wetters weer een nieuwe Prins(es) worden gepresenteerd om de kar te trek-
ken tijdens carnaval 2012. Tevens zal de scepter overgenomen worden van 
Princesa Hilaria en haar adjudanten Poco en Loco.

Op die avond zal eerst door alle Prin-
sen en adjudanten van onze zusterver-
enigingen afscheid worden genomen 
van deze “kanjers”. Daarna zullen De 
Wetters op ludieke wijze afscheid ne-
men van dit geweldige trio die van 
carnaval 2011 een geweldig feest heb-
ben gemaakt. Ook zullen de Spetters 
van de Wetters nog één keer speciaal 
voor hen, hun huidige dans opvoeren.
Om 11 over 11 zullen de nieuwe 
Prins(es) en gevolg gepresenteerd 
worden. Er zijn al diverse speculaties 
over wie dat zullen zijn. “De Jagers” 
zijn al volop bezig om via slinkse wijze 
achter de namen te komen van de 
nieuwe “kartrekkers”.

Om hen, maar ook u te helpen staan 
hieronder drie aanwijzingen die van 

toepassing zijn op de nieuwe Prins(es). 
Door mee te raden maakt u, net als an-
dere jaren weer kans op een super 
mooie prijs.
Kijk voor meer informatie ook op 
www.dewetters.nl

stuurgroep aangevuld met enkele ex-
tra vrijwilligers, hielden alles goed in 
het gareel zodat de kinderen een on-
vergetelijke middag beleefden. 

Merlijn Passier terug 
op TV met geheel 
Brabantse talkshow
Vanaf 16 oktober keert Merlijn Passier 
weer terug op TV in de talkshow ‘De 
Kamer van Brabant’ bij Omroep Bra-
bant. In Brabant werd de in Nuenen 
geboren Passier vooral bekend met 
het programma ‘Olifantendoders’ 
waarin hij samen met cabaretier Leon 
van der Zanden verschillende taboes 
onder de loep nam. ‘Olifantendoders’ 
groeide sinds de start in 2004 uit tot 
één van de best bekeken programma’s 
op Omroep Brabant ooit, maar stopte 
na vier seizoenen.

Nieuwe prins van 
“de Narre-kappen” 
in Gerwen
 
Vorige week werden in deze Rond de 
Linde de eerste aanwijzingen vermeld 
om een aantal personen op weg te hel-
pen met hun zoektocht naar de nieu-
we prins(es) van Gerwen. Helaas heeft 
onze eigen reporter afgelopen week 
nog geen positieve geluiden gehoord. 
Er is veel giswerk gedaan, maar er zijn 
duidelijk nog meer aanwijzingen no-
dig. Daarom hier aanwijzing 3 en 4:
 
3. Gerwen is groter dan je denkt!
4. Zij zijn de aller laatste

Personal Coaching

Stress - angst - fobieën - onzekerheid 
Hindernissen en belemmerende 

overtuigingen overwinnen?

Kijk voor meer informatie 
op de website.www.gedachten-kracht.nl

info@gedachten-kracht.nl
Tel. 0616084743 

Walther van Heeswijk
Licensed NLP Coach

Geregistreerd bij Vereniging Integrale Vitaliteitskunde
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Dorpsboerderij 
Weverkeshof: 
jazzmiddag
Op zondagmiddag 16 oktober, aan-
vang 14.00 uur, is er een jazzmiddag 
op de Weverkeshof met ‘The Falcon 
Town Jazz Band’. Entree is gratis

Een swingend orkest met gedreven en 
ervaren muzikanten uit de regio Zuid-
oost Brabant en België. Het uitgebrei-
de repertoire is veelzijdig en afwisse-
lend, liefhebbers van oude stijl jazz 
komen aan hun trekken. De twintiger 
en de dertiger jaren komen voorbij. Uit 
latere perioden worden zowel snelle 
nummers als nummers in een wat rus-
tiger tempo gespeeld. Alles bij elkaar is 
de muziek het best te karakteriseren 
als bijzonder swingende instrumentale 
en vocale ’Dixie Jazz’. 
www.weverkeshof.nl

Het KinderCollectief 
is Kindgericht en 
Oplossingsgericht
Zit uw kind niet lekker in zijn vel? Wil het graag goed voor zichzelf opko-
men maar weet uw kind niet hoe? Wil uw kind graag beter leren omgaan 
met faalangst? Ligt uw kind lang wakker, maakt het zich zorgen en durft uw 
kind daar niet goed over te praten? Of is uw kind juist vaak heel boos? 

Lezing 
over de das
IVN Nuenen organiseert op maan-
dag 17 oktober een lezing over de 
das in Brabant door Ton Popelier 
met een slotwoord van Arie Ras.

De Dassenwerkgroep Brabant, waar 
Ton Popelier actief in is, loopt er vaak 
tegen aan dat ze mensen enthousiast 
moeten maken voor een diersoort, die 
ze vermoedelijk nooit van hun leven 
te zien zullen krijgen. 

Tijdens zijn lezing geeft Ton Popelier 
daarom veel aandacht aan de sporen 
die je in het veld kunt vinden. Een 
prent, een haar of een krabspoor van 
een das geeft iedere natuurliefhebber 
een kick. 

Verder heeft hij veel profijt van meldin-
gen van IVN’ers van zichtwaarnemin-
gen, verkeerslachtoffers, burchtversto-
ringen enzovoort. Zij versterken hun 
eigen netwerk. 
Tenslotte zal Arie Ras, ambtenaar 
“Ruimtelijke ontwikkeling en handha-
ving” van de gemeente Nuenen, ver-
tellen over de aandacht voor de das in 
onze nabije omgeving.

De lezing wordt gehouden in de IVN 
ruimte in het Klooster, Park 1 te Nue-
nen. Aanvang: 20.00 uur, info: 040-
2421423.
Toegang is gratis doch de ruimte is 
beperkt tot 50 personen.

Voor al deze vragen kunnen kinderen 
(en hun ouders) terecht bij Het Kin-
derCollectief voor ondersteunende 
begeleiding op maat. Dit geldt voor 
basisschoolkinderen, maar ook voor 
de allerjongsten en hun ouders die el-
kaar in alle rust beter willen leren ken-
nen bijvoorbeeld na een ingrijpende 
start samen of omdat ze moeilijk om 
kunnen gaan met veel prikkels en 
daardoor behoefte hebben aan veel 
rust, veiligheid en vertrouwen.

Het KinderCollectief is een praktijk 
voor kindercoaching en speltherapeu-
tische ouder-kind begeleiding en be-
geleidt ouders en kinderen met een 
(op)groeivraag op het gebied van soci-
aal-emotionele ontwikkeling, ont-
spanning en expressie. 

Kindgericht. Oplossingsgericht. Het 
KinderCollectief, Tweevoren 59, 5672 
SE Nuenen. Tel. 06-42002576 
info@hetkindercollectief.nl

 

Voor deze week de eerste drie aanwij-
zingen:

wikkelingslanden op een mens- en mi-
lieuvriendelijke manier produceren, 
kunnen dit Fair Trade keurmerk krij-
gen. Hiermee krijgen zij een goede 
prijs voor hun product en zijn zij in 
staat een behoorlijk bestaan op te bou-
wen.  Alle klanten ontvangen in de 
week van de Wereldvoedseldag een 
extra attentie.



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

KURA GEEFT UW PAND
EEN EIGEN GEZICHT

ULTIEME

HOUTLOOK

GRATIS HR++ GLAS TOTALE DIKTE 24MM*

* vraag naar de voorwaarden

Geen aanbetaling = Geen risico

KUNSTSTOF KOZIJNEN
VOOR DE BESTE PRIJS!

OOK IN UW REGIO

Onderstaande aanbiedingen zijn alléén geldig op maandag 17 oktober op de weekmarkt!

Weekmarkt Nuenen

Dé Markt, van alle markten thuis!!!
Visspecialiteiten

Marc en Dave de Beer 

Verse Zalmfilet, 1e klas, 500 gr. € 8,95
Botermalse Haring, . .....................€ 1,75
“vers van het mes”, 3 voor  .......€ 5,00
Gezinszak Kibbeling met saus. .. € 7,50

Iedere maandag div. verse 
vissoorten in de reclame!

