
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

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

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

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

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

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

Maakt uw interieur compleet!
  

Opwettenseweg 74, Nuenen, www.galeriedekei.nl 

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

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

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

hebt gesteld.

Wij wensen al onze klanten 
een gelukkig en gezond 2011.

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

TEL. 040-7879759
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gordijnen concurrent kader.pdf   14-12-2009   14:11:52

Vindt u nieuwe gordijnen
te duur?

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

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

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

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

Griepvaccinatie 2011
Huisartsenpraktijk 
Dokter Rutten en   

Dokter van de Sande
  3 Nov. 14.00 uur - 17.00 uur
11 Nov. 14.00 uur - 17.00 uur

Inloopweek
brede school
Vrouwkensakker

Gratis fiets-
verlichting
controle
Nuenen

Kampioen 
bij NKV
korfbal
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Onder de Linde  040-2831200 

 

 

De KleinKlusser® 
“voor de klussen die bli jven l iggen” 

www.kleinklusser.nl 
06-8335 8140 

 

Garage uitverkoop 
Mooie spullen-Lage prijzen!

Meubels, computer, 
sport & hobby. 

 Diverse gereedschappen voor 
garage, huis en tuin.

Zaterdag 29 oktober 2011 
10.00-16.00 uur.

Jan v. Crieckenbeeklaan 6, Nuenen
Alles moet weg!

Dwèrsklippels 
55 jaar 
Het komende 
carnavalsseizoen 
bestaat C.V. de 
Dwèrsklippels 
55 jaar. Dit willen 
ze graag samen met 
de Nuenenaren 
vieren op vrijdag 11-11-11 vanaf 
20.11 uur in hun residentie het 
Klooster.

Tijdens deze avond willen ze een re-
cordpoging doen om de meeste oud-
prinsen en oud-adjudanten in 1 ruimte 
te verzamelen (indien mogelijk in de 
oorspronkelijke kledij)!! 
Daarnaast kleden ze  de avond aan 
met (carnavals)muziek uit de afgelo-
pen 55 jaar en zijn er enkele andere 
activiteiten. 

Liederentafel bij 
café Schafrath
Voor wie van zingen houdt is er op 
zondag 30 oktober weer een liederen-
tafel bij café Schafrath aan het Park 35 
in Nuenen. Aanvang 20.30 uur.

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 

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.

Opening reconstructie Berg
De werkzaamheden aan de Berg in Nuenen zijn afgerond. Na een complete 
metamorfose is de Berg donderdag 20 oktober door burgemeester Ligtvoet 
feestelijk geopend. Ook het kunstwerk van kunstenares Liesbeth Rutten, 
dat dienst doet als putdeksel op de ontdekte waterput, werd onthuld.

Burgemeester Ligtvoet refereerde aan 
de tijd dat de waterput dienst deed als 
brandput voor de brandweer. Tevens 
stond er in die tijd een brandweer-
spuithuisje. Nadien is de put aangeslo-
ten op de waterpomp onder de 
Lindeboom. Vanwege de oude eigen-
schap van de put is er voor het kunst-
werk  het thema “water en vuur” 
gekozen. Liesbeth Rutten heeft dat 
vertaald in een gietijzeren “putdeksel” 
met daarin duidelijk druppels en 
vlammen verwerkt. Doordat de deksel 
openingen heeft is het mogelijk om in 
de put te kijken. Tevens is de put voor-
zien van verlichting. 

Burgemeester Ligtvoet dankte vooral 
de omwonenden en de winkeliers aan 
de Berg voor hun geduld aangezien zij 
enkele maanden met behoorlijke over-
last hebben gezeten. Om die reden 
mochten de omwonenden, de project-
leider en de kunstenares het kunst-
werk onthullen.

Vincent Raessens van Vereniging Be-
langen De Berg wist duidelijk te stel-
len dat Nuenen het centrum van de 

wereld is en de Berg in het centrum 
van Nuenen ligt. Om die reden is dus 
de Berg eigenlijk het centrum van de 
wereld. Dat centrum heeft nu de juiste 
uitstraling die bij die titel hoort. De 
vereniging is blij met de aanpassingen 
die zijn gedaan om de Berg weer mo-
dern te maken met een duidelijke link 
naar het verleden. Toch werd nog even 
duidelijk gemaakt dat het werk nog 
niet af is. Als men kijkt naar de braak-
liggende grond in de Weverstraat, de 
ruimte naast het Vincentre en de lege 
winkels aan de Berg, dan weet men dat 
er nog genoeg te doen is voordat men 
helemaal tevreden kan zijn.

Na de formaliteiten was het in de ver-
warmde tent gezellig toeven. Onder 
het genot van een hapje en een drank-
je konden de genodigden nog even na-
praten over het wel en wee van het 
leven rondom en aan de Berg. Volgens 
aannemer Heijmans wordt het opleve-
ren van een project in een dorp als 
Nuenen altijd op feestelijke wijze ge-
vierd, zo wordt voor hen een dergelij-
ke oplevering ook een bijzondere 
gebeurtenis.

Omwonenden luisteren naar de speech van Burgemeester Ligtvoet voordat ze het 
kunstwerk onthullen.                                 (foto Sandy van den Wildenberg)

De putdeksel gemaakt door Liesbeth Rutten.                 (foto Sandy van den Wildenberg)

November: maand van de duurzaamheid 

In bibliotheek Dommeldal
11 november is Landelijke dag van de Duurzaamheid. Bibliotheek Dom-
meldal heeft de hele maand november uitgeroepen tot maand van de duur-
zaamheid met op 29 oktober de aftrap tijdens de Nacht van de Nacht, op de 
Strabrechtse Heide. Een nachtelijke wandeling op de Strabrechtse Heide, 
o.l.v. IVN-gidsen uit Geldrop voor kinderen en (groot)ouders. Verzamelen 
rond 18.45 uur bij Manege Meulendijks in Geldrop. 

In iedere vestiging vindt u in novem-
ber informatie over één aandachts-
punt, in vestiging Nuenen is dat 
duurzaam voedsel. Onderstaand het 
programma.

Expositie:
In de bibliotheek in Nuenen wordt 
duurzaamheid verbeeld in schilderij-
en en objecten. Twintig schilders van 
Atelier Nuenen zijn met het thema 
duurzaamheid aan de slag gegaan. 
Sleutels, batterijen, knopen, plastic 
zakken, leren tassen, houtafval, print-
platen, lakens, encyclopedieën en ge-
bruikte schilderijen. Alles is 
hergebruikt. Op symbolische en op 
concrete wijze hebben de kunstenaars 
van Atelier Nuenen betekenis gege-
ven, aan het begrip duurzaamheid. 
Oud materiaal kreeg een nieuwe bete-
kenis.
 
Lezing over duurzame voeding:
Op 15 november spreekt professor 
Lucas Reijnders over duurzame voe-
ding. De voedselvoorziening kent for-
se problemen. Er zijn wereldwijd 
honderden miljoenen mensen met 
overgewicht en honderden miljoenen 
mensen die honger lijden. De kwaliteit 
van veel landbouwgrond gaat achter-
uit. De schade aan natuur en milieu is 

groot. En er moeten steeds meer mon-
den gevuld worden. 
Gezien de omvang van de wereldbe-
volking is een duurzame voedselvoor-
ziening niet mogelijk. Wel is het 
mogelijk om voedsel beter te verdelen, 
de kwaliteit van landbouwgronden te 
behouden en de schade aan natuur en 
milieu fors te verminderen. Emeritus 
hoogleraar milieukunde Lucas Reijn



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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Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij het college van burgemeester en wethouders zijn de volgende aan-
vragen om vergunning op grond van de APV en bijzondere wetten 
ingekomen:
•	Aanvrager:	Winkeliersvereniging	Winkelhart	van	Nuenen	voor	het	

organiseren van een lampionoptocht t.b.v. Sinterklaas op vrijdag 
25	november	2011	in	het	centrum	van	Nuenen.

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

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

VERLENGEN BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING MET ZES WEKEN

Soort  Dossier-
aanvraag Nummer Bouwadres Bouwactiviteit  

Regulier	 N-HZ-2011-0139	 Refelingse	Erven	165	 Uitbreiden	bestaande	berging	

 

INGETROKKEN AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING

Soort Datum Dossier-
aanvraag  intrekking  Nummer Bouwadres Bouwactiviteit  

Uitgebreid	 20/10/2011	 N-HZ-2011-0148	 Olen	32	 Oprichten	sleufsilo	

 

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

Datum Dossiernr. Bouwadres Activiteit Omschrijving   Verzend-datum 
Besluit   

21/10/2011	 N-HZ-2011-0130	 Prunuslaan	8	 Bouw	en	 Slopen en bouwen     24/10/2011 

  (Lissevoort 13) sloop  van woning  

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

verleend i.v.m. een diner-concert in een tent op het perceel aan de 
Collse	Hoefdijk	op	zaterdag	5	november	2011	(verzenddatum	12	
oktober 2011);

•	aan	Collse	Hoeve	Exploitatie	B.V.	zijn	een	vergunning	en	ontheffing	
verleend i.v.m. een Gala Diner “Grand Gala des Princes” in een tent 
op	het	perceel	aan	de	Collse	Hoefdijk	op	zaterdag	26	november	
2011 (verzenddatum 12 oktober 2011);

•	aan	Stichting	Intocht	Sinterklaas	Nuenen	zijn	vergunning	en	onthef-
fing	verleend	voor	de	intocht	van	de	Sint	op	zondag	13	november	
2011	in	Nuenen	(verzenddatum	20	oktober	2011);

•	aan	Stichting	Sint	Nikolaas	Activiteiten	Gerwen	zijn	vergunning	en	
ontheffing	verleend	voor	de	intocht	van	de	Sint	in	Gerwen	op	zondag	
20 november 2011 (verzenddatum 20 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,	27	oktober	2011

PUBLICATIE
Aanvulling tarieventabel
De raad heeft op 29 september 2011 de 1e aanvulling tarieventabel 
behorende bij de Legesverordening 2011 vastgesteld. 

De	aanvulling	heeft	betrekking	op	 legesheffing	voor	aanvragen	om	
omgevingsvergunningen	in	de	wijk	Nuenen-West.	De	artikelen	en	ta-
rieven zijn als volgt vastgesteld:
2.3.1.6 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.2.1 en 2.3.1.1.1 

tot en met 2.3.1.1.5, indien voor de in dat onderdeel be-
doelde aanvraag, en het plan dient te worden voorgelegd 
aan:

2.3.1.6.1	 het	ontwerpteam	Nuenen-West	dan	worden	de	leges	per	
keer verhoogd met            € 275,00

2.3.1.6.2	 het	Team	Ruimtelijke	Kwaliteit	(TRK)	dan	worden	de	leges	
per keer verhoogd met            € 350,00

2.3.1.6.3 de Supervisor dan worden de leges per keer verhoogd 
 met             € 200,00

Dit besluit ligt gedurende een periode van zes weken ter inzage bij de 
balie	Wonen	en	Openbare	Ruimte	op	het	gemeentehuis	van	de	ge-
meente	Nuenen.	Het	besluit	treedt	in	werking	op	27	oktober	2011.

Nuenen,	27	oktober	2011

PUBLICATIE
Ontwerpbestemmingsplan Hooidonkse Watermolen en omgeving
Burgemeester	 en	 wethouders	 van	 Nuenen	 maken	 bekend	 dat	 met	
ingang van 28 oktober 2011 gedurende zes weken (tijdens kantooruren 
of	op	afspraak)	ter	gemeentesecretarie,	bij	de	balie	Wonen	en	Open-
bare	Ruimte,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	te	Nuenen,	voor	een	ieder	ter	
inzage	ligt	het	ontwerpbestemmingsplan	‘Hooidonkse	Watermolen	
en omgeving’. Het plan is ook raadpleegbaar via de gemeentelijke 
internetsite: www.nuenen.nl. 
Tevens	is	het	plan	in	te	zien	via	de	landelijke	internetsite	www.ruimte-
lijkeplannen.nl.
Het	ontwerpbestemmingsplan	‘Hooidonkse	Watermolen	en	omgeving’	
kan rechtstreeks worden geraadpleegd via de volgende dieplink: http://
www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0820.
BPBGHooidonkseWate-C001

Dit ontwerpbestemmingsplan biedt naast de bescherming van de 
aanwezige natuur, cultuur-historische en archeologische waarden 
mogelijkheden voor:

•	 educatieve	activiteiten;
•	 kleinschalige	horeca;
•	 detailhandel	van	streekproducten;
•	 toevoegen	van	een	bijgebouw;
•	 het	verhuren	als	tijdelijke	woning	van	een	vlaamse	schuur.

Een	ieder	kan	binnen	de	termijn	van	tervisieligging	een	zienswijze	met	
betrekking	 tot	 dit	 ontwerpbestemmingsplan	 kenbaar	 maken.	 Een	
schriftelijke zienswijze dient te worden gericht aan de gemeenteraad 
van	Nuenen,	postbus	10.000,	5670	GA		Nuenen.	Een	zienswijze	kan	
tijdens kantooruren ook mondeling kenbaar worden gemaakt bij de 
heer A. Ras van de afdeling Ontwikkeling, telefoonnummer (040) 2631 
545.

Nuenen,	27	oktober	2011	
Burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.

PUBLICATIE
Vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder Boordseweg 77
Burgemeester	en	wethouders	van	de	gemeente	Nuenen	c.a.	maken	
bekend dat zij op 25 oktober 2011 hogere waarden als bedoeld in de 
Wet	geluidhinder	hebben	vastgesteld.
Het besluit heeft betrekking op de ontwikkeling van twee vrijstaande 
woningen	op	het	perceel	Boordseweg	77	te	Nuenen,	kadastraal	be-	
kend	gemeente	Nuenen,	sectie	D	,	nrs.	3091,	3492.

Tegen	het	ontwerpbesluit	 voor	het	 verlenen	van	de	hoger	waarden	
werden geen zienswijzen ingediend. Het vaststellingsbesluit en de 
daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 28 okto-
ber 2011 gedurende zes weken op het gemeentehuis, Jan van Schijn-
veltlaan	2	te	Nuenen	bij	de	balie	Wonen	en	Openbare	Ruimte.,	voor	
een ieder ter inzage.

Gedurende de termijn kan schriftelijk en gemotiveerd beroep worden 
aangetekend tegen dit besluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State. Beroep kan worden ingesteld door belangheb-
benden, mits zij tevens hun zienswijzen naar voren hebben gebracht 
naar aanleiding van de ontwerpbeschikking, tenzij hen redelijkerwijs 
niet kan worden verweten dit niet gedaan te hebben; dit kan ook het 
geval	zijn	als	het	gaat	om	wijzigingen	in	de	definitieve	beschikking	ten	
opzichte van de ontwerpbeschikking. Het beroepschrift moet worden 
gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
postbus	20019,	2500	EA	Den	Haag.
De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van 
de	 beroepstermijn.	 Indien	 gedurende	 de	 beroepstermijn	 naast	 een	
beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schors-
ing) is ingediend, treedt een beschikking niet in werking voordat op 
dat	verzoek	is	beslist.	Een	verzoek	om	voorlopige	voorziening	(schor-
sing) moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, adres als boven.

Nuenen,	27	oktober	2011
Burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.

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

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

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

COLLECTE
In	de	week	van	30	oktober	t/m	5	november	2011	wordt	gecollecteerd	
door het Diabetes Fonds.

