
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

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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Overhandiging   
“Flikken 
Maastricht”

5 x 11 
op 
11-11-’11 

Verre 
Vrienden
door
LindespelersD
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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 

 

MOTORZAAG KETTING 

SLIJPEN

Aanbieding is geldig gehele maand november 2011
*zie voorwaarden op onze website

€ 1euro*

VERKOOP - REPARATIE - ONDERHOUD

vdwiel
    gremac

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

www.vdwielgremac.nl




Gezellige  
Muziek Zondag 

met 

Carte Blanche 
Ewood  

After 8th 
 

zondag 9 oktober  
van 14.00-19.00 uur 

 
Voor meer info kijk verderop in deze krant 

Petitie voor behoud 
Kunstencentrum 

Op 3 november zal de gemeente-
raad van Nuenen definitieve beslui-
ten nemen over de begroting voor 
2012. Het voornemen van de raad 
om fors te bezuinigen op het CAN, 
zal in de nabije toekomst het eind 
betekenen van dit Kunstencen-
trum. 

Laat uw stem daartegen horen. Want 
'Zonder CAN KÁN het niet!' Dat kan 
door de digitale petitie 'Kan het CAN 
straks verder?' te ondertekenen. 

Door op onderstaande link te klikken, 
kunt u de volledige tekst van de petitie 
lezen en deze ondertekenen.
www.can.petities.nl
Voor meer informatie over het CAN, 
Centrum voor Kunsteducatie, zie 
www.stichtingcan.nl Bij voldoende 
ondertekenaars wordt deze petitie op 
donderdag 3 november tijdens de Ge-
meenteraadsvergadering aangeboden 
aan verantwoordelijk wethouder Paul 
de Witte. 
Er is dus nog maar weinig tijd. Als u 
wilt ondertekenen, wilt u dat dan al-
stublieft per ommegaande doen?  
Frans Lammerts en Sonja Verlijsdonk, 
cursisten CAN, initiatiefnemers. 

De Aardappeleters 
uitgesneden in een pompoen
Ruim 9 uren huisvlijt ging er aan vooraf voordat Pieter Janssen zijn uitgeholde 
pompoen mooi genoeg vond om aan Rond de Linde te tonen. Al jaren maakt 
Peter voor Halloween de meest waanzinnige ontwerpen. Zijn vriendin Petra van 
’t Hof vertrouwde de creatie van dit jaar toe aan Rond de Linde.

Officiële opening    
wijk Esrand Nederwetten
 
Op zaterdag 5 november zal de Nieuwbouwwijk Esrand in Nederwetten 
feestelijk geopend worden. Bijna 8 jaar nadat er een groep Nederwettense 
jongeren een noodkreet uitbracht aan de gemeente om betaalbare nieuw-
bouwwoningen voor starters in hun dorp, is de realisatie van hun droom 
een feit.
Op een ijzig koude januari morgen in 
2004 verzamelden zij zich voor de 
deuren van het gemeentehuis in Nue-
nen en trokken zij op een ludieke ma-
nier aandacht door een tentenkampje 
op te slaan en daar niet te vertrekken, 
voordat zij concreet toezegging had-
den gekregen dat er iets met hun pro-
bleem werd gedaan. Door koffie,  
erwtensoep en flyers uit te delen kre-
gen zij de sympathie van  willekeurige 
passanten en uiteindelijk wisten zij 
een petitie te overhandigen aan de be-
treffende wethouders.
De gemeente heeft de noodkreet op-
gepikt en na een inventarisatie bleek 
er niet alleen behoefte te zijn aan star-
terswoningen, maar ook aan andere 
woningen zoals tweekappers en vrij-

staande woningen. Alle geïnteresseer-
de kopers hebben zich destijds 
verenigd in de vereniging Bouwen in 
Nederwetten (BiN) met als doel zelf 
de projectontwikkeling op zich te ne-
men. 
Deze CPO-constructie (Collectief Par-
ticulier Opdrachtgeverschap) heeft 
onder meer als voordeel dat je als be-
woner direct inspraak hebt in de ont-
wikkeling van je woning en dat de 
woningen relatief voordelig gebouwd 
kunnen worden. Bovendien levert het 
een stevige sociale structuur op tussen 
de 55 toekomstige huiseigenaren on-
derling.