Van Eeuwijk bedtextiel
Het is tijd voor lagere prijzen!! 

Badstof-Velours 
Hoeslakens € 14,95

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

Van Oosterhout v.o.f.
 Ondergoed & Nachtkleding 

Ze zijn er weer!!!
Schitterende 

Velours Pyjama’s
voor het hele gezin

Prachtige kwaliteit, blijvend mooi!
Tegen inlevering van deze bon:

€ 2,- Korting
Bij aankoop van een velours pyjama.

(Alleen geldig op maandag 17 oktober)

Kaashandel
De Goey & Zn.

Superaanbieding
500 gr. Geitenkaas

€ 5,95
De lekkerste zult van 
Brabant is er weer!

PLATENBURG
 Groente en fruitspecialist 

20 sinaasappels
vol sap
  € 3,00
3 kilo Elstar
  € 2,50

WELTE FRUIT
 ZUIdVRUChTen & eXOTen 

Zoete mandarijnen
zonder pit
20 voor  € 2,00
Pitloze druiven
per doos  € 1,00

WINTERSLAAP??

Origineel Oostenrijks 
Donzen Dekbed

- Extra dik gevuld
- Echte donzen vulling
- 100% Katoenen tijk

Vr. 14 okt.
10.00 - 20.00 uur

Do. 13 okt.
10.00 - 17.30 uur

Za. 15 okt.
10.00 - 16.00 uur
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140x200 van 169,- nu69,- 
200x200 van 198,- nu 99,- 
240x200 van 229,- nu 119,- 
Ook 220 cm lang leverbaar!

www.jongwonen.com
ADRES: Vincent van Goghstraat 12, 5671 GX  Nuenen.    Tel.: 040-2841161 

geopend woensdag en donderdag van 10.00-17.30 
Vrijdag 10.00-20.00   Zaterdag 10.00-16.00

69,- 69,- 
99,-99,-

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

volop violen 
in meer dan 50 kleuren
de ideale sfeermakers!

groot assortiment
tuinplanten

Zondag 16 okt open 10.00-16.00 uur

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. 

KLUIJTMANS NATUUrSTeeN
NATUURSTEEN - gRAfwERkSPECIALIST

Voor alle natuursteen, altijd maatwerk.

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

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

 Uit d’n hoek…

Suske en Wiske

Op dit moment loopt de rechtszaak tegen de heren van de Philips-vastgoed-
fraude, de zogenaamde Klimop-zaak. Eén van de verdachten, Will F. (zijn ach-
ternaam rijmt op ‘krenken’), komt uit Nuenen.
 Te midden van dit ‘echte’ nieuws, werd mijn aandacht getrokken door 
een ander bericht. Het gaat niet goed met Suske en Wiske. Volgens de Belgi-
sche krant Het Laatste Nieuws heeft de strip veel lezers verloren de laatste ja-
ren. De opvolgers van bedenker Willy Vandersteen hebben de reeks te veel 
veranderd. Onvermijdelijk, denk ik. Hetzelfde is gebeurd bij Asterix na de dood 
van schrijver Goscinny. Ook de Donald Duck is niet meer zoals eerst.
 Suske en Wiske en de vliegende klomp (eerste druk 1975) speelt in 
Brabant. Die is toen in opdracht van de VVV ter promotie van onze provincie 
uitgebracht. Zo uit mijn hoofd doen onze twee helden ook Nuenen aan, in ver-
band met Van Gogh. En de albums De Indische Waterlelies en Fata Morgana 
spelen in de Efteling. Mijn favoriete Suske en Wiske’s: het gouden paard, de 
apenkermis, de schat van Beersel, het geheim van de gladiatoren, de Texasrak-
kers en de gramme huurling. Het leukst vind ik vaak het begin, hoe ze in een 
verhaal verzeild raken. En de teletijdmachine van professor Barabas natuurlijk. 
Op dit moment is tijdreizen weer actueel.
 Misschien moeten de vastgoedjongens, en iedereen in de financiële 
sector trouwens, nr. 67 in de Suske en Wiske reeks nog eens lezen. Titel: De 
poenschepper.

Edwin Coolen

Lancering Brabant in Toerisme 
geslaagd in Nuenen
De lancering van Brabant in Toerisme vond onlangs plaats in Nuenen. Met 
een deelnemersaantal van iets meer dan 50 ondernemers uit het Brabantse 
Toerisme en de recreatie kan de organisatie spreken van een geslaagde 
avond. In samenwerking met Auberge Vincent, het Vincentre, Kunsthandel 
Art Dumay en Eetcafé Ons Dorp heeft Nuenen laten zien dat samenwerking 
kan leiden tot zinvolle ontwikkelingen. In de aankondiging sprak Nuenense 
ondernemer en initiatiefnemer Marc Sol al over de belangrijkste doelstel-
ling van deze netwerkstructuur: “met elkaar wordt het beter”! 

Het Klooster organiseert talentenjacht
Het Klooster organiseert dit theaterseizoen een nieuwe talentenjacht 
genaamd Singing to the Top. Tijdens deze talentenjacht wordt jong en oud 
de mogelijkheid geboden om hun zangkwaliteiten door een deskundige 
jury te laten beoordelen. 

Samenwerking is van groot belang om 
Brabant nog beter te positioneren als 
toeristische en recreatieve trekpleister. 
Deze bijeenkomst stond voor een groot 
deel in het teken van samenwerken en 
zowel Burgemeester Ligtvoet als Simo-
ne van der Heiden ( Directeur Van Gogh 
Village) gaven het ook aan in hun toe-
spraak dat dit van groot belang is. Al-
léén komen we er niet! Na een korte 

maar prachtige “van Gogh wandeling” 
onder begeleiding van een 5-tal gidsen, 
een rondleiding bij het Vincentre en een 
bezoek aan Kunsthandel Art Dumay, 
kwamen de deelnemers uiteindelijk aan 
bij Eetcafé Ons Dorp voor een kennis-
making met elkaar en een afsluiting. De 
volgende bijeenkomst staat gepland 
voor eind november bij één van de aan-
gesloten leden ergens in Brabant.

In de selectieronde, op zaterdag 17 de-
cember, krijgt elke kandidaat de gele-
genheid om zijn of haar zangkwalitei-
ten in ons Theater ten gehore te 
brengen. Uit deze audities worden een 
aantal kandidaten gekozen die door-
gaan naar de finaleshow op zaterdag 
14 januari 2012. Hieruit volgt dan uit-
eindelijk de winnaar van “Singing to 
the Top”!

De winnaar van Singing to the Top 
gaat met een fantastische prijs naar 
huis. De beste zanger mag een singel 

opnemen in een professionele geluids-
studio. U kunt natuurlijk deze talen-
tenjacht live meemaken, via de web-
site kunt u kaarten reserveren voor de 
selectieronde en/of de finaleshow. De 
kaarten voor de selectieronde kosten 
€10,- en voor de finaleshow €14,50. De 
genoemde prijzen zijn inclusief één 
pauzedrankje. 

Aanmelden kan tot 17 november. 
Meer informatie of het laatste nieuws 
over dit evenement kunt u vinden op 
www.singingtothetop.nl

kerkberichten
H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten: 
Zaterdag 15 oktober, 18.30 uur: Eu-
charistieviering, volkszang, voorgan-
gers: Pastor J. Vossenaar en past. wer-
ker J. Deckers.
Zondag 16 oktober, 09.30 uur: Eucha-
ristieviering, Gregoriaans koor, voor-
ganger: Pastor S. Kuypers.
Zondag 16 oktober, 11.00 uur: Eucha-
ristieviering, volkszang, voorgangers: 
Pastor J. Vossenaar en past. werker J. 
Deckers.  
Woensdag 19 oktober, 19.00 uur: Ma-
riaviering Vrouwenvereniging Nue-
nen/Gerwen Voorgangers: Pastor S. 
Kuypers en past. werker J. Deckers.