KOOPZONDAG
Het	college	van	B	en	W	heeft	zondag	30 oktober aangewezen als 
koopzondag	voor	de	bedrijven	uit	gebied	I.	Dit	wil	zeggen	alle	wegen	
binnen	de	bebouwde	kom	van	de	kernen	Nuenen,	Gerwen,	Nederwet-
ten	en	Eeneind,	uitgezonderd:

•	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	I	mogen	op	deze	dag	geopend	zijn.

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK
De	gemeente	Nuenen	wil	haar	inwoners	zo	goed	mogelijk	van	dienst	
zijn, ook op het gebied van sociale zaken. Daarom gaat de gemeente 
een	 enquête	 houden	 onder	 cliënten	 en	 ex-cliënten	 van	 de	 afdeling	
sociale zaken. 

Bent u cliënt of het afgelopen jaar cliënt geweest van de afdeling so-
ciale zaken? Dan kunt u begin volgende week een vragenlijst in de 
brievenbus verwachten met betrekking tot dienstverlening en klant-
vriendelijkheid. Door deze vragenlijst in te vullen krijgen wij inzicht in 
de	sterke	en	zwakke	punten	van	onze	dienstverlening.	Wij	hopen	op	
uw medewerking, zodat wij u in de toekomst nog beter van dienst 
kunnen zijn.

RAADSVERGADERING 3 NOVEMBER
Op	3	november	2011	vergadert	de	gemeenteraad	in	Het	Klooster	om	
18.30	uur.	U	bent	van	harte	welkom	om	de	vergadering	te	bezoeken.	
De vergadering begint met een vragenhalfuurtje waarin de raadsleden 
vragen aan het college kunnen stellen over onderwerpen die niet op 
de	agenda	staan.	Centraal	op	de	agenda	staat	de	begroting	2012.	 

Wilt	u	bij	een	onderwerp	inspreken	dan	dient	u	zich	telefonisch	(040-
2631 679) of per mail (e.duijmelinck@nuenen.nl) zich voor de raads-
vergadering	te	melden	bij	de	raadsgriffier	de	heer	E.	Duijmelinck	dit	
onder vermelding van uw naam en adres en telefoonnummer.

De agenda en stukken staan op www.nuenen.nl  (bestuur en organi-
satie -->gemeenteraad --> raadsagenda).

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

Soort  Datum Dossier-
aanvraag ontvangst  Nummer Locatie Activiteit  

Regulier	 17/10/2011	 N-HZ-2011-0151	 Het	Puyven	136	 Plaatsen	aanbouw	voorzijde	

Regulier	 17/10/2011	 N-HZ-2011-0152	 Gerwenseweg	15	 Tijdelijk	plaatsen	woonunit			

Regulier	 19/10/2011	 N-HZ-2011-0154	 Papenvoort	20	 Verbouwen	woonhuis	

Regulier	 21/10/2011	 N-HZ-2011-0155	 Kloosterstraat	 Slopen	van	gebouwen		 	

   4, 6, 10

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

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:  28 eN 29 okt.: 

Savooie kool, chineese kool,
Spitskool, panklaar hele kilo ..... 0,99
aardappelgratin, per bakje ..... 0,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 31 oktober:

Hutspot, panklaar, 1/2 kilo ............0,69
DINSDag 1 November:

Wokgroente, panklaar, 1/2 kilo ....0,99
WoeNSDag 2 November:

rode kool, panklaar, hele kilo .... 0,99
DoNDerDag 3 November:

Worteltjes, panklaar, halve kilo ..0,79
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
geHele Week vaN 28 t/m 3 Nov.:
muskaat druiven, hele kilo ...... 2,49
rode grapefruit,  8 stuks ........... 1,99
Waldorfsalade, 250 gram ......... 1,59
Perssinaasappels, 12 stuks .. 1,99

parkStraat 12b, nuenen, telefoon 040-2842311

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

Veel wild op voorraad 
en alles te bestellen!!!

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

parkStraat 12b, nuenen, telefoon 040-2842311

         

Hachee pakket
500 gram vlees, uien en kruiden 
per pakket voor  ...........................5,95
Knapzak Kipreepjes en
groente in bladerdeeg, per stuk....2,25
Bij 100 gram Boerenham
                100 gram Eiersalade Gratis
Quiche Lorraine 
per stuk ................................................1,50
Gerookte kipsalade
100 gram .............................................1,95
Runder Minute Steak
4 stuks ...................................................6,00

SPecIal

kooPJe

actie geldig van vrijdag 28 oktober 
t/m donderdag 3 november:

Fris Bosvruchten-

taartje................

Waddenbrood...

Truffel cake.......

Brood van de maand oktober:

Nordic Walking
Lekker bewegen, lekker brood!

€ 1,85
€ 6,15

€ 2,90

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen

 

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

Bij ons in de praktijk is er bij tandarts  Femke Vermeulen 

nog ruimte voor nieuwe inschrijvingen 

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

Mocht u nog op zoek zijn naar 

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

Femke Vermeulen 
nog ruimte voor nieuwe inschrijvingen

Mondzorg Duivendijk 
Duivendijk 1G, 5672 AD Nuenen 

040-284 05 99 • www.mondzorgduivendijk.nl  

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

KURA GEEFT UW PAND
EEN EIGEN GEZICHT

ULTIEME

HOUTLOOK

GRATIS HR++ GLAS TOTALE DIKTE 24MM*

* vraag naar de voorwaarden

Geen aanbetaling = Geen risico

KUNSTSTOF KOZIJNEN
VOOR DE BESTE PRIJS!

OOK IN UW REGIO

Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68

www.raaymakersbv.nl

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

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

Keukens
• apparatuur
• werkbladen
• renovatie

Doe-het-zelf
Winkel

Stijlvolle keukens
op maat en naar wens gemaakt



Koud he!

Chris en Hanneke Vogels 
Keurslager

Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen-Zuid  
Telefoon 040-2834564

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

Vrijdag proeverij!!!
Buitenlandse vleeswaren

Knapzak “special”, per stuk ........................................................225

Pain d’ Ardenne 100 gram  ..............................................225

Bij 150 gr. Coburger
          100 gram scharrelsalade gratis
Uiensoep
Liter .....................................................................................................................................325

DEZE WEEK:

Hachee Pakket
500 gr. vlees, 500 gr. uien, zakje kruiden, samen ..........595

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

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

Aanbiedingen geldig van 
maandag 31 t/m 
woensdag 2 november a.s.

Rode kool   
peR kilo ..................0.79
muskAAt dRuiven
500 gRAm .................2.49
goudReinette
peR kilo ..................0.99
uit eigen keuken
stAmpot boeRenkool
400 gRAm .................1.99

Aanbiedingen geldig van 
donderdag 27 t/m 
zaterdag 29 oktober a.s.
 
gesneden boeRenkool   
1+1gRAtis

sijbonen
500 gRAm .................1.79

kAki
5 hAlen        4 betAlen

confeRence peRen
peR kilo ..................0.99
vaste aanbieding:
cherry tomaten, peR doos ..........0,69
champignons, peR doos ..................0,79

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

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

www.stedelijkcollege.nl

Henegouwenlaan en Avignonlaan

Leuk dat je komt!

Opleidingen
locatie Henegouwenlaan 2: 
vwo (gymnasium-atheneum), 
tvwo, havo, thavo, mavo, tmavo

locatie Avignonlaan 11 en 2: 
alle leerwegen vmbo en mavo, LWOO, 
techniek breed, zorg en welzijn, 
economie, duale leerweg, EOA

Het Stedelijk College Eindhoven organiseert 3 informatie-avonden voor nieuwe 
eerstejaars leerlingen en hun ouders:

INFORMATIE-AVONDEN

-  donderdag 3 november 2011 
 algemene informatie-avond 
 locatie Henegouwenlaan. Aanvang 19.30 uur;
-  dinsdag 8 november 2011 
 algemene informatie-avond 
 locatie Avignonlaan. Aanvang 19.00 uur;
-  donderdag 24 november 2011 
 informatie-avond tweetalig onderwijs 
 locatie Henegouwenlaan. Aanvang 19.30 uur.

Nieuwstraat 45  
5691 AB  Son en Breugel

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

www.sonnerie.nl

Hotel • Brasserie • Zalen

Iedere zaterdag & zondag
Tafelbrunch

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

ACTIVITEITEN AGENDA

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

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

Volwassenen  21,50 
p.p.

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

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

De wintercollectie van PH&T is binnen 

www.morethanbags.nl

Vincent v. Goghstraat 36
Nuenen

Tel.: 06 - 22 11 80 46 

tot en met 29 oktober krijgt u 10% korTing op de gehele collectie

nieuw: 
Lou Lou wallets en iPad cover, Miss Me Jeans

ikki Horloges in rose goud t.w.v. ! 49,59

Wij vragen voor enkele uurtjes per week

Een bezorger 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

 V n de Kerkhof
d kwerken

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

Ook voor hele lekkere gourmet!!!!!

Souvlaki 4 voor  .......................................................................................550
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Cursus EHBO in 
Lieshout
 
Vanaf dinsdag 1 november a.s. kunt 
u weer deelnemen aan de cursus 
Eerste Hulp (EHBO). Voorkom hul-
peloos toekijken, maar onderneem 
actie en volg deze cursus van ca. 16 
avonden. 

De cursus wordt gegeven op de dins-
dagavond in het Dorpshuis in Lies-
hout van 20.00 tot 22.00 uur. Tijdens 
de EHBO cursus leert u alle vaardig-
heden om kleine en grotere letsels te 
behandelen en erger te voorkomen. 
Van verbranding, vergiftiging, bot-
breuken en schaafwonden tot ernsti-
ge bloedingen en shock. Reanimatie 
en het gebruik van een AED worden 
ook geleerd tijdens de cursus. 

Voor deze cursus is geen specifieke 
vooropleiding vereist, iedereen, vanaf 
15 jaar, kan zich aanmelden. Hebt u 
interesse, dan kunt u voor nadere in-
lichtingen contact opnemen met Di-
nie van Geffen telefoon 0499 - 421566 
of via emailadres: ehbolieshout@het-
net.nl.

De natuur rond het 
wevershuisje
‘Er is nog wel meer te vertellen over 
de natuur rondom het wevershuisje’ 
zei ze, toen iedereen aangaf het jam-
mer te vinden dat ze moest stoppen, 
toen in februari. ‘Maar dan kom ik 
daar een keer voor terug’. 

En dat wordt dan komende maandag 
31 oktober tijdens de Inloop in Ger-
wen. Dan vertelt Jannie Bottema niet 
over de lente, maar over de herfst op 
de plek waar ooit het wevershuisje 
stond, het wevershuisje aan de Rijt, 
waarin Van Gogh in 1884 de wevers 
schilderde.
De Inloop is er voor heel Gerwen elke 
maandag van 13.30 tot 15.00 uur en is 
een initiatief van de Werkgroep Leef-
baar Gerwen, Iedereen kan zomaar 
binnenlopen voor een kop koffie, een 
praatje of een spelletje. Voor informa-
tie en voor eventueel halen en brengen 
naar de Inloop kunt u bellen naar tel. 
0641102625. Ook voor het aanvragen 
voor ondersteuning bij kleine onge-
makken en het doen van boodschap-
pen kunnen Gerwenaren elke ochtend 
bellen naar dit nummer. 

Intergemeentelijke samen-
werking: nut en noodzaak
De redactie van dit blad biedt iedere week een politieke partij de mogelijk-
heid zich tot de burgers te richten. Deze week de PvdA.

Op vrijdag 28 oktober organiseert de 
PvdA Nuenen een forumdiscussie 
over de intergemeentelijke samenwer-
king tussen de gemeenten Son & 
Breugel, Geldrop-Mierlo en Nuenen 
c.a. met als titel: Samenwerken: nut en 
noodzaak.

Een ruime meerderheid van de ge-
meenteraad in Nuenen wil vergaande 
intergemeentelijke samenwerking. Dit 
met de omliggende kleinere gemeen-
ten, zodat de gezamenlijke omvang 
minimaal 80.000 inwoners is. De sa-
menwerking moet zoveel mogelijk on-
derwerpen beslaan en is gericht op be-
ter, sneller en goedkoper. De 

Kinderen leren spelenderwijs 
omgaan met geld
Woensdagmiddag 9 november organiseert Rabobank Dommelstreek het 
Rabo Rolf spaarfeest met Jochem van Gelder. Kinderen die voor 4 november 
hun spaarpot komen legen, ontvangen een gratis toegangskaart voor het 
feest. De middag is voor kinderen van vier tot en met elf jaar en vindt plaats 
bij John Geven Studio’s in Nuenen.
Rabo Rolf is de mascotte van Rabo-
bank Dommelstreek, speciaal gericht 
op de jeugd. Met het organiseren van 
het spaarfeest stimuleert Rabobank 
het sparen bij kinderen om zo een bij-
drage te leveren aan het leren omgaan 
met geld. 

Als je als kind leert hoe je slim kunt 
omgaan met geld, word je baas over je 
eigen geld en bereik je meer met de 
middelen die je hebt.

Nieuwe prins van 
“de Narre-Kappen” 
in Gerwen
 
Afgelopen weken is Peer, de vaste 
reporter van N-TV op de vreemdste 
plaatsen binnen en buiten Gerwen 
gesignaleerd. Het lijkt dat N-TV zelf 
nu ook een onderzoek gestart is 
naar de nieuwe prins(es) van Ger-
wen. 

Wij hebben van Peer vernomen dat de 
diverse commissies die hier mee bezig 
zijn, helemaal het spoor bijster zijn. 
Reporter Peer heeft in ieder geval al 
wel geconstateerd dat niets is dat wat 
het lijkt dat het is, terwijl het dat toch 
kan zijn. 

Hij heeft de volgende aanwijzingen 
kunnen achterhalen:    
5. Bij ons vloeit het rijkelijk.
6. Zij hebben dezelfde achtergrond.
7. Geen podiumvrees.
 
Eerder publiceerden wij al:
1. Kort bij het vuur
2. Uiteindelijk maken zij het hard  
3. Gerwen is groter dan je denkt! 
4. Zij zijn de aller laatste

�

�

Zyra Weiss is 25 jaar en Woont in nuenen 
Een pientere meid die niet op haar mondje gevallen is. 
Toch was het zoeken van werk lastig: 
"Ik heb geen enkel schooldiploma. 
Dan is het lastig om bij bedrijven binnen te komen. 
Zo ben ik bij de WSD terechtgekomen. Met een 
coach en via detachering lukt het dan wel om werk 
te vinden. Ik heb in een winkel gewerkt en ook een 
tijdje bij een kinderdagverblijf in Son en Breugel. 
Dat was erg leuk, maar zonder rijbewijs en auto 
was het toch niet goed te doen." Inmiddels werkt 
ze alweer bijna twee jaar op het gemeentehuis. 
Zyra:  "Ik ben via de WSD in het gemeentehuis 
begonnen in de schoonmaak. Met een ploeg van 
ongeveer 7 mensen werkten we iedere dag aan het 
schoonmaken van de kantoren, gemeentewerf en 
het servicepunt. Na een paar maanden werd ik aanspreekpunt voor de andere medewer-
kers en verdeelde ik de taken. Dat heb ik een jaar gedaan, maar toen was ik toe aan een 
volgende stap. Ik ben toen bij een kledingwinkel gaan werken." Maar toen twee weken later 
het aanbod kwam om bij de gemeente Nuenen de keukendienst waar te nemen greep ze 
die mogelijkheid aan. En inmiddels doet ze het werk voor vast. Ondertussen ging ook nog 
een gemeentebode met pensioen. "En nu word ik ook ingewerkt om als bode mee te kun-
nen draaien. De post verzorgen, repro-klussen en het leukste: meehelpen bij trouwerijen. 
Gasten ontvangen, zorgen dat de aankleding kopt en het goed verloopt. Het is heel leuk 
om mee te maken. Elke keer is weer anders en voor de mensen zelf een bijzondere dag in 
hun leven. Het is geweldig om daar bij te zijn." 

