
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

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

Jaargang 53 - Nr. 42 - 20 oktober 2011

Huisartsenpraktijk 
Laan ter Catten 

is wegens herfstvakantie
gesloten 

van 24 t/m 28 oktober
Waarneming via telefoonnr. praktijk

Redactie Rond de Linde
Tekstbijdragen dienen uiterlijk 

maandag 17.00 uur op het 
redactieadres binnen te zijn.

redactie@ronddelinde.nl

Kuilen 1, Nuenen
Tel. 040 - 2831974

 Volop Violen
Winterhard

diverse kleuren
uit eigen kwekerij

Zilver voor 
Leo Evers 
en Kees         
Rouwenhorst

Pianist van 
Elvis was in 
Nuenen

Ouderen- 
fonds
Nuenen
25 jaarD
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Openingstijden: 
Vrijdag     08.00 tot 19.00 uur 
Zaterdag  08.00 tot 17.00 uur 











Motorzagen voor de particulier en de professional
HERFST VOORDEEL

VERKOOP - REPARATIE - ONDERHOUD

vdwiel
    gremac

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

www.vdwielgremac.nl

vanaf 

€ 199,=

Contact met 
Redactie 
Op vrijdag 28 oktober zijn de lezers 
van ons blad in de gelegenheid om 
met het redactieteam van Rond de 
Linde in gesprek te gaan bij Kunst-
handel Dumay, Park 75 (voorheen 
de Fortis bank).

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

Dorpsraad 
Nederwetten 
vergadert over IDOP 
en De Koppel
Op 25 oktober vergadert de dorps-
raad van Nederwetten. Alle inwo-
ners en belangstellenden zijn om 
20.00 uur welkom in noodgebouw 
De Koppelaar. 

Op de agenda staat onder andere de 
stand van zaken omtrent de multi-
functionele accommodatie De Koppel 
en de voortgang IDOP (Integraal 
Dorpsontwikkelingsplan). Aan de 
orde komen de entrees van het dorp, 
wandelen in Nederwetten, de brug 
over de Dommel en de herinrichting 
van het Dommeldal. Verder komt de 
halte van de buurtbus aan de orde en 
geeft de gemeente een toelichting op 
de afsluiting van de Soeterbeekseweg.

Nuenen (Brand) Veilig!

Wat doe jij bij brand?
Brand in huis? Het overgrote deel van de Nederlanders denkt dat het hen 
niet overkomt. Ook onderschatten ze het gevaar en de snelheid van brand. 
Toch zijn er in Nederland jaarlijks 7000 woningbranden. Vorig jaar stier-
ven daardoor 42 mensen. 
Wist u dat je bij een woningbrand 
slechts 3 minuten hebt om jezelf in 
veiligheid te brengen? Sterke rookont-
wikkeling en het vrijkomen van giftige 
gassen zorgen in een mum van tijd 
voor een niet overleefbare situatie. 

De rook die bij brand ontstaat, bevat 
veel koolmonoxide en andere giftige 
stoffen. Dit zorgt ervoor dat u een 
brand niet opmerkt als u slaapt. Want 
tijdens het slapen ruikt u niets en zal 
de koolmonoxide u verdoven. 
Bij een brand in huis is de rook don-
ker, heet en giftig. Dit komt door de 
brandbare materialen die in een huis 

aanwezig zijn zoals rubber, plastic, 
hout en schuimvullingen. Na een paar 
minuten ziet u geen hand meer voor 
ogen. 
Daarom is een rookmelder in huis on-
misbaar. Terwijl u slaapt ruikt u niets, 
maar hoort u  wel. Een rookmelder 
maakt u dus wakker bij brand. Wan-
neer de rookmelder afgaat, kijkt u of er 
brand is. Is de brand te groot om met 
kleine blusmiddelen te blussen (zoals 
een blusdeken)? Stel dan uw gezin en/
of medebewoners op de hoogte. 
Vlucht volgens het afgesproken 
vluchtplan uit de woning en ontmoet 
elkaar buiten. Bel dan pas 112.

Brons voor 40 jarig CAN

Nuenen zou zonder het CAN 
minder kunstzinnig zijn
Door Elwien Bibbe

Heel veel Nuenenaren, jong en oud, hebben de afgelopen 40 jaar wel een 
cursus bij het CAN gevolgd. Het moeten er ongeveer 20.000 zijn geweest. 
Nuenen zou zonder het CAN dus veel minder kunstzinnig zijn. Het aanbod 
van cursussen was en is nog altijd groot en gevarieerd, afgestemd op 
behoefte en trends. Van kantklossen tot vilten en van aerobic tot zumba. 
Jaap Alfrink, voorzitter van Kunsten-
centrum CAN, nam afgelopen vrij-

dagavond in Het Klooster uit handen 
van burgemeester Ligtvoet de ereme-

daille in brons in ontvangst. En dat 
deed hij met een zekere mate van 
trots. De bronzen eremedaille is im-
mers een blijk van waardering van de 
Nuenense burgers voor alles wat het 
CAN de afgelopen 40 jaar aan cultu-
rele activiteiten in Nuenen tot stand 
heeft gebracht. En hij bedankte de 
burgemeester voor de 40 jaar financi-
ele steun.

Hiermee werd de trend voor de mini-
conferentie met het thema: buiten-
schoolse kunsteducatie in een kleine, 
kunstminnende gemeente, van die 
avond al een beetje gezet.  Eén van de 
sprekers was wethouder Paul de Wit-
te, die in deze tijd van bezuinigen, de 
noodzaak van een verandering van vi-
sie bepleitte. Op dit moment geeft 
Nuenen 270.000 € uit aan subsidies 
aan culturele instellingen. Dit is 12.50 
€ per inwoner. De vraag is of dit de ko-
mende 40 jaar zo moet blijven. Graag 
gaat de Witte hierover in gesprek met 
de verschillende instellingen. En roept 
CAN, bibliotheek, muziekschool, de 
koren en andere belanghebbenden op 
om samen als hoeders van het cul-
tuurgoed één stem richting politiek te 
vormen. Om zo de visiemakers te 
overtuigen van wat goed is voor Nue-
nen en wat behouden moet blijven.

“Kunsteducatie moet. Wie daarop be-
zuinigt, doet zich zelf te kort”. Met dit 
statement begon Gusta Lebbink, een 
hartstochtelijke pleitbezorgster van 
kunsteducatie met een meer dan 30 
jaar ervaring op dit gebied haar be-Paul Alfrink, interim voorzitter Kunstencentrum CAN, met de erepenning in 

brons van de gemeente Nuenen. ( Foto: Agnes Leijen)

toog. “Zorg dat jongeren een passie 
krijgen voor kunst en cultuur. Want 
daar worden mensen gelukkig van. En 
zitten jongeren eenmaal in een groep, 
dan willen ze daar bij blijven.” De link 
naar jongerenwerk is snel gelegd.
En Lebbink is voor cultureel onderne-
merschap. "Zorg ervoor dat mensen 
uitgedaagd worden, organiseer korte, 
hevige projecten, en laat kinderen iets 
eerst proberen. Dus geen niet te over-
ziene cursussen van 20 lessen”.
Lebbink sluit af met: “Door te korten 
op de kunsteducatie kom je jezelf te-
gen, je wordt oninteressant. Van Gogh 
zou weggelopen zijn, als hij wist wat er 
in Nuenen zou kunnen gebeuren”. 

Het 40 jarig jubileum van het Kun-
stencentrum CAN werd zo een seri-
eus feestje. Na het minisymposium 
zorgden de deelnemers aan de work-
shop met hun vrolijke zelfgemaakte 
maskers voor een vrolijke noot. Nue-
nen staat het komende jaar nog meer 
leuke dingen te wachten. 

 

De krant, doe de brandveiligheidstest en maak samen, Nuenen (Brand) Veilig, die 
met Rond de Linde bezorgd wordt.

Op de website www.watdoejijbij-
brand.nl is een filmpje te zien van een 
gesimuleerde woningbrand. Ook kunt 
u hier uw kennis over brandveiligheid 
testen. Alle inwoners van de gemeente 
Nuenen vinden als bijlage bij de Rond 
de Linde tevens de ‘Wat doe JIJ bij 
brand krant’ met allerlei nuttige tips 
en wetenswaardigheden.
Lees deze krant, doe de brandveilig-
heidstest en maak samen, Nuenen 
(Brand) Veilig!



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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en laat bladeren en gemaaid gras eerst drogen.
•	Het	leegmaken	en	schoonhouden	van	de	container	gaat	gemakke-

lijker als u op de bodem van de container wat takjes, zand of krant/
krantenproppen legt.

•	Doe	de	bladeren	niet	onder	in	de	container,	maar	gebruik	dit	afval	
als opvulling. 

•	Vermijd	 het	 aandrukken	 van	 het	 GFT-afval.	 Zorg	 ervoor	 dat	 het	
afval losjes in de container zit, zodat het er gemakkelijk uit kan. 

•	In	het	najaar	kan	het	tuinafval	soms	niet	in	een	keer	in	de	container.	
Wellicht kunt u dit afval dan zolang bewaren tot een volgende op-
haalronde. Hebt u heel veel tuinafval, dan kunt u ook een compost-
hoop maken. U bespaart hiermee veel transport- en verwerkings-
kosten en bemest u uw tuin gratis.

Wat hoort er bij GFT-afval en wat niet
Bij	GFT-afval	hoort	alleen	composteerbaar	afval,	zoals:
(aard)appelschillen, etensresten, koffiefilters/theezakjes, eierschalen, 
schalen van noten, kamerplanten, tuinafval (grote takken zijn niet 
composteerbaar en vallen onder grof vuil), visafval, vleesafval (niet 
aan te raden in verband met stankoverlast en ongedierte), mest van 
huisdieren. Dode dieren mogen niet bij het gft-afval.

Wat NIET bij het GFT-afval mag: 
Zand, tuinaarde, potgrond, kattenbakvulling, vogelkooizand,  stof-
zuigerzakken, wegwerpluiers, asbakinhoud, as van open haard en 
barbecue, slachtafval, dode dieren, jus, vet en slaolie.

MAAIEN BERMEN EN WATERGANGEN
Met najaar in het vooruitzicht breekt de tijd aan om de bermen en 
watergangen in de gemeente te verzorgen en in gereedheid te brengen 
voor de aankomende winter. 
Een van de verzorgingsmaatregelen is het maaien van de bermen en 
watergangen waar dat nodig is. Dat doen we tussen november en half 
maart. In deze periode is er geen blad aan de bomen, staat de groei 
van de planten stil en ook het dierenleven staat op een laag pitje.

Wanneer maaien?
Het tijdstip van het maaien wordt bepaald door verschillende factoren. 
De verkeersveiligheid is uiteraard de belangrijkste factor. Bermen bij 
kruispunten mogen dus niet te hoog worden en worden de eerste keer 
in de eerste twee weken van mei gemaaid. 
De overige bermen worden bij voorkeur na oktober gemaaid. Hierdoor 
hebben de zaden van verschillende planten de tijd om te rijpen en 
hebben kleinere dieren zich teruggetrokken voor de winter. Door te 
wachten met maaien tot begin november, verstoren we de natuur zo 
min mogelijk. 

Schoonhouden van duikers
Het maaien van de watergangen is noodzakelijk om de afvoer van het 
water voldoende ruimte te geven. Daarbij hoort ook het schoonhou-
den van duikers (waterdoorgangen onder bv. fiets- of voetpaden). 
Heeft u een oprit dat over een duiker heenloopt? Dan bent u zelf ver-
antwoordelijk voor het schoonhouden van de buis. Mocht er water-
overlast ontstaan en blijken dat een ‘verstopte’ duiker de oorzaak is, 
dan zal de gemeente gemaakte kosten voor het oplossen van het 
probleem op u verhalen.

OPENBARE DORPSRAADVERGADERING 
NEDERWETTEN 25 OKTOBER 2011
aanvang 20.00 uur, noodgebouw De Koppelaar

Agenda
1. Opening 
2. Mededelingen
3.	 Toelichting	stand	van	zaken	MFA	de	Koppel	
4.	 Voortgang	IDOP
	 •	 Dorp-	entrees	en	wandelen	in	Nederwetten
	 •	 Denktank	sociale	cohesie
	 •	 Brug	over	de	Dommel	en	herinrichting	Dommeldal
5. Halte buurtbus
6.	 Afsluiting	Soeterbeekseweg	(toelichting	door	gemeente	Nuenen)
7. Rondvraag 
8. Sluiting

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	 13/10/2011	 N-HZ-2011-0150	 Gulberg	9	 Plaatsen	van	overkapping	

Deze aanvraag is doorgestuurd naar de provincie.

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

Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij het college van burgemeester en wethouders is de volgende aan-
vraag	om	vergunning	op	grond	van	de	APV	en	bijzondere	wetten	in-
gekomen:

•	 Aanvrager:	Visgilde	Francois	de	Bie	V.O.F.	om	verlenging	van	de	
standplaatsvergunning voor de verkoop van vis op de vrijdag bij 
W.C.	Kernkwartier	in	2012	en	een	standplaatsvergunning	op	het	
Vincent	van	Goghplein	vanaf	1	december	2011	het	jaar	2012.

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.

INGETROKKEN AANVRAAG  
OMGEVINGSVERGUNNING

Soort Datum Dossier- Bouwadres Bouwactiviteit
aanvraag  intrekking  Nummer  
  
Regulier	 13/10/2011	 N-HZ-2011-0111	 Stad	van	Gerwen	5	 Bouwen	van		 	
    luchtkanaal in stal 1 

VERLEENDE VERGUNNINGEN EN 
ONTHEFFINGEN
Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	Collse	Hoeve	Exploitatie	B.V.	zijn	een	vergunning	en	ontheffing	

verleend i.v.m. de opening van het wildseizoen in een tent op het 
perceel aan de Collse Hoefdijk op zondag 16 oktober jl. (verzend-
datum 12 oktober 2011).

De vergunningen liggen vanaf heden ter inzage bij de balie Wonen en 
Openbare ruimte in het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te 
Nuenen.	 Tegen	 desbetreffende	 besluiten	 kunnen	 belanghebbenden	
binnen zes weken na verzenddatum (voor kapvergunningen geldt: na 
publicatiedatum)	van	het	besluit,	op	grond	van	de	Algemene	wet	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,	20	oktober	2011

PUBLICATIE
Mededelingen register kinderopvang.
In	 het	 Landelijk	 Register	 Kinderopvang	 (LRK)	 worden	 alle	 kin-
derdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastou-
derbureaus en gastouders geregistreerd die voldoen aan de kwaliteit-
seisen van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
De gemeenten waarin de desbetreffende kinderopvangvoorziening is 
gevestigd, meldt verwijderingen uit dit bestand. Ouders hebben vanaf 
1 januari 2011 alleen recht op kinderopvangtoeslag als zij gebruik-
maken van kinderopvang die in dit landelijk register is opgenomen.

Bekendmaking
Op grond van artikel 10 Besluit registratie kinderopvang maken wij 
bekend	dat	per	1	mei	2011	uit	het	Landelijk	Register	Kinderopvang	is	
verwijderd, de gastouderopvang:
Mevrouw	A.P.J.J.	van	Lieshout,	Quirinushof	17,	5672	JA	Nuenen,	met	
uniek registratienummer 978236142.

Op grond van artikel 10 Besluit registratie kinderopvang maken wij 
bekend	dat	per	1	juli	2011	uit	het	Landelijk	Register	Kinderopvang	is	
verwijderd, de gastouderopvang:
Mevrouw	M.A.E.	Lavrijsen-Bressers,	Hoge	Tom	39,	5673	LW		Nuenen,	
met uniek registratienummer 212756266.

Op grond van artikel 10 Besluit registratie kinderopvang maken wij 
bekend	 dat	 per	 4	 augustus	 2011	 uit	 het	 Landelijk	 Register	 Kin-
deropvang is verwijderd, de gastouderopvang:
De	heer	P.M.C.	Daris,	Schout	Diercxlaan	5,	5673	RE		Nuenen,	met	
uniek registratienummer 201437454:
Mevrouw	A.F.C.M.	Daris-Gruijters,	Raessenshof	71,	5671	KG		Nuenen,	
met uniek registratienummer 115363269.

Op grond van artikel 10 Besluit registratie kinderopvang maken wij 
bekend	 dat	 per	 10	 augustus	 2011	 uit	 het	 Landelijk	 Register	 Kin-
deropvang is verwijderd, de gastouderopvang:
Mevrouw	C.M.J.	Leemans-Vogels,	Mulakkers	3,	5674	TV		Nuenen,	met	
uniek registratienummer 152711089.