Misintenties:
Zaterdag 15 oktober, 18.30 uur: Joke 
de Brouwer-van Wengen,(vanwege 
sterfdag); Lennard de Haas (vanw. 
sterfdag); Gerard de Haas.
Zondag 16 oktober, 9.30 uur: Martien 
de Groot.
Zondag 16 oktober, 11.00 uur: Ton 
Wessels; Frans Teunissen; Huub en 
Mariet Verheijen-van Vroenhoven; 
Riek van Santvoort-van den Heuvel; 
Mia van de Akker-de Rooij; Susanne 
Raijmakers-van de Akker; Reinier van 
Broekhoven; Ad Poulissen; Berend en 
Ans Scholtens; Tiny van Grotel, (vanw.
verjaardag); Brigitte Reynders-Petter 
(jaardienst); Huub Knegtel; Jan en 
Gusta Swinkels-Veldkamp.
Woensdag 19 oktober 19.00 uur: Voor  
de leden en overleden leden van de 
vrouwenvereniging, in het bijzonder 
voor Gon Habraken-Smulders en Iet 
Gevers-Donkers.

Mededelingen:
In onze parochie zijn overleden Jetta 
Thibau-Janssen, Arendhof 19 en Ineke 
van der Graaf-Hilberink, Weverstraat 
84. Wij wensen  familie en vrienden  
troost en sterkte bij het verwerken van 
dit verlies.

De Regenboog Nuenen
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 16 oktober, 10.00 uur: ds. C. 

Crouwel. Dit is een doopdienst waarin 
Elinn Juliette Marianne gedoopt 
wordt, dochter van Erik Udo en Mar-
lous Nagtegaal.Voor de jongeren is er 
een jongerenviering in De Zaak en 
voor de kinderen van de basisschool is 
er kindernevendienst. Collecte: Kerk 
in Actie, Werelddiakonaat. Donder-
dag van 10.00-12.00 uur: Open Huis. 

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 16 oktober, 11.00 uur: Eucha-
ristieviering, gezinsviering met navie-
ring 1e H. Communie, jeugdorkest 
G.M.K., voorganger  Pastor F. Groot

Misintenties:
Gerrie van der Maat-van den Akker; 
Karel Schepers; Wim van Nuland; 
Riek van der Putten- Sanders

Mededeling: 
Volgende week zondag 23 oktober is 
er een extra collecte voor de Wereld-
missiedag.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 16 oktober, 9.30 uur: Eucha-

ristieviering/themaviering 70+, paro-
chiekoor, voorganger pastor J. Vosse-
naar.

Misintenties:
Kees en Anna Verhagen-Scheepers; 
Frans Saris; Theo Sanders en Gilia 
Sanders-Adriaans.

Mededeling:
Komende zondag 23 oktober is het 
Wereldmissiedag, hiervoor zal een ex-
tra collecte gehouden worden.

Thema-avond: een 
mooie kerk bewaart 
een geheim
Architectuur kan raken. Een kerkge-
bouw kan ons dichter bij God bren-
gen. De benedictijner monnik Anselm 
Grün zegt: “Niet voor niets hebben de 
woorden Heim en Geheimnis met el-
kaar te maken. Een huis waar een ge-
heim bewaard wordt.” Onze pastores 
Hans Vossenaar en Paul ten Hacken 
zullen vanuit hun tweede studies (res-
pectievelijk psychologie en bouwkun-
de) samen met u zoeken naar het ge-
heim van een (kerk)gebouw. We 
nodigen u uit om zelf een foto of beeld 
mee te brengen van een kerk of ruim-
te, waar u dit religieuze thuisgevoel 
beleeft. Plaats: Kerkelijk Centrum, De 
Regenboog. Tijd: 20.00 - 22.00 uur.
  











Uitzending Lokale 
Omroep Nuenen
 
Op zondag 16 oktober start weer een 
nieuwe uitzending Nuenen Nu; hier-
in o.a. de volgende onderwerpen:

- Informatie over de LEV groep.
- Organist van de Clemenskerk Nue-

nen, Tom Bouwman.
- Gulbergen 24-uur mountainbike 

marathon.
- End polio now.

Lokale Omroep Nuenen-TV Groep, tel. 
040-2835384, tv@omroepnuenen.nl.

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.

Sinds een jaar zijn wij bewoners van “Het Oog“ in Nuenen. Wat ons  zeer veront-
rust is de uitgang  Remise. Dit is een zeer gevaarlijke situatie.
Er is totaal geen overzicht om op de Berg te komen. Aan deze zijde van de Berg 
staan links en rechts van het trottoir auto’s geparkeerd, die het zicht ontnemen om 
veilig op de Berg te komen.

Er wordt voor de ABN bank geparkeerd om geld te pinnen, echter dit is geen par-
keerplaats. Bij de uitgang van de Remise is het dagelijks een drukte van belang. Er 
is al verschillende malen een bijna aanrijding geweest met voetgangers, fietsers, 
enz. Met klem vragen wij aan de verantwoordelijke om met spoed aan deze zeer 
gevaarlijke situatie te gaan werken. Hopelijk is het niet nodig om straks te moeten 
zeggen, als het kalf verdronken is, dempt men de put. Nu is het alleen nog maar af-
wachten tot het eerste ongeluk, of ...... 

Familie Hebing, Noorstraatje 4, 5671 KC Nuenen.

Eindelijk een eigen plek!

Boeken voor jongeren v.a. 15 jaar
Heb je de C-boeken in de bibliotheek allemaal al gelezen? Zoek je liever boe-
ken op de afdeling voor volwassenen, maar kun je daar niets vinden? Dan is 
er voor jou nu in bibl iothe ek dommeldal  de Young Adult collectie.

Dat wist je misschien niet, maar in de 
bibliotheekwereld noemen wij jou een 
Young Adult. Want jij bent tussen de 
15 en 18 jaar. En waarschijnlijk lees je 
liever geen jeugdboeken meer, maar 
heb je ook nog niet zo’n zin in de boe-
ken op de afdeling voor volwassenen. 
Speciaal voor jou en jouw leeftijdge-
noten heeft bibl iotheek dommel-
dal  een aantal boeken aangeschaft en 
bij elkaar gezet, waarvan we zeker we-
ten dat jongeren ze leuk vinden. Het 
zijn b.v. boeken over verliefdheid, seks 
en volwassen worden. Maar ook chic-
klit, fantasy en waargebeurde verha-
len. Veel van de titels mag je ook op je 
leeslijst voor school zetten. En van een 

aantal boeken hebben we ook de film-
versie op DvD te leen.

De D-boeken staan in Nuenen op de 
Jeugdafdeling  tussen de C-boeken. Ze 
zijn te herkennen aan de letter D op de 
rug (als kleuter begon je in de bieb bij 
de A-boeken, daarna ging je van B 
naar C-boeken. En nu van D-boeken 
naar romans en informatie boeken op 
de afdeling voor volwassenen).

De collectie is nog niet heel erg groot, 
maar er komen wekelijks nieuwe boe-
ken bij, dus dat gaat snel. Eindelijk een 
eigen plek in de bieb, met boeken voor 
jongeren vanaf 15 jaar.

kunstagenda
 
Kunsthandel – Galerie Art Dumay 
& Lijstenatelier Foederer (Park 75)
Tentoonstelling: ‘Brabant en Den 
Haag uit de doeken. Vriendschappen 
van Vincent van Gogh verzameld’. 
Schilderijenspreekuur op zaterdag 
van 10 tot 17 uur, gratis taxatie van 
schilderijen, etsen en tekeningen Ope-
ningstijden: maandag van 12.00 tot 
17.00 uur, dinsdag tot en met zaterdag 
van 10.00 uur tot 17.00 uur, zondag 
van 13.00 tot 17.00 uur. www.artdu-
may.nl. Telefoon: 2845208.