Een plan van een dergelijke omvang 
heeft natuurlijk een grondige voorbe-
reiding nodig. Provincie, gemeente, 
stedenbouwkundigen, architect, aan-
nemer en natuurlijk de bewoners mid-
dels de vereniging moesten op één lijn 
komen vooraleer er in september 2009 
daadwerkelijk gestart kon worden met 
de bouw van de woningen.
Nu twee jaar later is de prachtige ruim 
opgezette wijk het fraaie resultaat van 
de enthousiaste inzet van alle bewo-
ners. Alle woningen zijn opgeleverd, 
de straten aangelegd en aangekleed. 
Voor de vereniging BiN de hoogste 
tijd voor een officiële opening waarbij 
iedereen welkom is. Om te vieren dat 
de wijk klaar is en dat middels dit 
nieuwbouwplan het dorp Nederwet-
ten nieuw leven ingeblazen is. Iets om 

trots op te zijn en dat mag iedereen 
weten.
Op zaterdagmiddag 5 november om 
15.00 uur wordt de officiële opening 
op een ludieke manier verricht ter 
plaatse van de toegang van de wijk, 
komende vanaf de Hoekstraat.
Na de opening is er gelegenheid om de 
vier feestelijk aangeklede straten in de 
wijk te bezichtigen. Voor kinderen is 
er volop vermaak want op diverse lo-
caties zullen er onder meer een bal-
lonnenclown, een springkussen en 
een schminktafel aanwezig zijn. Ook 

komt er een hijskraan te staan die 
mensen naar boven hijst voor een blik 
op de wijk van grote hoogte. In de 
feesttent aan de Thijs Slootshof kan 
men genieten van een hapje en een 
drankje. Om 16.30 uur begint de re-
ceptie waarin gelegenheid is om het 
bestuur van BiN te feliciteren met het 
bereikte resultaat. Het programma 
eindigt om 18.00 uur.
Voor nadere informatie en/of eventu-
ele vragen kunt u contact opnemen 
met bouweninnederwetten@hotmail.
com

De Aardappeleters 
met hun schepper Pieter Janssen.

De Aardappeleters 
uitgehold in een pompoen.

Jan en Dien de Haas-den Boer: 
50 jaar getrouwd

Gouden bruidspaar Jan en Dien de Haas-den Boer.

In de zomer van 1955 hebben Jan en 
Dien elkaar leren kennen op het sport-
veld in Breugel. Daarna hebben ze el-

kaar 3 maanden niet meer gezien. In 
die drie maanden heeft Jan alle ker-
missen in de buurt afgelopen om Dien 
te kunnen vinden. Eindelijk vond Jan 
haar op de kermis in Mierlo. Hij zag 
Dien daar dansen met een andere jon-
gen en Jan liep langs de lijn met het 
danspaar mee om ze maar niet uit het 
oog te verliezen. 

Op 15 oktober 1955 hebben ze verke-
ring gekregen. Na 6 jaar verkering zijn 
ze op 9 november voor de wet en op 
15 november 1961 voor de kerk ge-
trouwd. Jan en Dien brachten 4 kin-
deren groot op de boerderij op 
Soeterbeek. 

Nu wonen ze al enkele jaren in het 
centrum van Nuenen. Op 10 decem-
ber gaan ze dit gouden bruiloftsfeest 
met vrienden en familie vieren. 
Namens de kinderen en kleinkinde-
ren, van harte gefeliciteerd.

Collectanten 
gevraagd voor 

Alzheimer 
Nederland

Wie heeft er in de week van 7 tot 
en met 12 november een paar 
uurtjes tijd over om te collecte-
ren voor de Stichting Alzheimer 
Nederland. Steeds meer mensen 
krijgen te maken met dementie. 
Met de opbrengst van de collecte 
kan de stichting meer onderzoek 
doen en behandeling en genezing 
dichterbij brengen. Reacties naar 
Karin Luit, tel. 040-2906400.

Openingstijden: 
Vrijdag     08.00 tot 19.00 uur 
Zaterdag  08.00 tot 17.00 uur 
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: ma. t/m vrij. 8.30 tot 12.30 uur, op woensdag ook van 14.30 tot 18.00 uur,
(afd. Bevolking tot 19.00 uur), Het cluster Sociale Zaken: dagelijks 8.30-12.30 uur, consulenten telefonisch 9.00-10.00 uur.
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Deze aanvrage ligt ter inzage bij de balie Wonen en Openbare ruimte, 
Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Tegen de aanvragen kan geen 
bezwaarschrift worden ingediend. Dat kan pas nadat de omgevings-
vergunning is verleend.