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

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

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

ZONNEBRIL GEVONDEN
Vrijdag	30	september	is	er	een	herenzonnebril	in	een	koker	blijven	lig-
gen. Bij de receptie af te halen.

KOOPZONDAG
Het college van B en W heeft zondag 23 oktober aangewezen als 
koopzondag	voor	de	bedrijven	uit	gebied	III.	Dit	wil	zeggen	de	vol-
gende ondernemingen:
•	 Goossens	wonen	&	slapen,
•	 Collse	Hoek,	Gerwenseweg	41,
•	 Ri-Jo	B.V.,	De	Huufkes	19,	
•	 Saniplein	B.V.,	De	Huufkes	19A,	
•	 Van	Moorsel	B.V.	Glas	en	Zonwering,	De	Huufkes	29,
•	 Chewton	Gordijnen	Factory-Outlet,	De	Huufkes	31.
•	 Stein	Keuken,	Spegelt	19
•	 Autobedrijf	Tonnie	van	der	Heijden,	Gerwenseweg	24
Alle	bedrijven	uit	gebied	III	mogen	op	deze	dag	geopend	zijn.

INZAMELEN SNOEIHOUT
In	oktober	houdt	de	gemeente	Nuenen	een	inzameling	van	snoeihout.	
Wanneer u snoeihout wilt aanbieden, kunt u hiervoor één of meer-
dere	stickers	kopen	bij	de	afdeling	Publiekszaken	op	het	gemeentehuis.		
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).

DEKSEL OP WATERPUT AFSLUITING WERK 
AAN DE BERG
De	 werkzaamheden	 aan	 de	 Berg	 in	 Nuenen	 zijn	 afgerond.	 Na	 een	
reconstructie van ruim een half jaar wordt de Berg nu feestelijk ge-
opend	op	20	oktober.	Burgemeester	Ligtvoet	onthult	op	20	oktober	
een speciaal vervaardigd putdeksel voor de oude waterput die tijdens 
de reconstructie werd gevonden.

Reconstructie
De Berg was al eerder toe aan onderhoud, maar dat werd uitgesteld 
tijdens	de	bouw	van	winkels	en	appartementen	(het	Oog	van	Nuenen).	
Verder	moest	de	riolering	vervangen	worden.
Na	oplevering	van	de	winkels	heeft	de	gemeente	direct	de	hele	Berg	
aangepakt en een grote reconstructie doorgevoerd. De Berg was een 
mengelmoes als het ging om de inrichting (bijvoorbeeld de gebruikte 
straatstenen). Met de herinrichting heeft de straat nu een uniforme 
aankleding gekregen. 

Overlast
Winkeliers aan de Berg hebben enige maanden met behoorlijke over-
last gezeten. Het werk kwam al snel stil te liggen door de snelle inval 
van de winter, die ook nog eens erg lang aanhield. Dat gaf enige ver-
traging.	Inmiddels	weet	het	winkelend	publiek	de	ondernemers	aan	
de Berg weer volop te vinden. 

Put
Tijdens	de	graafwerkzaamheden	stuitte	men	op	een	oude	waterput.	
Dat bleek na nader onderzoek een waterput te zijn die diende voor de 
brandweer.	Later	is	de	put	verbonden	aan	de	pomp	die	bij	de	linde	
staat.	De	put	is	schoongemaakt	en	opnieuw	opgemetseld.	Kunstena-
res	Liesbeth	Rutten	heeft	voor	de	put	een	deksel	gemaakt	zodat	hij,	
hoewel afgedekt, zichtbaar blijft.

TIPS VOOR HET    
GESCHEIDEN HOUDEN VAN GROENTE-, 
FRUIT- EN TUINAFVAL IN HET NAJAAR
In	het	najaar	ontstaat	veel	GFT-afval	door	het	vallen	van	de	bladeren.	
Veel	mensen	willen	hun	tuin	in	orde	hebben	voordat	de	winter	begint.	
Speciaal voor dit seizoen volgen hier enkele handige tips:

•	Zorg	ervoor	dat	het	GFT-afval	niet	te	nat	is	als	u	het	in	de	container	
doet.	Dit	bemoeilijkt	het	leegmaken.	In	de	winter	kan	het	zelfs	vast	
vriezen	in	de	container.	Verpak	natte	etensresten	in	een	oude	krant	

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:  21 eN 22 okt.: 

erwtensoep groenten, per zak .... 1,49
Spliterwten, per pak .................. 0,69
champignons, per bakje ........... 0,69
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 24 oktober:

Zuurkool, uit ‘t vat, 1/2 kilo ..........0,69
DINSDag 25 oktober:

andijvie, panklaar, hele kilo ............1,49
WoeNSDag 26 oktober:

rode kool, panklaar, hele kilo .... 0,99
DoNDerDag 27 oktober:

Veldverse prei, hele kilo ...........0,49
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
gehele Week VaN 21 t/m 27 okt.:
Fuji appels, hele kilo ................... 1,49
clementine, nw. oogst, 10 stuks .. 1,99
Venkelsalade, 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

Onze rookworst, weer 
met goud bekroond!!!

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

parkStraat 12b, nuenen, telefoon 040-2842311

         

1 ltr. Erwtensoep +
1 Rookworst, samen ..5,50
Gehakt Rondo
100 gram voor ..................................1,25
100 gram Boterhamworst +
100 gram gebr. Fricandeau .....2,95
Originele Amerikaanse
Black Angus entrecôte
100 gram, voor .................................2,95
Tomeat
per stuk voor .....................................1,95
Hachee of Goulash
300 gram voor ..................................4,50
Kant en klaar, uit eigen keuken!

SPecIal

SPecIal

SPecIal

kooPJe

kooPJe

actie geldig van vrijdag 21 oktober 
t/m donderdag 27 oktober:

Middel abrikozen-
vlaai met slagroom 
voor maar ...............
Toscaans brood
voor maar ...............
Pakje gesneden 
roggebrood
voor maar ...............

Brood van de maand oktober:

Nordic Walking
Lekker bewegen, lekker brood!

€ 2,15

€ 6,15

€ 1,20

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen

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

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

Relaxen en lekker slapen
in een behaaglijke winterlook!
Pyjama’s, nachthemden, dusters en huispakken van: 

• Mey
• Ringella
• Rösch
• Charmor
• Calida
• Triumph

Extra aanbieding:
Mey hemden
100% katoen
van 2495  ..............................................voor 1695

Tailleslip
van 1495   ....................................................voor 995

  

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



Uit eigen keuken!

Chris en Hanneke Vogels 
Keurslager

Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen-Zuid  
Telefoon 040-2834564

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

Vrijdag proeverij!!!

Bospaddenstoelensoep
met gratis waldkorn ciabatta!!!

Boeren Metworst .........150 gr. HALEN = 100 gr. BETALEN

Rozinski “special”, 100 gram

Kipfilet met parma ..................................................................................................160

Caprese al Forno “special”, 100 gram

Biefstuk met mozzarella, tomaat en basilicum .........................225

Boterhamworst en gebr. fricando
samen ...............................................................................................................................279
Gemarineerde Biefstukpuntjes
400 gram ......................................................................................................................600

DEZE WEEK:

Erwtensoep
met 1 rookworst ..........................................................................................550

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 24 t/m 
woensdag 26 oktober a.s.

Gesneden Boerenkool   
1+1 GrAtis

snijBonen
500 GrAm .................1.79

conference Peren
Per kilo ..................0.99

kAki
5 hAlen 4 BetAlen

Aanbiedingen geldig van 
donderdag 20 t/m 
zaterdag 22 oktober a.s.
 
sAnté AArdAPPels   
Per zAk ...................1.49
hAnd-Pers sinAAsAPPels
2 kilo ......................2.49
zoete Pruimen
500 GrAm .................1.49
uit eiGen keuken
AndijviestAmP met sPekjes
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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Smeets 
Jonge jenever 

1 liter … €9,95 
The Famous Grouse 
Nu met scheurkalender 
0.7 liter … €14,95  

Likeur 43 
Nu met 4 gratis glaasjes 

0.7 liter … €15,95 
Toscar Monastrell ´06 

Rode wijn uit Spanje 
Per fles … €5,95 

6 flessen … €30,- 
Acties geldig tot en met 10 november 2011 

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

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 

Profiteer 
tot 1 november 
van deze actie.

Profiteer Eerste6 maandengratisdaarna vanaf€49,95/mnd

Internet Bellen Radio &
Televisie

Interactieve
Televisie

Bestel snel op www.onsnetnuenen.nl

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

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

Tel. 040-2838590 - Mobiel 06-53719557
Maerdonk 8, Nuenen
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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
geldig tot 19 november 2011

*

GRATIS kadobon t.w.v. € 10*
                    

af te halen t/m 27 okt. 

voor u zelf of  een vriendin

Al 35 jaar niet meer weg te denken 
uit Nuenen: De Lindespelers
Lindespelers openen hun jubileumjaar met Verre Vrienden, een relatieko-
medie van Alan Ayckbourn, onder regie van Martin Bergmeijer.

De Lindespelers spelen: ‘Verre Vrien-
den’. Een relatiekomedie van deze tijd. 
Boudewijn is verhuisd en heeft daar-
om al enige jaren geen contact meer 
met zijn oude vriendenkring. Hij had 
een nieuwe liefde gevonden, maar die 
is een tijdje geleden door toevallige 
omstandigheden verdronken. Nu hij 
er weer alleen voor staat, heeft Lucy 
hem uitgenodigd om de oude vrien-
den weer te komen bezoeken. Ze 
denkt hem daarmee te kunnen steu-
nen in zijn verdriet en eenzaamheid. 
Dat loopt heel anders dan verwacht  
en op uiterst humorvolle wijze toont 
Ayckbourn hoe ook de moderne mens 
moeite heeft om tot echte communi-
catie te komen. De vrienden blijken er 
zelf beroerder voor te staan dan je zou 

verwachten. Een avondvullende ko-
medie, waar u met veel plezier naar zal 
kijken, luisteren en om zal lachen. 
Speeldata: vrijdag 28, zaterdag 29 en 
zondag 30 oktober. Aanvangstijd alle 
dagen om 20.15 uur. Reserveringen en 
kaartverkoop Theater Het Klooster. 
Reserveringslijn tel. 040-2843399. 
www.hetklooster.org
De Lindespelers bestaan dit jaar 35 
jaar en dat wordt gevierd met twee 
voorstellingen. Naast Verre Vrienden 
spelen ze op 18, 19 en 20 november de 
tragikomedie ‘Gouwe handjes’ van 
Haye van der Heijden. Speciaal voor 
dit jubileumjaar kan er ook een passe-
partout worden aangeschaft voor bei-
de voorstellingen. Meer informatie 
hierover: www.lindespelers.nl

Autumnsun in 
Station Charlotte
 
In de zomer van 2003 richtten twee 
goede vrienden beide met een voor-
liefde voor folk-music een eigen 
band op. En deden zij een eerste 
poging om eigen songs te schrijven. 
Al snel voegde zich bij hen een 
akoestische bas en weer wat later 
een drummer/percussionist. En zo 
ontstond Autumnsun.

Contrabas, viool, akoestische gitaar 
en een uitgeklede percussie set aange-
vuld met zang en mondharmonica 
vormen de ingrediënten van dit ver-
rassende viertal. Ingetogen nummers 
worden aangevuld met meer uptempo 
songs. Gedurende het hele optreden 
weten ze het publiek regelmatig te ver-
rassen door een uitvoering van de 
nummers, die allesbehalve maistream 
klinkt. Met duidelijke roots in de folk 
zijn invloeden van Nick Drake tot 
Bright Eyes, van Bob Dylan tot Ryan 
Adams te horen. 
De band bestaat die avond uit Martijn 
Kuijten: zang, gitaar en harmonica, 
Wim van den Hout: contrabas, cello 
en zang en Roland Ernst: percussie. 
Laury Achten, zang en viool is er deze 
avond helaas niet bij.
 
Zaterdag 22 oktober in Station Char-
lotte aan de Sportlaan in Nuenen, De 
muziek begint rond 21.00 uur, toegang 
gratis. 

Zie ook www.stationcharlotte.nl en/of 
www. autumnsun.nl. 

Nederland leest, bespreekt en wint
Ieder jaar worden trouwe leden van de bibliotheek blij gemaakt met een 
literair cadeautje: een gratis boek. Dit jaar krijgen leden op vertoon van de 
biebpas, de speciale pocketeditie van ‘Het leven is vurrukkulluk’ van Remco 
Campert, gratis van de bibliotheek van vrijdag 21 oktober t/m vrijdag 18 
november 2011. 
Boekbespreking 
Laurieke de Koning bespreekt het 
boek in vestiging Nuenen op dinsdag-
avond 8 november. Ook niet-leden en 
leden uit Geldrop-Mierlo en Son en 
Breugel zijn van harte welkom. Toe-
gangsprijs: € 5,00 (inclusief koffie/
thee) met bibliotheekpas € 1,00 kor-
ting. Voor meer informatie en voor 
het reserveren van kaartjes gaat u 
naar: www.bibliotheekdommeldal.nl.
 
Kras jezelf in de prijzen
De Brabantse bibliotheken doen dit 
jaar nog een extra verrassing in het 
boek, waarmee biebpashouders mooie 
prijzen kunnen winnen: een eReader, 
culinaire workshops, dagjes weg en 
goedgevulde BiebBoxen. De gratis ac-
tieboekenlegger in het boek bevat een 
unieke code die tevoorschijn gekrast 
wordt. Op de website voordeelmetje-

biebpas.nl is dan te vinden of de code 
in de prijzen valt. Meedoen kan tot 30 
november 2011. Dus snel naar de bieb 
voor het gratis boek èn de boekenleg-
ger, en krassen maar! 

Als dat geen vurrukkulluke actie voor 
bibliotheekleden is.

Bingoavond 
in Berkenbosch
Voor de tweede maal dit jaar, orga-
niseerde de Zonnebloem een bingo 
voor de bejaarde leden van de Zon-
nebloem in Nuenen. Zoals altijd 
vond dit plaats in feestcentrum-
Berkenbosch, die haar deuren wijd 
openzet voor de vrijwilligsters van 
de Zonnebloem en haar gasten. 

De vrijwillig(st)ers zorgden voor het 
vervoer van de gasten, die als altijd 
naar deze goed georganiseerde avond 
uitkeken. Met een drankje en een 
hapje zat de sfeer er goed in en wer-
den er enkele rondes gespeeld, waar-
bij opviel dat de tafel van Wil Eijsink 
goed in de prijzen viel. Het was een 
geslaagde avond en de Zonnebloem in 
Nuenen kijkt uit naar de volgende ac-
tiviteit op 2 november. 

BRZN houdt verdachten aan in 
onderzoek naar factuurfraude
Het vervalsen van facturen leidde tot een schadepost van ruim 100.000 
euro en een uitgebreid onderzoek van de Bovenregionale Recherche Zuid-
Nederland (BRZN). Verschillende bedrijven in Zuid-Oost Brabant werden 
hiervan de dupe. De BRZN heeft deze week zes aanhoudingen gedaan op 
verdenking van witwassen, oplichting en valsheid in geschrifte.
Factuurfraude
Eenentwintig bedrijven werden vorig 
jaar tussen maart en juni het slachtof-
fer van fraude met facturen. Zij boek-
ten verschuldigde bedragen onwetend 
over op frauduleuze rekeningen. Op 
deze manier werd ruim 100.000 euro 
buitgemaakt. Het merendeel van de 
gedupeerde bedrijven is gevestigd in 
de omgeving van Deurne, Asten, So-
meren en Helmond. Uit het onder-
zoek blijkt dat de crediteuren de factu-
ren per post hebben verstuurd. Op het 
moment dat de facturen niet betaald 
werden hebben zij contact gezocht 
met de betreffende bedrijven. Vervol-
gens bleek dat de debiteuren de bedra-
gen reeds hadden overgeboekt, echter 
naar een onjuist bankrekeningnum-
mer. De facturen zijn gedurende het 
traject van verzending gemanipuleerd 
en vervolgens doorgestuurd naar de 
oorspronkelijke geadresseerde. De 
werkwijze van de fraudeurs verschilt 
enigszins. Soms veranderden ze de be-
drijfsgegevens en maakten ze een 
kleurenkopie.
Soms lieten ze de oorspronkelijke be-
drijfsgegevens intact, maar gebruikten 
ze een stickertje waarop staat dat het 

rekeningnummer van de onderne-
ming is gewijzigd.