Galerie en beeldentuin Kunst aan 
de Berg (Berg 51) 
Lopende expositie met abstracte schil-
derijen en foto’s van Bart Stumpers
en schilderijen in gemengde technie-

ken van Ingrid Peels. Openingstijden: 
zondag 16 oktober van 13:00 uur tot 
17:00 uur.www.kunstaandeberg.nl. 
Telefoon: 2300025

Galerie Bonnard (Berg 41)
“De wereld van Jan Sonnemans” over-
leden 19 februari 2006.  Galerie Bon-
nard brengt in deze expositie vader Jan 
samen met dochter Anne, die in de 
voetsporen van vader werkt, maar wel 
met geheel haar eigen stijl. Echtgenote 
van Jan Sonnemans, Ricky en dochter 
Anne zijn tijdens de opening aanwezig 
op 9 oktober. 
Openingstijden: vrijdag, zaterdag en 
zondag van 13.00 tot 18.00 uur. www.
galerie-bonnard com. Telefoon: 06-
51937205

Over gemeentelijke subsidies 
In de raadsvergadering van 29 september jl. heeft de raad de Subsidienota 
van wethouder De Witte vastgesteld.  De gemeente beschikt nu over een 
heldere methodiek om te bepalen in welke gevallen een instelling of vereni-
ging, in aanmerking komt voor een gemeentelijke subsidie. 
Subsidies worden nu beredeneerd ver-
strekt. Dus geen subsidie meer uit 
(goede) gewoonte of pure willekeur. 
Ook de ”stille” subsidies komen nu aan 
het daglicht. De politiek moet nog 
steeds bepalen wat ze de moeite waard 
vindt om te ondersteunen. 
Het CDA  in Nuenen gaat daar op 20 
oktober a.s. in een openbare vergade-
ring over praten. Een discussie dus 
over hoe de plannen zijn,  maar vooral 
ook kijken naar de toepassing  van de 
kaders en naar het beleid dat hierover 
ontwikkeld gaat worden, zoals bv. het 
sportbeleid.   Bij die discussie met de 
wethouder en de CDA-fractie  bent u 
van harte welkom. Locatie: Basis-
school De Wentelwiek, Jacobushoek 5 
in Nuenen.  Aanvang: 20.15 uur.



PARKSTRAAT 

24
NUENEN

(naast de Albert Heijn)

-  Gratis hoortest

-  Uw hoortoestel 
 2 maanden op proef

- Deskundig en 
 merkonafhankelijk 
 advies

DE BESTE HOORZORG 
NU OOK IN NUENEN

“ Ik heet 
 u welkom” 
  -  Audicien Wim van Heesch  

Parkstraat 24, 5671 GG Nuenen | Telefoon: 040 284 06 20
Openingstijden: ma - vr 13.00 - 18.00 uur

www.verhoeven-hoorcomfort.nl

Verhoeven Hoorcomfort is een onderdeel 
van Optiek Verhoeven.

Auberge Vincent is een sfeervol en kleinschalig parkhotel in het centrum 
van het Brabantse dorp Nuenen. Het hotel biedt 20 kamers en 5 suites 
(waaronder een romantische bruidssuite), een gezellige brasserie met een 
groot terras op het zuiden en een toegankelijk restaurant. Gelegen aan het 
park in de kern van Nuenen is het Hotel het ideale vertrekpunt voor de vele 
activiteiten en talrijke bezienswaardigheden in de directe omgeving.

Ter versterking van ons enthousiaste team zoeken wij op korte termijn een:

Chef Kok (m/v)
De Chef Kok is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering in de keuken en de aansturing van het keu-
kenpersoneel. De Chef Kok stuurt het proces van bereiden en uitgeven van gerechten op basis van 
de afgesproken richtlijnen en kwaliteitsbeheersing van de producten. Hij is verantwoordelijk voor het 
maken en naleven van kostencalculaties, geeft sturing en controleert op de naleving van de wettelijke 
richtlijnen m.b.t. de hygiëne (HACCP). Het analyseren van management informatie en verzorgen van de 
indeling van de dagelijkse werkzaamheden zijn tevens kerntaken. 

Assistent hotelmanager (m/v)
In afwezigheid van de General Manager is de assistent hotelmanager verantwoordelijk voor het hele 
hotel. Voornamelijk voor het gehele F&B team en de receptie. Denk hierbij aan het implementeren van 
F&B concept, algehele kwaliteitsbewaking, roosters maken, aansturen/motiveren van de medewerkers, 
het aannemen en inwerken van medewerkers en het geven van een ongekende service aan de gast. 
De assistent hotelmanager is voornamelijk op de vloer aanwezig (70-80%) en is mede het gezicht van 
de F&B afdeling. Dit neemt niet weg dat hij ook verantwoordelijk is voor de financiële administratie van 
de F&B afdeling.

Profiel
Voor beide functies geldt dat men beschikt over een MBO werk en denkniveau aangevuld met een aan-
tal jaren relevante werkervaring. Bij voorkeur in bezit van Sociale Hygiëne. Energieke persoonlijkheid 
met een goede motivatie, verantwoordelijk, creatief en kostenbewust. Daarnaast ben je als Chef Kok in 
het bezit van een Leermeester certificaat en een afgeronde SVH opleiding.

Wij bieden:
Een verantwoordelijk functie in een jong en enthousiast team. Vernieuwd concept, ambitieus en profes-
sioneel. Goede arbeidsvoorwaarden en mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling. 

Reageren: 
Indien u geïnteresseerd bent in een van bovenstaande vacatures dan graag reageren naar: 
Auberge Vincent, Park 69, 5671 GC Nuenen, t.a.v. Brigitte Schuur, 06-13547492
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Vacaturebank vrijwilligers 
INSTELLING OMSCHRIJVING BENODIGDE TIJD / MEER INFO   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Zonnebloem-Linq vrijwilligers voor de werkgroep en begeleiding cliënten.   tijden in overleg.
(jongerenafd.) (organiseren 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 (deel kan vanuit huis)
 ontwikkelen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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,  maandag 19.00-20.00 u. en in overleg
 bijv. taallesjes
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dorpsboerderij Weverkeshof algemeen bestuurslid met uitvoerende taken v.w.b. evenementenorganisatie  in overleg
 vrijwilliger die maatschappelijke stagiaires wil begeleiden in Sinterklaastijd. 12 nov. t/m 5 dec. dagelijks (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
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DeurneEindhoven

Vincent van Goghstraat 14
T 040-787 8468   5671 GX

www.pieternellingerie.nl
info@pieternellingerie.nl

Nuenen

Kom nu een kadobon halen voor u zelf of  een vriendin 

t.w.v.                ( geldig tot 19 november 2011 )

Lingerie, Borstprotheses, Nacht- en Badmode
Gespecialiseerd in alle cup maten AA t/m L

1 kadobon per klant.
Inleverbaar bij een minimale besteding van 50 euro
*

€ 10*

Vrijdagavond 14 oktober begint de 
openingswedstrijd om 19.30 uur en er 
zal worden gespeeld tot zondagmid-
dag 17.00 uur. Dit alles op het HSCN 
terrein aan de Lissevoort, toegang 
gratis.
De vereniging hoopt vooral ook be-
zoekers te kunnen ontvangen om ken-
nis te maken met hun sport, maar ook 

Eerste Nuenenaar finisht als 
63e bij marathon in Eindhoven
Ruim 160 Nuenenaren deden afgelopen zondag mee aan het loopspektakel 
in Eindhoven.  Drie heren liepen de marathon en daarvan finishte Antonio 
Duijmelinck met een tijd van 2:46:50 op een 63e plaats. Hiermee werd hij 10e 
in de categorie M40. 

Naast Duimelinck deden nog 2 deel-
nemers uit Nuenen mee: Sjef Bergings 
werd 260e en 22e in de categorie M50 
in een tijd van 3:13:52. Christian Tie-
mann 848e en 178e bij de jongeren in 
een tijd van 3:54:49. Vermeldenswaar-
dig is ook de eindtijd van Thomas Va-
el, nu studerend en wonend in Eind-
hoven. Zijn tijd 3:13:53 was goed voor 
een 260e plaats en 71e plaats bij de jon-
geren.
De snelste Nuenense vrouw vinden we 
bij de halve marathon: Serana Kemp 

Alle voetbalactiviteiten staan onder 
leiding van ervaren trainers/jeugd-
trainers. Het is een uitgebalanceerd 
programma tussen techniek en in-
spanning waarbij iedereen betrokken 
wordt zonder dat het fysiek een te 
grote belasting wordt met o.a. een 
ballenkanon, snelheidsmeter, tech-
niektraining, keeperstraining, 4 tegen 
4 competitie, levend tafelvoetbal en 
een pannakooi. Het programma duurt 
van dinsdag t/m donderdag van 9.30 
uur tot 16.00 uur.