VERLEENDE VERGUNNINGEN EN 
ONTHEFFINGEN
Er is ingevolge het Besluit Algemene Voorwaarden  en Bepalingen 
Machtiging en Mandaat een:
kapvergunning verleend voor:
Gelet op artikel 4.3.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening ge-
meente Nuenen c.a. is besloten vergunning te verlenen aan de ge-
meente Nuenen voor het rooien/vellen van:
•	 1	Juglans	(noot)	nabij	Jan	van	Schijnveltlaan	2

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	Bouwen	In	Nederwetten	(Bin)	zijn	vergunningen	en	onthef-

fingen verleend voor het organiseren van het openingsfeest van 
wijk “de Esrand” in Nederwetten op zaterdag 5 november 2011 
(verzenddatum 1 november 2011);

•	 aan	C.V.	de	Wetters	zijn	vergunningen	en	ontheffing	verleend	voor	
het organiseren van een rommelmarkt op zondag 6 november 2011 
op het terrein aan de Koppeldreef in Nederwetten (verzenddatum 
1 november 2011);

•	 aan	Sinterklaas	Comite	Nederwetten	zijn	vergunning	en	ontheffing	
verleend  voor de intocht van Sinterklaas op zondag 20 november 
2011in Nederwetten (verzenddatum 1 november 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, 3 november 2011

PUBLICATIE
Verkeersbesluiten
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. hebben 
besloten de volgende verkeersmaatregel te treffen:

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats;
Het realiseren van drie gehandicaptenparkeerplaatsen ter hoogte van
•	 Wermersland	3;
•	 Hugo	Brouwerhof	17;
•	 Hugo	Brouwerhof	59;
door het plaatsen van het verkeersbord E6 van Bijlage 1 van het Re-
glement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV-1990), inhoudende 
“gehandicaptenparkeerplaats”, met onderbord waarop het kenteken 
staat vermeld zoals bedoeld in artikel 8 lid D van het Besluit adminis-
tratieve bepalingen inzake wegverkeer (BABW).
Door deze maatregel blijft de mogelijkheid tot mobiliteit van de be-
woner van bovengenoemde percelen behouden. De gemeente Nuenen 
c.a. is dan ook voornemens de realisatie van deze gehandicaptenpar-
keerplaatsen te ondersteunen.

Bezwaarmogelijkheid
Het verkeersbesluit ligt van 4 november tot en met 16 december voor 
een ieder ter inzage bij de balie Wonen en Openbare Ruimte in het 
gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Op grond van het 
bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht wordt belanghebbenden 
de mogelijkheid geboden om binnen een termijn van zes weken na 
datum van deze publicatie over te gaan tot het indienen van een ge-

motiveerd bezwaarschrift tegen één of meerdere van deze besluiten 
bij ons college.

Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.,
Postbus 10.000
5670 GA Nuenen

Nuenen, 3 november 2011
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

PUBLICATIE
Vaststellen Uitbreidingsplan Nuenen-West, uitwerkingsplan-1 en 
Vaststellen hogere waarden Wet geluidhinder Uitbreidingsplan Nue-
nen West, uitwerkingsplan-1

Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. maken bekend dat zij 
op 1 november 2011:
•	 het	Uitbreidingsplan	Nuenen	West,	uitwerkingsplan	1	ongewijzigd	

hebben vastgesteld
en
•	 de	hogere	grenswaarden	ten	gevolge	van	wegverkeerslawaai	als	

bedoeld in de Wet geluidhinder ongewijzigd hebben vastgesteld. 
Het uitwerkingsplan maakt de ontwikkeling van 181 woningen mo-
gelijk	in	het	eerste	deel	van	fase	1	van	het	Uitbreidingsplan	Nuenen-
West. Het besluit vaststellen hogere grenswaarden heeft betrekking 
op deze ontwikkeling. 

Tegen het ontwerp-uitwerkingsplan 1 werden drie zienswijzen inge-
bracht. De zienswijzen hebben niet tot een aanpassing van het uit-
werkingsplan geleid. Tegen het ontwerp besluit voor het verlenen van 
de hoger waarden werd één zienswijzen ingediend. De zienswijze heeft 
niet tot aanpassing van het besluit geleid. 

Het uitwerkingsplan met bijbehorende stukken en het vaststellings-
besluit hogere waarden met bijbehorende stukken liggen met ingang 
van 4 november 2011 gedurende zes weken (tijdens kantooruren of op 
afspraak) voor een ieder ter inzage op de gemeentesecretarie, Jan van 
Schijnveltlaan 2 te Nuenen, bij de balie Wonen en Openbare Ruimte. 
De stukken van het uitwerkingsplan zijn ook digitaal raadpleegbaar 
via de website ’www.ruimtelijkeplannen.nl’ of rechtstreeks via de vol-
gende dieplink:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.	
08200000BPUNuenWestUP1-

De belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is 
geweest een zienswijze omtrent het ontwerp-uitwerkingsplan 1 dan-
wel ontwerp besluit hogere grenswaarden ten gevolge van wegverkeers–
lawaai kenbaar te maken, kan tegen het vastgestelde uitwerkingsplan 
1 danwel het besluit hogere grenswaarden ten gevolge van wegverkeer-
slawaai gedurende de hierboven genoemde termijn alsnog een beroep-
schrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA, ’s-Gravenhage.