Verdachten
Afgelopen dinsdag en woensdag heeft 
de BRZN zes verdachten opgepakt. 
Het gaat om twee mannen uit Lelystad 
(33 jaar) en Almere (27 jaar) en vier 
vrouwen uit Almere (51 jaar), Purme-
rend (56 jaar) en Rotterdam (25 en 43 
jaar). Ze worden verdacht van witwas-
sen, oplichting en valsheid in geschrif-
te omdat ze onder meer bankrekenin-
gen ter beschikking hebben gesteld 
voor het plegen van deze strafbare fei-
ten. Alle verdachten zijn in verzeke-

ring gesteld. Vier van hen zijn inmid-
dels uitgebreid verhoord en in vrijheid 
gesteld. Tegen hen wordt een proces- 
verbaal opgemaakt, dat door de politie 
doorgestuurd wordt naar het Open-
baar Ministerie. De twee vrouwen uit 
Rotterdam zitten nog voor verder on-
derzoek vast. De politie sluit meer 
aanhoudingen binnen dit onderzoek 
niet uit.

Waarschuwing
De politie waarschuwt voor fac-
tuurfraude. Ben alert op wijzigingen 
van bankrekeningnummers die aange-
geven worden op een factuur. Neem 
contact op met de crediteur en con-
troleer of het bankrekeningnummer 
klopt. Hou ook in de gaten of het om 
een originele factuur gaat in plaats van 
een (kleuren)kopie en controleer of de 
factuur daadwerkelijk voor u bestemd 
is en dat u niet te maken heeft met een 
zogenoemde spookfactuur. Bent u er 
toch ingetrapt? Meld dit bij het Steun-
punt Acquisitiefraude via de website 
www.fraudemeldpunt.nl.

Voorstelling in Het Klooster
Art in Listening
Zondag 23 oktober tijdens het kof-
fieconcert kunt u Leo Svirsky op pi-
ano ‘beleven’. De School voor Prakti-
sche Filosofie en Spiritualiteit te 
Eindhoven organiseert dit theater-
seizoen samen met Het Klooster vier 
zondagmorgen koffieconcerten. Jon-
ge talenten die deel uitmaken van de 
top van diverse muziekscholen en 
conservatoria krijgen met deze con-
certen de gelegenheid hun muziek-
kunst ten toon te spreiden, ervaring 
op te doen en  hun talent verder 
vorm te geven. Op zondag 23 okto-
ber speelt Leo Svirsky - piano.  

Leo Svirsky is pianist, componist en 
improvisator en woonachtig in Den 
Haag en afkomstig uit de Verenigde 
Staten. Op dit moment studeert Le-
on bij het Koninklijk Conservatori-
um in Den Haag met Rian de Waal 
en Cornelius De Bondt.  Eerdere le-
raren waren Santiago Rodriguez, 
Lawrence Moss, Irena Orlov en 
Frances Mckay. 

De voorstelling begint om 11.00 uur. 
Toegangskaarten kosten € 9,00 in-
clusief een kop koffie of thee. 

Lindespelers met eerste jubileum-
voorstelling
Dit jaar bestaan de Lindespelers 35 
jaar. Ze zullen het publiek speciaal 
verwennen met hun toneelstuk “Gou-
we handjes”, zoals ze al zeiden; ‘het is 
het jaar van de lach’. Dit belooft veel.

De Lindespelers brengen het stuk 
"Verre Vrienden" van Alan Ayckbourn.
Ayckbourn is als toneelschrijver de 
meester van de hedendaagse kome-
die. Het stuk speelt zich af in het huis 
van de geslaagde ondernemer Paul, 
van wie duidelijk wordt dat hij nog 
wel eens vreemd gaat. Drie vrienden-
stellen hebben hun oude vriend Bou-
dewijn uitgenodigd die onlangs zijn 
vriendin door verdrinking is  verlo-
ren. Ze veronderstellen dat hij hun 
troostende woorden wel zal kunnen 
gebruiken. Dat pakt echter heel an-
ders uit. Wie uiteindelijk hulp nodig 
hebben, zijn de vrienden zelf.

De Lindespelers bestaan 35 jaar. 
Daarom kan voor de voorstellingen 
van de Lindespelers in 2011 ook een 
passe-partout worden aangeschaft. 
Het gaat om de komedie Verre Vrien-
den van Alan Ayckbourn en de tragi-
komedie Gouwe Handjes van Haye 
van der Heijden. De passe-partout 
kost 20 euro voor beide voorstellin-
gen. De voorstellingen worden ge-
speeld op: 28, 29 en 30 oktober 2011 
om 20.15 uur. Voor informatie kijk 
op www.hetklooster.org en www.alib.
nl. De voorstelling begint om 20.15 
uur. Toegangskaarten kosten € 12,50 
inclusief pauzedrankje. 
Kaarten voor beide voorstellingen 
kunnen worden besteld via onze 
website www.hetklooster.org. Telefo-
nisch reserveren kan ook tijdens kan-
tooruren via de reserveerlijn 040 
-284 33 99. 

Deksel op waterput: 
afsluiting werk aan de Berg
De werkzaamheden aan de Berg in Nuenen zijn afgerond. Na een recon-
structie van ruim een half jaar wordt de Berg nu feestelijk geopend op 20 
oktober om 15.15 uur. Burgemeester Ligtvoet onthult een speciaal vervaar-
digd putdeksel voor de oude waterput die tijdens de reconstructie werd 
gevonden. Kunstenares Liesbeth Rutten heeft voor de put een deksel 
gemaakt, zodat hij, hoewel afgedekt, zichtbaar blijft.
De Berg was al eerder toe aan onder-
houd, maar dat werd uitgesteld tijdens 
de bouw van winkels en appartemen-
ten van het Oog van Nuenen. Verder 
moest de riolering vervangen worden. 
Na oplevering van de winkels heeft de 
gemeente direct de hele Berg aange-
pakt en een grote reconstructie door-
gevoerd. De Berg was een mengel-
moes als het ging om de inrichting, 
bijvoorbeeld de gebruikte straatste-
nen. Met de herinrichting heeft de 
straat nu een uniforme aankleding ge-
kregen. 
Winkeliers aan de Berg hebben enige 

maanden met behoorlijke overlast ge-
zeten. Het werk kwam al snel stil te 
liggen door de snelle inval van de win-
ter, die ook nog eens erg lang aanhield. 
Dat gaf enige vertraging. Inmiddels 
weet het winkelend publiek de onder-
nemers aan de Berg weer volop te vin-
den.  Tijdens de graafwerkzaamheden 
op de Berg stuitte men op een oude 
waterput. Dat bleek na nader onder-
zoek een waterput te zijn die diende 
voor de brandweer. Later is de put ver-
bonden aan de pomp die bij de linde 
staat. De put is schoongemaakt en op-
nieuw opgemetseld. 



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

k e u k e n s
exclusief 

voor Zuidoost 
NederlaNd

SHOWROOM UITVERKOOP

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

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

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

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

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

Zie ook onze geheel 
vernieuwde website!

Parkstraat 27, Nuenen shoeby.nl

Shoeby bestaat 30 jaar en dat vieren we samen met 
jou! Deze week ontvang je heel veel korting op de 
hele collectie voor dames, heren en kids!

en dat vieren we!

SHOEBY
  30 JAAR

1 ARTIKEL

10%
KORTING

De actie geldt t/m zaterdag 22 oktober 2011 bij inlevering van de bon en op vertoon of bij aanvraag van een Shoeby Savers Card. De korting geldt op de originele 
prijs van de artikelen. Niet geldig in combinatie met andere acties.

2 ARTIKELEN

20%
KORTING

De actie geldt t/m zaterdag 22 oktober 2011 bij inlevering van de bon en op vertoon of bij aanvraag van een Shoeby Savers Card. De korting geldt op de originele 

3 ARTIKELEN
OF MEER

30%
KORTING

Collseweg 28a, Nuenen

T: 040 - 2844674

info@florentiuspartycatering.nl

www.florentiuspartycatering.nl

Catering en Complete verzorging van uw feest

Rond de Linde op internet:
www.ronddelinde.nl

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

Cameratoezicht Nuenen 
wordt gestopt
Op 1 oktober 2010 is gestart met cameratoezicht in het Park, De Smidse en 
Hoge Brake om overlast in het algemeen en jeugdoverlast in het bijzonder 
tegen te gaan. In augustus 2011 is een evaluatie uitgevoerd. De conclusie 
van het evaluatieonderzoek is dat het aantal jeugdoverlast meldingen in 
Nuenen en in het bijzonder op de drie locaties waar vaste camera’s zijn 
geplaatst, enorm is gedaald.

Gezien de huidige samenwerkings-
vorm tussen gemeente, politie, jonge-
renwerkers en buurtbewoners is het 
mogelijk snel in te springen bij toena-
me van (jeugd-)overlastmeldingen op 
een locatie. Ook waar geen camera’s 
hangen, wordt de persoonsgerichte 
aanpak, in combinatie met intensive-
ring van het toezicht door politie en 
boa’s, met succes toegepast. Dit blijkt 
uit de reductie van 54% ten opzichte 
van 2009. 

Nu de overlast van jongeren op de 
desbetreffende locaties doelmatig is 
teruggedrongen en de situatie wordt 
beheerst, is het niet meer noodzake-
lijk en rechtmatig om vast cameratoe-
zicht te handhaven. Daarnaast laat de 
wetgever slechts onder bepaalde om-
standigheden cameratoezicht in de 
openbare ruimte toe. Zo moet de 
ernst van de situatie en een bepaald 
gebied cameratoezicht rechtvaardi-
gen. Daarbij moeten de camera’s het 
laatste middel zijn, in een reeks van 
genomen maatregelen om de openba-
re orde te handhaven.

De vraag is of de drie locaties risico lo-
pen als cameratoezicht wordt gestopt. 
Een verwachting is dat de Hoge Brake 

Kinderalimentatie 
als je 18 wordt
Wat verandert er als het kind waarvoor kinderalimentatie wordt betaald / 
ontvangen, 18 jaar wordt. Voor de bespreking gaan we uit van een situatie 
waarin het kind bij zijn moeder woont. En verder nemen we aan dat bij de 
echtscheiding de rechter heeft beslist dat de vader kinderalimentatie dient 
te betalen. 

Vóór het bereiken van de 18-jarige leeftijd voorzien de ouders in de kosten van 
verzorging en opvoeding van het kind. Vanaf het moment van meerderjarig wor-
den (18 jaar) zijn de ouders verplicht te voorzien in de kosten van levensonder-
houd en studie van de meerderjarige. Deze verplichting houdt volgens de wet op 
bij het bereiken van de 21-jarige leeftijd. Met ingang van de datum van het meer-
derjarig worden is de door de rechter vastgestelde kinderalimentatie voor die 
meerderjarige.  De meerderjarige kan zelfstandig zijn ouders aanspreken op een 
bijdrage voor levensonderhoud en studie. Hij ontvangt de bijdrage rechtstreeks. 
Voor de vader (vaak degene die de kinderalimentatie betaalt) houdt dat in dat hij 
de alimentatie vanaf de datum van meerderjarig worden, rechtstreeks aan de 
meerderjarige overmaakt. Tot aan zijn achttiende werd de alimentatie aan de 
moeder overgemaakt. 

Bij het optreden in gerechtelijke procedures over alimentatie werkt het meerder-
jarig worden als volgt uit. In een gerechtelijke procedure treedt de meerderjarige 
als zelfstandige partij op. Uiteraard kan de meerderjarige een ouder machtigen 
voor hem op te treden, maar zonder machtiging kan de ouder in de procedure 
niet namens de meerderjarige optreden. De ouder kan zonder machtiging dus 
ook niet om alimentatie voor de jong-meerderjarige verzoeken.  Dit is vooral be-
langrijk als tijdens een gerechtelijke procedure het betrokken kind meerderjarig 
wordt. Er moet dan zeker worden gesteld dat de meerderjarige vanaf dat mo-
ment als partij deelneemt. Een machtiging kan dan uitkomst bieden ter voorko-
ming dat een partij formeel niet deelneemt en niet-ontvankelijk wordt verklaard. 

Ook de reden voor de procedure verandert; voorbeelden: een verzoek van de 
moeder tot wijziging kinderalimentatie verandert in een verzoek van de jong-
meerderjarige tot wijziging alimentatie; een verzoek van de vader jegens de moe-
der tot wijziging kinderalimentatie verandert in een verzoek van de vader jegens 
de jong-meerderjarige tot wijziging alimentatie. Dus zowel een verandering in 
partijen als in de reden. Wees daarop bedacht.

Over (veranderingen in) de hoogte van de alimentatie zal in een toekomstige 
column worden ingegaan. De columns zijn bedoeld om u meer inzicht te geven 
in c.q. bewust te maken van de juridische positie waarin u zich bevindt. 

Voor meer informatie kunt u terecht via www.advocatenkantoorintveld.nl.

Advocatuur

Gescheiden afvalinzameling 
bij T.V. de Lissevoort
Tennisvereniging de Lissevoort heeft sinds kort nieuwe afvalcontainers 
aangeschaft. Met behulp van deze containers kan de vereniging voortaan al 
het geproduceerde afval gescheiden inzamelen. T.V. de Lissevoort probeert 
op deze wijze een duurzame bijdrage te leveren aan een schoner milieu.
Aanleiding voor deze stap komt van 
Matthijs Brandt (eigenaar Afvalwijzer.
com). Hij begeleidt instellingen, ver-
enigingen en bedrijven bij het financi-
eel optimaliseren van afvalstromen. 
Vanuit T.V. de Lissevoort heeft John 
Verstraelen, lid van de Paviljoencom-
missie, dit opgepikt en concreet ge-
maakt. Dit project levert de vereniging 
op jaarbasis een besparing van maar 
liefst ruim 2000 euro op.

Wat betekent dit in de praktijk voor 
T.V. de Lissevoort? 
Het scheiden van het afval zal vooral 

Nuenen: Man aangehouden voor mishandelen ex-vriendin
Donderdagmiddag 13 oktober rond 16.40 uur is een 28-jarige man uit Helmond 
aangehouden voor het mishandelen van zijn ex-vriendin. De man is meegeno-
men naar het politiebureau voor verder onderzoek. Hij zou zijn 24-jarige ex-
vriendin bij haar woning in Nuenen hebben geduwd waardoor zij ten val kwam.

Eindhoven: Politie arresteert drie jongens (1 Nuenenaar) voor berovingen
De politie heeft dinsdagmorgen 11 oktober een 15-jarige jongen uit Nuenen en 
een 16-jarige Eindhovenaar aangehouden. Vorige week dinsdag werd al een an-
dere 16-jarige Eindhovenaar aangehouden. Het drietal wordt verdacht van een 
aantal berovingen in de omgeving van de Jacob van Maerlantlaan tussen 13 en 14 
september. Daarbij werden de slachtoffers bedreigd en gedwongen geld af te 
staan. Eén van de slachtoffers kreeg ook enkele klappen. Onderzoek van de poli-
tie leidde tot de aanhouding van het drietal. Zij zijn in verzekering gesteld voor 
verder onderzoek.

Eindhoven: Politie zoekt getuigen van steekincident, Nuenenaar gewond
De politie zoekt getuigen van een steekincident waarbij een man van 20 jaar uit 
Nuenen gewond raakte. Toen hij donderdagochtend rond 1.30 uur op de Marco-
nilaan samen met een andere man in een geparkeerde auto zat, stopte er een 
auto bij hem. Er kwamen twee mannen uit die de man uit Nuenen aanspraken. 
Eén van de mannen pakte tijdens het gesprek plotseling een mes en stak op de 
Nuenenaar in. Deze maakte een afwerende beweging waardoor hij in zijn linker-
hand werd geraakt. De twee mannen zijn weer in hun auto gestapt en gingen er 
vandoor. Het slachtoffer heeft zich aan zijn verwondingen laten behandelen in 
een ziekenhuis. De verdachten zijn twee mannen met een vrij donkere huids-
kleur. De man met het mes is ongeveer 30 jaar oud en ongeveer 1,80 meter lang. 
Hij had donker kort kroeshaar en droeg donkere kleding. De andere man is on-
geveer 2,00 meter lang. Hij droeg donkere kleding en had een capuchon op. Ze 
reden weg in een witte auto, mogelijk een Opel Corsa. Getuigen van de steekpar-
tij of mensen die weten wie en/of waar de verdachten zijn, kunnen zich melden 
bij de politie in Woense l via 0900-8844. 