Voor wie zijn de voetbaldagen?
Voor alle jongens en meisjes, veldspe-
lers en keepers die tijdens de voetbal-
dagen de leeftijd hebben van mini-
maal 5 jaar en maximaal 15 jaar 
hebben. Je hoeft geen lid te zijn van de 
RKSV Nuenen. 

Er zal op leeftijd worden ingedeeld en 
niet op sterkte omdat de oefeningen 
individueel zijn afgestemd.

Door de sponsoring van o.a. Matos 
Media is het inschrijfgeld voor deze 
editie sterk verlaagd.
De kosten per persoon voor 3 dagen 
voetbalplezier zijn € 45,-
De kosten voor een extra kind uit het-
zelfde gezin zijn € 30,-

Schaken
Jeugdschaaktoernooi in Nuenen
SchaakVereniging Nuenen organiseert op zondagmiddag 16 oktober 2011 
een toernooi voor beginnende en enigszins gevorderde jeugdschakers. Dit 
is het 1e toernooi van de “Eindhoven Cup/League”, een reeks toernooien 
georganiseerd door de schaakverenigingen en enkele basisscholen in de 
regio Eindhoven.

Er wordt geschaakt in de aula van het 
Pleincollege Nuenen aan de Sportlaan 
8 te Nuenen. De zaal is open om 09.30 
uur, de eerste partijen beginnen om 
10.00 uur en de prijsuitreiking (voor 
iedereen ligt er een prijsje klaar!) is 
rond 13.30 uur. De deelnemers wor-
den zoveel mogelijk op leeftijd en 
speelsterkte in groepen ingedeeld.
Het inschrijfgeld bedraagt € 1,50. 

Aanmelding voor het toernooi, liefst 
via e-mail (HubvandeLaar@Hotmail.
com) tot een dag van te voren of aan 
de zaal tot 09.45 uur.
Nadere inlichtingen over het toernooi 
of de Schaak Vereniging Nuenen zijn 
te verkrijgen bij Léon Driessen (e-

mail: jeugdleider@svnuenen.nl, tel. 
040-2840499). 

Of neem eens een kijkje op de web-
sites www.nbsb.nl/eindhovencup.php 
of www.svnuenen.nl.

Wedstrijdzwemmen: 
nieuw talent bij 
Z&PV Nuenen
Afgelopen weekend zwom de jong-
ste jeugd van Z&PV Nuenen (9 tot 
12 jaar) in het eigen bad in Nuenen 
de eerste Speedo swimkick wed-
strijd van dit seizoen. Voor 8 van de 
15 jongens en meisjes betekende dit 
hun allereerste wedstrijd. Een span-
nende maar zeer leuke belevenis, 
die voor de meesten al direct de eer-
ste medailles opleverde.

Bij de jongens van 9 jaar verdeelden 
Milan Meurs, Ahmed Gadaborchev 
en Luuk van Zwol op de twee afstan-
den die ze zwommen zelfs alle medail-
les. Milan won tweemaal goud, 
Ahmed en Luuk wonnen ieder een zil-
veren en een bronzen medaille. In de-
zelfde leeftijd bij de meisjes was er 
goud voor Simone Rietbergen op de 
25m schoolslag, zilver voor Ashley 
Stevens op de 25m rugslag en twee-
maal brons voor Marit Verspaget 
(schoolslag en rugslag).
 
Een jaar ouder won Victor de Kouse-
maeker 2 maal goud, op beide afstan-
den was Lennart van Sas goed voor de 
2e plaats. Suzanne Voets volgde dat 
voorbeeld en werd tweemaal 2e bij de 
meisjes van 10 jaar. Ook Filip Sanders 
en Joep Dedding (geboren in 2000) 
wonnen ieder twee medailles, terwijl 
bij de jongens en meisjes uit 1999 er 
eremetaal was voor Emma Vianen, 
Mateusz Kool en Timo Bossema. Die 
laatste twee maakten er op de 100m 
schoolslag nog een zeer spannende 
strijd van. Timo tikte uiteindelijk met 
2.08.29 als eerste aan, slechts 0.02 
voor Mateusz.

Voetbal
Matos Media Voetbaldagen bij 
RKSV Nuenen 
Na het succes van de eerste voetbaldagen,  zal ook deze herfstvakantie op  
25, 26 en 27 oktober 2011 weer een editie van de RKSV Nuenen voetbalda-
gen worden georganiseerd. 

 
Hiervoor ontvangt elke deelnemer:
- Elke dag een lunch
- Onbeperkt drinken tijdens alle 3 de 

dagen
- Begeleiding gedurende de gehele 

voetbaldagen, van aankomst tot ver-
trek.

- Iedere dag een prominent op voet-
balgebied aanwezig.

- Diverse prijzen te winnen.
- Een speciale attentie na afloop.
Daarnaast zorgt de organisatie voor 
alle benodigdheden zoals trainings-
ballen, hesjes en mogelijkheid tot om-
kleden en douchen op de accommo-
datie. Inschrijven kan via de website 
van de RKSV Nuenen: www.rksvnue-
nen.nl.

Ronald Dielissen (6513) uit Nuenen tussen de duizenden lopers van de halve ma-
rathon in Eindhoven. Hij finishte in 1:40:40.

liep de afstand in 1:28:51 en werd 
daarmee 10e.

Voor menig loper eindigde de wed-
strijd in de regen. In het centrum was 
het desondanks gezellig druk. Bandjes 
langs de route zorgden voor de nodige 
ondersteuning en het publiek moedig-
de de lopers aan. Bij de tijdelijke brug 
over het parcours bij de Bijenkorf 
haalden de snelste halve marathonlo-
pers, de langzamere lopers van de hele 
marathon in.

Honk- en Softbal

Een opname van een geconcentreerde catcher tijdens het Internationale Meet 
toernooi van vorig weekend  bij HSCN

om de sfeer te proeven van dit toer-
nooi dat in Nederland inmiddels be-
kend staat als een gezellig evenement 
waar de teams jaarlijks graag terugko-
men. Afgelopen week-end organiseer-
de de club ook al succesvol het inter-
nationale toernooi Meet. ( Missing ear 
European tournament ) met teams uit 
5 landen.  

Bridgeclub KBO Lieshout 
zoekt nieuwe leden
Seniorenvereniging KBO Lieshout heeft een actieve bridgeclub met dertig 
leden. Iedere donderdagavond komen de bridgers bij elkaar in het Dorps-
huis van Lieshout. 

“Een echt gezelligheidsclubje”, zegt 
contactpersoon mevrouw Tonny v.d. 
Eerenbeemt. “Je hoeft geen volleerde 
bridger te zijn om mee te doen. Ieder-
een is welkom. Ook als je geen bridge-
partner hebt. Wij zorgen dan voor de 
indeling. En als we genoeg aanmeldin-

gen hebben, organiseren we weer een 
bridgecursus.” Binnen het clubje 
wordt in competitieverband gespeeld. 
De kosten zijn 1,25 euro per avond en 
daar is een kop koffie bij inbegrepen.
Iedereen die lid is of lid wil worden 
van Seniorenvereniging KBO Lies-
hout kan zich opgeven bij de bridge-
club. Elke donderdagavond van 20.00 
tot 22.30 uur komen de kaarten in het 
Dorpshuis van Lieshout op tafel. Lijkt 
het u iets? Bel dan naar Tonny v.d. Ee-
renbeemt, tel. 0499-421077 of mail: 
eerenbeemt@onsbrabantnet.nl. 

Seniorenvereniging/KBO Lieshout  is 
een vereniging van en voor inwoners 
van Lieshout die ouder zijn dan 50 
jaar. Ze telt al bijna 750 leden. De ver-
eniging behartigt,  in samenwerking 
met de drie andere KBO-afdelin-
gen  van Laarbeek,  binnen  de Senio-
renraad van Laarbeek en in andere sa-
menwerkingsverbanden de belangen 
van alle senioren in de gemeente. Zou 
u ook wel lid willen worden? Stuur 
dan een mailtje naar Nelly de Groot, 
e-mail: pjamdegroot@planet.nl of bel: 
0499-422326.