Niet alleen is Zyra blij met haar baan, de gemeente Nuenen is blij met Zyra. Haar afde-
lingshoofd Jan Vellekoop: "Zyra is een vrolijke, enthousiaste meid. En ze grijpt de kansen 
die zich voordoen met beide handen aan. En die motivatie is inspirerend voor iedereen om 
haar heen. Ze moest nog wel leren om samen met anderen te werken. Dat ze gewoon moet 
vragen als ze dingen niet meteen begrijpt. Daar is helemaal niks mis mee". Voor de gemeente 
Nuenen is het inhuren van WSD-krachten een vanzelfsprekendheid. "Als overheid moeten 
we het voorbeeld geven door mensen die normaal moeilijker aan werk komen juist wel in 
te zetten. Dat gebeurt in Nuenen in de groenvoorziening, schoonmaak en door het inhuren 
van mensen als Zyra." En dat het dan kan doorgroeien tot een normale baan is helemaal 
mooi. Bij goed functioneren krijgt Zyra volgend jaar een vaste aanstelling. 

Meer informatie?
Als u meer wilt weten over mogelijkheden van detachering of inhuur via de WSD, neem 
dan gerust contact op met accountmanager Ryan Matheeuwsen, 06-17400637 of 
r.matheeuwsen@wsd-groep.nl

Jochem van Gelder
Speciaal voor het spaarfeest komt Jo-
chem van Gelder – bekend van onder 
meer Praatjesmakers - naar Nuenen 
met zijn theatershow ‘De Show op Be-
stelling’. In deze show bepalen kinde-
ren de show. Zij kunnen Jochem van 
Gelder alles laten doen wat zij willen.

Kijk voor meer informatie over het 
Rabo Rolf Spaarfeest op: www.rabo-
bank.nl/dommelstreek.

bestuurlijke onafhankelijkheid en ei-
gen identiteit van Nuenen c.a. mogen 
daarbij volgens de meerderheid van de 
raad niet in het geding komen. De 
vraag is natuurlijk: hoe doe je dat, sa-
menwerken? 

Ook de gemeenten Son & Breugel en 
Geldrop-Mierlo zien het nut van sa-
menwerking tussen de drie gemeen-
ten. Gezamenlijk wordt nu een onder-
zoek opgestart hoe samenwerking 
tussen de drie gemeenten vorm zou 

kunnen krijgen. De vraag is of je pret-
tig samenwerken in een onderzoek 
kunt regelen? Is het niet meer een 
kwestie van vertrouwen (liefde) en 
heldere afspraken (huwelijkse voor-
waarden) maken? Of bijvoorbeeld ge-
woon doen en niet te veel vast willen 
leggen? Moet je juist snelheid maken, 
of de tijd nemen? Kortom, genoeg stof 
om over te praten met o.a. Pierre Heij-
nen, lid van de Tweede Kamerfractie 
van de PvdA en Annegien Wijnands, 
Statenlid van de provincie Noord-Bra-
bant voor de PvdA. 

Belangstellenden zijn van harte wel-
kom op vrijdag 28 oktober om 15.00 
uur in het Theatercafé van Het Kloos-
ter. Het programma duurt tot 16.30 
uur. Graag aanmelden door een mail 
te sturen naar marianne.cooijmans@
onsnet.nu

Papegaaiachtige 
vogel gevonden
In de tuin van een familie in de 
Tweerijten is een papegaaiachtige vo-
gel geland. De vogel lijkt op een Rosel-
la. Hij is groen met een gele kraag en 
een gele buik. Hij heeft een lange 
staart en een rood/oranje ring om zijn 
poot. Zijn hals is aquablauw gekleurd. 
De rechtmatige eigenaar kan contact 
opnemen met tel. 06-10277423, om de 
vogel te komen ophalen.

Programma Dorpshuis Tejater 
Op zaterdag 29 oktober komen KeyChord en Stanza u muzikaal vermaken. 
KeyChord is een viermans close harmony groep, die luchtig, maar muzikaal 
zeer verantwoord de zaal in de ban zal brengen. 

Raodselachtige Witte Rook
Carnaval 2011 was krap een week voorbij toen het aan de Berg al duidelijk 
werd. Onverwachts werd hij gevonden; de oude waterput. Opgedroogd dat 
wel en de rookpluimpjes die opdwarrelden werden dan ook toe geschreven 
aan de stoffige omstandigheden en de ronkende graafmachine.

Maar afgelopen donderdag steeg het 
laatste stukje rook op, jawel helder 
witte rook. Maar wat vertelt het ons. 
We zullen het moeten onderzoeken. 
Helaas archeologie was niet ons 
hoofdvak maar de afgelopen jaren 
hebben we geleerd om te zoeken in de 
hoekjes die we voorheen niet vonden.

Wat vertelt de oude waterput ons? 
Wellicht dat een blik door de goed 
verlichte plaat ons iets meer duidelijk-
heid kan verschaffen. Moeten we vol-
gende week toch eens de tijd voor ne-
men.
Voor nu; wat zijn we te weten geko-
men? Waarschijnlijk stamt de oude 
waterput net als de monumentale 
pomp uit 1872. Dit jaartal onthult 
meer dan we verwacht hadden. Het 
was het jaar waarin de Moerdijkbrug 
geopend werd waardoor het mogelijk 
was om met de trein tussen Holland 
en Brabant te reizen. Maar ook het 
jaar waarin Jules Verne zijn vermaarde 
boek “reis om de wereld in 80 dagen” 
schreef. En niet te vergeten het jaar 
waarin Jozef Israëls het schilderij 

Ruilbeurs Klassieke 
Landbouw 
Werktuigen 
Vereniging
Op zondag 30 oktober organiseert  
de Klassieke Landbouw Werktuigen 
Vereniging weer haar najaar ruil-
beurs/rommelmarkt.

Deze vindt plaats op het vertrouwde 
adres op het  Ginderdoor 55 tussen 
Lieshout en Mariahout. Het begint 
om 8.00 uur en duurt  tot 14.00 uur.
Meer i nfo Jos Heijmans. Tel: 0413-
476619. www.klw-vereniging.nl

Station Charlotte: 
Kevin Bachus
 
Vanaf zijn 15e jaar doet Kevin 
Bachus zijn eerste muzikale erva-
ringen op als gitarist/zanger van 
diverse Eindhovense bandjes. Sinds 
1999 schrijft hij zijn eigen composi-
ties.

Zichzelf begeleidend op akoestische 
gitaar schrijft Kevin zijn eerste songs 
en dat resulteert in zijn debuut-cd No-
body Around in 2000. Al snel ontpopt 
hij zich als een innemende solo-live 
vertolker van eigen werk en speelt in 
zalen als 013, Paard van Troje en 
Nighttown. 
Vanaf dat moment neemt Kevin zijn 
luisteraars mee op zijn creatieve reis 
die tot vandaag de dag duurt en nog 
lang niet afgelopen is. Op de cd Closer 
uit 2009 ontpopt hij zich als een ware 
one-man-band door zichzelf in de stu-
dio te begeleiden op diverse instru-
menten. Op zijn laatste cd Home uit 
2011 begeleidt hij zich weer op gitaar 
en laat zo een kwetsbare kant zien. 
Zaterdag 29 oktober vanaf 21.00 uur 
in Station Charlotte aan de Sportlaan 
in Nuenen. 
Meer informatie op www.stationchar-
lotte.nl of kijk op www.kevinonline.nl 
voor films van optredens.

Thaise avond 
in Lieshout
Op 29 oktober is er weer een culturele 
Thaise avond met veel muziek en een 
optreden van Mod inter. Voor de Thai 
is muziek heel belangrijk. En dans en 
eten maken een feest compleet. Er zal 
dan ook veel gezongen worden. Ook 
wordt stilgestaan bij de natuurramp 
die onlangs in Thailand heeft plaats-
gevonden. De avond is op 29 oktober 
in Café zaal de Koekoek in Lieshout, 
Aanvang: 19.30 uur. Iedereen is wel-
kom. Kaarten zijn te bestellen via de 
site: www.mijnthailand.com/ en kos-
ten € 7,50. Op de avond zelf kosten de 
kaarten € 10-.

“Kinderen der Zee” schilderde.
Opvallend genoeg allemaal zaken wel-
ke goed bewaard zijn gebleven en die, 
weliswaar miniem, een tipje van de 
sluier oplichten. En het jaartal refe-
reert zelfs indirect naar de opening 
van Carnaval 2012.
Als je de cijfers die het jaartal vormen 
bij elkaar optelt is de som 18, toevallig 
is de zaterdag waarop de burgemees-
ter de sleutels van ons dorp overdraagt 
aan de prinsen 18 februari. Toeval? 
Voor ons het bewijs dat we met de vol-
gende aanwijzingen op de goede weg 
zijn.

1. Voor de beveiliging van uw locatie 
heeft hij de oplossing.
2. Ook vanaf een afstand houdt hij het 
goed in de gaten.
3. Voor haar was een duikboot niet 
geel.

Zoals gebruikelijk zullen wij onze 
speurtocht voortzetten en de resulta-
ten de komende weken netjes op een 
rij zetten in Rond de Linde. En toeval-
lig bevindt onze schijnbaar onuitput-
telijke bron zich rond die vermaarde 
linde in ons dorp. En mocht het te 
langdradig worden dan is 13-11-2011 
de datum waarop we het allemaal ze-
ker weten en, weer toevallig, is de som 
van die datum 10. Voor ons weer
een bruikbare aanwijzing. Maar u 
raod het al dat leggen we volgende 
week pas uit.

RVD (Raodvoorlichtingsdienst)

Ze worden afgewisseld door Stanza 
met de “Belgische Helden”. Zij zingen 
liedjes van Raymond van het Groene-
woud, Johan Verminnen,  Willem Ver-
manderen, Zjef Vanuytsel en vele an-
deren, zo zetten ze België op de kaart. 
Voorstelling is in Dorpshuis Tejater in 
Lieshout, aanvang 20.30 uur. Entree € 
10,- (met consumptie).

Op zaterdag 5 november is het tijd 
voor de kindervoorstelling. In de fol-
der staat zondag 6 november, maar 

door zwangerschap van een van de ar-
tiesten heeft het Dorpshuis Tejater 
voor een andere voorstelling moeten 
zorgen.  Daarom komen op zaterdag 5 
november om 14.30 uur “Joop & Har-
ry “ met hun interactieve kindervoor-
stelling “Geknipt”.
Iedereen is wel eens bang. Wie dat niet 
is, is een held. Zo is Harry bang voor 
de kapper. De enige oplossing is er ge-
woon heengaan. 
Voorstelling is in het Ontmoetings-
centrum in Beek en Donk. Entree € 6,- 
(met ranja en chips).
Kaarten voor beide voorstellingen zijn 
nog te reserveren via tel. 0499-422878 
of af te halen op de locatie. Kijk ook op 
de website: www.sghl.nl

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl



Actie geldig zolang de voorraad strekt en geldig van donderdag 27 oktober 2011 tot en met woensdag 2 november 2011. OP = OP

 

Herfst-actie Lancôme!
35% Directe kassakorting

Op het gehele mascara-assortiment
Kom kijken naar het nieuwe Lancôme meubel en profiteer van deze spetterende actie

OP = OPRUIMVOORDEEL

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

www.dewoondiscounter.eu

meubels & meer

Banken - Tafels - Kasten - Stoelen - Schilderijen - Accessoires

10% EXTRA KORTING*

op

TAFELS
&

KASTEN
*actie geldt t/m 30 november 2011

 

2011

1971

40

40 jaar sport en mode in Nuenen
Daarom vanaf 28 oktober

40% korting op gehele collectie*

*Niet op clubkleding en Basics

Donderdag 8 december
Donderdag 12 januari
Donderdag 9 februari
Donderdag 8 maart
Donderdag 12 april (Grote finale)

Test je algemene kennis tijdens onze maandelijks terugkerende CaféQuiz 
in Eetcafé Ons Dorp en maak kans op leuke prijzen. 

Elk team mag maximaal bestaan uit 5 deelnemers

De quiz bevat diverse vragen;
van radio & TV tot eten & drinken

van damesweetjes tot herenkennis
van muziek tot lokaal

van sport tot topografie
Kortom iedereen maakt kans te winnen.

Met maandelijkse prijzen en het team dat na de grote finale het 
overall klassement aanvoert wint de hoofdprijs.

Dus doe gezellig met je vrienden/familie/collega’s mee!
Je kan je uiteraard al opgeven!

Let op vol=vol

Aanvang 20:00 uur, start Quiz 20:30 deelname is gratis
Meer info aan de bar
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Vacaturebank vrijwilligers 
INSTELLING OMSCHRIJVING BENODIGDE TIJD / MEER INFO      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
De Akkers vrijwilliger voor bezorging maaltijden bij  aanleunwoningen de Akkers zondags 11.00-12.00 u. oneven weken
 begeleiding van bewoners naar en van het winkeltje op zaterdagochtend (winkeltje is open tussen 10.30-11.30 u.) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

De Akkers vrijw. voor begeleiden beweegactiviteit senioren dinsdag van 14.30-16.30 u.
 vrijw. voor begeleiding dagverzorging (bewoners gezelligheid bieden) mamo, mami, vrmi en vanaf 1 jan. dimo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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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Politieberichten

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

Acupunctuur voor onwillige blaas
Stelt u zich eens voor dat u 15 tot 20 keer per dag ( en nacht!) naar de wc moet 
om te plassen. En als u moet, moet u snel ook. Want u kunt uw plas niet ophou-
den…Vreselijk, toch? Meer dan een miljoen Nederlanders kampen met zo’n on-
willige blaas, met name wat oudere vrouwen, maar ook een onduidelijk aantal 
mannen.  Wij dokters noemen dat “een overactieve blaas”. 
Als je een overactieve blaas hebt, dan is de spierlaag in je blaas zo gevoelig dat 
deze al samentrekt bij de minste of geringste hoeveelheid urine erin. Gevolg: je 
hebt een onweerstaanbare drang om te gaan plassen. Als je dan ook nog ver-
zwakte bekkenbodemspieren hebt of een verzwakte blaassluitspier, kun je ook 
nog eens last krijgen van urineverlies: incontinentie, dus.
Bij sommige mensen is er een aanwijsbare oorzaak voor die verhoogde prikkel-
baarheid van de blaaswandspier. Bijvoorbeeld bij mensen met multiple sclerose, 
Alzheimer, Parkinson, een dwarslaesie of mensen die een beroerte hadden. Ech-
ter, bij een aanzienlijk deel van de mensen met een overactieve blaas kunnen we 
geen oorzaak van het probleem vinden. Ook is de behandeling vaak een pro-
bleem. Medicijnen werken vaak niet en hebben soms nare bijwerkingen. 
Daarom besloot dr. Vera Vandoninck onderzoek te doen naar de effectiviteit van 
een bepaalde vorm van elektro-acupunctuur: PTNS. Urologe Vandoninck werk-
te in het Catharina Ziekenhuis toen zij in 2007 bij professor Bemelmans promo-
veerde op deze acupunctuur-methode. 
Hoe gaat PTNS nu in zijn werk? Je stimuleert met een klein acupunctuurnaaldje 
een zenuwbaan die van de enkel omhoog loopt. Op dat acupunctuurnaaldje zet 
je een licht elektrisch stroompje, waar de patient overigens praktisch niks van 
voelt! 
Samen met 25 andere Nederlandse en enkele Italiaanse urologen onderzocht 
dokter Vandoninck deze vorm van acupunctuur. Bij een grote meerderheid van 
de patiënten bleek het goed te werken. Dat wil zeggen dat de mensen er tevreden 
over waren en ermee door wilden gaan, omdat bleek dat ze inderdaad veel min-
der vaak naar de wc hoefden en veel minder last hadden van ongewild urinever-
lies.
Dit resultaat werd bereikt nadat de patiënten die meededen aan het onderzoek 
12 weken lang 1 keer per week een half uur deze behandeling hadden gekregen. 
Om het resultaat vast te houden waren vervolgens onderhoudsbehandelingen 
nodig: eens per twee of drie weken. 
Ook ik behandel in mijn praktijk veel mensen met een overactieve blaas. Zeker 
nu het weer kouder wordt, neemt het probleem bij veel mensen weer toe. Het is 
altijd weer heel fijn om te merken dat deze vorm van acupunctuur mijn patiën-
ten een veel betere kwaliteit van leven geeft. 