Anoniem en privé chatten
Middels de chat kunnen jongeren op een laagdrempelige en anonieme manier in 
contact komen met de politie. Bovendien bestaat de mogelijkheid om een privé-
gesprek met de specialist in kwestie aan te gaan. Een privéchat is anoniem en on-
zichtbaar voor andere chattende jongeren.

Toekomst van de politiechat
Via vraaghetdepolitie.nl zal de politie regelmatig chatsessies over diverse veilig-
heidsthema's organiseren. Telkens staat er een andere politiespecialist aan het 
roer om in gesprek te gaan en vragen te beantwoorden.

de grootste kans heeft op verslechte-
ring van de veiligheid als er geen ca-
mera’s hangen. Dit gezien de inrich-
ting van het gebied waar het 
winkelcentrum is gelegen, het gebrek 

aan sociale controle en de geschiede-
nis van overlast. Voor deze locatie 
wordt de komende maanden onder-
zocht of een publiek-private samen-
werking (pps) met eigenaar en winke-
liers haalbaar is. 

Op dit moment wordt ook onder-
zocht, samen met o.a. Son en Breugel 
en Geldrop-Mierlo, wat de voor- en 
nadelen zijn van een mobiel camera-
toezicht. De inzet van mobiel camera-
toezicht ondersteunt de politieactivi-
teiten ter handhaving van de openbare 
orde en opsporing van strafbare fei-
ten. Voor Nuenen kan dit interessant 
zijn, ook gezien de kosten.

Op de foto : Links Matthijs Brandt (Afvalwijzer.com) en rechts John Verstraelen 
(T.V. de Lissevoort) schudden elkaar de hand voor de goede samenwerking.

op de bardienstmedewerkers neerko-
men. 
Om dit mogelijk te maken zijn contai-
ners met verschillende kleuren in en 
buiten het paviljoen geplaatst. Er is af-
scheid genomen van één grote grijze 
container voor al het afval. De club is 
erg blij met het initiatief van Matthijs 
Brandt. De laatste stap die nu nog ge-
nomen moet worden is het gescheiden 
inzamelen van afval grenzend aan de 
velden. 
T.V. de Lissevoort hoopt ook dit bin-
nenkort in de praktijk te kunnen gaan 
brengen.

Korting met 
deels gestempelde strippenkaart
Deels gestempelde strippenkaart geeft korting op Brabantse attracties of €2 
donatie aan Villa Pardoes. Met het spuiten van een zogeheten ‘green graffity’ 
heeft Ruud van Heugten, gedeputeerde mobiliteit op 6 oktober op het bus-
station in Den Bosch het startsein gegeven aan een bijzondere actie waarbij 
Brabanders hun oude, deels gebruikte strippenkaarten kunnen inleveren 
tegen aantrekkelijke kortingen op tal van attracties in Brabant. 

De actie is een gezamenlijk initiatief 
van de provincie en het Samenwer-
kingsverband Regio Eindhoven en 
loopt tot en met december. Voor in-
formatie over de actie en het bestellen 
van kortingsvouchers kunnen reizi-
gers terecht op www.ovchipwijzer.nl.
Ook kunnen reizigers ervoor kiezen 
om hun strippenkaart te schenken aan 
Villa Pardoes. De provincie en het SRE 
doneren € 2 voor elke ingeleverde 
strippenkaart aan dit vakantieverblijf 
voor ernstig zieke kinderen. Bij de ver-

kooppunten van Arriva, Hermes en 
Veolia Transport in Den Bosch, Veg-
hel, Tilburg, Eindhoven en Breda ko-
men hiervoor speciale inleverboxen te 
staan. De actie is bedoeld om reizigers 
aan te sporen de strippenkaart in te 
ruilen en een OV-chipkaart aan te vra-
gen. Het is wettelijk niet mogelijk om 
restitutie te verlenen op de strippen-
kaart en zo kunnen reizigers hun on-
gebruikte strippen toch nog gebrui-
ken. 

Op 3 november neemt Brabant voor-
goed afscheid van de strippenkaart. 
Vanaf dat moment kan reizen met de 
bus in Brabant alleen nog met de OV-
chipkaart. Bij de buschauffeur blijft 
overigens altijd tegen contante beta-
ling een ritkaartje te koop.

Nieuwe werkwijze bij keizersnede: moeder en 
kind niet meer gescheiden
Vanaf nu worden moeders en hun pas-
geboren baby bij een keizersnede niet 
meer gescheiden bij Máxima Medisch 
Centrum. Direct na de geboorte bij de 
keizersnede wordt het kindje al op de 
borst van de moeder gelegd. De opera-
tie is dan nog in volle gang. Met deze 
manier van werken zet het Máxima 
(Eindhoven/Veldhoven) weer een be-
langrijke stap om volledig via het Fa-
mily Centered Care-principe te gaan 
werken. 

In de nieuwe situatie wordt het kindje 
na de keizersnede, nadat het is nage-
keken door de kinderarts, direct op de 
borst van de moeder gelegd (huid-op-
huid-contact). Het hele gezin gaat na 
de operatie naar de verkoever (reco-
very) en de baby wordt op geen enkel 
moment nog gescheiden van de moe-
der na de geboorte. Dat is goed voor 
de hechting tussen moeder en kind en 
voor de borstvoeding. Het kindje mag 
meteen al aangelegd worden.“

Dit is mogelijk gemaakt door een ge-
zamenlijk initiatief van de afdelingen 
anesthesie, kindergeneeskunde en gy-
naecologie.

Deze nieuwe werkwijze wordt niet al-
leen toegepast op geplande keizersne-
den. “Uiteraard zijn er ook ongeplan-
de keizersneden”, zegt Porath. “Als er 
medisch gezien geen problemen zijn, 
dan wordt de nieuwe werkwijze ook 
toegepast bij een ongeplande keizer-
snede. Het maakt dan niet uit of je 
overdag, in het weekend of ’s nachts 
wordt geopereerd. Het kindje wordt 
zo snel mogelijk op de borst gelegd.”

Met deze nieuwe werkwijze maakt 
het Máxima weer een stuk van het Fa-
mily Centered Care-principe waar. 

Uitgangspunt hiervan is dat moeder 
en pasgeboren kind zo veel als moge-
lijk samen worden verpleegd. De va-
der wordt actief bij dit proces betrok-
ken. Deze maand wordt een nieuwe 
vleugel van MMC opgeleverd waar 
uiteindelijk alle gynaecologische afde-
lingen en de kinderafdeling onderdak 

in vinden, het Vrouw Moeder Kind-
centrum. Dit gebouw is zo ontworpen 
dat er volledige aandacht is voor Fa-
mily Centered Care. Kamers zijn ont-
worpen om het hele gezin van harte 
welkom te heten en ouders en kinde-
ren zo veel als mogelijk samen te laten 
zijn.  
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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.

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

horren matrassen bedtextielzonwering

gordijnen

vloerbedekking
Wij helpen u graag bij de inrichting!
Informeer naar onze gunstige totaalpakketten.

Keukens met Klasse!

www.vandenboomkeukens.nl

Maak Kennis met een 
Keukenspecialist welke
anders is dan andere. 
Kwaliteit, Kreativiteit 
en uiterste Zorg zijn 
uw Zekerheden voor 
jarenlang kookplezier 
tegen een eerlijke prijs.

Ekkersrijt 2004 

5692 BA Son

0499 - 47 53 81 

Keukens - Renovatie - Tegels - Laminaat

Olijf
r e s t a u r a n t

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

Op donderdag 20 oktober zal onze 
nieuwe menukaart, die in het teken 

van het wild staat, ingaan.

Menu Olijf 
Wildzwijnpastrami

Mosterdfruit | notenvinaigrette
***

Heldere wildbouillon  
Drie soorten selderij

***
Tongscharfi let 

Groene kool | roomkaas | schaaldierenjus
***

Kabeljauwfi let | Gamba
Paddenstoelen |

aardappel crème fraiche puree | kerrie jus 
óf

Hertenbiefstukjes | Wildstoof
Spruitjes | kastanjes | wildjus met appelstroop

***
Vanille roomrijst

Vijg  | heldere karamel | speculaasijs

€ 34,50 per persoon

Onze wijnkaart is ook vernieuwd en aangepast 
aan het komende herfst- & winterseizoen

Dagelijks geopend vanaf 12.00 uur - 21.30 uur. Woensdag gesloten.
www.restaurantolijf.nl

Thuis in uw regio makelaars

www.vansantvoort.nl
Kromme Steenweg 4 Helmond
Telefoon 0492-525552  / info@helmond.vansantvoort.nl

Onze kantoren zijn op zaterdag tot 16.00 uur 
bereikbaar

Als één van de grootste dienstverleners op het gebied van makelaardij en nieuwbouwcon-
sultancy biedt Van Santvoort Makelaars opdrachtgevers een breed scala aan specialistische 
diensten in de vastgoedsector. De kracht van onze 6 vestigingen en ruim 30 medewerkers                 
tellende organisatie schuilt in de combinatie van persoonlijke aandacht, specialistische kennis 
en gebruik van een groot netwerk.

Wij zoeken één

FULL-TIME SECRETARESSE (40 uur)
voor onze kantoren in Helmond en Nuenen

Werkzaamheden bestaan o.a. uit: coördineren en assisteren bij de administratieve 
werkzaamheden; behandelen van inkomende telefoongesprekken; agendabeheer; 
assisteren bij werkzaamheden makelaar; het maken van verkoopbrochures en het 
verzorgen van internetpresentaties.

Functie-eisen: commerciële, administratieve en sociale vaardigheden op minimaal 
MBO-niveau; zelfstandig kunnen werken; representatief; stressbestendig en  col-
legiaal. Bij voorkeur met ervaring.

Wij bieden een veelzijdige functie in een jong enthousiast team met goede secun-
daire arbeidsvoorwaarden, een prettige collegiale werkomgeving en ruimte voor 
eigen initiatieven.

Je kunt je sollicitatiebrief sturen vóór 
28 oktober 2011 naar 
Van Santvoort Makelaars
t.a.v. Monique van Mierlo
Kromme Steenweg 4
5707 CC Helmond 
of via e-mail: 
monique@helmond.vansantvoort.nl.
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Pianist van Elvis was in Nuenen
Door Gerrit van Ginkel 

Dit keer geen april grap over Elvis maar een waar gebeurd verhaal over de 
pianist van Elvis, Glen D. Hardin. Hij verbleef in het diepste geheim van 27 
september tot 1 oktober j.l. in Auberge Vincent in het Park in Nuenen.
Glen D. Hardin, die jarenlang pianist 
was van Elvis Presley, deed een kleine 
tour door Europa (Nederland en Bel-
gie) en maakte een cruise op de Mid-
dellandse Zee. Een bezoek aan vrien-
den in Duitsland ging niet door en in 
afwachting van een optreden in Den 
Haag zocht hij een paar dagen onder-
dak in Nederland.
Glen D . Hardin schreef niet alleen ge-
schiedenis als Elvis pianist, maar 
schreef ook een paar van zijn hits uit 
zijn eerste periode. Zo zijn volgens 
Wikipedia "I just can' t help believing", 
Let it be me" en de gouden plaat "The 
wonder of you" door zijn hand gear-
rangeerd. Ook heeft hij samengewerkt 
met andere grote namen als Linda 
Ronstadt, Roy Orbison, Dean Martin, 
Gram Parsons, John Denver, Willy 
Nelson en Michael Nesmith van The 
Monkees en vele andere.

It’s Elvis Time Fanclub, de oudste fan-
club van Elvis in Nederland,  kwam in 
contact met de Nuenense Elvis, Mark 
Elbers, en vroeg waar ze de pianist 
comfortabel  voor enkele dagen kon-
den onderbrengen. Mark hoefde niet 
lang te denken voordat hij bij de Au-
berge in Nuenen uit kwam. ”Het ou-
derlijk huis van van Gogh en het pro-
testante kerkje waren natuurlijk 
dankbare objecten om Glen te laten 
zien”, vertelt zanger Mark Elbers. Glen 
was helemaal ‘impressed’ van al het 
moois uit de Nuenense omgeving.
Ook de mythe die nog steeds leeft 
rondom Elvis Presley en zijn band was 
gedurende het verblijf van de pianist 
in Nuenen nog goed merkbaar. On-
danks het feit dat het verblijf slechts in 
zeer kleine kring bekend was, was 
Mark Elbers aangenaam verrast door 
de vele aanbiedingen die aan Glen ge-
daan werden tijdens zijn korte verblijf 
in Nuenen. Van een flesje van Gogh-
bitter van de Nuenense slijter tot wat 
souvenirs van de Nuenense Souvenir 
groothandel en een compleet diner bij 

de Nuenense Bengel, vormden naast 
de vele andere aanbiedingen voor lun-
ches en diners, het bewijs dat er nog 
veel dankbaarheid bestaat voor het-
geen Elvis en zijn band heeft nagela-
ten.
Het was een grote eer om de pianist 
van Elvis te mogen begeleiden voor 
drie dagen en dat heeft Bernie de 
Brouwer van Café Van Ouds uit St. 
Oederode (ook een groot Elbers en 
ELVIS fan) als taak met beide handen 
aangenomen samen met Mark. In 
Eindhoven werden Ger en Ciska en 
het Elvis Café Princeville van Jo en 
Leen Prange op de Boschdijk bezocht..
“Ik heb samen met mijn Peggy  en Ber-
nie mogen genieten van zijn mooie 
verhalen en we hebben Glen leren 
kennen als een grappige en rustige 
man”, volgens Mark Elbers.
Op de laatste dag heeft Mark persoon-
lijk twee interviews geregeld voor 
Glenn.o.a. met Omroep Brabant TV.
www.markelbers.nl/link/omroep-bra-
bant-3    Dolf Koch van het Stadspavil-
joen stond daarna weer klaar met een 
geweldige lunch.
”Zo mocht ik Glen ook ontvangen bij  
mij thuis en daar heeft hij tot zijn 
groot genoegen met onze hond Kay 
gespeeld . Dit vond hij helemaal ge-
weldig omdat Glen zelf ook een groot 
hondenliefhebber is en hij zijn eigen 
hond erg  miste.
Hij vertrok in de avond op 30 septem-
ber vanuit Nuenen naar Den Haag 
waar hij een dag later met mij in een 
concert zou samen werken”, volgens 
Mark.
Op die zaterdag 1 oktober was de 
meeting voor Elvis fans in Den Haag. 
Het was een geweldige dag, vol met le-
gendes die optraden zoals Bill Baize 
(the Stamps), uiteraard Glen D. Har-
din (TCB band), Terry Mike Jeffrey, 
Debbie Jeffrey. 
Maar ook net opkomende artiesten 
zoals Mark Elbers en een band ge-
naamd Rock a Dile waren aanwezig  

Henk Hommersom 
kampioen van Nederland
 
Al voor de achtste keer in successie organiseerde het Oirschotse O.L.V.Gilde 
op de tweede zondag in oktober het Nederlandse kampioenschap kruis-
boog schieten op de wip voor gildeschutters. 
De beste schutters van Brabantse, 
Gelderse en Limburgse Schutters gil-
den komen dan bijeen om in hun klas-
se o.a. Ere, A en B klasse te schieten 
om het officieuze kampioenschap van 
Nederland. 
Geschoten wordt er op een metalen 
plaatje boven op een boom van 12,50 
hoog.
Elke schutter schiet 2 x 15 schoten. 
Een 4 tal schutters van het Heilig 
Kruisgilde toog op kermiszondag naar 
Oirschot om deel te nemen aan dit 
kruisboogtoernooi. Het slechte weer 
kon niet verhinderen dat Henk Hom-
mersom deze middag de beste schut-
ter was. In de eerste serie had Henk 13 
treffers en in de tweede serie 15 tref-
fers. Niemand van de ruim 100 B 
schutters kon deze middag het totaal 
van 27 treffers evenaren en zo kon 
Henk zich voor 2011- 2012 Kampioen 
van Nederland B Klasse noemen.

Super Discoavond voor 
Millennium 10-ers
Zaterdagavond om half acht stroomde het strandpaviljoen van Strandbad 
Nuenen helemaal vol met mooi versierde jongens en meisjes  in disco stijl. 
Er was een echte rode loper uitgelegd om de ruim 80 jongelui op een waar-
dige vip manier binnen te laten gaan. 