Alarmnummer 
1•1•2

Theo Hendrikx toernooi, jaarlijks 
honk en softbal evenement
 
Komend week-end bezoeken meer dan 200 spelers met hun  begeleiders dit 
toernooi. De deelnemende teams zijn afkomstig uit Almere, Tongeren ( BE) 
Rotterdam, Haarlem, Amsterdam en natuurlijk ook Nuenen.



LINDEBLAADJES

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

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

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

Albert Schepers
Veiligheid & Comfort
Wegens specialisatie

20 - 50% 
korting

op bijna het 
gehele assortiment

www.albertschepers.nl
Duivendijk 5b, Nuenen

Tel. 040-2840053

Dief iS kANSlooS!

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

CT KLUS Voor al uw klus-
sen in en om uw huis, tuin 
en (koi)vijver. Telefoon 
040-2434706 of 06-1058 
7405. Voor particulier en 
bedrijf.

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

Stichting vrijwilligers 
thuiszorg Geldrop /
Mierlo / Nuenen. Voor 
terminale zorg bereik-
baar via tel. 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.

RIJSchooL kRIE-
GENBERG BEDANkt! 
Voor het eerste keer slagen 
van mijn rijbewijs. Joris v.d. 
Putten.

DRuMLESSEN IN Nu-
ENEN. Gegeven door 
ervaren docent, voor be-
ginners en gevorderden. 
Voor info: 040 - 2843533 / 
06 - 23094787

Nu toonzaalverkoop 
tot wel 70% korting 
Sanitaircentrum Nu-
enen De Pinckart 49, 
Nuenen. Open woe. t/m 
vrij. 13.30 - 18.00 uur, za-
terdag 10.00 - 16.00 uur.

Aangeboden: Huishoude-
lijke hulp. Tel. 06 - 84052249.

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

Rond de Linde
 op internet:

www.ronddelinde.nl

remblOkken 
vervangen v.a. € 84,-              

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

more than seven is 
vrijdag 14 okt. gesloten 
ivm onze inkoopreis naar 
India. Sorry voor het onge-
mak. De nieuwe collectie 
wintersjaals zal binnen-
kort in de winkel liggen. 
Tot ziens in De winkel met 
de KOE! Zaterdag 15 okt. 
open 10.00-17.00 uur,  
Berg 52a, Nuenen. 

AAnhAng
wAgens

verhuur - verkoop
onderhoud

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040-2832029

• Design
• Schuttingen
• Bergingen
• Garages
• Overkappingen 
• Carports
• Veranda’s
www.sbnbouw.nl

 

Osteopathie 
Mark Meulenbroeks

Fysiotherapie Nuenen
Vincent van Goghstraat 259

5691 DT Nuenen

Tel: 06 - 58 96 12 31
osteopathiemeulenbroeks@gmail.com

www.osteopathiemeulenbroeks.nl

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

Website; www.andrevanrooij.nl

Kwaliteit is belangrijk,
want we zien u graag terug!

Volop bloeiende
winterharde
VioLen
Grootbloemig - Mini

EEN 
BEZOEK 
MEER 
DAN 
WAARD!

Alles van eigen kwekerij

W. van Oorschot
Stukadoorsbedrijf

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

Voor al uw stucadoorswerken

Wandclosetcombinatie:
V&B wandcloset en

V&B toiletzitting softclose
Geberit inbouwreservoir

Geberit bedieningspaneel

Nu € 340,-
OP = OP

Sanitaircentrum Nuenen 
De Pinckart 49, Nuenen. 

Openingstijden: 
woe. t/m vrij. 13.30 - 18.00 uur 

zaterdag 10.00 - 16.00 uur.

Grohe douchethermostaat

Nu € 179,-
Grohe doucheset

Nu € 8995

Sanitaircentrum Nuenen 
De Pinckart 49, Nuenen. 

Openingstijden: 
woe. t/m vrij. 13.30 - 18.00 uur 

zaterdag 10.00 - 16.00 uur.

Martin
40 Jaar!

Je maatjes

 ADVOCATENKANTOOR SANDERS
al bijna 30 jaar gevestigd in Nuenen 

praktijk voor onder meer

personen- en familierecht 
(o.m. echtscheiding, alimentatie) 

civiele procedures 
(zaken-, verbintenissen-, belastingrecht) 

juridische adviezen
 - Het Steenen Huys 40 Nuenen - tel. 040-2834425 -

WORKSHOP
KOETJE BESCHILDEREN

zondag, 23 oktober a.s.
12.30 u. – 17.00 u.

AANMELDEN EN INFO:

Atelier & Galerie Den Dries
Wettenseind 4 - Nuenen

www.brabant-art.nl
info@brabant-art.nl / 040-2842202

RUYTERS VOOR RUITERS..
  .....1500 m2

 paardensport
COCKEVELD 3 • 5672 AE NUENEN • T.: 040�2952275

INFO�RUYTERSVOORRUITERS.NL •WWW.RUYTERSVOORRUITERS.NL

De nieuwe winter-
collectie is binnen! 
Scapa sports dames en heren en 

diverse andere mooie merken 
jassen, truien en bodywarmers. 

Ook een uitgebreid assortiment 
stoere Outdoorlaarzen en schoenen 

van o.a. Zoo, Vintage en Hunter.

Vrijdag en zaterdag modeshows 
voor het goede doel...

Info en kaarten verkrijgbaar in 
onze winkel.

RUYTERS VOOR RUITERS..
  .....1500 m2

 paardensport
COCKEVELD 3 • 5672 AE NUENEN • T.: 040�2952275

INFO�RUYTERSVOORRUITERS.NL •WWW.RUYTERSVOORRUITERS.NL

RUYTERS VOOR RUITERS..
  .....1500 m2

 paardensport
COCKEVELD 3 • 5672 AE NUENEN • T.: 040�2952275

INFO�RUYTERSVOORRUITERS.NL •WWW.RUYTERSVOORRUITERS.NL
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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. 41 
De winnaar ontvangt 

een dinerbon 
te besteden bij: 

 

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

Winnaar week 40: Mevr. P.E.M. Hermsen-Vos, De Vroente 99, 5672 TV  Nuenen.

P r o g r a m m a

Korfbal

Voetbal

Badminton

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

www.puzzelland.com

ZO DOET U MEE:

Om kans te maken op
een prijs, belt u de 

oplossing door naar 
0909-50 10 191

(max. 0,44 euro per gesprek)

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

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

Veel succes!

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

1 8 9 5
1 4 7

3 5 8 1
2 9 8 4 5

7 4 1
3 2

9 6 3
5 8 2

6 4 9 7 2

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

  Oplossing

PUZZELNUMMER: 01022

sudoku week 41_sudoku week 11.qxd  21-07-11  15:17  Pagina 1

rKSV NueNeN 
Zaterdag 15 oktober
Nuenen Vet A - Waalre Vet  .......... 16.15
Nuenen Vet B - 
Geldrop/Houta Bouw Vet  ............ 16.15
Zondag 16 oktober
Nuenen 1 - EHC/Heuts  ................ 14.30
Nuenen 2 - TSC 2  ........................... 12.00
Tivoli 2 - Nuenen 3  ........................ 11.30
Nuenen 4 - SBC 4  ........................... 14.00
Wilhelmina Boys 5 - Nuenen 5  .... 12.00
Nuenen 6 - 
Reusel Sport/Faes GR 6 ................. 12.00
Nieuw Woensel 6 - Nuenen 7  ...... 12.00
Nuenen 8 - Best Vooruit 12  .......... 12.00
Sterksel 3 - Nuenen 9  .................... 11.30
Venhorst DA1 - Nuenen DA1  ...... 11.00
Pusphaira DA2 - Nuenen DA2  .... 10.00

rKVV NederwetteN 
Zaterdag 15 oktober.
Wilhelmina Boys - 
Nederwetten  ................................... 16.00
Zondag 16 oktober
ETS 1 - Nederwetten 1  .................. 14.30
Puspharia 2 - Nederwetten 2  ....... 12.00
Nederwetten 3 - RPC 6  ................. 10.00
Nederwetten 4 - SBC 10  ............... 11.00
Wodan DA3 - 
Nederwetten DA1  .......................... 10.00

emK
Zondag 16 oktober 
Wilhelmina Boys 1 - EMK 1   ........ 14:30
Braakhuizen 2 - EMK 2   ................ 12:00
EMK 3 - Nieuw Woensel 4   .......... 11:30
EMK 4   ................................................. vrij
Woenselse Boys 5 - EMK 5   .......... 12:00

rKgSV gerweN
Zaterdag 15 oktober
EMK vet. - RKGSV vet.  ................. 15.30
Zondag 16 oktober
Oirschot Vooruit 1 - RKGSV 1  .... 14.30
ODC 3 - RKGSV 2  ......................... 11.00
RKGSV 3 - Acht 7  .......................... 13.00
RKGSV 4 - Tongelre 5  ................... 10.00
RKGSV 5 - Gestel 10  ..................... 11.30