Gratis echo 
voor zwangere vrouwen
 
Fontys Paramedische Hogeschool in Eindhoven is voor haar post-hbo oplei-
ding echoscopie op zoek naar zwangere vrouwen die een gratis echo willen 
laten maken.

In het kader van de opleiding echosco-
pie verrichten cursisten in het prak-
tijklokaal echografisch onderzoek bij 
zwangere vrouwen. De praktijklessen 
zijn op verschillende dagen van de 
week gedurende het gehele studiejaar, 
meestal overdag, soms ook vroeg in de 
avonduren. Echografisch onderzoek is 
mogelijk van 10 tot 30 weken zwan-
gerschap. 
De opleiding is dit najaar voor de vrij-
dagochtenden in het bijzonder op 
zoek naar vrouwen die tussen de 20 en 
24 weken zwanger zijn, maar ook op 
andere dagen is plaats voor vrouwen 
in verschillende stadia van hun zwan-
gerschap.    

Er mogen maximaal twee personen 

per zwangere mee komen kijken. Bij 
voorkeur geen kleine kinderen, dit in 
verband met de apparatuur en de 
praktijkomgeving. Video-opname is 
niet mogelijk, wel ontvangt u enkele 
foto’s van uw kindje en een presentje.
 
Voor meer informatie en het maken 
van een afspraak, kunt u contact op-
nemen met Fontys Paramedische Ho-
geschool te Eindhoven op maandag 
tot en met donderdag tijdens kantoor-
uren via telefoonnummer: 08850-
78804. Vraag naar Rian van den Brand. 

U kunt ook mailen naar: r.vanden-
brand@fontys.nl (graag met vermel-
ding van telefoonnummer en het aan-
tal weken dat u zwanger bent).

Nuenen: Politie onderzoekt aanrijding met gewonden
Bij een aanrijding op de kruising Gulberg/Collse Hoefdijk zijn woensdagavond 
19 oktober enkele mensen gewond geraakt. Rond 18.30 uur botsten daar een 
personenauto en een busje met aanhanger tegen elkaar. De auto kwam uit de 
Gulberg en reed de Collse Hoefdijk op in de richting van Geldrop. Het busje reed 
over de Collse Hoefdijk in de richting van Nuenen. De auto werd bestuurd door 
een 35-jarige man uit Deurne. Hij kwam bekneld te zitten en is ter observatie in 
het ziekenhuis opgenomen. In het busje zaten vier personen: de 39- jarige be-
stuurder uit Eindhoven, een 27-jarige vrouw uit Mierlo, een 7-jarig jongetje uit 
Mierlo en een bijna 1-jarig meisje uit Mierlo. De kinderen zijn ter observatie op-
genomen in een ziekenhuis. Over de aard van het letsel van de betrokkenen is 
niets bekend. De politie stelt een onderzoek in naar de aanrijding.

Eén weblog voor politieafdeling Geldrop-Mierlo-Nuenen
De politieafdeling Geldrop-Mierlo-Nuenen (GMN) heeft voortaan één geza-
menlijk weblog. De aparte weblogs van netwerkinspecteur Jack van de Wouw 
(Nuenen) en buurtbrigadier Jan van der Meijden (Geldrop-Mierlo) zijn daarmee 
vervallen.

Eigen kijk 
Op de nieuwe gezamenlijke weblog gaan diverse medewerkers van de politieaf-
deling GMN geregeld hun eigen artikelen publiceren. Dat doen ze ieder vanuit 
hun eigen vakgebied en vanuit hun eigen kijk op het politiewerk. Het gaat dan 
om politiemensen zoals netwerkinspecteurs, (buurt)brigadiers en (hoofd)agen-
ten. Het eerste blog is van Jack van de Wouw en heet 'Hotel Mathilde'.

Reageren
Iedereen kan op de artikelen op de weblog reageren en er kunnen ook tips                
en suggesties worden achtergelaten. De nieuwe weblog is te vinden via links        
op de politiewebsites www.politiegeldropmierlo.nl en www.politienuenen.nl. Of 
rechtstreeks op www.politiegeldropmierlonuenen.blogspot.com.

Links
Op de weblog zijn ook de twitterstreams te volgen van de politie in Geldrop-
Mierlo en in Nuenen. Ook zijn er links naar het youtube-kanaal van Politie Bra-
bant Zuid-Oost, naar de wijksites van de politie-afdeling GMN en naar de crime-
maps voor woninginbraken en voor overvallen.

Subsidie voor 
schoolmaatschappelijk werk 
op Pleincollege Nuenen
Pleincollege Nuenen heeft subsidie ontvangen van de provincie Noord-Bra-
bant om zowel in het jaar 2011 als in 2012 schoolmaatschappelijk werk (SMW) 
in te kunnen zetten. Het gaat om zo’n veertien extra uren per schoolweek. 

Al vele jaren heeft PCN de beschik-
king over SMW. In samenwerking met 
de LEV-groep worden de leerlingen 
intensief begeleid op sociaal pedago-
gisch gebied. Hierdoor zijn er weinig 
uitvallers op PCN. Maar elke leerling 
die door problemen uitvalt en bijvoor-
beeld verwezen moet worden naar 
een school voor speciaal onderwijs is 
er één te veel. SMW is en blijft daarom 
van groot belang.
 
Desiree de Greef
Tot nu toe betaalde Pleincollege Nue-
nen het schoolmaatschappelijk werk 
uit eigen middelen. “Noodzakelijk, 
maar ook erg kostbaar”, aldus Toon 
van den Biggelaar van PCN. Door de 
toegekende subsidie kan de komende 
twee jaar een nieuwe medewerkster 
van LEV op Pleincollege Nuenen wor-
den ingezet. Haar naam is Desiree de 
Greef. Ze heeft de nodige ervaring op 
het gebied van SMW en heeft daar-
naast veel kennis van gezinssituaties. 

In september is Desiree al voortva-
rend van start gegaan.
 
Minder instroom Jeugdzorg
Het extra schoolmaatschappelijk werk 
wordt volledig betaald door de pro-
vincie. Het gaat om de regeling ‘Inten-
sivering Lokaal Hulpaanbod Jeugd 
2011 en 2012’. 
De provincie hoopt dat door het ver-
sterken van het gemeentelijk jeugdbe-
leid, de instroom in de jeugdzorg zal 
verminderen.

De koning te rijk als 
vrijwilliger in Dierenrijk
Altijd al in een dierentuin willen werken? Laat die droom dan nu in vervul-
ling gaan en wordt ook vrijwilliger in Dierenrijk te Nuenen. De vrijwilligers 
doen hun werk ten bate van de Stichting Vrienden Safaripark Beekse Ber-
gen en Dierenrijk.

De doelstellingen van deze stichting 
zijn:
Bijdrage leveren aan natuur- en mi-
lieu-educatie teneinde de natuurbes-
chermingsgedachte uit te dragen.
Stimuleren en ondersteunen van ac-
tiviteiten voor het behoud van be-
dreigde dier- en plantensoorten in 
binnen- en buitenland en gecoör-
dineerde fokprogramma's in Europese 
dierentuinen.

Om deze doelstellingen te bereiken 
wordt er in beide parken gewerkt met 
vrijwilligers die educatieve activiteit-
en verzorgen. Met deze activiteiten 
worden fondsen geworven om dieren-
beschermingsprojecten over de hele 
wereld financieel te ondersteunen.

De stichting zoekt nieuwe vrijwilligers 

voor haar werkzaamheden in Dieren-
rijk. De werkzaamheden bestaan 
hoofdzakelijk uit het geven van 
rondleidingen en het begeleiden van 
kinderfeestjes. In de toekomst worden 
deze werkzaamheden verder uitgebre-
id. Binnenkort start een nieuwe 
opleiding voor de vrijwilligers.

Meer informatie over het vrijwilligers- 
werk kunt u vinden op de website 
www.vriendendierenrijk.nl onder het 
kopje “Vrienden Dierenrijk”

Indien u meer informatie wenst of u 
zich wilt aanmelden, kunt u zich wen-
den tot de coördinator van de vrijwil-
ligers Carin Jansen (carin.jansen@
chello.nl). Graag daarbij naam, adres, 
telefoonnummer, e-mail adres en ge-
boortedatum vermelden.

Beleef de duisternis 
met het IVN Nuenen
Op zaterdag 29 oktober om 19.30 uur houdt het IVN een avondexcursie in 
het kader van “Nacht van de Nacht”. Er worden “duistere” activiteiten geor-
ganiseerd, waardoor de schoonheid van de nacht kan worden beleefd  en er 
aandacht wordt besteed aan het belang van duisternis voor mens en dier.

De Nacht van de Nacht is een lande-
lijke actie die voor het zevende jaar 
wordt gehouden. Het doel is om men-
sen bewust te maken van lichtvervui-
ling en van de mogelijkheden om deze 
vorm van vervuiling terug te dringen. 
Op honderden plaatsen in Nederland 
worden op 29 oktober activiteiten ge-
organiseerd. Het is de eerste keer dat 
IVN afdeling Nuenen hieraan deel-
neemt. 
De activiteit vindt plaats op het voor-
malige steenoventerrein op Eeneind. 
Onder leiding van natuurgidsen ma-
ken de deelnemers een korte boswan-
deling. Onderweg wordt aandacht be-

steed aan bijzondere activiteiten zoals: 
sterren kijken, fotograferen in het 
donker en het leven van nachtactieve 
dieren zoals dassen en uilen.
Iedereen is van harte welkom. De 
deelname is gratis. Het wordt een bij-
zondere ervaring.
Zaterdag 29 oktober om 19.10 uur ge-
zamenlijk vertrek per fiets vanaf Het 
Klooster Park 1 in Nuenen. Op eigen 
gelegenheid om 19.30 uur verzamelen 
aan het einde van de Parallelweg op 
Eeneind. Dit is vanaf Nuenen op de 
Collse Hoefdijk richting Geldrop 
voorbij Intratuin en voor het spoor 
linksaf. Info: 040-2837702.

MMC in Elsevier-onderzoek
Máxima Medisch Centrum (MMC) Eindhoven/Veldhoven scoort erg goed 
in het onderzoek van weekblad Elsevier naar de beste ziekenhuizen. Uit het 
onderzoek blijkt dat MMC een optimale dienstverlening en informatiever-
strekking aan de patiënt weet te combineren met korte wachtlijsten. In het 
totale onderzoek van Elsevier behaalt MMC de maximale score van vier 
sterren.

Het onderzoek van Elsevier is geba-
seerd op feitelijke gegevens die zie-
kenhuizen verplicht openbaar moe-
ten maken (prestatie-indicatoren), 
wachtlijsten, patiëntenenquêtes en 
het jaarverslag 2010. Het weekblad 
heeft het onderzoek gebaseerd op de 
onderdelen medische zorg & patiënt-
gerichtheid. Het onderdeel medische 
zorg is onderverdeeld in veiligheid & 
effectiviteit en het onderdeel patiënt-
gerichtheid is onderverdeeld in 
dienstverlening en wachttijden.

Op het gebied van medische zorg be-
haalt MMC de maximale score. In de 
categorie patiëntgerichtheid scoort 
MMC bovengemiddeld.

Dit jaar zijn voor het eerst ook de 
kwaliteit van drie specifieke aandoe-
ningen en de aantallen voor toekom-
stige volumenormen onderzocht. El-
sevier geeft ingezoomd op een 
beperkt aantal ziektebeelden. MMC 
heeft een maximale score op het ge-

bied van behandeling van staar en 
voor een vervanging van heup of knie.

Volgens Elsevier is de maat voor een 
goed functionerend ziekenhuis een 
organisatie die veiligheid voor de pati-
ent voorop stelt, nauwgezet en up-to 
date is in medische zorg, betrouwbaar 
is en optimaal functioneert als bege-
leider en voorlichter van de patiënt. 
Het onderzoek is uitgevoerd door 
weekblad Elsevier in samenwerking 
met bureau SiRM (Strategies in Regu-
lated Markets). 
Zie ook: www.elsevier.nl.
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Tel. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

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

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

B O U W P l A N N e N ? 

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

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

Het fundament voor de start van een goede bouw!

      

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

van den beuken catering

High Tea 

BBQ

Cocktails & Bites 

...and more

De Tienden 26a
5674 TB Nuenen

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

De herfstavonden zijn er weer, tijd 
voor een gezellige workshop,

voor kinderen en volwassenen.

Maar ook op lokatie 
of voor grote groepen.

WWW.DeKRALeNZOLDeR.NL

 
 
Wegens uitbreiding van onze activiteiten in Nuenen en omgeving,zijn wij op zoek naar nieuwe medewerkers die 
verantwoordelijk zullen zijn voor de dagelijkse gang van zaken in het nieuwe Indoor Carwash Centrum die sinds 
begin oktober gevestigd is op industrieterrein Eeneind I in Nuenen.  
 

Weekendhulp / Parttime Medewerker Autowasstraat - m/v 
Als eerste aanspreekpunt voor de klant ben je verantwoordelijk voor het ontvangen van klanten in de wasstraat, het 
eventueel voorbehandelen van de auto’s en het afrekenen van de wasprogramma’s.    
 Wij vragen: 
 • Een proactieve en zelfstandige houding en een commerciële instelling; 
 • Goede communicatieve eigenschappen en een klantvriendelijke houding; 
 • Beschikbaarheid op zaterdag en/of zondag. 
 

Interieurverzorger - m/v  
Het betreft een dienstverband voor 6 tot 10 uur per week. De voorkeur gaat uit naar iemand met ervaring als 
interieurverzorger. Werktijden zijn in overleg te bepalen. 
 