De vele ouders die hun kind kwamen 
brengen zagen met veel genoegen dat 
alles uit de kast was gehaald om de 
avond verantwoord en zorgvuldig te 
laten verlopen. De veiligheid stond 
voorop voor de stuurgroepleden. Het 
was immers de eerste keer dat hun 
kind kon proeven aan feesten en dan-
sen buiten de beschermde omgeving 
van de ouders.

DJ Theo zorgde voor een sfeer die de 
jongens en meisjes aangrepen om hun 
danskunsten te vertonen. Met hun 
glitterpakken en discoverlichting bleef 
de dansvloer niet onbezet. Tijdens de 
avond traden twee dansgroepen van 
dansschool2dance op. Zij lieten zien 
wat je kunt bereiken als je veel oefent. 
Deze dansers oogstten veel applaus en 
natuurlijk navolging. Hierna was er 

een spectaculair optreden van de 
schoolband van het Pleincollege Nue-
nen: Smash11. Er werd gratis fris-
drank geschonken.

Een deskundige jury had tijdens de 
avond zorgvuldig gekeken wie het 
mooiste verkleed was. Hiervoor was 
een prijs beschikbaar, die aan het ein-
de van de avond werd uitgereikt. 

Om half elf was het feest afgelopen en 
daarmee tevens de laatste activiteit die 
voor de boorlingen van het jaar 2000 
was georganiseerd. Het begon alle-
maal op 16 december 2010 in het 
klooster en de slotmanifestatie voor 
de millennium 10-ers en hun ouders 
en alle stuurgroepleden, werkgroeple-
den en sponsoren zal op zondag 18 
december 2011 plaats vinden. Hier-
voor ontvangen zij allen nog een be-
richt.

Uit de vele dankbare reacties van de 
ouders bij het ophalen van hun kind 
bleek dat zij het erg op prijs hadden 
gesteld dat geheel gratis en belange-
loos door vele vrijwilligers dit allemaal 
voor hun kind was georganiseerd.

Henk Hommersom van het H. Kruisgil-
de in Gerwen werd in Oirschot Neder-
lands kampioen Kruisboogschieten in 
de B-klasse

Mark Elbers (rechts) begeleid  door Elvis pianist Glen D. Hardin.

en kregen een kans zich te presente-
ren.
Mark had de eer gehad om meerdere 
nummers met hem te mogen zingen.
Voor een impressie van o.a. My Way 
zie de link hieronder www.markel-
bers.nl/link/my-way-with-glenn-d-
hardin.

 
         

“Een applaus voor jezelf ” 

Nationaal Ouderenfonds Nuenen 25 jaar
Al jaren behoort de Nuenense afdeling van het Nationaal Ouderenfonds tot 
de beste 25 verkooppunten van Nederland. En daar mogen ze trots op zijn. 
Een applaus voor jezelf, was dus zeer op zijn plaats in de volle zaal van Zorg-
centrum De Akkers op dinsdag 11 oktober. Diezelfde morgen werd ook de 
opbrengst uit de verkoop van de zomerzegels en wenskaarten bekend 
gemaakt en reikte voorzitter Miep Luijten de cadeautjes uit aan zes Nue-
nense ouderengroepen.

Jubilarissen v.l.n.r. Liesbeth Dekkers, Ine Riseeuw, Nies Veenendaal, Richarda Sil-
vis en Ton Aelberts. Onder: Theo Beks (Likkepot) en André van Doorn. 

Henk Bollen, oud penningmeester, en 
de man achter de schermen bij de Nu-
enense afdeling heeft dit niet meer 
mee mogen maken. Hij overleed in ju-
ni van dit jaar. “Henk regelde alles en 
wij waren eigenlijk alleen zijn hulpjes,” 
memoreerde Miep Luijten. Ook toen 
hij ziek werd, bleef hij intensief be-
trokken bij het Ouderenfonds en heeft 
hij nog druk meegezocht naar een op-
volger. En dat is uiteindelijk André 
Guth geworden. Met zijn 48 jaren, nu 
de benjamin van de club. Het Oude-
renfonds gaat straks ook verder met 
een nieuwe secretaris. Ruud Moviat 
neemt het stokje over van Jasper van 
der Toorn.

Jasper van der Toorn blikte terug op 
het afgelopen jaar. Want er is nogal 
wat veranderd. Voor het eerst stonden 
de verkooptafels met kaarten en ka-
lenders slechts 2 in plaats van 4 weken 
opgesteld in de supermarkten. En wa-
ren de zomerzegels slechts op bestel-
ling te verkrijgen. Maar die zorgen 
over de nieuwe koers bleken uiteinde-
lijk niet terecht. De opbrengst was ten 
opzichte van 2010 bijna verdubbeld. 
In totaal was er 1900 euro te verdelen. 
Een geweldig resultaat. Zeker nu dit 
jaar voor het eerst het subsidiepotje 
vanuit  het hoofdkantoor in Bunnik, 
de ‘verdubbelaar’, niet meer bereik-
baar was. 
En ook volgend jaar wacht het Oude-
renfonds een nieuwe uitdaging: TNT 
wil geen zomerzegels meer drukken 
voor het Ouderenfonds en daarmee 
komt een belangrijk product dat de 
mensen naar de verkooptafels in de 
supermarkten lokt, te vervallen. 

Het Ouderenfonds Nuenen hoefde 

geen van de aanvragers teleur te stel-
len. Liefst 6 Nuenense ouderengroe-
pen mochten een cadeau of een bij-
drage in een activiteit in ontvangst 
nemen. 
Het Huiskamerproject, een ontmoe-
tingsgroep voor ouderen, kreeg een 
loopmicrofoon en een kruimeldief. 
“Want onze ouderen worden steeds 
ouder, verduidelijkte Richarda Silvis. 
En daarmee neemt ook het aantal ge-
breken toe. Het gehoor van onze be-
zoekers gaat achteruit en daarnaast 
houden we het ook graag netjes!”
De Creagroep uit de Dorpswerkplaats 
kreeg een bijdrage voor haar jaarlijkse 
uitstapje, De Zonnebloem een bijdra-
ge in de kosten voor de kerstmiddag, 
Likkepot, een eetclub voor ouderen 
met een bescheiden netwerk, nieuwe 
keukenhulpen en een waardebon voor 
kerstdecoratie en het PVGE een luid-

spreker met standaard ter complete-
ring van de geluidsinstallatie. De 
vrienden van De Akkers gaan straks 
gebruik maken van een partytent voor 
evenementen voor de bewoners van 
dit in het hart van Nuenen liggende 
zorgcentrum.

Bij een jubileum hoort natuurlijk aan-
dacht voor bijzondere vrijwilligers. 
Liesbeth Deckers, ambassadeur van 
Het NOF sloot de bijeenkomst dan 
ook af met het uitdelen van oorkondes 
en zilveren vergeet-mij-nietjes aan de 
dames en de heren die al jaren de ver-
kooptafels in de supermarkten bezet-
ten: Richarda Silvis, Carla Spijkerman 
en Annie Verheijen doen dat al weer 5 
jaar. Toos van Dartel, Mevr. Cramer, 
Dymph van de Meulengraaf, Ine Ris-
seeuw, en André van Doorn 10 jaar. 
Miep Luijten nam het nog even over. 
Want ook Liesbeth Deckers is al weer 
10 jaar actief bij het Ouderenfonds. 
Godfried Schijven mocht het met een 
eervolle vermelding doen. Want voor 
15 jaar is er geen oorkonde of speldje! 
Bloemetjes waren er voor Mevr. Bol-
len en scheidend voorzitter Jasper van 
Toorn.

Rikavonden bij NKV
NKV start weer met gezellige rikavonden in de kantine op het Wettenseind 
tijdens de zaalkorfbalcompetitie. Voor de achtste keer strijden de deelne-
mers om de titel ‘Rikker van NKV’.

De eerste rikavond is op vrijdag 28 ok-
tober en begint om 20.00 uur. Niet al-
leen leden, maar ook niet leden zijn 
van harte welkom. Iedere avond wordt 
er gespeeld om een aantal prijzen. Aan 
het einde van de 8 speelavonden wordt 
een eindklassement opgemaakt, waar-
bij per deelnemer de beste 5 dagresul-
taten mee tellen voor het eindresul-
taat.  Kun je minder dan 5 avonden 
meedoen, laat dit je dan niet weerhou-
den, want je kunt altijd voor een dag-
prijs gaan.
De rikavonden zijn op 25 november, 
16 december, 6 en 20 januari, 10 en 24 
februari en 9 maart. Aanvang 20.00 
uur. Rond 23.00 is het afgelopen. Bel 
voor meer informatie naar Leonard 
Hazenberg, tel. 040-2836662.



Beek en Donk (Gemeente Laarbeek), Tel 0492 - 46 91 91
Vraag voor uw nieuwbouw, verbouwing, renovatie,
machinaal timmerwerk vrijblijvend een offerte aan:

info@aannemersbedrijfwilliemaas.nl • www.aannemersbedrijfwilliemaas.nl

Parkstraat 10a, Nuenen. telefoon 040-2836019

MID SEASON SALE
WEGENS 

ENORM SUCCES
20% KORTING

OP JEANS.
 NU OOK ONLINE BESTELLEN OP:
WWW.SJIEKLEFRIEK.NL

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

Profi teer van onder andere:
• Gratis APK 
• Gratis Wintercheck 
• Gratis lampjes vervangen 
• Gratis hulp bij pech met Peugeot Assistance 24/77

SLECHTS

 € 39,-
PER JAAR

Kijk op www.peugeot.nl/mypeugeotcard voor meer informatie of kom direct bij ons langs!

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

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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Nikita Discoshow 25 jaar jong
Wie in de afgelo pen 25 jaar op brui loften, schoolfees ten of braderieën kwam, 
kan de Nikita Discoshow uit Nuenen nauwelijks zijn misge lopen. „Ons motto 
wat we nog steeds voorop stellen is, dat het feestvarken het middelpunt moet 
zijn”, volgens diskjockey Ronald Willems. „Wij zorgen ervoor dat een feest de 
gewenste sfeer heeft. We hebben dus succes om dat het niet om ons draait.”
 

Met de biebpas 
korting in het 
Ontdek hoe Vincent van Gogh leefde en schilderde in Nuenen. Ervaar en 
beleef de dingen zoals hij ze ook beleefde. Dat kan in de maanden oktober 
tot en met maart 2012 met een leuk aanbod: bij aankoop van een toegangs-
bewijs voor het Vincentre krijgen bezoekers op vertoon van een Brabants of 
Gelders bibliotheekpas, een flinke korting op een gidsje met Van Gogh rou-
tes door Nuenen. Jeugdleden krijgen op vertoon van de bibliotheekpas een 
speurtocht vanuit het Vincentre door het Nuenen van Vincent van Gogh.

Begin jaren Tachtig droomt de Ger-
wense tiener Hans Willems, broer van 
Ronald en als kind al ge boeid door 
techniek, thuis in de ga rage van een ei-
gen drive-in disco theek met draaita-
fels, boxen en flikkerende discospot-
jes. Willems weet zijn vriend Rudy 
Geeris en ook zijn vader voor zijn kar-
retje te spannen. Pa zaagt de platen 
voor een discomeu beltje en bouwt ei-
genhandig een aanhanger om het spul 
te vervoe ren. Pa ziet er weinig heil in, 
maar geeft Hans de ruimte en inmid-
dels weten we waar dat toe heeft ge-
leid.
 
Vanaf 1986 draaien Hans Willems en 
Rudi Geeris voor het eerst plaatjes 
voor publiek. „Draaien ging wel”, 
herin nert Hans zich. „Maar in het be-
gin stond ik echt te ‘shaken’ als ik door 
mijn microfoon moest praten!” Drive-
in discotheek Niki ta begon, aanvanke-
lijk soms onbe taald, de eerste feestjes 
en partijen te bedienen. De naam Ni-
kita bek te lekker en daarmee kon wor-

den meegelift op het gelijknamige 
nummer van Elton John.
In 1993 maken Hans Willems en Eric 
Tielemans er een echt bedrijf van, 
eerst nog vanuit huis, later in een be-
drijfspand. In 1996, Hans voelt zich 
nog altijd meer techneut dan diskjoc-

Vincent en Nuenen
Wie het leven en werk van Vincent van 
Gogh bestudeert, of als kunstpelgrim in 
zijn voetsporen wil treden, kan niet om 
Brabant heen. Van Gogh is er niet alleen 
geboren en getogen. Ook koos hij ervoor, 
na omzwervingen in België, Frankrijk en 
Engeland, om op het Brabantse platte-
land te werken aan zijn carrière als teke-
naar en schilder. Uiteindelijk woonde hij 
er de helft van zijn leven. Voor de kunste-
naar, bood het land van zijn onbezorgde 
jeugd genoeg aanknopingspunten: onder 
de boeren vond hij zijn modellen, in hun 
huizen en het land dat zij bewerkten de 
motieven om op te studeren.

Sinds juli 2010 is het Vincentre in Nue-
nen het startpunt voor een van de vele 
wandelingen door het openluchtmuse-
um van Vincent.

Vincent en de biebpas
De herfstvakantie is bij uitstek de periode 
voor mooie Brabantse wandelingen en 
bijzondere Brabantse musea. En bent u 
lid van een bibliotheek in Brabant of in 
Gelderland? Dan kan de bibliotheekpas 
het voor u nog aantrekkelijker maken. Er 
is een leuke website met allerlei tips en 
ideeën om er op uit te trekken. 

Kijk op www.voordeelmetjebiebpas.nl, u 
vindt daar niet alleen de aanbieding van 
het Vincentre maar u ontdekt ook waar u 
als bezoeker van musea, theaters, pret-
parken en dierentuinen een leuke korting 
of iets extra’s kunt krijgen.

Prins van        
C.V. De Dwèrsklippels
 
Op zaterdag 26 november 2011 is het prinsenbal bij de Dwèrsklippels in 
Nuenen. De nieuwe prins met zijn gevolg is zich aan het voorbereiden en 
vele commissies zijn al weer druk bezig met de voorbereidingen voor carna-
val 2012, tevens het jaar dat de vereniging 55 jaar bestaat.
  
De grote vraag is: Wie gaat er komend 
jaar de scepter zwaaien bij CV De 
Dwèrsklippels in Nuenen?
Deze week wordt al een tipje van de 
sluier opgelicht, dan kan het gissen 
naar de Prins en gevolg beginnen. De 
prinskeuzecommissie wenst iedereen 
weer veel succes!

Hierbij de eerste drie punten:

1. Dis nie de meest voor de hand 
liggende keuze

2. De mennekes van toen verande-
ren nooit

3. Stappen is hen met de paplepel 
ingegoten

Meester Strikstraat  1

Telefoon 0492-523271
open van 09.30-18.00 uur. Vrijdags tot 20.00 uur
www.firstclassmodestiphout.nl
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key, komt Ronald Willems het team 
verster ken. Hij presenteerde al langer 
pro gramma’s bij de Lokale Omroep 
Nuenen (LON) en Radio Decibel.
 
Inmiddels is het uitgegroeid tot een 
trendy multi mediale discoshow. De 
discoshow draait tegenwoordig op een 
drietal computers voor licht, muziek 
en video-ondersteuning op drie scher-
men.  Op zondag 30 oktober van 11.00 
tot 17.00 uur houdt het jubi lerende 
bedrijf, gelegen aan Spegelt 49 in Nue-
nen, open huis. Iedereen is van harte 
welkom.
Voor meer info zie: www.nikita.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.

Op donderdag 13 oktober jl. omstreeks 15.15 uur is mijn zoon fietsend over de 
Berg aangereden door een automobiliste. Deze automobiliste kwam vanaf de par-
keerplaats Remise (gelegen in het Oog van Nuenen) gereden en heeft mijn zoon 
niet tijdig opgemerkt. Mijn zoon heeft het er gelukkig  zonder kleerscheuren vanaf 
gebracht, zijn fiets echter niet.
Het betrof een zwarte auto waarvan de kentekenplaat door de botsing eraf was 
gevallen. De mevrouw heeft wel geïnformeerd bij mijn zoon of hij iets had (nee, al-
leen behoorlijk geschrokken), maar naar de fiets is niet gekeken.
Na het ongeval is deze mevrouw weggereden zonder haar gegevens achter te laten.
Graag komen wij dan ook in contact met diegene die bij dit voorval was betrokken 
of met iemand die het heeft zien gebeuren en ons wellicht wat meer gegevens kan 
verstrekken.

Marian van der Heijden-van der Meulen, 
Dalkruiddreef 6, 5672 BA  Nuenen. Telefoon 06-249 12 669.