NueNeNSe ZaalVoetbal
ComPetitie
Zaterdag 15 oktober 
Café Rene - 
Autobedrijf vd Heijden .................. 18.45
Heintze / Sporthuis Zd - 
All Stars  ............................................ 19.30
Klezie Boys - ACR Reijnders ......... 20.15

emK - Spoordonkse boys 0 - 2
al na enkele minuten was te zien dat emK het vandaag moeilijk zou krijgen 
tegen de fris voetballende tegenstander. door het ontbreken van midden-
velder ronnie Jansen en centrale verdediger ruud bijsterveld moest emK 
weer eens in een andere opstelling van start gaan.

NKV verliest punten in eigen huis
op zondag 9 oktober moest NKV thuis aantreden tegen eKCa/impactPer-
soneel uit arnhem. eKCa staat derde op de ranglijst en NKV op de eerste 
plek in de poule. aan de hand van de statistieken zou deze wedstrijd dus 
wederom gewonnen kunnen worden.

Nederwetten - Puspharia 0-2
in een voor Nederwetten teleurstellende wedstrijd nam Puspharia de pun-
ten mee naar eindhoven. was de ruststand nog 0-0 met over en weer wat 
kansen, in de 2e helft was Puspharia de betere ploeg.

Herenteam badminton Club 
lieshout start wisselvallig
Het eerste herenteam van badminton Club lieshout heeft een wisselvallige 
competitiestart achter de rug. de uitwedstrijd tegen het Vughtse Smash 
werd gewonnen, terwijl de daaropvolgende wedstrijden tegen de heren van 
het oeffeltse Veerkracht en het udense Slamis werden verloren. de verlie-
zen waren echter beperkt, waardoor de achterstand op de ranglijst nog ver 
is opgelopen.

bC Smash-H1 - bCl-H1/Sportpoint 
gemert: 3-5
De uitwedstrijd tegen het Vughtse 
Smash werd gewonnen vanwege de 
goede prestaties in de singlepartijen. 
Van de dubbelpartijen werden er twee 
verloren en twee gewonnen. Wouter 
van Vijfeijken en Laurence Roijackers 
verloren hun dubbelpartij uiterst nipt 
(21-19,21-19). In de singlepartijen ging 
het nog beter. Pieter Sanders won zijn 
partij. Ook Bert Manders won met goed 
spel zijn wedstrijd. Nadat Laurence 
Roijackers zijn singlepartij had verloren 
wist Wouter van Vijfeijken uiteindelijk 
ook te winnen, waardoor de hele partij 
gewonnen werd en vijf punten meege-
nomen konden worden naar Lieshout.

bC Slamis’67 - bCl-H1/Sportpoint 
gemert: 5-3
De uitwedstrijd tegen het eerste heren-
team van BC Slamis’67 in Uden is nipt 
verloren door het eerste herenteam van 
Badminton Club Lieshout. Het verschil 
werd deze keer in de singlepartijen ge-
maakt. Alleen Pieter Sanders kon zijn 
singlepartij winnen. Iets dat Jeroen van 
der Heijden, Laurence Roijackers en 
Danny van Gend hem niet na konden 
doen. Doordat de dubbelpartijen eerlijk 
werden gedeeld, beide kampen wonnen 
twee keer, kwam BCL-H1/Sportpoint 
Gemert uiteindelijk niet verder dan drie 
punten.

bC Veerkracht - bCl-H1/Sportpoint 
gemert: 6-2
Het sterke team van BC Veerkracht 
bleek voor de Lieshoutse heren tijdens 
de uitwedstrijd in Oeffelt duidelijk een 
maatje te groot. Dat er “slechts” met 6-2 
verloren werd was te danken aan een 
goede partij van Pieter Sanders. Hij won 
na een spannende drie setter van de 
Oeffeltse kopman. In de dubbelpartijen 
wisten Laurence Roijackers en Pieter 
Sanders te winnen. De anderen kwa-
men in de dubbelpartijen niet tot winst 
waardoor de winst tot twee punten be-
perkt bleef.

Laurence Roijackers, speler van BCL-
H1/Sportpoint Gemert

NKV begon de wedstrijd in de motre-
gen voortvarend door meteen het eer-
ste schot binnen te schieten. Tot 10 
minuten voor de rust heeft NKV dege-
lijk gespeeld en constant met 1 punt 
voorgestaan, hierna zette EKCA aan 
en nam het heft in handen. Door 2 
doelpunten te scoren gingen ze met 
een voorsprong van 4-5 de rust in.

NKV ging de tweede helft in met, ui-
teraard, de intentie om de score recht 
te zetten en heeft ook kunnen naderen 
tot 1 doelpunt verschil. Maar helaas 

misten de schoten precisie en de af-
werking liet het afweten waardoor 
NKV niet verder kwam dan 2 doel-
puntjen in één helft. EKCA nam de 
overwinning mee naar Arnhem met 
de score van 6-8. “Als je meer goals 
maakt dan de tegenstander, dan win 
je,” aldus Johan Cruijff. En dat geldt 
ook voor korfbal. NKV dankt de sup-
porters voor de onvoorwaardelijke 
steun ondanks het slechte weer. Vol-
gende week speelt NKV uit tegen de 
nieuwe koploper DUKO om alsnog 
mee te blijven doen om de titel. 

Al na 3 minuten was er grote kans 
voor Spoordonk na een aanval vanaf 
links, maar de bal ging voorlangs het 
EMK doel. In de 26e minuut was er een 
slap schotje van Canters dat een mak-
kelijke prooi was voor de Spoordonk 
doelman. In de 40e minuut kwam 
Spoordonk op een verdiende 0-1 
voorsprong door de spits van Spoor-
donk die ineens in de rechterhoek in-
schoot. Net voor rust kwam EMK spe-
ler Remy Klaus in scorings positie na 
een voorzet vanaf rechts, maar hij kon 
net niet goed afronden. In de tweede 
helft was er in ieder geval meer bele-
ving van EMK zijde, maar werd het 
dikwijls op inzet afgetroefd door de 
tegenstander. In de 60e minuut zag de 
scheidsrechter een handsbal van een 
Spoordonk speler bij de eerste paal 
over het hoofd. Doelman Edwin Cup-

pen moest zich in de 60e minuut van 
zijn beste kant laten zien na een strak 
schot van een Spoordonk speler. In de 
60e minuut was er wat tumult nadat 
een aanval van de tegenstander na een 
overtreding op een EMK speler op de 
lat belandde. In de 75e minuut werd 
een schot van EMK speler Ruud van 
Helvert door de tegenstander gekraakt 
zodat de doelman de bal gemakkelijk 
op  kon pakken. Direct daarna werd er 
in het centrum van de EMK verdedi-
ging een bal te kort terug gespeeld op 
de keeper. 
De Spoordonk speler die daar tussen 
stond kreeg een uitgelezen kans om de 
0-2 binnen te schieten en hij twijfelde 
daar geen seconde aan. “Koploper” 
EMK leverde een slechte prestatie en 
kon geen moment aanspraak maken 
op punten. 