Ben je geïnteresseerd in een van de vacatures? 
Stuur dan een sollicitatiebrief met C.V. en pasfoto naar: 
CarPro Carwash & Carcleaning 
t.a.v. dhr. J.J. Prosman, Collseweg 22 – 5674 TR Nuenen - of via email: info@carpro.nl 
 

CarPro Carwash & Carcleaning is een jong en dynamisch 
bedrijf, dat gespecialiseerd is in het wassen en poetsen 
van auto's.  
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Geldig van 9 t/m 30 juni
Vincent van Goghstr. 15

Nuenen
Tel.: 040 - 284 75 52

Iedere donderdAG
5 Haringen halen - 4 betalen, voor 6,00

Iedere VrIJdAG
Een hele kilo pangasiusfilet voor 6,50

Iedere ZATerdAG
3 haringen, 1 gestoomde makreel en 

1 Bakje krabsalade, samen voor 10,00

deze donderdag, vrijdag en zaterdag 
als extra aanbieding 

3 Lekkerbekjes, 
met 1 bakje gratis saus, voor 5,00

3 Lekkerbekjes xxl, 
met 2 bakje gratis saus, voor 8,00
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 MEEDOEN.NL
ChaNDrapaL (11) uit iNDia DOEt 
wEEr MEE. KijK hOE u KuNt 

rond de Linde
 op internet:

www.ronddelinde.nl

Beauty  Boutique 
parfumerie/salon 

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

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

Verwen jezelf met een moment van rust en 
geniet van een heerlijke huidverbeterende  

Gezichtsbehandeling Gezichtsbehandeling Gezichtsbehandeling Gezichtsbehandeling     
in onze sfeervolle beautysalon. 

********** 
Zaterdagochtend 19/11 MakeMakeMakeMake----up Workshopup Workshopup Workshopup Workshop    

schrijf u snel in want vol=vol 

Dames & Heren 

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen - Tel. 040 - 283 12 00, Fax 040 - 283 60 55
E-mail: drij.mes@iae.nl - Website: www.drukkerijmesserschmidt.nl

Bij ons vindt u honderden modellen.

Kom gerust even langs om enkele 
modellenboeken op te halen en thuis 
op uw gemak uw keuze te maken.

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen
Tel. 040 - 283 12 00
E-mail: drij.mes@iae.nl
Website: www.drukkerijmesserschmidt.nl

Bij ons vindt u honderden 
modellen.

Kom gerust even langs om 
enkele modellen-boeken op 
te halen en thuis op uw 
gemak uw keuze te maken.

Bij ons vindt u 
honderden modellen.

Kom gerust even 
langs om enkele 
modellen-boeken op 
te halen en thuis op 
uw gemak uw keuze 
te maken.

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen
Tel. 040 - 283 12 00
E-mail: drij.mes@iae.nl
Website: www.drukkerijmesserschmidt.nl

logo 160 x 35.indd   1 22-04-2010   11:56:46

www.twitter.com/deronddelinde
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Kunstagenda
Galerie en beeldentuin Kunst aan de Berg (Berg 51)
Expositie met abstracte schilderijen en foto's van Bart Stumpers en schilderijen 
in gemengde technieken van Ingrid Peels, voor de laatste keer geopend op zon-
dag 30 oktober van 13:00u tot 17:00u..www.kunstaandeberg.nl. Telefoon: 
2300025.

Galerie Bonnard (Berg 41)
“De wereld van Jan Sonnemans” overleden 19 februari 2006.  Galerie Bonnard 
brengt in deze expositie vader Jan samen met dochter Anne, die in de voetspo-
ren van vader werkt, maar wel met geheel haar eigen stijl. Openingstijden: vrij-
dag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 18.00 uur. www.galerie-bonnard com. 
Telefoon: 06-51937205.

Museumkwartier (Berg 63)
Expositie van de kunstenaars Peter Klashorst ,George Heidweiller ,Nico Vrie-
link. Zondag 30 Oktober vanaf 13.00 uur. www.museumkwartier.net.

De Passaat (Strijpsestraat 144, Eindhoven)
Expositie ‘Kunst in kleur van Marja van Dooremalen-Verheul. Tot en met 4 ja-
nuari.  Openingstijden: dagelijks tot 18.30 uur. www.marjaverheul.kunstinzicht.
nl

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

Op industrieterrein Eeneind in Nue-
nen ontmoeten we eigenaar Marcel 
Tielemans. “Onbegrijpelijk dat de 
overheid deze regeling niet heeft 
doorgezet.”, begint Marcel zijn verhaal. 
“De consument reageerde erg positief 
op de regeling en dat konden wij bin-
nen de bouwbranche allemaal mer-
ken. Deze regeling was voor velen die 
extra impuls om toch over te gaan tot 
die verbouwing of renovatie in de “on-
zekere” tijden waarin we verkeren.” 
Nog dagelijks komen er vragen binnen 
bij Saniplein of men nog in aanmer-
king komt voor de BTW-regeling. Het 
antwoord is in die gevallen teleurstel-
lend. Marcel vervolgt: “Samen met 
onze leveranciers zijn wij gaan zoeken 
naar een oplossing om de consument 
positief tegemoet te komen. Met onze 
BTW- actie hopen we een mooi alter-
natief op de oude regeling te hebben. 
Iedereen die namelijk besluit om bij 
ons die gewenste badkamer of tegel-
vloer aan te schaffen, betaalt geen 
BTW op de hiervoor benodigde mate-
rialen.” Een unieke kans, want in ver-
gelijking tot de oude regeling op de 
montagewerkzaamheden levert de 
BTW-actie van Saniplein al snel vele 
honderden euro’s op. 

Toegevoegde waarde
Een rondgang door de ruim 1500m² 
grote showroom van Saniplein laat al 
snel zien dat de mogelijkheden enorm 
zijn. Badmeubelen, douchecabines, 
kranen, wand- en vloertegels en kera-
mische en natuurstenen binnenvloe-
ren, variërend in de stijlen modern, 
klassiek en landelijk worden overzich-
telijk gepresenteerd. Saniplein ver-
zorgt het complete traject voor uw 
droombadkamer, van het ontwerp op 

maat tot het vakkundig installeren. In 
een persoonlijk gesprek gaat de advi-
seur dieper in op de specifieke wensen 
van de klant en creëert hij stap voor 
stap in driedimensionaal beeld een ex-

Gezocht: 
twee vrijwilligers 
voor de 
wagenbouwgroep
De wagenbouwgroep van de Dwèrs-
klippels  is op zoek naar twee vrijwil-
ligers met rechterhanden die serieus 
hun  team willen komen versterken. 
Weet jij iemand? Of ben jij dat? 
Stuur dan een kort mailtje met een 
klein verhaaltje over jezelf naar wa-
genbouw.dwers@live.nl . 

De nieuwe prins zal je eeuwig dank-
baar zijn als zijn pronkwagen weer is 
opgebouwd.

Nieuws met zaken
clusieve badkamer op maat. Saniplein 
is gespecialiseerd in het vakkundig re-
noveren van bestaande badkamers. 
Bovendien beantwoordt het familie-
bedrijf aan de stijgende vraag naar het 
aanleggen van vloeren bij nieuwbouw-
projecten in de vrije sector en star-
terswoningen. “Dit beperkt zich niet 
alleen tot de badkamer, ook de vloeren 
in woonkamers en keukens kunnen 
wij verzorgen”, licht echtgenote Moni-
que Tielemans toe. “Hoe omvangrijk 
de projecten vaak zijn, Saniplein 
neemt nog steeds graag de meer be-
scheiden badkamer vakkundig onder 
handen. Ook in een kleine ruimte is 
een exclusieve badkamer te realiseren. 
Kwaliteit en schoonheid gaan daarbij 
prachtig samen. Een badkamer van 
Saniplein is gewoon iedere dag genie-
ten!” Saniplein, Huufkes 19 A Nuenen, 
www.saniplein.nl

W70, de grootste, 
maar ook een  unieke partij
De redactie van dit blad biedt iedere week een politieke partij de mogelijk-
heid zich tot de Nuenense burgers te richten. Deze week W70.

Vlnr: Patrick Swinkels, Louis Koenen, Martien Jansen, Toos van de Ven en Ralf 
Stultiëns.

W70 is de grootste partij in de ge-
meenteraad. Met vier leden, te weten 
Toos van de Ven, Ralf Stultiëns, Louis 
Koenen en Patrick Swinkels probeert 
zij de belangen van Nuenen te verte-
genwoordigen. Daarnaast is Martien 
Jansen wethouder. 
Dit is zichtbaar, maar achter de scher-
men gebeurt er heel veel. En dat mag 
wel uniek worden genoemd.  Als lid 
van W70 kun je veel inbrengen en 
wordt je stem gehoord.
Binnen W70 zijn er diverse werkgroe-
pen waar leden mee kunnen praten en 
denken over wat er zich in de gemeen-
te afspeelt. Daarnaast hebben we voor 
elke raadsvergadering ook een alge-
mene ledenvergadering. Andere par-
tijen hebben dit ook maar bij W70 is 
dit toch wel heel speciaal; ze worden 
druk bezocht. Tientallen leden bezoe-
ken de maandag voor een raadsverga-
dering de W70-ledenvergadering.  De 
fractie vertelt dan wat er de komende 

raadsvergadering op de agenda staat 
en de leden kunnen daar hun mening 
over geven. Zo ontstaat ook een breed 
gedragen standpunt binnen de partij. 
Ook kunnen leden melden wat ze in 
Nuenen is opgevallen en waar de frac-
tie dan mee aan de slag kan. Kortom 
als lid van W70 heb je iets te zeggen 
ook al zit je niet in de gemeenteraad. U 
kunt ook lid worden van W70. Daar-
mee steun je de partij, word je op de 
hoogte gehouden van vergaderingen 
en kun je meepraten en invloed uitoe-
fenen  op de keuze die  W70 maakt. 
Wilt u eens zo’n ledenvergadering 
meemaken: maandag 31 oktober om 
19:30 in de commissiekamer van het 
gemeentehuis. U bent van harte wel-
kom om eens vrijblijvend te komen 
luisteren.

Voor meer info: zie www.W70.nl of lid 
worden: mail naar het secretariaat: se-
retariaat@W70.nl

BTW-voordeel 
wel verlengd bij Saniplein
De verlaagde BTW-regeling van de overheid is gestopt op 1 oktober. 
Ondanks veelvuldig verzoek uit de bouwbranche om de btw-verlaging aan 
te houden hebben Minister de Jager en consorten besloten dat het 6% tarief 
op montagewerkzaamheden weer terug gaat naar het 19% tarief. Badka-
merspecialist Saniplein uit Nuenen was één van de voorstanders om de 
regeling te continueren en vindt het nu tijd voor een tegenoffensief.
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Evenement? Meld het via evenementen@onsnet.nu

23-okt 
11.00 uur Art in listening 

Het Klooster, Park 1 in Nuenen 

28-okt / 30-okt
20.15 uur De Lindespelers spelen "Verre Vrienden"

Het Klooster, Park 1 in Nuenen 

13-nov
13.30 uur Sinterklaasintocht Nuenen

18-nov / 20-nov
20.15 uur De Lindespeleers spelen "Gouwe Handjes" 

Het Klooster, Park 1 in Nuenen 

20-nov
13.15 uur Sinterklaasintocht Gerwen 

20-nov
14.00 uur Sinterklaasintocht Nederwetten

26-nov
13.00 uur Sinterklaasintocht Eeneind

17-dec / 18-dec
Kerstmarkt in de Dorpswerkplaats 

Dorpswerkplaats aan het park 
www.dorpswerkplaatsnuenen.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.

Valt het doek voor 
Kunstencentrum CAN op 3 november?
Wanneer een meerderheid van de Raad de voorgenomen bezuinigingen in de ge-
meentelijke begroting 2012 ten aanzien van Kunstencentrum CAN steunt, neemt 
zij daarmee eigenlijk de beslissing tot opheffing van deze organisatie.

Het bestuur van het CAN heeft de gemeenteraad in de periode vanaf mei op ver-
schillende manieren duidelijk proberen te maken wat de waarde is van Kunsten-
centrum CAN voor Nuenen.
Meteen na de viering van de 40-jarige verjaardag van het CAN vorige week heeft 
de Raad een hartenkreet toegezonden gekregen die er geen doekjes om windt:
Wanneer er, volgens het voorliggende voorstel van het college, 53% wordt gekort op 
de subsidie van Stichting CAN dan zal deze organisatie failliet gaan!
Het CAN is al 40 jaar een stichting zonder winstoogmerk dat wordt gerund door 
vrijwilligers. Maar een educatief centrum als het CAN heeft tenminste één profes-
sionele kracht in deeltijd nodig om de (wel professionele) docenten te kunnen aan-
trekken, contracteren en controleren op vakkennis en didactische vaardigheden. 
Voor deze specialistische taak zijn geen vrijwilligers (meer) te vinden. 
De gemeente dreigt nu de subsidie waaruit deze kracht bekostigd wordt in te trek-
ken en dat heeft al gevolgen op korte termijn. Het betekent bijv. dat bij uitval van 
een docent geen vervanger meer kan worden gevonden en in dienst genomen. 
De tweede bezuiniging die de gemeente zich heeft voorgenomen is te stoppen met 
de bijdrage in de huur van de lokalen in het Klooster. Begrijpelijk, omdat het 
Klooster al te lang drukt op de financiën van de gemeente, maar opgeteld bij de 
andere bezuiniging is dit onmogelijk door Kunstencentrum CAN zelf op te bren-
gen.

De salarissen van de docenten worden nu volledig door de volwassen cursisten be-
taald. De subsidie is bedoeld voor dekking van een deel van de kosten van de kin-
dercursussen en locatie en organisatie.
Als deze kosten in de prijzen van de cursussen moeten worden opgenomen, (naast 
de onlangs landelijk ingevoerde 19% BTW), zullen de cursusprijzen zoveel stijgen, 
dat het aantal cursisten snel onder het minimum daalt en veel cursussen niet 
door kunnen gaan omdat het salaris van de docent dan niet kan worden betaald. 
Ook cursisten die de hogere prijzen wel willen en kunnen opbrengen moeten dan 
worden teleurgesteld. 

Het CAN heeft als doelstelling alle inwoners van Nuenen kunsteducatie aan te 
bieden, niet alleen de rijkere inwoners! Het CAN doet dat al 40 jaar en ca. 20.000 
Nuenenaren hebben in die jaren bij het CAN cursussen gevolgd. Jong en oud! Het 
is voor ons dorp een groot verlies als daar een eind aan komt! Nuenen heeft een 
imago van een kunstminnende gemeente en het CAN speelt daar met hoogwaar-
dige kunsteducatie een vooraanstaande rol in.

Het CAN heeft een voorstel aan de raad gedaan voor een amendement. Daarbij 
wordt nog steeds een fors deel van de subsidie ingeleverd. Maar de professionele 
coördinator kan dan worden behouden en daarmee wordt het voortbestaan van 
het CAN veilig gesteld. 
Het bestuur van Stichting CAN heeft de Raad met nadruk gevraagd het voorstel/ 
het amendement over te nemen. Op 3 november aanstaande zal zij daarover een 
besluit nemen. Het bestuur van het CAN, de docenten, de vrijwilligers en alle cur-
sisten wachten in spanning af. 