Brassband De Vooruitgang en Stef Pillaert

Belgische top-euphoniumsolist 
naar Nuenen voor uniek optreden
Op zaterdagavond 5 november om 20.00 uur vindt in de Theaterzaal van Het 
Klooster in Nuenen een uniek concert plaats. Op deze avond zal Brassband 
De Vooruitgang o.l.v. Stefan Voncken een muzikaal programma verzorgen 
met de internationaal bekende Vlaamse euphoniumsolist Stef Pillaert. 
Stef, die speciaal voor deze uitvoering 
naar Nederland komt is Principal Eu-
phonium bij Brassband Willebroek, 
waarmee hij reeds vele nationale en in-
ternationale wedstrijden gewonnen 
heeft waaronder de Europese titels in 
1993, 2006 en 2007.

Ook als solist won hij reeds verscheide-
ne wedstrijden in binnen- en buiten-
land. Zo won hij de Nationale instru-
mentenwedstrijd, won hij 3 keer de 
solistenprijs op het Open Nederlands 
Brassband-Kampioenschap, en won hij 
de solistenprijs van het Survento Festi-
val. Stef verzorgt dan ook regelmatig so-
listische optredens in binnen en buiten-
land, onder meer tijdens de Nationale 
Britse Brassband-Kampioenschappen in 
de Royal Albert Hall te Londen en op de 
International Tuba-Euphonium Confe-
rences te Birmingham & Manchester.

Tijdens zijn muzikale studies behaalde 
Stef eerste prijzen notenleer, kamermu-
ziek en Euphonium. Hij behaalde tevens 
het Hoger Diploma Euphonium met 
hoogst mogelijke quotering aan het 
Lemmensinstituut te Leuven.
Stef is alweer de vijfde solist op rij die 
met Brassband De Vooruitgang gaat op-
treden. Eerder gingen solisten als Raf 
van Looveren, Steven Booth, Stefan 
Moeskops en Tom Koster hem voor.
Kaarten voor dit unieke concert kosten 
10 euro en kunt u reserveren via de web-
site van De Vooruitgang: www.brass-
banddevooruitgang.nl. 

Geslaagd 
project van Kimberley 
Afgelopen vrijdag en zaterdag heeft de 16-jarige Kimberley uit Nuenen 
voor het goede doel een fantastische modeshow “La Passarela” georgani-
seerd.
In de tot catwalk omgebouwde ruiter-
bak bij Ruyters voor Ruiters waren 
mooie herfstdecoraties, duizend waxi-
nelichtjes, een ladyspeaker, een koffie-
bar in de pauze, diverse fotografen en 
het enthousiaste publiek het toneel 
waarop enkele vrijwilligers de modi-
euze kleding konden showen.

De modeshow is mogelijk gemaakt 
door de vele sponsoren en de vele vrij-
willigers. Kimberley kan met deze in-
zet het beoogde bedrag overmaken 
aan de door haar gekozen goede doe-
len.

Wilt u meer weten over het hoe en 
wat, kijk op www.ronddelinde.nl en 
zoek op de naam “Kimberley”. Klik op 
de titel “€ 2000,- of meer” en u treft 
het interview met haar aan.

Kimberley showt kleding voor het goe-
de doel

Zilver voor Leo Evers en 
Kees Rouwenhorst van 
RKVV Nederwetten
Tijdens de feestavond voor vrijwilligers in de kantine van voetbalvereniging 
RKVV Nederwetten op vrijdag 14 oktober j.l. reikte burgemeester Ligtvoet 
erepenningen uit aan de scheidend voorzitter Leo Evers en de jubilerende 
secretaris Kees Rouwenhorst, vanwege hun bijzondere verdiensten voor 
deze voetbalclub.

Na 26 jaar in het bestuur te hebben ge-
zeten is Leo Evers teruggetreden als 
voorzitter van RKVV Nederwetten. 
Hij was 4 jaar assistent penningmees-
ter, 11 jaar penningmeester en de laat-
ste 11 jaar voorzitter. Daarnaast is hij 
bij veel activiteiten betrokken ge-
weest, zoals het opzetten van het 
vrouwenteam, het jeugdkamp, als 
jeugdtrainer en –leider, en tegenwoor-
dig in de Stichting BOSN. Tijdens de 
laatste Algemene Ledenvergadering is 
Leo Evers benoemd tot erelid van de 
club.
Dit seizoen viert Kees Rouwenhorst 
zijn 25-jarig jubileum als secretaris 
van voetbalvereniging RKVV Neder-
wetten. Vanaf 1981 is hij lid van het 
bestuur om vervolgens in 1985 de 
functie van secretaris op zich te ne-
men. Daarnaast is hij de organisator 
van de jaarlijkse kerstloop en het mix-

toernooi. Dit is de jaarlijkse afsluiting 
van het seizoen. Hij heeft jarenlang 
gevoetbald in het 1e en is nu nog weke-
lijks op de velden te vinden als club-
scheidsrechter. Ook is Kees bekend als 
Meester Kees omdat hij tot vorig jaar 
33 jaar als leraar werkte op basisschool 
De Wentelwiek.

Burgemeester Ligtvoet haalde het so-
ciaal en bindend karakter van de Voet-
balvereniging Nederwetten nog eens 
aan. hij noemde het een goede ouder-
wetse voetbalclub waarvan het vaan-
delteam wisselende resultaten behaal-
de. Vaak gaat het lidmaatschap over 
van vader op zoon.

Leo Evers en Kees Rouwenhorst ont-
vingen vanwege hun jarenlange ver-
diensten voor RKVV Nederwetten de 
gemeentelijke erepenning in zilver.

Kees Rouwenhorst met partner (links) en Leo Evers met partner tijdens de huldi-
ging

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl

Wie helpt Sinterklaas 
op Weverkeshof

Ook dit jaar wordt Weverkeshof weer 
omgedoopt tot Sinterklaashof, wan-
neer de Sint op 12 nov.weer in Neder-
land aankomt. Sinterklaas heeft laten 
weten, dat hij tijdens zijn verblijf in 
Nuenen extra Pieten nodig heeft om de 
scholen en andere bezoekers te kunnen 
ontvangen op de Sinterklaashof. Dus, 
wie de Sint wil helpen en hulppiet wil 
worden in de periode van 12 nov. t/m 5 
dec. kan zich aanmelden bij de coördi-
nator Ronald Verhagen. 06-19262563 
of 040-8487982 of r.verhagen 22@upc-
mail.nl. Je schrijft je in voor minimaal 1 
of 2 dagdelen. Voorwaarde is dat je 
ouder bent dan 14 jaar en dat je de taak 
serieus oppakt. 



Van experts kun je meer verwachten.

Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zaterdag 22 oktober 2011. Genoemde prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage.

56 cm
 

LED

ZANUSSI 1600 toeren wasautomaat
ZWH6169AP. Met 7 kg vulgewicht, éénknopsbediening, aqua stop 
en startuitstel van 3-6-9 uur. • Energieklasse A++

TOSHIBA 17,3” notebook
C670D-10W. Met o.a. AMD E-series E240 processor, 2 GB intern 
geheugen, 320 GB harde schijf en Windows 7 Home Premium. 
• Ingebouwde webcam

SONY 56 cm 
LED-TV
KDL22EX310. Met 1366 x 786 pixels, BRAVIA 
Sync, hoog contrast, natuurlijke kleuren, Edge 
LED panel en gecertifi ceerd voor Digitenne, 
Ziggo en UPC. • 2x HDMI en 1x USB

Onze experts zijn thuis in 
topkwaliteit producten.
En we komen ze graag bij u thuis bezorgen en aansluiten.

449.-
VAN 539.-

399.-
NU

296.-
VAN 379.-

Installatie- en 
montageservice
van Expert.

Een nieuwe wasmachine of droger 
gekocht? Laat onze experts deze bij u thuis 
bezorgen, wanneer het u uitkomt. Als het 
nodig is zelfs binnen 24 uur en ook op 

zaterdag. Uw nieuwe apparaat wordt meteen op zijn 
plaats gezet, aangesloten en we vertrekken pas als alles 
werkt! Bovendien nemen wij uw oude apparaat en de 
verpakkingsmaterialen mee terug om deze verantwoord 
te laten recyclen.  

E
g
b
n

WEEK 18

WEEK 20

WEEK 21

Toyota Yaris, 5 Drs, 1.3 Automaat, 

155.000 km, 1ste eigenaar ........................................Juni 2001

Daihatsu Cuore, 3 deurs, 1.0 Automaat, 20.000 km

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

Toyota Verso 1.8, 7 peroons MMT, 43.000 km

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

DIENSTEN EN
INFORMATIE

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

 

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

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

andere dienstverlening. 
• Thuiszorgwinkel Zuidzorg, Kastelenplein 170-

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

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

06-04-2011

van Lieshout Interieur

Opwettenseweg 76

5672 AJ Nuenen

Tel.: 040-283 22 41

Openingstijden:

Maandag: gesloten

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

Vrijdag: 10.00-20.00 uur

Zaterdag: 10.00-16.00 uur

www.vanlieshout-interieur.nl

 TAPIJTEN

 VLOERKLEDEN

 VINYL

 LINOLEUM

 PVC VLOEREN

 GORDIJNEN

 RAAMDECORATIES

 BINNENZONWERING

 SHUTTERS

 HORREN

Omzetten woekerpolis levert veel geld op!
Neem snel contact op

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

www.straatman-kolsters.nl

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

volop violen 
in meer dan 50 kleuren
de ideale sfeermakers!

groot assortiment
tuinplanten

Het plantenseizoen is weer begonnen!
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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 omstandig-
heden 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 of te ver-
menigvuldigen of tegen vergoeding 
beschikbaar te stellen aan derde zoals 
foto's, teksten, illustraties, en grafisch 
materiaal, op welke manier dan ook, 
zonder uitdrukkelijke toestemming van 
de uitgevers. 

Thijs van den Biggelaar

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

Samen onderweg naar
   een persoonlijk afscheid

kerkberichten

 
 
 

This announcement appears as a matter of record only 
 

Opgericht te Nuenen c.a. 
 

Stichting M.C.B. 
 

(Melancholica Catholica Brabantiae) 
 

De oprichtingsakte is op 30 september 2011 verleden  
ten overstaan van notaris mr. T.F. Fokkema.  

De statutaire zetel wordt gehouden te Gemert. 
 
 
 
 

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten: 
Zaterdag 22 oktober, 18.30 uur: Eu-
charistieviering, stilteviering, voor-
ganger pastor J. Vossenaar. 
Zondag 23 oktober, 09.30 uur: Eucha-
ristieviering, volkszang, voorganger 
pastor J. Vossenaar.
Zondag 23 oktober, 11.00 uur: Eucha-
ristieviering, volkszang, voorganger 
pastor J. Vossenaar.

Misintenties:
Zaterdag 22 oktober 18.30 uur: Over-
leden familie Rooswinkel-van Swaaij.
Zondag 23 oktober 9.30 uur: Marc 
Beks en Harrie Vinke.
Zondag 23 oktober 11.00 uur: Bij-
zondere intentie vanwege het 50-ja-
rig huwelijk van de heer en mevrouw 
van Aalst en van de heer en mevrouw  
Donkers; Overleden zussen Domiek 
en Berdy van Schijndel; Ton Wessels; 
Pastoor Carel Swinkels; Julia Moo-
nen-Kwinten; Louis Klaversma; Jo Je-
gerings, Leo Kuijten; Overl. ouders 
Scheepens-Verberne; Mariet de 
Haas-van Breugel; Jan van de Ven en 
Piet en Hanneke van Santvoort; Riet 
Stoop-van de Vrande; Ries Meulen-
dijk (vanw. verjaardag); Harrij van 
der Velden; Ans Pols-Kop en Overle-
den familie van Gils-Cuijten; Anna 
en Nard Rooijakkers.

Mededelingen:
Op zondag 16 oktober zijn in onze 
parochie gedoopt: Amber Hagelaar, 
Jonker Rudolfhof 1, Lisa van de 
Kruijs, Kraanvogelhof 14 en Áedán 
ter Linden, Bij de toren 17. Wij wen-
sen de families  van harte proficiat en 
veel geluk.

In onze parochie is overleden Louis 
van der Linden, Willem van de Wak-
kerstraat 2. 
Wij wensen familie en vrienden 
troost en sterkte bij het verwerken 
van dit verlies.

Oktober is ook de maand waarin we 
stil staan bij Jezus’ opdracht dat de 

kerk een uitstraling heeft naar bui-
ten. Dit jaar staan we stil bij de kerk 
in Vietnam die ook op sociaal terrein 
actief is. Veel religieuzen werken juist 
in de bergen waar de armste bevol-
king woont. In het weekend van 22 
en 23 oktober zal een extra collecte 
plaats vinden in het kader van de We-
reldmissiemaand. Van harte aanbe-
volen.

De Regenboog Nuenen
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 23 oktober, 10.00 uur. Voor-
ganger: dhr. P. Flach.
Er is kindernevendienst voor kinderen 
van de basisschool.
De collecte is voor de diaconie van de 
PGN.
Na de dienst kunt u koffie of thee drin-
ken in de Ontmoetingsruimte.
Donderdag is er van 10.00-12.00 uur 
Open Huis.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 23 oktober, 11.00 uur: Eucha-
ristieviering, Parochiekoor, voorgan-
ger pastor F. Groot.

Misintenties:

 Uit d’n hoek…
Volk

Vorige week donderdag zag ik Steve Earle eindelijk in levende lijve, hij gaf 
een concert in de Effenaar. Een album van hem uit 2004 heet The Revoluti-
on starts now.
 Het hangt in de lucht. Na Wikileaks en de Arabische Lente is er nu 
de Occupy-beweging, de bezetting van de financiële centra van de Wes-
terse wereld. Het financiële centrum van Nuenen zou ik zo niet weten. De 
Rabobank? De gemeente in ieder geval niet.
Het is ook absurd. De hoofdverantwoordelijken voor de crisis krijgen al-
weer de ene na de andere bonus uitgekeerd. Ze verdienen nota bene geld 
aan het faillissement van landen. De winsten houden ze zelf, de verliezen 
zijn voor de belastingbetaler. Zolang het goed gaat, willen ze minder regels 
en zelfregulering. Gaat het fout dan roepen ze in koor: wij kunnen er niks 
aan doen, er was te weinig toezicht. Als iets mag, omdat er nog geen regels 
voor zijn, wil dat niet zeggen dat je het ook moet doen. En het gekke is: het 
speelt zich af in een fictieve wereld van lijntjes, grafieken en getallen. Nie-
mand in de beurzen- en bankenwereld bakt een brood, bouwt een huis of 
geneest een zieke.
 Kapitalisme is het recht van de rijkste. Eigenbelang voor alge-
meen belang, korte termijn vóór lange termijn. Hedgefondsen, spv’s (spe-
ciale purpose vehicles, een boekhoudtruc om schulden te verstoppen), Ne-
derland als belastingparadijs voor multinationals, toenemende 
ongelijkheid (1 % van de mensen heeft 40 % van het vermogen) en werke-
loosheid. Misschien is de tijd gekomen en zet onze generatie de laatste 
stap naar volledige democratie, met dank aan de technologie. En krijgt Ste-
ve Earle toch nog gelijk.
Helaas komt de winter er aan, geen gunstig seizoen voor Westerse revolu-
ties. 11 november is de G1000 Burgertop in Brussel. Hopelijk levert dat iets 
structureels op. Was John Lennon er nog maar.

Edwin Coolen

Nieuwe cursus keramiek 

Nieuws van het CAN
Bij Kunstencentrum CAN (in Het Klooster aan het Park in Nuenen) start bij 
voldoende belangstelling een nieuwe cursus keramiek op woensdagavond 2 
november van 19.30-22.00 uur. De lessen gaan gegeven worden door Car-
men Haagsman, beeldend kunstenaar en keramist uit Eindhoven.

Beginnende cursisten krijgen in deze 
lessen de basistechnieken aangereikt 
zoals: opbouwen met rollen en plak-
ken klei, duimpottentechniek en het 
gebruiken van drukmallen. Eenvoudi-
ge decoratietechnieken zoals engobe, 
glazuur en textuur aanbrengen en 
kleur inwassen in de kleihuid worden 
door de docent uitgelegd en u kunt ze 
dan daarna toepassen in uw werk.

De cursus (code 361) bestaat uit 24 
lessen en de prijs is € 298,- Voor meer 
informatie en aanmelden zie de web-
site: www.stichtingcan.nl. Of bel met 
de cursusadministratie 2845775 op 
maandagmiddag, woensdagavond of 
vrijdagmorgen.