In de 68e minuut wist Andreas Hane-
graaf de 0-1 binnen te schieten met 
een fraaie lob. Scheidsrechter Custer 
kende het discutabele doelpunt toe en 
daar moest Nederwetten het mee 
doen. 
Ondanks wat omzettingen in beide 
teams kreeg Nederwetten verder geen 

enkele mogelijkheid en wist Rick Hop-
mans in de 83e minuut de 0-2 aan te 
tekenen hoewel ook hier weer een 
handsbal aan vooraf ging. Nederwet-
ten dankt de nederlaag geheel aan 
zichzelf.

Veldtoertocht dak van brabant 
 
op zondag 16 oktober staat in Nuenen de veldtoertocht dak van brabant op 
het programma. dit is een tocht voor mountainbikers die tussen 8.30 en 
10.00 uur op hun fiets stappen bij de NKV-kantine op sportpark wet-
tenseind in Nuenen. er zijn mooie routes uitgepijld over 25, 40 en 50 kilo-
meter. desgewenst kunnen de atb-fietsers ook het dak van brabant 
beklimmen dat met 60 meter het hoogste punt is in de provincie Noord-
brabant. 

Mountainbiken

De organisatie is in handen van Toer-
club Nuenen en veel mountainbikers 
weten dit sportevenement te waarde-
ren. Vooral dankzij de prima sfeer en 
goed uitgepijlde routes.
 
Klimmen en dalen
De routes lopen over bospaden en 
langs weilanden, via halfverharde 
landweggetjes en dreven. Het Dak van 
Brabant is te vinden op het Landgoed 
Gulbergen, gelegen tussen Nuenen en 
Geldrop-Mierlo. In het parcours via 
het Dak van Brabant zit spectaculair 
klimwerk en steile afdalingen. 
De organisatie gebeurt onder de vlag 
van de Nederlandse Toer Fiets Unie 
(NTFU). Halfweg koers krijgen de 
deelnemers soep, thee en koek aange-
boden. Bij de finish is een afspuit-
plaats voor fietsen en kunnen de deel-
nemers douchen. 
 
inschrijven
Er wordt zondag 16 oktober gestart 
vanaf het inschrijfpunt op sportpark 
Wettenseind tussen half negen en tien 
uur. Inschrijven kost drie euro voor 

deelnemers met NTFU- of KNWU-
pasje en voor niet-leden een euro ex-
tra, dat is inclusief verzorging op de 
pauzeplaats. Voor meer informatie 
over de veldtoertocht kan men terecht 
op de website: www.tcnuenen.nl. 

Mountainbikers in actie op het Dak 
van Brabant in Nuenen 

(foto: Cees van Keulen)

baronie - Nuenen 1-1
de openingsfase was overduidelijk voor de bezoekers. de ploeg van trainer 
Pierre van den eeden toonde aan veel voetbalvermogen te hebben en wist het 
baronie in die periode met vlot en goed combinatiespel knap moeilijk te maken.
 Het eerste gevaar ontstond dan ook 
voor het Bredase doel toen Kankam 
wat al te veel risico nam bij het uitver-
dedigen en Van Sant maar ternauwer-
nood redding kon brengen op de inzet 
van Werts. Het spel golfde voortdu-
rend op en neer en beide ploegen lie-
ten bij vlagen knappe combinaties en 
individuele hoogstandjes zien. Zo 
bracht een snelle combinatie tussen 
Paap en Boushaba de goed mee opge-
komen Kankam in kansrijke positie. 
Nuenen-verdediger Van Malten kon 
op het laatste moment ten koste van 
een corner het gevaar echter bezwe-
ren. Nuenen had weliswaar veel aan-
vallende dreiging, maar wist zich geen 
echte kansen te scheppen. Baronie 
kon dat wel via een vrije trap van Jans-
sen die aanvankelijk in de Nuenense 
verdediging smoorde. Boushaba was 
attent maar zijn inzet uit de draai mis-
te het vijandelijke doel op centimeters. 
Kort voor de pauze was ook Nuenen 
nog even gevaarlijk, maar de kopbal 
van Werts verdween recht in de han-
den van Van Sant.
Ontbraken in een uitermate aantrek-
kelijke eerste helft alleen de doelpun-
ten nog dan konden de toeschouwers 
er in de 2e helft meteen voor gaan zit-
ten. De steeds goed mee opkomende 
rechterverdediger Aafouallah liet een 
uitstekende voorzet los die door Noël 
Jansen knap via de onderkant van de 
lat werd binnengekopt 0-1. De thuis-
club had het antwoord echter snel 
klaar. Tom Janssen gaf een slim balle-
tje op Boushaba die zich van enkele 
verdedigers losmaakte en tenslotte 
ook doelman Voogt kansloos liet 1-1. 
Vreemd genoeg haalde de wedstrijd 
daarna het hoge niveau van de eerste 
helft niet echt meer. 
 
Baronie bleef weliswaar veruit het 
beste van het spel houden en kreeg 
ook de beste mogelijkheden, maar de 
Bredase verdediging moest toch ook 
voortdurend alert blijven op vijande-

lijke tegenstoten die veelal over de 
handige en snelle Philippart en Wij-
nen liepen. De beste kans voor de 
wedstrijd was voor de thuisclub toen 
doelman Voogt een knal van Paap 
voor de voeten van Jamroz sloeg. De 
overigens uitstekend spelende Jamroz 
was echter verrast en miste het doel 
ruim. De laatste kans van de wedstrijd 
kwam vlak voor tijd voor de groenwit-
ten, maar Janssen werd na een prima 
pass van Gijzen op het allerlaatste mo-
ment nog de voet dwars gezet.
Het publiek had in ieder geval genoten 
van een aantrekkelijke wedstrijd waar-
in beide ploegen niet schroomden de 
aanval te kiezen.

Komende zondag speelt Nuenen de 
thuiswedstrijd tegen de nummer twee 
van de stand EHC/Heuts uit Hoens-
broek. De wedstrijd op sportpark Ou-
de Landen begint zoals gebruikelijk 
om 14.30 uur.

Paddenstoelen-
wandeling
iVN-Nuenen organiseert op zondag 
16 oktober een paddenstoelenwan-
deling in de Stiphoutse bossen.
Het vertrek van de wandeling is om 
10.00 uur bij P-plaats infobord. Deze 
ligt aan de tweede onverharde weg 
links vanuit Gerwen aan de Stip-
houtseweg. Deelname is gratis. Info: 
2844414.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl



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

www.crooijmansmannenmode.nl

Now available
Parkstraat 9b Nuenen

 

Mocht u nog op zoek zijn naar een (nieuwe) tandarts 

Bij ons in de praktijk is er bij tandarts  Femke Vermeulen 

nog ruimte voor nieuwe inschrijvingen 

Mondzorg Duivendijk 
Duivendijk 1G, 5672 AD Nuenen 
0402840599 
www.mondzorgduivendijk.nl 
 

Mocht u nog op zoek zijn naar 

een (nieuwe) tandarts 
Bij ons in de praktijk is er bij tandarts 

Femke Vermeulen 
nog ruimte voor nieuwe inschrijvingen

Mondzorg Duivendijk 
Duivendijk 1G, 5672 AD Nuenen 

040-284 05 99 • www.mondzorgduivendijk.nl  

Woensdag 26 oktober

Nieuwstraat 45  
5691 AB  Son en Breugel

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

www.sonnerie.nl

Hotel • Brasserie • Zalen

Iedere zaterdag & zondag
High Tea

Wijn & Spijs cursus
2626

ACTIVITEITEN AGENDA

Op woensdag 26 oktober a.s. start de nieuwe wijn-spijs 
cursus in la Sonnerie. In 6 avonden maakt u kennis met 
het combineren van wijnen met gerechten. Op de laatste 
avond wordt u in de gelegenheid gesteld de behandelde 
onderwerpen van de eerste 5 lessen op een speciale 
manier in de praktijk te brengen.

Tijdens onze high tea wordt de tafel gevuld met 
heerlijke lekkernijen zoals sandwiches, quiche, 
scones, muf ns, toast en wordt afgesloten met 
een heerlijk dessert. Natuurlijk onbeperkt diverse 
soorten thee, puur natuur, los geserveerd. Ook 
door-de-weeks mogelijk voor groepen vanaf 
8 personen. Standaard High Tea 21,50 p.p.

(uitbreidingen mogelijk)

Meer informatie via: info@sonnerie.nl
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