Tenslotte: het lopende seizoen en het komende seizoen 2012-2013 zijn nog veilig, u 
hoeft zich dus nog geen zorgen te maken over uw cursus. Meer nog: iedereen die 
overweegt om een cursus te gaan volgen, wordt aangespoord zich meteen in te 
schrijven: en daarmee nogmaals het belang van het CAN te onderstrepen.

Jaap Alfrink 
Secretaris, voorzitter a.i. CAN

Nieuwe voorzitter 
voor CDA - Nuenen c.a.
Tijdens de algemene ledenvergadering van het CDA- Nuenen c.a. op don-
derdag 20 oktober nam Tom van den Boomen de voorzittershamer over van 
Jan Peeters, die deze functie vanaf maart 2010 ad interim vervulde.

Tom van den Boomen, geboren en ge-
togen Nuenenaar, studeerde bedrijfs-
kunde aan de TUE en is nu werkzaam 
bij Philips International. Daarvoor 
werkte hij bij TNO Defensie Onder-
zoek en KPMG. Tom is getrouwd en is 
vader van vier kinderen. 
In maart 2010 werd Tom lid van het 
bestuur CDA-Nuenen en op dit mo-
ment maakt hij ook deel uit van het 
provinciaal bestuur van het CDA. 
Zorgen dat Nuenen c.a. aantrekkelijk 
blijft om te werken en te wonen voor 
alle generaties, is zijn grote drijfveer.
Het CDA-bestuur in Nuenen c.a. be-
staat nu uit: Tom van den Boomen, 
voorzitter, Jan Peeters penningmees-
ter en Lies de Laat secretaris. Emile 
Drenth, Marc Karreman en Jeanne 
Nota zijn algemeen bestuurslid en 
Hille Nota webmaster. 

Tom van den 
Boomen
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Gratis fietsverlichting controle 
bij Kernkwartier en Parkhof
Verlichte fiets een bittere noodzaak! Onder dit motto houdt Veilig Verkeer 
Nederland afdeling Nuenen gratis fietsverlichtingscontroles tussen 10.00 
uur en 17.00 uur op zaterdag 29 oktober bij het winkelcentrum Kernkwar-
tier en op zaterdag 5 november bij het winkelcentrum Parkhof. 

Naast deze controle en voorlichting 
zullen zo mogelijk ook kleine reparat-
ies ter plaatse worden uitgevoerd in 
samenwerking met Wielershop Rubi-
no. Met deze actie brengt VVN Nu-
enen in dit donkere jaargetijde het ge-
bruik van fietsverlichting onder de 
aandacht van het publiek. En dat is in 
deze tijd van het jaar met mist, regen, 
beslagen autoruiten en vroeg invallen-
de duisternis zeker geen overbodige 
luxe. Goed gedrag wordt beloond. El-
ke gecontroleerde fietser met goede 
fietsverlichting en reflectie krijgt een 
attentie aangeboden.

Elk jaar vallen er doden doordat fiets-
ers niet of onvoldoende zichtbaar zijn. 
Het is zeer belangrijk om als fietser op 
te vallen in het verkeer. Je gebruikt 
verlichting niet alleen om zelf beter te 
zien, maar ook om zichtbaar te zijn 
voor anderen. Als we allemaal ons li-
cht aan doen scheelt dat veel onnodige 
slachtoffers. Alles begint bij een fiets-
verlichting die werkt. Veilig Verkeer 
Nederland en de Fietsersbond in sa-
menwerking met Politie en het SRE 
(Samenwerkingsverband Regio Eind-
hoven) doen daar wat aan door middel 
van controles en voorlichting. Op 10 
november zal op het Plein College 
Nuenen een soortgelijke controle 
plaatsvinden.

De Politie controleert actief op het 
juiste gebruik van fietsverlichting. 
Tijdens de handhavingperiode wordt 
direct verbaliserend opgetreden. Voor 
en/of achter geen licht kost € 35,-. 
Geen reflectie op achterzijde, trappers 
of wielen kost min. € 20,-. Een ge-
waarschuwd mens telt voor twee.  
Kortom: Val op!  Fiets verlicht, want: 
Daar kun je mee thuiskomen. 

Inloopweek brede school 
Vrouwkensakker
Brede school Vrouwkensakker in Nuenen gunt geïnteresseerde ouders van 
maandag 7 tot en met vrijdag 11 november een kijkje in de eigen keuken. 
Iedere ochtend van 8.30 uur tot 9.15 uur en sommige middagen van 13.00 
tot 13.45 uur kunnen ze de lessen in de verschillende groepen volgen. 

Daarvoor kan ingetekend worden op 
de lijsten bij de ingang van de betref-
fende klaslokalen. Dit geldt voor ba-
sisschool De Nieuwe Linde, de groot-
ste gebruiker van de accommodatie. 

Maar ook bij de andere onderdelen 
van de brede school, kinderopvang 
Korein Kinderplein en peuterspeel-
zaal ’t Dwersliggertje, kan rondgeke-
ken worden. Dit is vooral bedoeld 
voor belangstellende nieuwe ouders. 
Zij hebben de gelegenheid vrijblijvend 
een rondleiding door het gebouw te 
krijgen. 

Putdeksel
Door Elwien Bibbe

Ik neem een kijkje bij het putdeksel dat Nuenen rijker is geworden. Niet op 
de dag van de opening van de Berg, want ik zat toen even met mijn hoofd 
ergens anders, maar een paar dagen later. Niet erg trouwens, want tegen-
woordig duikt er van ieder event in Nuenen binnen no-time wel een filmpje 
op on the internet. Dus heb ik toch iets van de toespraakjes kunnen volgen. 
In een heerlijk herfstzonnetje sta ik 
naast het gietijzeren putdeksel en pro-
beer het ding in zijn geheel te fotogra-
feren. Terwijl ik bezig ben, komt er 
een man voorbij met een hond in de-
zelfde kleuren als het deksel. De hond 
plast niet. En even later zakken twee 
jongetjes op hun knieën en kijken 
door de kleine gaatjes van het deksel 
in de put. Ik weet wat ze zien: licht-
vlekjes en water. Ze moeten van oma 
snel gaan staan, want ze krijgen roes-
tige knieën. 

Om te schrijven zit ik op het randje te-
gen het hek dat de gerechtslinde be-
schermen moet. Ik kijk naar de grote 
groene pomp. Die staat daar al 100 
jaar. Maar is mij nooit zo opgevallen. 
De pomp doet het trouwens niet. Hij 

Wie wordt de nieuw Prins(es) 
in Nederwetten?
In totaal zijn er 11 aanwijzingen. De eerste 3 aanwijzingen zijn reeds vrijgegeven. 
Door mee te raden maakt u, net als andere jaren weer kans op een super mooie 
prijs. Kijk voor meer informatie ook op www.dewetters.nl

Voor deze week deze 4 aanwijzingen:

Daarvoor dient vooraf een afspraak 
gemaakt te worden met basisschooldi-
recteur Harrie van den Bogaard of on-
derbouwcoördinator Brigitte Oomens 
via telefoonnummer 040-2838671 of 
e-mail brigitte@onsnet.nu.  

Verdere informatie over Korein Kin-
derplein: s.vanlaarschot-vandemoos 
dijk@koreinkinderplein.nl. 

Voor gegevens over peuterspeelzaal ’t 
Dwersliggertje: www.peuterspeelza-
lennuenen.nl, telefoonnummer 040-
2838414 (ma t/m woe 8.30-14.30 uur).       

Er moet wel een foto bij anders snapt niemand het; dus eventueel op pagina met 
door anderen aangeleverde foto van put plaatsen.

is alleen om naar te kijken. Mijn billen 
passen helemaal niet op het randje van 
het hek rond de linde. Ik laat mezelf op 
de grond zakken. Een bankje hier zou 
zo gek niet zijn.

De 21 rijdt weer over de Berg. Alle 
nostalgische steentjes zijn verdwenen. 
Het Vincentre is op maandag dicht. En 
van al die nieuwe winkels op de Berg is 
nog geen spoor te bekennen. Als ik 
even later met de lage zon in het ge-
zicht over de drempelloze Berg rich-
ting AH fiets, kijk ik nog even om. 
Nee, die pomp valt niet op. En ik hoop 
op meer putten en putdeksels in Nue-
nen.

Korfbal
Najaarskampioenen bij NKV
Afgelopen zaterdag werden bij de jeugd van korfbalvereniging NKV de laatste 
veldwedstrijden gespeeld. En dat leverde al meteen 2 najaarskampioenen op. De 
F2 pupillen, de jongste leden van de club, wonnen alle wedstrijden en kregen 
maar 1 doelpunt tegen. Ook de D2 liet zien dat ze al goed kan korfballen. De 
meeste kinderen van dit team hadden aan het begin van het seizoen nog nooit 
met elkaar samen gespeeld. En 2 jongens hadden zelfs nog nooit gekorfbald! Een 
geweldige prestatie van deze twee jonge teams.

V.l.n.r. achter de D2: Lotte, Niels, Jochem, Jürgen, Caya, Fleur, Tamara, Nienke, 
Niels, Harm-Jan.  Voor de F-jes: Finn, Kiki, Roos, Loes, Etienne, Ilona en Sam

Personal Coaching

Stress - angst - fobieën - onzekerheid 
Hindernissen en belemmerende 

overtuigingen overwinnen?

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

info@gedachten-kracht.nl
Tel. 0616084743 

Walther van Heeswijk
Licensed NLP Coach
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St. Nicolaas 
op 20 november in Gerwen
Op zondag 20 november a.s. zal de Goedheilig Man weer zijn jaarlijkse 
bezoek brengen aan het kerkdorp Gerwen. Vanaf 12.45 uur zal de Sint ver-
gezeld van Drumfanfare Jong Leven een korte rijtoer door Gerwen houden 
en zal hij de kinderen uitnodigen om bij hem aan te sluiten om dan geza-
menlijk naar de grote feesttent te gaan.  De route zal zijn : Huikert , H. 
Kruisgildelaan, Haverkamp, Schieven, Van Kemenadelaan, Laar, Torenak-
ker, Akkerstraat, Gerwenseweg , Heuvel.

Dankzij CV De Narre-Kappen kan 
voor de St. Nicolaaszitting weer ge-
bruik gemaakt worden van de feesttent 
en daardoor alle kinderen in een keer 
ontvangen en één lange zitting 
houden.Hier zal om 13.30 uur de Sint 
welkom geheten worden door burge-
meester Mr. W. Ligtvoet en zal de 

Drumfanfare hem nog een muzikale 
hulde brengen.
Daarna heeft de Sint en zijn Pieten tot 
ca 15.30 uur alle tijd om er voor de 
kinderen te zijn en hen te vermaken. 
De Sint zal voor alle kinderen die in 
het bezit zijn van een door de Stich-
ting verstrekt kaartje een attentie 
meebrengen.
Om 16.00 uur zal er voor de jeugd van 
10 t/m 12 jaar een film gedraaid wor-
den in Gemeenschapshuis De Heuvel. 

Vanaf donderdag 27 oktober zullen 
weer alle Gerwense gezinnen bezocht 
worden om de toegangskaartjes voor 
de zitting  en de filmvoorstelling te 
verspreiden, waarbij tevens om een 
vrijwillige bijdrage wordt gevraagd 
om deze St. Nicolaasviering weer mo-
gelijk te maken.

Mochten de leden van de Stichting u 
niet thuis treffen, dan zijn kaartjes als-
nog te verkrijgen na 15 november op 
het adres Mgr. Frenkenstraat 12.

Uitzendingen LON  
Vanaf zondag 30 oktober start weer 
een nieuwe uitzending Nuenen NU 
met daarin onder andere aandacht 
voor La Passarela, een modeshow 
voor een goed doel en een interview 
met Tom Bouwman, organist van de 
Clemenskerk in Nuenen. Meer infor-
matie op www.omroepnuenen.nl.

Heemlezing 
over Peellandse 
gezondheidszorg
Op donderdag 3 november om 20.00 
uur geeft de Heemkundekring ’t Hof 
van Liessent een lezing over “Van 
Gasthuis naar Ziekenhuis”. Jan Dek-
kers uit Aarle-Rixtel gaat de geschie-
denis van de lokale ziekenhuizen na. 
De avond is in zaal Koekoek aan de 
Dorpsstraat in Lieshout. Aan de orde 
komen de ontwikkeling van de medi-
sche zorg in tehuizen. Alle ziekenhui-
zen in de regio komen aan bod.
Voor meer informatie: www.hofvan-
liessent.nl

Opbrengst 
zonnebloemloten
 
De vrijwilligers van de Zonnebloem 
hebben dit jaar ruim 1,3 miljoen 
loten verkocht. 

In totaal is daarmee € 2.639.442 opge-
haald. Deze opbrengst komt ten goede 
aan de vele dagactiviteiten en aange-
paste vakanties, die de Zonnebloem 
organiseert voor duizenden zieken en 
gehandicapten. Bij de trekking zijn 
5.020 geldprijzen uitgeloofd, waaron-
der de hoofdprijs van 15.000 euro. De 
trekkingsuitslag staat op www.zonne-
bloem.nl en Teletekstpagina 552 (Ne-
derland 1, 2, 3). Ook kunnen mensen 
via het servicenummer (0900) 06 33 (€ 
0,35 per gesprek) achterhalen of hun 
lot in de prijzen gevallen is. Prijswin-
naars worden verzocht het winnende 
lot te zenden aan Pondres, t.a.v. Zon-
nebloemloterij, Postbus 1279, 5004 BG 
Tilburg met vermelding van NAW-ge-
gevens en het giro- of  banknummer 
om de geldprijs te ontvangen.
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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. 

KLUIJTMANS NATUUrSTeeN
NATUURSTEEN - gRAfwERkSPECIALIST

Voor alle natuursteen, altijd maatwerk.

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

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

kerkberichten

Opbrengst collecte 
dierenbescherming
In de week rond dierendag gingen 
dierenbeschermers langs de deuren 
om te collecteren voor de Dierenbe-
scherming. In totaal is € 62.656,69 
opgehaald. 

Daarmee kan de Dierenbescherming 
ook komend jaar de kosten betalen 
van zorg voor dieren uit het wild die in 
problemen zijn geraakt, van castratie 
en sterilisatie van zwerfkatten, van 
complexe medische (na)zorg, van 
voorlichting en de inspectiedienst
Directeur Fiona Bijl: “Dit jaar waren er 
93 wijkcoördinatoren en 741 collec-
tanten betrokken bij de collecte. Alle-
maal op vrijwillige basis. Zonder deze 
mensen zou onze organisatie niet 
kunnen bestaan. Daarnaast hebben 
mensen uit de hele regio gul gegeven. 
Je kunt echt merken dat mensen zich 
het lot van dieren aantrekken en daar 
zijn we blij mee.” In Nuenen is                        
€ 3.207,26 opgehaald.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten 
Zaterdag 29 oktober, 18.30 uur: Eu-
charistieviering, parochiekoor, voor-
ganger pastor J. Vossenaar.
Zondag 30 oktober, 09.30 uur: Eucha-
ristieviering, volkszang, voorganger  
pastor S. Kuypers.
Zondag 30 oktober, 11.00 uur: Eucha-
ristieviering, volkszang, voorganger 
pastor S. Kuypers.
Dinsdag 1 november, 19.00 uur: Aller-
heiligenviering, alleen in Gerwen.
Woensdag 2 november, 19.00 uur: 
Allerzielenviering, gebedsdienst met 
gelegenheidskoor, voorganger pastor 
J. Vossenaar.