Theatermiddag voor kinderen en 
jongeren 
Op vrijdag 28 oktober, in de herfstva-
kantie, vindt er een theatermiddag 
plaats van 15.00 – 17.00 uur. De thea-
termiddag is voor kinderen en jonge-
ren (van 7 tot en met 14 jaar) die in de 
herfstvakantie kennis willen maken 
met zelf toneel spelen en theater ma-
ken. De middag wordt verzorgd door 
de nieuwe theater- en musicaldocent 
Minke van Hoof.

Minke is onder meer docent theater 

bij de jeugdtheaterschool in Tiel en is 
tevens regisseur bij verschillende ge-
zelschappen. Ook staat ze regelmatig 
zelf op de planken als acteur.

Tijdens de middag zullen de deelne-
mers samen met Minke in recordtijd 
een korte toneelpresentatie in elkaar 
zetten, die om 16.40 uur voor publiek, 
ouders en andere geïnteresseerden, 
zal worden gepresenteerd. Meedoen 
is gratis, maar je moet je wel vooraf via 
email opgeven bij de coördinator beel-
dende kunst en theater van het CAN. 
mjvdsandt@hotmail.nl

Riek van der Putten-Sanders; Jan van 
den Berk; Netty de Groot-Stoop; Frans 
en Anna de Groot-Vrijaldenhoven en 
zoon Henk; Overleden ouders Stoop-
van Berkel; Overleden familieleden 
fam. Groenen.

Mededeling: 
A.s. zondag 23 oktober is er een extra 
collecte voor de Wereldmissiedag.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 23 oktober, 9.30 uur: Eucha-
ristieviering met kindernevendienst, 
volkszang,  voorganger pastor S. Kuy-
pers.

Misintenties:
An Versantvoort; Frans Saris.

Oude St. Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl 
 
Latijnse Heilige Mis.
Donderdag 20 oktober: 17.30 uur Lof, 
18.30 uur Heilige Mis.
Vrijdag 21 oktober: 7.15 uur Heilige 
Mis.
Zaterdag 22 oktober: 8.30 uur Heilige 
Mis.
Zondag 23 oktober:  19e zondag na 
Pinksteren, Missiezondag, 10.30 uur 
Hoogmis.
Maandag 24 en dinsdag 25 oktober: 
17.30 uur Lof, 18.30 uur Heilige Mis.
Woensdag 26 oktober: 7.15 uur Heili-
ge Mis.

Nuenens Mannenkoor 
zingt uit en thuis
Traditioneel organiseert het Nuenens Mannenkoor (NMK) jaarlijks het Pie-
ter Fitters Najaarsconcert, waarbij een ander koor of instrumentale groep 
wordt uitgenodigd. 
Het concert van vorig jaar vond plaats 
samen met het beroemde Don Kozak-
kenkoor, dat met hun Russische liede-
ren de volle zaal van Studio John Ge-
ven in vervoering bracht. Dit jaar is 
het Koninklijk Vughts Mannenkoor te 
gast. Dit koor staat onder leiding van 
Coen Swinkels en wordt begeleid door 
Margret Bekkers. Ook het Vughts 
mannenkoor trad eerder op met het 
Don Kozakkenkoor, maar daar houdt 
de vergelijking met het NMK op: met 
80 zangers is dit koor niet alleen bijna 
twee keer zo groot, maar bestaat het 
met 95 jaar ook nagenoeg zeven keer 
langer. De koren brengen afwisselend 
klassieke, populaire, religieuze en ope-
raliederen ten gehore. Met een geza-
menlijk ‘Sängers Abschied’ wordt het 
concert afgesloten. Het NMK staat 
onder leiding van haar vaste dirigent 

Paul Hotterbeekx en wordt op piano 
begeleid door Flora Umarova. Het 
concert vindt plaats op zaterdag 12 
november in Studio Geven aan de 
Spegelt 45 in Nuenen. Aanvang 20.15 
uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur. 
Kaarten á € 12,50 (inclusief 1 con-
sumptie) zijn vanaf zaterdag 22 okto-
ber verkrijgbaar bij Crooijmans Man-
nenmode en bij C1000.
Het NMK treedt op 29 oktober op tij-
dens een zangersfestival in Gemert sa-
men met 11 andere koren. Het NMK 
zingt dan onder andere het lied ‘Til-
burg’ een werk van de Nederlandse 
componist Alphons Diepenbrock. Het 
festival begint om 12.00 uur. Het op-
treden van het NMK staat gepland om 
13.00 uur. Het festival is in De Een-
dracht aan de Annastraat 60 in Ge-
mert.

Dubbele aandacht 
bij Omroep Max aan Nuenen
Omroep Max, een publieke omroep die in 2002 werd opgericht en zich richt 
op mensen van 50 jaar en ouder besteedt op maandag 24 oktober aandacht 
aan Nuenen.  Zelfs twee keer.  Nuenense steun bij ‘End Polio Now; de laatste 
horde’.

Deze documentaire, gemaakt door 
Nuenenaar en regisseur Jeroen Veld-
kamp, wordt op maandag 24 oktober 
om 14.30 uur uitgezonden bij Om-
roep Max.  End Polio Now is het in-
ternationale thema van de Rotary en 
vanuit Nuenen is er een aantal vrijwil-
ligers geweest die mee hebben gehol-
pen met vaccineren. Jeroen Veldkamp 
is van 13 januari tot en met 25 januari 
als regisseur met cameraman, produ-
cer en presentator  Peter Timofeeff en 
9 vrijwilligers naar Delhi afgereisd. 8 
van de 9 vrijwilligers namen deel aan 
het vaccinatieprogramma om 176 
miljoen  kinderen te vaccineren tegen 
polio. 

De betrokken vrijwilligers waren: Jaap 
Zandbergen; Anja van Welie en Step-
han Hulsbergen; alle drie woonachtig 
in Nuenen, Anneke van der Linden; 
geboren en getogen Nuenense, nu 
woonachtig in Aalst-Waalre en Dick 
Nolte; Oud Nuenenaar (17 jaar ge-
woond in Nuenen). 
Alle onkosten voor de vrijwilligers zijn 
door hen zelf betaald en de documen-
taire is tegen kostprijs geproduceerd in 
opdracht van Rotary International. Op 
deze manier heeft ‘Nuenen’ een grote 
bijdrage kunnen leveren aan End Polio 
Now! De reportage wordt vanaf nu ook 
uitgezonden op Lon TV. 

 
KoffieMAX
Op 4 september  werden in het Vin-
centre opname gemaakt voor het TV 
programma "KoffieMAX".     Dorothé 
Braat is één van de vele vrijwilligers bij 
het Vincentre. Zij stopte met werken 
op 1 september 2011 en heeft daar-
door meer tijd gekregen voor vrijwil-
ligerswerk. Dorothé is gids en vindt 
het heerlijk om groepen mensen te 
vertellen over het leven en schilderen 
van Van Gogh. Dorothé: ‘Het is hele-
maal fantastisch als bezoekers na af-
loop bedanken en vertellen dat Nue-
nen ineens veel meer kleur heeft 
gekregen.’ KoffieMAX vond dit een in-
teressant thema en zijn komen filmen 
in Nuenen bij het Vincentre, vervol-
gens werd er stil gestaan bij de high-
lights over Van Gogh, het van Gogh-
kerkje, kostershuisje, Domineeshuis 
en het Van Gogh standbeeld in het 
park. De uitzending van KoffieMAX 
staat gepland op maandag 7 november 
2011 om 11.00 uur.

Lon TV
Ook Lon TV Nuenen maakte op vrij-
dag 7 oktober opnamen in het Vincen-
tre inclusief interviews met enkele 
vrijwilligers. Aanleiding daarvan was 
het 1 jarige bestaan van Vincentre. Die 
uitzending is te zien vanaf 16 oktober 
gedurende 2 weken op Lon TV.

Verwerkingsgroep 
nabestaanden na 
zelfdoding
Eind januari 2012 start opnieuw een 
verwerkingsgroep voor nabestaanden 
na zelfdoding. Onder begeleiding van 
professionele hulpverleners kunnen 
lotgenoten bij elkaar ondersteuning 
vinden in het verwerken van zo een 
ingrijpend verlies. Zo kan er een pro-
ces op gang kan komen, waardoor het 
verlies meer plek krijgt binnen het ei-
gen levensverhaal. 
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor 
mensen uit Eindhoven en de omlig-
gende gemeenten. De groep komt 10 
keer bij elkaar. Voorafgaand vindt er 
een kennismakingsgesprek plaats met 
de begeleiders. Voor informatie en op-
gave kunt u bij hen terecht. Anka 
Steinfort, tel. 06-23920103 of Roel 
Hekking, tel. 06-10769154. 
Meer informatie op www.dse.nl/~na 
bestaanden/.

Je vader zegt dat  
Je behekst bent 
vanwege Je handicap

wat kun Je doen?

word nu donateur 
 ing 7 800 800

gra
tis 

pla
ats

ing



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.

’’Lindeblaadje’’ opgeven?
Tot uiterlijk dinsdagmorgen 12.00 uur kunt u de 
advertentie aanleveren bij: 
Drukkerij Messerschmidt, Berkenbos 6, Nuenen.
Lindeblaadjes worden uitsluitend tegen contante 
betaling geplaatst. Geen foto, geen logo. 
De kosten zijn 10,00 (max. 20 woorden). 
Per woord meer € 0,25. Voor advertenties onder 
nummer wordt € 1,00 extra berekend. 
Bewijsnummer € 1,00 extra.

Lindeblaadjes kunnen niet per fax of e-mail aangeleverd worden. Er volgt dan geen tegenbericht.

HoE gAAt DAt?
●  Voor al uw schade-reparaties
●  Uitleenauto beschikbaar            www. autoschadesmits.nl

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

Albert Schepers
Veiligheid & Comfort
Wegens specialisatie

20 - 50% 
korting

op bijna het 
gehele assortiment

www.albertschepers.nl
Duivendijk 5b, Nuenen

Tel. 040-2840053

Dief iS kANSlooS!

REpARAtIE van was-, 
droog- en koel-appara-
ten. Tevens verkoop van 
AEG, Siemens, Miele en 
Beko. Zowel vrijstaand als 
inbouw. Voor aanbiedingen 
zie www.adivitswasdroog-
koelspec-nl. - Uw specialist 
AD IvItS, tel. 040-2541803 
/ 06-14697792, www.ivits.nl, 
email: aivits@onsmail.nl 

VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaatsen 
van nieuwe ketels. J. Ver-
happen, Mierlo, telefoon 
06-48273718.

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

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

Stichting vrijwilligers 
thuiszorg geldrop /
Mierlo / Nuenen. Voor 
terminale zorg bereik-
baar via tel. 06-12458961.  
Voor zorg aan mensen 
met dementie en/of een 
lichamelijke beperking: 
Geldrop via Loket Zorg, 
tel. 14040. Servicepunt                                           
Nuenen: tel. 040-2831675.

WIJ vERHuREN 
BoxEN vooR 

tIJDELIJkE
opSLAg

Lieshout
INfo: 06 - 53 86 35 12

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.

KBS VAN GROOTEL
repartie - onderhoud - 
verkoop - installatie

• Klussen 

• Beveiliging 

• Senioren
“senioren handyman”

“all-round klus(jes)bedrijf”

www.kbsvangrootel.nl
tel: 06 - 53 42 14 18

Rond de Linde
 op internet:

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

Verkeersschool

Sinds 1955

NIeUW
v.a. 16,5 jaar autorijles

Reserveer tijdig

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

040-2831486

 

Osteopathie 
Mark Meulenbroeks

Fysiotherapie Nuenen
Vincent van Goghstraat 259

5691 DT Nuenen

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

www.osteopathiemeulenbroeks.nl

M rcel v n de Kerkhof

Stuc doorswerk

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

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

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

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

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

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

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

eigen geluidsinstallatie zodat deze zaal zeer geschikt is voor

bruiloften - verjaardagen
recepties - vergaderingen

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

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

Schoonmaakbedrijf van 
der Steen zoekt voor een 
nieuw project op Eeneind 
te Nuenen een nette in-
terieurverzorgster voor 2 x 4 
uur (di. en do. morgen). Voor 
info: 06-48378479 of info@
vandersteenschoonmaak.nl.

pEDICuRE / SpoRt-
MASSEuSE Irma Timmer-
mans, Andriesplein 12 te 
Nuenen. Ook mensen met 
DIABETES of REUMA kun-
nen bij mij terecht. Dus heeft 
u last van eelt of likdoorns 
of wilt u uw lichaam ver-
wennen met een sport- of 
ontspanningsmassage, bel 
gerust voor een afspraak, 
telefoon 040-7870167.

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

Aangeboden: Huishoude-
lijke hulp omgeving Nuenen. 
Tel. 06 - 85320313.

tE HuuR: gemeubileer-
de kantoorruimte in het 
centrum van Nuenen. 
Opp. ca. 17 m². Voorzien van 
alle netwerkkabels.  Huur-
prijs: € 500,- per maand 
excl. BTW (incl. energie-
kosten en gebruik keuken, 
toilet en spreekkamer). 
Ook receptiediensten zijn 
bespreekbaar. Perfect voor 
kleine ondernemers/ZZP-
ers! Info: Tel. 06-51032634.

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

Voor een lopend project 
zoeken wij per direct 
inpakhulp(en) m/v. Lo-
catie: Gerwen. +/- 15 j – 18 
jaar. Bel snel: 06-12 25 06 
63 of 06-53 23 81 97. Mail: 
roderik@vanderwaerden.
com

De prachtige wenskaarten 
van  UNICEF, AMNESTY en 
OXFAM-NOVIB? Koop ze 
in de  WERELDWINkEL  
Berg 28 B,   tel. 283 91 95. 
www.wereldwinkelnuenen.nl

Ze zijn weer in de WERELD-
WINkEL. De mooie wens-
kaarten van UNICEF, AM-
NESTY en OXFAM-NOVIB? 
Berg 28 B,   tel. 283 91 95. 
www.wereldwinkelnuenen.nl.

gratis haal- en 
brengserVice tiJdens 
de OnderhOudsbeurt 
VOOr uw peugeOt

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
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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. 42 
De winnaar ontvangt 

een dinerbon 
te besteden bij: 

 

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

Winnaar week 41: Mevr. Damen, Pieter Dekkerstraat 12, 5671 DA  Nuenen.

P r o g r a m m a

Korfbal

Tennis

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

www.puzzelland.com

ZO DOET U MEE:

Om kans te maken op
een prijs, belt u de 

oplossing door naar 
0909-50 10 191

(max. 0,44 euro per gesprek)

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

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

Veel succes!

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

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

3 6 7
5 8 4 7

2 4
2 7 3 6
6 8 4 9 3

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

  Oplossing

PUZZELNUMMER: 01023

sudoku week 42_sudoku week 11.qxd  21-07-11  15:18  Pagina 1

Schaken

Voetbal
ETS - Nederwetten     2-5
Het lukte Nederwetten in de eerste helft niet om een van de vele kansen om 
te zetten in doelpunten. ETS bood in de eerste helft prima tegenstand. 

Nuenen - EHC      1-3
De bezoekers van afgelopen zondag uit de gemeente Heerlen, stonden 1 
plaats boven het als 3e geklasseerde Nuenen en dus kon er worden gespro-
ken van een heuse topper in de Hoofdklasse B.

Nadat een speler van ETS over de knie 
ging bij Jos Lammers kende de 
scheidsrechter een penalty toe die 
door Hassan Ali benut werd. rust-
stand 1-0. Direct in de tweede helft 
stelde Nederwetten orde op zaken en 
wist Toon van Rooij uit een prima pass 
van Koen van Gorp de 1-1 te maken. 
10 minuten later was het weer van 
Rooij die voor de 1-2 aantekende op 
aangeven van Giel van Korven.

Nederwetten liep uit naar 1-3 na een 
goede combinatie waaruit Niek Evers 
voor 1-3 zorgde. Nederwetten ging 
door en de ingevallen Pieter Donkers 
wist op aangeven van Alvin Kusters de 
stand op 1-4 te brengen. ETS kwam 
toch nog terug op 2-4 door een doel-
punt van Liban. 
In de 82e minuut bracht van Rooij, op 
aangeven van van Korven, de 2-5 op 
het scorebord. 