Misintenties
Zaterdag 29 oktober, 18.30 uur: Ben 
Gosselink, (vanw.sterfdag); Harry en 
Tiny van der Horst; Albert en Riek van 
Hienen-Kosterman; Gerd en Riet 
Dirksen-van Hienen; Henk de Ridder;
Overl. ouders Kees van Laarhoven 
(vanw. verjaardag) en Gertruda van 
Laarhoven-Dacus; Zondag 30 okto-
ber, 9.30 uur: Henk Hendrikx; Wim 
van Boxtel.
Zondag 30 oktober 11.00 uur: Ton 
Wessels; Piet Keeris; Theo Keeris;          
Dory Hiemstra-Keeris; Johannes 
Donkers, (vanw. verjaardag); Truus    
en Herman Campman - Heuijerjans; 
Lotte van Rooij en Leo van Hevelin-

gen; Overleden ouders Scheepens-
Verberne; Overl.ouders van Liempd-
Scheepers; Mariet de Greef-Arts; 
Wim Smulders; Overleden ouders 
Teunissen-Rooijakkers en overleden 
familieleden; Overl. ouders van Sant-
voort-van de Loo,(vanw. verjaardag 
Hanneke); Harry van Dijck; Marinus 
Jansen en alle overledenen van de fam. 
Jansen en de fam. van de Wouw; Mar-
cella van de Ven en Johan van Rooij; 
Frans van Oorschot.
Woensdag 2 november 19.00 uur: 
Riek Sanders; Overl.ouders Sanders-
de Greef; Noud van Rooij; Huub 
Knegtel; Annie Vermeent en Piet 
Heesterbeek; alle overledenen van het 
afgelopen jaar zullen worden her-
dacht.

Mededelingen:
In onze parochie is overleden Machiel 
van Stokkom, Celinehof 20. Wij 
wensen de familie troost en sterkte bij 
het verwerken van dit verlies.

De Regenboog Nuenen
www.pgn-nuenen.nl
Zondag 30 oktober, 10.00 uur. Voor-
ganger: ds. G. van Dam uit Eindhoven
Deze dienst staat in het teken van de 
contacten met Ghana.(ZWO-zondag)
Er is nevendienst voor kinderen van 
de basisschool.
De collecte is voor Zending, Wereld-
diaconaat en Ontwikkelingssamen-
werking (ZWO) van de PGN. Na de 
dienst kunt u koffie of thee drinken in 
de Ontmoetingsruimte.
Donderdag is er van 10.00-12.00 uur 
Open Huis.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 30 oktober, 11.00 uur: Eucha-
ristieviering, Gregoriaans koor, voor-
ganger pastor J. Vossenaar, themavie-
ring 70+.

Dinsdag 1 november, 19.00 uur: Eu-
charistieviering, parochiekoor, voor-
gangers pastor J. Vossenaar en pas-
toraal werker J. Deckers.
Woensdag 2 november, 19.00 uur: Ge-
bedsdienst, parochiekoor, voorganger 
pastor F. Groot.

Misintenties
Zondag 30 oktober, 11.00 uur: André 
van der Maat; Riek van der Putten-
Sanders.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 30 oktober, 9.30 uur: Eucha-
ristieviering/Themaviering 70+, volks-
zang, voorganger pastor J. Vossenaar.
Dinsdag 1 november, 19.00 uur: alléén 
in Gerwen een dienst. 
Woensdag 2 november, 19.00 uur: Ge-
bedsdienst, avondwakekoor, voor-
ganger pastoraal werker J. Deckers.

Misintenties
Zondag 30 oktober, 9.30 uur: Wim en 
Riek Hoeks; Vader en moeder Lie; Jos 
van Esch; Riek van der Putten-San-
ders; Thijs Migchels.
Woensdag 2 november, 19.00 uur: 
Kees en Anna Verhagen-Scheepers; 
Jan Kluijtmans; 
Anna Maria Gruithuijzen.

Oude St. Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl 

Latijnse Heilige Mis
Donderdag 27 oktober: 17.30 uur Lof, 
18.30 uur Heilige Mis.
Vrijdag 28 oktober: 7.15 uur Heilige 
Mis.
Zaterdag 29 oktober: 8.30 uur Heilige 
Mis.
Zondag 30 oktober: Christus Koning, 
10.30 uur Hoogmis, aansluitend Lof.
Maandag 31 oktober: 17.30 uur Lof, 
18.30 uur Heilige Mis.
Dinsdag 1 november: Allerheiligen, 
18.30 uur Hoogmis.
Woensdag 2 november: Allerzielen, 
10.30 en 11.00 uur Requiemmis-
sen,18.30 uur gezongen Requiem.     

Start dakrenovatie van 
Dorpswerkplaats
Op woensdag 2 november a.s. zal een aanvang worden gemaakt met de 
renovatie van het dak van de Dorpswerkplaats Nuenen. 
Jarenlang hebben vrijwilligers van de 
Dorpswerkplaats met kunst en vlieg-
werk alle lekkages bestreden, maar het 
verval was niet meer te stuiten. Dank-
zij financiële ondersteuning van een 
aantal sponsoren zoals Gemeente  
Nuenen, Oranje Fonds, Coöperatie-
fonds Rabobank, Stichting Welzijns-
zorg Eindhoven en niet te vergeten de 
riante opbrengst van de door Pastor 
Vossenaa r op zijn jubileumfeest aan-
geboden dienstenveiling, zijn er mid-
delen ontvangen om de grote klus te 
klaren. Natuurlijk blijft er nog een 
groot aantal noden en wensen over.
De renovatie werkzaamheden zijn, af-
hankelijk van weersomstandigheden, 
gepland van woensdag 2 november 
t/m zondag 20 november. Om effici-
ency-en veiligheidsredenen zullen in 

deze periode alle hobby- en creativi-
teits-activiteiten worden opgeschort. 
Het gebouw en het terrein zijn in deze 
periode voor alle deelnemers die niet 
direct betrokken zijn bij de renovatie 
afgesloten.

Computercafé Nuenen in november
In de maand november staat er weer een serie nieuwe onderwerpen op het 
programma bij het Computercafé Nuenen. Op donderdagochtend is ieder-
een welkom om een inleiding over een onderwerp bij te wonen, er over te 
discussiëren en op de computers te oefenen. 

De koffie staat zoals gewoonlijk klaar 
om 9.00 uur en om 9.30 uur start de in-
leiding. Foldertjes met het volledige 
programma zijn te verkrijgen in het lo-
kaal van SeniorWeb en in de biblio-
theek. Of op www.seniorwebnuenen.nl

3 november:
Werken met de digitale camera. Foto-
rolletjes zijn verleden tijd, de digitale 
camera heeft ze helemaal verdrongen. 
Leer uw digitale camera beter kennen. 
Durf de automaat uit te schakelen 
voor een beter resultaat.

10 november:
Fotoshoppen met GIMP. Leer digitale 
foto's bewerken, manipuleren en klo-
nen met het gratis programma GIMP.

 Uit d’n hoek…
Kamerven

Maandag hebben we nog van het heerlijke herfstweer genoten. Samen met 
ons vrouw, dochter van drie en de kleine baby in de draagzak een rondje Ka-
merven gedaan, in de Lieshoutse bossen.
 We gingen linksom. Het waaide en de lage zon gaf een warme gloed. 
Het holle, gedempte geluid van onze voetstappen op het zand. Boven de hei 
cirkelde een buizerd. Onderweg moest ik van mijn dochter op zoek naar een 
geschikte klimboom. En toen erin. Dat was lang geleden. Verder nog ‘enned-
appels’ gezocht en na een ronde tikkertje even uitrusten. Langs het pad ston-
den veel braamstruiken, met kleine bramen. Vroeger plukte ik ze nog, nu doe 
je dat niet meer. Mijn dochter wel. Ze is nog onbevangen, voor haar is dit 
tochtje een ontdekkingsreisje, met paddenstoelen, takken en hutten.
 Ondertussen waren we rond gelopen. Tenminste, dat dachten we. 
Waar waren we begonnen? Waar stond de auto? Ik raak daar iedere keer mijn 
oriëntatie kwijt. Met het geluid van de passerende auto’s op de Lieshoutse 
weg als baken vonden we de weg.
Gelukkig stond er ’s avonds boerenkool met worst op het menu.

Edwin Coolen

17 november:
Internetbankieren met ING. Leer hoe 
u bij de ING-bank via internet betalin-
gen kunt regelen (ook naar het buiten-
land), wat gebruikersnamen, wacht-
woorden en TAN-codes zijn. Waar u 
op moet letten en wat u wel en niet 
moet doen.

24 november:
Online spelletjes. Gamen, spelletjes 
doen op de computer. Klaverjassen, 
toepen, patiencen, rummikub, domi-
no, schaken, yahtzee en bingo. Alleen 
of met anderen via het internet.

Kienen op het 
Pleincollege
Dinsdag 1 november organiseert de 
VrouwenVereniging Nuenen-Gerwen 
een kienavond op het Pleincollege in 
Nuenen. Aanvang: 20.00 uur. Ook niet 
leden zijn van harte welkom.

Kienen met 
de Katholieke 
Vrouwenvereniging 
Lieshout
Op vrijdag 28 oktober is het kienen in 
het Dorpshuis aan de Grotenhof in 
Lieshout. De avond begint om 20.00 
uur en de zaal is vanaf 19.00 open.

Iedereen is van harte welkom. Bij een 
grote opkomst wordt er een extra ron-
de gekiend.Laatste zondag in 

oktober Ierse sessie
Vanwege de intrek van Sint Nicolaas 
in Weverkeshof, verschuift de Ierse 
sessie van november naar de laatste 
zondag van oktober. Daarom twee 
Ierse sessies in een maand.

De laatste keer op 9e oktober was het 
wat minder druk, maar de 30e ver-
wacht de organisatie weer veel muzi-
kanten. Natuurlijk worden de tunes 
afgewisseld met songs om zo het unie-
ke karakter van de Nuenense sessie te 
benadrukken. Aanstaande zondag be-
ginnen de muzikanten uiterlijk om 
half twee en stoppen ze rond de klok 
van vijf. Neem je muziekinstrument 
mee of kom gewoon luisteren en ge-
nieten van de muziek. Slàn agat
De organisatie van het Iers Sessie Fes-
tival is inmiddels bij elkaar geweest 
om te evalueren en is er ook gespro-
ken met de horecaondernemers. De 
conclusie is eenduidig: volgend jaar 
weer een sessiefestival in Nuenen. 
Maar zover is het nog lang niet: eerst 
nog flink wat sessies in Weverkeshof. 

Wensconcert 
Gerwens Gemengd 
Koor
Op zondagmiddag 30 oktober 
a.s.  voert het Gerwens Gemengd 
Koor St. Caecilia voor de eerste keer 
een groot wensconcert uit. Het con-
cert vangt aan om 14.00 uur en de 
plaats van handeling is de nieuwe 
St. Clemenskerk aan de Heuvel 17 te 
Gerwen. De toegang is gratis.

De bedoeling is dat een tiental mensen 
door het koor toegezongen gaan wor-
den. Deze mensen zijn door familiele-
den of vrienden aangemeld vanwege 
hun verdiensten of vanwege een bij-
zondere gebeurtenis, reden hen te fê-
teren met een muzikaal cadeau. 

Het koor staat onder leiding van Nata-
lia Tretiakova en wordt begeleid door 
Ton Toirkens.  

 De strijd is gestreden,
met telkens nieuwe moed.

Verbazingwekkend krachtig,
`t Is op. Zo is het goed.

Tot ons groot verdriet is toch onverwacht van ons heengegaan.

Tinus van Gils
Martinus Johannes

* Nuenen, 5 november 1932                    † Nuenen, 24 oktober 2011

Echtgenoot van
Lenie Brom

 Han  † 1 augustus 1983
 Ellen, Estée, Björn, Jelle
 Marc en Simone, Luck, Stef
 Eric en Astrid, Tatum, Mitch

Opwettenseweg 127, 5674 AB Nuenen
Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Tinus.
Dit doen wij tijdens de uitvaartdienst op zaterdag 29 oktober 2011
om 12.00 uur in de Heilige Clemenskerk, Park 53 te Nuenen. 
Daarna leggen we Tinus te ruste bij ons Han  
op de parochie begraafplaats. Samenkomst in de kerk, 
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
De avondwake vindt plaats op vrijdag 28 oktober om 19.00 uur 
in bovengenoemde kerk.

Wie wordt de 
nieuw Prins van 
Nuenen
Er 11 aanwijzingen. De eerste 3 aan-
wijzingen zijn reeds vrijgegeven. 
Hiervolgen de volgende 3 punten: 

- Hij geeft een gekleurde voorstelling 
van zaken.

- Waar er drie samen komen is het 
altijd feest.

- Zoiets verzin je niet.



LINDEBLAADJES BIJ  
vooruItBEtALINg

LINDEBLAADJES per FAX of E-MAIL opge-
geven, worden NIET GEPLAATST indien niet 
vooruit betaald is. Er volgt geen tegenbericht

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.

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

• 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

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

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.

achterste 
uitlaatdemper
vervangen v.a. € 111,-

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

KBS VAN GROOTEL
repartie - onderhoud - 
verkoop - installatie

90% Minder kans op 
een geslaagde inbraak!

Bel voor gratis 
preventie check.
Beveilig...juist nu!
“senioren handyman”

“all-round klus(jes)bedrijf”

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

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

Tegen vergoeding adver-
tentiekosten (10,-) af te 
halen exclusieve massief 
eiken tafel met chromen 
poten 100x160x6 cm. 
Tegen vergoeding ad-
vertentiekosten. Tel. 06-
20711802 of 040-2834017

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

AAnhAng
wAgens

verhuur - verkoop
onderhoud

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040-2832029

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

oErLEMANS kEukENS
MET DE VISUELE SHOWROOM

Keuze uit 1001 mogelijkheden 
Snel en vakkundig geleverd

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

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

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

tE Huur AppArtE‑
MENt in centrum van 
Nuenen. Voor informatie 
tel. 040-2834576.

WORKSHOP 
koetje of torso beschilderen 

zondag, 30 oktober a.s. 
12.30 u. – 17.00 u. 

 
AANMELDEN vóór 29 oktober a.s. 

Atelier & Galerie Den Dries 
Wettenseind 4 - Nuenen 

www.brabant-art.nl 
info@brabant-art.nl  

 040-2842202 

 

tE Huur: Nuenen-Zuid 
Gemeubelieerde kamer, 
internet, koelkast en TV All 
in € 250,- per maand. info 
06-48406240,

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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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.

 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. 43 
De winnaar ontvangt 

een dinerbon 
te besteden bij: 

 

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

Winnaar week 42: Willemijn van Werkum, Jacobshoek 18, 5672 HZ Nuenen.

P r o g r a m m a
Bridge

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

www.puzzelland.com

ZO DOET U MEE:

Om kans te maken op
een prijs, belt u de 

oplossing door naar 
0909-50 10 191

(max. 0,44 euro per gesprek)

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

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

Veel succes!