De wedstrijd ging in de beginfase nog-
al op en neer maar het leidde bij beide 
teams niet tot echte kansen. Na een 
half uur meende EHC te scoren maar 
de goal werd afgekeurd wegens ver-
meend buitenspel. Kort hierna volgde 
de eerste echte kans voor de groenwit-
ten. Een scherpe voorzet van Philip-
part vanaf rechts werd door v.d. Gevel 
met buitenkant schoen net voorlangs 
getikt. 
In de 35ste minuut volgde een voorzet 
van EHC richting de 2e paal. Ondanks 
dat de bal wat hoog was kon de bal nog 
net tegendraads gekopt worden. 
Voogt kon niet meer bij de bal en de 
0-1 stond op het scorebord.
Net voor rust volgde een 2e gele kaart 
voor Fennane. In de commotie die 
hierna ontstond werd er nog een kaart 
uitgedeeld en werd de Hoensbroekse 
trainer achter de bording gestuurd. 
Nuenen domineerde de 2e helft volle-
dig en EHC kon zich alleen nog maar 
beperken tot verdedigen. Na 60 minu-
ten leverde dit eindelijk de gelijkma-
ker op. Met een nogal domme sliding 
in de 16 werd Aafouallah ten val ge-

bracht. Vervolgens verzilverde Werts 
de toegekende strafschop, 1-1.
Slecht 5 minuten later werd de bal ach-
terin bij Nuenen knullig verloren en 
werd Claessen de diepte ingespeeld. 
Voogt kwam uit maar werd met enig 
fortuin omspeeld. Vervolgens kon Bots 
nog een laatste redding brengen maar 
ook hij werd met enig fortuin verslagen 
en de bal werd binnengetikt. Nuenen 
stond geheel tegen de verhouding in op 
achterstand. 1-2.
Hierna werd er door Nuenen een 
3-voudige wissel doorgevoerd. Nuenen 
probeerde van alles. Buitenspelgoals en 
net niet schoten vierden hoogtij in de 
laatste 15 min maar tot een gelijkmaker 
kwam het niet. En als een goal aan de 
ene kant niet valt dan valt ie aan de an-
dere kant. Dit klopte ook vandaag weer 
als een zwerende vinger. Ver in blessu-
retijd werd de goed spelende Gielkens 
weggestuurd en hij kon vrijwel onge-
hinderd op Voogt aflopen. Met een 
prachtige stift/lob verschalkte hij de 
Nuenense doelman en zorgde voor de 
eindstand, 1-3. Nuenen verloor van het 
slimmer spelende EHC.
 

Familie van de Hurk wint 
goldcard bij de Drietip
Net na de vakantie werd door Laco de Drietip in heel Nuenen, huis aan huis, 
een poster verspreid met de bedoeling deze voor het raam te hangen. Een 
van de mensen die de poster voor het raam had hangen kon een Laco gold-
card winnen. Een abonnement voor een jaar onbeperkt sporten en zwem-
men in alle Laco accommodaties. 

Hoe werd het lot bepaald. Een van de 
gasten van de Drietip moest een dart-
pijl laten vallen op een geblindeerde 
plattegrond van Nuenen. Deze gast 
kon dus niet zien waar deze pijl te-
rechtkwam. Toen de pijl eenmaal op 
de plattegrond gevallen was, werd het 
witte papier verwijderd en gekeken bij 

welke straat de pijl het dichtst terecht 
was gekomen. De Barisakker was de 
straat en snel werd er een rondje gere-
den in deze straat. 

Alleen de familie Van de Hurk had de 
poster voor het raam hangen. Zij wer-
den dus winnaar van de Goldcard. 

rKSV NuENEN 
Zaterdag 22 oktober
Nuenen 2 – RKSV Heeze 2 .............?????
Zondag 23 oktober
Nederwetten 2 – Nuenen 3  .......... 12.30
Nuenen 4 – Best Vooruit 6  ........... 14.00
Nuenen 5 – DBS 3 ..........................  12.00
SBC 8 - Nuenen 6  ........................... 12.00
Acht 7 - Nuenen 7 ..........................  12.00
Nuenen DA2 – Pusphaira DA1 ...  10.00
Dinsdag 25 oktober
Nuenen 1 – RKJVV/v. Dalsen 1 ... 20.00

rKgSV gErwEN
Zaterdag 22 oktober
De Bocht’80 vet. – RKGSV vet.  ... 16.00
Zondag 23 oktober
Woenselse Boys 5 – RKGSV 4  ..... 14.00
LSV 3 – RKGSV 5  .......................... 12.00

rKVV NEDErwETTEN
Zaterdag 22 oktober
Nederwetten - Nuenen vet.  .......... 16.30
Zondag 23 oktober
Nederwetten 1  .................................... vrij
Nederwetten 2 - Nuenen 3  ........... 12.30

NKV 1 terug in de race om de titel
afgelopen zondag trad NKV 1 aan tegen koploper DuKo uit Duiven. Na het 
verlies tegen ECKa een week eerder was het van groot belang dat NKV deze 
wedstrijd zou winnen om zicht te blijven houden op het kampioenschap. 
Na een lange rit richting Duiven, zette 
coach Gertjan Hensing de spelers nog 
even op scherp door aan te geven hoe 
belangrijk de wedstrijd was. Want een 
verloren wedstrijd betekende terug-
zakken naar een derde plaats en dan 
kon de weg naar het kampioenschap 
nog wel eens zeer moeilijk worden. 
NKV ging de wedstrijd dus in met 
maar één doel: Winnen! Het aanvals-
vak van NKV begon zeer sterk waar-
door NKV, mede door een mooie com-
binatie van Jolanda Hooft van 
Huysduynen en de sterk spelende Ma-
non Smits, op een 0-2 voorsprong 
kwam. Helaas kon deze voorsprong 
niet worden vastgehouden. DUKO 
kwam terug tot 2-2. Daarna ging de 
wedstrijd tot 5-5 gelijk op. NKV zorgde 
vlak voor rust voor de 5-6 voorsprong. 

Na de rust kon NKV de voorsprong 
verder uitbouwen. Ondanks verwoede 
pogingen van D UKO, luid aangemoe-
digd door de coach en het fanatiek pu-
bliek, kwam DUKO niet dichterbij. 
Via mooie doelpunten van Dennis 
Beemsterboer en Wim van der Heiden 
liep NKV steeds verder uit. Degelijk 
eindspel zorgde voor een einduitslag 
van 10-14. Die winst werd samen met 
de supporters, die hier een lange rit 
naar Duiven voor over hadden, uit-
bundig gevierd.
Het eerste deel van het buitenseizoen 
heeft NKV succesvol afgerond, waar-
door er nog steeds zicht is op het kam-
pioenschap. De komende weken zal 
NKV zich voorbereiden op het zaal-
seizoen, de eerste oefenwedstrijd staat 
gepland op 5 november. 

wilhelmina Boys-EmK 1-0 (gestaakt)
 
Het eerste elftal van EmK moest afgelopen zondag aantreden te Best bij 
wilhelmina Boys. Door blessures was EmK niet op volle sterkte, en men zag 
meteen dat het middenveld van EmK grote moeite had met de tegenstan-
ders die meerdere doelkansen kregen maar gehinderd werden door lat, paal 
en een goed keepende Edwin Cuppen. 
Toch kon hij niet verhinderen dat 
Frank Smits een bal binnenkopte op 
een hoekschop na een half uur spelen 
(1-0). Met de inbreng van Max Len-
ting kwam er meer evenwicht in het 
spel van  EMK dat met meer vertrou-
wen ging spelen, maar de schaarse 
kansen niet kon omzetten in doelpun-
ten. Na de rust was het initiatief op-
nieuw voor de Wilhelmina Boys. In de 
49e minuut botste een aanvaller van 
Wilhelmina Boys tegen het aangezicht 
van keeper Edwin Cuppen. Er werd 
gevreesd voor een kaakbreuk en het 
duurde een half uur voordat een am-
bulance op het veld stond. De scheids-
rechter had inmiddels de wedstrijd af-
gefloten. 

Het restant van deze wedstrijd zal na-
tuurlijk afgewerkt moeten worden op 
een andere datum. Na de wedstrijd 
leek de blessure van Edwin Cuppen 
mee te vallen. Beterschap gewenst!

Een Bijzonder weekend voor EmK
Op zaterdag 15 oktober 2011 kon het 
zo maar gebeuren dat geen enkel 
jeugdteam van EMK een wedstrijd 
verloor. Van de 16 geplande wedstrij-
den werden er 13 gewonnen en werd 
er 3 keer gelijk gespeeld. De veteranen 
van EMK konden deze lijn niet door-
trekken en verloren van RKGSV; dit 
verlies kon de derde helft in de kantine 
van EMK niet bederven.
Zondag 16 oktober moest EMK 2 aan-
treden te Geldrop tegen Braakhuizen 
2. Tijdens de warming-up op het 
hoofdveld van Braakhuizen hoorden 
de spelers dat de KNVB scheidsrechter 
de heer Driessen de wedstrijd niet zou 
laten doorgaan omdat de spelerspas-
sen van Braakhuizen niet aanwezig 
waren (iemand zou ze meegenomen 
hebben op vakantie). Dat was voor alle 
aanwezigen een teleurstelling. Het 
vervolg is dat de tuchtcommissie van 
de KNVB zich nu buigt over deze zaak. 

Schaken om de Eindhoven Cup
De eerste ronde van het jeugdschaaktoernooi om de Eindhoven Cup werd 
afgelopen zondag gespeeld in de aula van het Pleincollege in Nuenen. Er 
heerste een gezellige drukte, 25 jongens en meisjes uit Eindhoven en omge-
ving aan de borden, ouders en begeleiders er omheen; alleen maar kijken, 
want aanwijzingen geven mag niet. 
In de gang een schaakestafette om wat 
energie kwijt te raken: 2 teams rennen 
naar een schaakbord, doen een zet en 
terug naar de klok 15 meter verderop. 
Jeugdleider Leon Driessen van de or-
ganiserende Nuenense schaakvereni-
ging over het toernooi: “Wij zijn blij 
met de opkomst; altijd spannend hoe-
veel er komen. Er is naar speelsterkte 
ingedeeld, in stappen van beginnende 
tot gevorderde spelers”. Alessandro Di 
Bucchianico, jeugdleider in Son en 
Breugel: “De spelregels van het scha-
ken leer je in zeg een half uur. In het 
begin zie je dat zij proberen zoveel 
mogelijk stukken te slaan. Pas later 

ontwikkelt zich het inzicht. Dan zie je 
dat zij de waarde van schaakstukken 
kennen en een spelplan ontwikkelen”.
De jongens en meisjes hebben deze 
ochtend een druk programma af te 
werken. Ieder speelt zo’n 6 tot 8 par-
tijen van een half uur. Opvallend is 
hoe serieus en geconcentreerd ze be-
zig zijn. Dagwinnaars in de verschil-
lende categorieën werden Nick Broeks, 
Omeed Amini, Juan van Gogh, Jesse 
Balthussen en Charlie Tang. Na afloop 
kregen alle deelnemers een prijs. De 
volgende ronde in de serie jeugdtoer-
nooien wordt gespeeld op 13 novem-
ber in Son en Breugel. 

Twee Kampioenen bij TV wettensein d
Nooit eerder heeft TV wettenseind met de KNLTB Najaarscompetitie mee-
gedaan. andere jaren is er, naast de Voorjaarscompetitie, altijd voor de 
wintercompetitie Jeugd gekozen. De laatste 2 jaar heeft het echter zo vaak 
en veel gesneeuwd, dat de wedstrijden vaak afgelast of verschoven moesten 
worden.
De Najaarscompetitie begon eind Au-
gustus. De eerste speeldag is TV de 
Lissevoort erg behulpzaam geweest. 
Door de Nuenense Kampioenschap-
pen op het TVW park hebben de com-
petitie teams moeten uitwijken naar 
de tennisvelden en accommodatie van 
de Lissevoort. 
Het 1ste meisjesteam t/m 14 jaar is 
zondag tegen Pieter Brueghel ongesla-
gen kampioen geworden in de open 
klasse. Met 3 punten voorsprong op 
hun concurrent de Ypelaer (Hilvaren-
beek), begonnen zij aan hun laatste 
speeldag  en met een zege van maar 
liefst 6-0 zaten zij later blij aan de
"champagne" en taart.(Het team be-
staat uit: Tessa en Laura Teunissen, Bo 
Maeijer, Julia de Wit en Noor van de 
Meulenhof.) 

Het mixteam t/m 17 jaar had pas 1 
competitie eerder met elkaar gespeeld 
en begon hun laatste speeldag trots 
bovenaan in hun poule, maar kregen 
het nog knap lastig in Nederweert. In 

Meisjesteam t/m 14 jaar: vlnr: Noor van de Meulenhof, Bo Maeijer, Julia de Wit, 
Tessa en Laura Teunissen.

Mixteam t/m 17 jaar: vlnr achter: Loes 
van Leeuwen, Sharon Faber, Noor van 
Leeuwen. Voor: Bob van Doremalen en 
Nino van den Broek.

een zinderende strijd, die ze uiteinde-
lijk met 3-2 gewonnen hebben, zijn ze 
uiteindelijk kampioen en
hebben alle 7 speeldagen winnend af-
gesloten in de 2e klasse. (De spelers 
zijn: Noor en Loes van Leeuwen, Sha-
ron Faber, Bob van Doremalen en Ni-
no van den Broek.)
In de 1e klasse is het meisjes team t/m 
17 jaar  op een gedeelde 1e plaats ge-
eindigd met Thadia(St-Michielsge-
stel) Helaas was de onderlinge wed-
strijd vorige week zondag in het 
voordeel van Thadia
beslecht en staan Maud, Marloes, 
Kristie, Eline en Tamara nu met lege 
handen!



Kom naar het Rabo Rolf spaarfeest 
met Jochem van Gelder!

Tot 15% korting op 
zorgverzekering

Starters die voor 31 december 2011 een 
hypotheek afsluiten voor hun eerste huis, 
betalen de eerste vier maanden geen 
rente én krijgen vier maanden gratis 
woonverzekeringen.

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

Het einde van het jaar komt in zicht, het moment om te bekijken of uw zorgverzekering de juiste 
dekking geeft. Rabobank biedt u Interpolis ZorgActief®. Een zorgverzekering met uitstekende dekking 
tegen een voordelig tarief én met extra voordeel voor klanten van Rabobank. 

Zo krijgt u als klant: 
•  10% korting op de basisverzekering 
•  15% korting op de aanvullende zorgverzekering en tandartsverzekering 
•  uitgebreide dekkingen met gratis services zoals zorgbemiddeling en de vakantiedokter 

Meer weten of direct uw premie berekenen? Ga naar www.rabobank.nl/dommelstreek.

Kom voor 4 november je spaarpot legen in één van onze kantoren en ontvang een toegangskaart voor het Rabo Rolf 
spaarfeest. Het feest is op woensdag 9 november van 13.30 uur tot 16.00 uur in Nuenen.

Jij bepaalt!
In de theatershow van Jochem van Gelder kun jij hem laten doen wat jij wilt! Moet hij zingen of dansen? Goochelen? 
Drummen? Rappen? Jij hebt het voor het zeggen in deze interactieve show!

Mis het niet!
Wil jij Rabo Rolf ontmoeten? Met hem op de foto? Of wil jij een handtekening van Jochem van Gelder?  
Het kan allemaal! Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/dommelstreek. 

Cor-Jan 
Jacobs

Marc van 
Heuven

U heeft nog tot en met maandag 31 oktober 
de tijd om uw stemmen uit te brengen op 
clubs die u een warm hart toedraagt. Zo 
steunt u uw favoriete clubs! Hoe meer 
stemmen, hoe meer geld voor de club! Waar 
wacht u nog op? Breng direct uw stemmen 
uit via www.rabosteuntjeinderug.nl! 

Heeft u al gestemd 
op uw favoriete clubs? 
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Hellen Hurkmans

Nancy van den Brink

Extra starters voordeel!

Beste keus!

Thema
bijeenkomst 
acquisitie

Wilt u weten hoe u aan 

nieuwe klanten komt? 

Kom dan op donderdag 

20 oktober naar 

Het Klooster, Park 1 

te Nuenen. 

Meld u direct aan via 

www.rabobank.nl/

dommelstreek

Thuis in Nuenen
Rabobank Dommelstreek: Natuurlijk!

Contactgegevens: Rabobank Dommelstreek  |  telefoon: (040) 280 75 00  |  email:  info@dommelstreek.rabobank.nl  |  internet: www.rabobank.nl/dommelstreek  |   @rabodommelstr
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