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

1 3 2 6
2 5 6 7

7 8 4
1 8
4 3 5

6 4 9 1
7 9 2 1 3

7 3 6 8
4 5

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

  Oplossing

PUZZELNUMMER: 01029

sudoku week 43_sudoku week 11.qxd  21-07-11  15:19  Pagina 1

VoETBaL
rKSV NuENEN 
Zaterdag 29 oktober
Nederwetten Vet - Nuenen Vet B 16.30
ZoNdag 30 oKToBEr
DESK 1 - Nuenen 1  ........................ 14.30
EFC 2 - Nuenen 2  ........................... 11.30
Nuenen 3 – LEW 2  ........................ 12.00
Unitas’59 - Nuenen 4  ..................... 11.00
Nuenen 5 – UNA/Brinvast 5  ....... 12.00
EFC 5 - Nuenen 6  ........................... 12.00
Nuenen 7 – RPC 5  ......................... 10.00
EMK 5 - Nuenen 8  ......................... 11.30
Nuenen 9 – Braakhuizen 6 ...........  10.00
Nuenen DA1 – Odiliapeel DA1  .. 14.00
Nuenen DA2 – RKSV Heeze DA1  10.00

EmK
Zondag 30 oktober
EMK 1 - Braakhuizen 1 .................. 14.30 
EMK 2 - PSV 2  ................................ 11.30 
Tivoli 4 - EMK 3 .............................. 11.00 
Tivoli 5 - EMK 4 .............................. 13.30 
EMK 5 – Nuenen 8 ......................... 11.30 

rKVV NEdErwETTEN
Zaterdag 29 oktober
Nederwetten - Nuenen vet.  .......... 16.30
Zondag 30 oktober
Nederwetten 1 - Tivoli  .................. 14.30
Nederwetten 2 - N. Woensel 2  .... 12.30
N. Woensel 9 - Nederwetten 3  .... 10.00
Nederwetten Da1 - Valkensw.Da1  10.30

rKgSV gErwEN
Zaterdag 29 oktober
RKGSV vet. – Braakhuizen B vet. 16.00
Zondag 30 oktober
RKGSV 1 – Spoordonkse Boys 1 . 14.30
RKGSV 2 – Wilhelmina Boys 2 .... 11.00
Gestel 3 – RKGSV 3  ....................... 12.00
SBC 11 – RKGSV 4  ........................ 10.00
Acht 8 – RKGSV 5  ......................... 10.00

Is dit de mentaliteit van 2011
Dinsdag 27 september heeft Stichting Buurtschap Boord samen met de buurtbe-
woners in de omgeving van het kruisbeeld  het groen vernieuwd. (kruising Boord / 
Vorsterdijk)

Het was er erg verwaarloosd en geen visitekaartje voor onze buurt. Alle oude 
struiken hebben we verwijderd, het straatwerk schoon gemaakt en natuurlijk het 
kruisbeeld werd van de groene aanslag ontdaan. Nieuwe groene aanplant is er 
neergezet en na een paar uur stevig doorwerken  door een groep mensen kon er 
met een goed gevoel koffie gedronken worden, om zo’n mooi resultaat te vieren. De 
daar op komende dagen is er regelmatig water gegeven en de gemeente heeft het 
afval verwijderd. We waren er trots op!!
Het mocht maar eventjes mooi blijven want zaterdag 8 oktober ontdekten we dat er 
veel  struiken weg waren en zondagmorgen 23 oktober zijn er nog meer weg gehaald.
Het is erg jammer, het was een mooi initiatief van onze buurt maar wat nu? Is dit 
de mentaliteit van 2011? Wie kan er nou thuis genieten in een tuin met planten 
die weggehaald zijn onder het oog van Onze Lieve Heer?
 

Stichting Buurtschap Boord, Boord 14, 5674 ND Nuenen

Huisartsenpraktijk in Nuenen zuid
Het is al eerder aan de orde geweest. Sinds enige tijd is er geen huisartsenpraktijk 
meer bij ons in Nuenen -Zuid. 
We zijn dus aangewezen op de praktijken in het centrum (de Berg en Boord) of 
Nuenen-Oost (Laan van Nuenhem, Laan ter Catten, Andregglaan). En dan blijkt 
ook nog dat er nog maar twee praktijken zijn waar nog ruimte is voor nieuwe pa-
tiënten en die liggen beiden in Nuenen-Oost.
Tijd voor aktie lijkt mij zo. De overheid wil graag marktwerking in de zorg. Welnu, 
dan moet er ook keuzemogelijkheid zijn. En die is er op het moment dus blijkbaar 
niet voldoende. Vandaar dan ook de vraag aan de inwoners van Nuenen-Zuid, 
die het ook prettig zouden vinden als hier weer een huisartsenpraktijk gevestigd 
zou worden, zich te melden. Dan kunnen we kijken wat de eventuele mogelijkhe-
den zijn. Er zijn ongetwijfeld jonge huisartsen die een nieuwe eigen praktijk op 
zouden willen starten in een wijk (marktgebied) met 7000 inwoners.
Ik hoor graag van u.

Pieter Lameij, Het Puyven 173, 5672 RD Nuenen. 
040-2833582 / p.lameij@onsnet.nu

Gezocht: helpende heer
Op 20 oktober ca. 9.50 uur kwam ik op de rotonde Meierijlaan Geldropsedijk in 
botsing met een andere fietser waarbij ik gewond raakte aan mijn linkerhand en 
na enkele minuten onderuit gegaan ben. Een heer heeft mij keurig netjes geholpen 
en bijgestaan maar nadat ik in de ambulance onderzocht ben en verbonden, was 
deze heer reeds vertrokken.
Ik zou hem willen bedanken en graag met hem in contact willen komen. Door de 
omstandigheden ben ik vergeten zijn naam te vragen. Ook de twee hulpvaardige 
dames die mij hierbij ondersteund hebben, mijn hartelijke dank.
Graag een bericht van deze heer.

J. Aarts, Andriesplein  16, 5671 VS Nuenen. Tel. 2836694.

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

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

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

Skifit 
bij Laco de drietip
 
Het winterseizoen staat voor de deur. 
De eerste sneeuw in de bergen is ge-
vallen en vele mensen maken al weer 
plannen voor een welverdiende skiva-
kantie. Maar er gaat niets boven een 
goede voorbereiding. Je gaat immers 
ook niet zonder sneeuwbanden naar 
de skioorden. Ook je spieren behoe-
ven een goede voorbereiding. Daarom 
is er weer de mogelijkheid om bij Laco 
de Drietip te trainen in een speciale 
workshop Skifit. Dit voorkomt blessu-
res tijdens je vakantie. De Skifit is elke 
maandag om 10.00 uur en elke don-
derdag om 21.00 uur. Voor meer infor-
matie de Drietip 040-2832970 of www.
laco.eu 

duvelscross 
in Lieshout
op zondag 6 november wordt in 
Lieshout weer de duvelscross gelo-
pen. Na een jaar te hebben overge-
slagen, is deze cross weer terug op 
de loopkalender.

Enkele leden van RCL hebben de 
schouders eronder gezet om deze loop 
weer te organiseren. De Duvelscross 
heeft natuurlijk alles te maken met de 
oprichting van Runnersclub Lieshout 
op 11 december 1988, die in deze om-
geving plaats vond. Ook de geboorte-
loop op die dag vond hier plaats.
De wedstrijdcommissie hoopt vele lo-
pers naar de Duvelsberg te trekken. 
Inschrijven is mogelijk vanaf 10.00 uur 
voor de afstanden 2, 4, 6, of 8 km. De 
start is om 11.00 uur bij de Duvelsberg 
in ’t Hof te Lieshout. Het inschrijfgeld 
bedraagt € 3,00.   Er zijn prijzen voor 
de eerste 3 aankomende dames en he-
ren op de 8 km. en voor ieder is er een 
herinnering. Voor meer informatie:  
www.runnersclublieshout.nl

agora Bridgedrive 
voor het goede doel 
agora Club Eindhoven  is een ‘service club’ voor vrouwen en al jaren actief 
in de regio.  de meeste leden wonen in Nuenen en omgeving.  
Naast vele activiteiten wordt ieder jaar 
een serviceproject opgepakt in de re-
gio of in het buitenland veelal  gericht 
op vrouwen en kinderen. Dit jaar is 
gekozen voor de vrijwilligers van de 
Voedselbanken in deze regio in het 
kader van het jaar van de vrijwilliger.  

Om geld bijeen te krijgen, organiseert 
de AGORA dit jaar een “bridgedrive” 
op zondag 20 november bij het Bavaria 
Brouwerijcafe in Lieshout (Morees). 
De middag begint om 12.00 uur          
met koffie en taart en de wedstrijden 
starten om 13.00 uur. Het is een geheel 
verzorgde middag met een warme 
lunch, een heerlijk glas wijn en een le-
kker hapje voor de prijs van 50 Euro 
per paar. Er wordt gespeeld in twee 

poules, beginners en gevorderden. 
Naast gezelligheid en goede sfeer zijn 
er ook nog mooie prijzen te winnen. 
De prijsuitreiking  zal rond 18.00 uur 
plaatsvinden.   
Bridgeliefhebbers kunnen zich vanaf 
nu inschrijven voor deze bijzondere 
“bridgedrive” als paar bij Corry        
Zimmer,  e mail: c.zimmer-oskam@
onsnet.nu met vermelding van de 
gewenste poule indeling. U krijgt dan 
een schriftelijke bevestiging en het 
verzoek het geld over te maken naar 
de rekening van Agora. De inschrij-
ving sluit op 13 november.  Er kunnen 
maximaal 40 paren meedoen en         
Agora hoopt dit aantal zeker te halen.  
Aanmelden en informatie bij Corry 
Zimmer (040-2831287).

gedichtenwedstrijd in de 
bibliotheek
Verwachtingen is het thema van de nieuwe gedichtenwedstrijd van biblio-
theek dommeldal, literair café dommeldal en Cultuurfestival gemi. 

Toekomstverwachting: later word ik 
dichter
Weersverwachting: mooi weer 
Studieverwachting: diploma
Overtroffen verwachting: rijk worden
Vol verwachting: gelukkig zijn
In verwachting: een jongen of meisje
Verwachting tegen beter weten in: de 
prins op het witte paard

Deelnemen kan iedereen. Stuur uw 
gedicht, ondertekend met naam, 
adres, telefoonnummer en leeftijd, 
naar een van de 4 vestigingen van bi-

bliotheek dommeldal. Of per post 
naar de vestiging in Geldrop: Heuvel 
94, 5664 HN Geldrop. Of per mail 
naar: r.bemelmans@bibliotheekdom-
meldal.nl. Insturen kan tot vrijdag 2 
december.
De prijsuitreiking is op zondag 29 ja-
nuari tijdens de dommeldal gedich-
tendag, een feestelijke en muzikale 
middag in de Kasteelhoeve in Geldrop. 
Prijswinnaars krijgen van tevoren be-
richt.
Nog meer informatie is te lezen op 
www.bibliotheekdommeldal.nl.   

andermans Veren Live! 
in Het Klooster Nuenen 
Een muziektheater waarbij er een duik wordt genomen in het rijke verleden 
en het spetterende heden van het Nederlandse theaterlied! donderdag 3 
november kunt u genieten van deze voorstelling in Het Klooster. 

Vorig seizoen waren ze met een ande-
re show al in het Klooster voor een be-
sloten voorstelling. Mede door het en-
thousiasme van het publiek heeft het 
Klooster ze dit jaar weer geboekt zo-
dat iedereen in Nuenen een kans heeft 
deze voorstelling te gaan bekijken.

Deze show is in samenwerking met de 
AVRO wordt er een eerbetoon gedaan 
aan het Carbaretlied. Van Don Quis-
hocking tot The Shooting Party en van 
Ivo de Wijs tot NUHR. Of wat dacht u 
van een reis naar Katinka Polderman 
via Shaffy, Brigitte Kaandorp en Her-
man van Veen? Alle klassiekers zullen 
voorbij komen en de hits van nu niet 
te vergeten ook!

Het Nederlandstalige lied geeft al 
meer dan een eeuw bravoure aan onze 
cultuur. 

In deze muziektheatervoorstelling 
zult u oude liedjes herbeleven en 
wordt u misschien zelfs wel verrast 
met liedjes waarvan u het bestaan niet 
wist. 

Kijk Omhoog! is een samenwerking 
tussen presentator en wandelende 
theaterencyclopedie Kick van der 
Veer en het zevenkoppige kleinkun-
stensemble Andermans Veren Live!. 
Naast het populaire radioprogramma 
van de AVRO Andermans Veren en de 
gelijknamige televisieversie is nu het 
theater aan de beurt. 
 
Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.hetklooster.org en www.ander-
mansverenlive.nl

De voorstelling is donderdag 3 no-
vember om 20.15 uur. Toegangskaar-
ten kosten € 17,00 inclusief pauze-
drankje. Kaarten kunnen worden 
besteld via onze website www.het-
klooster.org. Telefonisch reserveren 
kan ook tijdens kantooruren via de re-
serveerlijn 040 -284 33 99.  

Beleef de 
Startersdag
Ondernemen begint met een goede 
voorbereiding. Op de Startersdag op 
zaterdag 5 november van de KvK vindt 
u alle informatie die u nodig heeft om 
uw bedrijf te starten of om een stap 
verder te komen. Bovendien is het een 
ideale gelegenheid om te netwerken 
met andere (startende) ondernemers.  
Toegang is gratis. Voor meer informa-
tie kijk op: www.kvk.nl

The Night 
ramblers in 
dinerCafé ZINN 
 
op zondag 30 oktober treedt de 
band The Night ramblers op in 
dinerCafé ZINN aan het Park te 
Nuenen. aanvang 20.15 uur, entree 
gratis. 

Het repertoire van The Night Ram-
blers varieert van stampende Rock, 
stevige Rock & Roll tot vette Blues. De 
band laat zich dan ook graag een 
"Rock Rollin' Blues Band" noemen. Ze 
brengen muziek ten gehore van Julian 
Sas, Jeff Healy, Kenny Wayne Shep-
herd, Stevie Ray Vaughan, The Bin-
tangs, The Doors, Thin Lizzy, etc. The 
Night Ramblers brengen hun num-
mers geheel in eigen stijl, gewoon 
"recht voor zijn raap" dus. Komen dus!

Voor meer (blues)info, kijk eens op: 
www.sunnybluesnuenen.nl

opbrengst collecte Brandwonden-stichting
De opbrengst van de collecte van de Nederlandse Brandwondenstichting in de 
week van 9 t/m 15 oktober 2011 heeft in Nuenen een bedrag opgeleverd van € 
5.676,80. Ten opzichte van 2009 (topjaar van € 6.654,62) is dit een vermindering  
van ruim € 900,00. Helaas  is een gebrek aan collectanten de grootste oorzaak, 
waardoor er nu in een aantal wijken niet gecollecteerd is. Hopelijk volgend jaar 
beter.Toch wil de Nederlandse Brandwonden Stichting de gulle gevers in Nue-
nen hartelijk danken voor hun jaarlijkse grote bijdrage.



WWW.SANIPLE IN .NL

• Advies

• Gratis ontwerp

• Realisatie

sanitair

badmeubels

wand- & 
vloertegels 

natuursteen & 
keramiek vloeren

De Huufkes 19A
Nuenen
040-2913089

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

voor de beste 
badkamer 
ervaring

BTW-Voordeel
bij Saniplein

wij 
betalen 
uw BTW

*

op complete

badkamers en 

tegelvloeren

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

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

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

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

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

- geheel omsloten achtertuin 
met meerdere terrassen en 
achterom

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

Constantijnstraat 7 te Nuenen

Aanvaarding 

per direct!

 

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

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
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