Beide besluiten tot vaststelling treden in werking met ingang van de 
dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Een beroep schorst 
niet de werking van de besluiten. Daarvoor moet degene die beroep 
heeft ingesteld een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening 
richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, op bovenstaand adres. 

Indien	binnen	de	beroepstermijn	een	verzoek	om	voorlopige	voorzien-
ing wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het 
verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en aan het indienen 
van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Nuenen, 3 november 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	mogelijk-
heid om met de burgemeester of een wethouder in contact te komen.
De secretaresse van burgemeester en gemeentesecretaris is mevrouw 
R. van Geffen.
De secretaresse van de wethouders is mevrouw G. Grinwis.
Het bestuurssecretariaat is bereikbaar via telefoonnr. 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	6	t/m	12	november	2011	wordt	gecollecteerd	door	
Stichting Alzheimer Nederland

KLEDINGINZAMELING
Ongeveer vier keer per jaar wordt er een huis-aan-huis inzameling van 
oude kleding door charitatieve instellingen georganiseerd: op dinsdag 
8 november 2011 vindt een kledinginzameling plaats door Stichting 
Kleding-Ophaal Voor Algemeen Medisch Onderzoek (KOVAMO).

AFVALZAKKEN VOOR PLASTIC
In	januari	2012	wordt	er	een	set	afvalzakken	(12	stuks)	voor	kunststof	
inzameling weer door de bezorgers van “Rond de Linde” huis aan huis 
verspreid. Als u eerder door de voorraad heen bent, dan kunt u nieu-
we zakken ophalen tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, 
milieustraat	of	kringloopwinkel.	In	Gerwen	kunt	u	de	zakken	ophalen	
in het gemeenschapshuis tijdens de inloopmiddag op maandag.
Volle afvalzakken kunnen 1 x per 2 weken gratis aangeboden worden. 
Alleen de door de gemeente geleverde zakken worden opgehaald. 
Andere zakken worden niet meegenomen! Wilt u de zakken goed 
dichtbinden? Het komt regelmatig voor dat bij het ophalen de zakken 
opengaan, met alle gevolgen van dien.
Voor meer info zie: www.nuenen.nl/woneninnuenen/allesoverafval

GLASCONTAINERS NUENEN
Binnen de gemeente Nuenen staan diverse containers voor het inza-
melen van glas. Bijna al het glas waar geen statiegeld op zit, kan in de 
glasbak. Regelmatig worden er grote stukken glas of ander afval naast 
de	glasbak	gedeponeerd.	Dit	is	niet	wenselijk	en	ook	niet	nodig.	U	kunt	
het glas wat niet in de glasbak hoort (op vertoon van uw milieupasje) 
gratis naar de milieustraat brengen. 
De gemeente Nuenen streeft naar een veilige en schone omgeving. 
Daarvoor is natuurlijk ook uw medewerking nodig. 
Meer informatie over afval kunt u vinden op de website: 
www.nuenen.nl/woneninnuenen/allesoverafval.

Bedrijven (waaronder ook horeca) mogen geen gebruikmaken van de 
glascontainers (zie afvalstoffenverordening gemeente Nuenen). Be-
drijven moeten zelf voor de afvoer van het glas zorgen. Bij constatering 
riskeert men een boete.

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

Soort Datum Dossier- Locatie Activiteit
aanvraag  ontvangst  Nummer
  
Regulier	 28/10/2011	 N-hz-2011-0158	 Hoge	Brake	 Interne	verandering		 	
   ongenummerd winkelcentrum Kernkwartier 

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

Grijp uw kans met het IVN 
Vindt u het, in deze turbulente tijden, moeilijk om tot ontspanning te komen 
dan is er voor een deel een oplossing. Werken in het landschap. Gratis 
bewegen, de zinnen verzetten en nog koffie en soep toe.
De knotgroep van het Nuenense IVN 
gaat weer aan de slag. Elke zaterdag van 
november lekker bezig zijn in één van de 
mooie gebieden van onze gemeente. We 
gaan vaak wilgen knotten, maar voeren 
ook andere werkzaamheden uit die no-
dig zijn om ons buitengebied mooi te 
houden en hier en daar nog mooier te 
maken, legt Jan Kempers van de knot-
groep uit.
Lekker buiten bezig zijn, ieder op zijn ei-
gen niveau, kenmerkt de knotgroep. De 
dynamisch hoogklimmers gaan de 
boom in, anderen zoeken werk op de 
grond. De een neemt zes takken tegelijk, 
de andere een of twee. Het zijn gezellige 
dagen en het humorgehalte is hoog, 

waardoor de tijd vliegt en andere zaken 
even naar de achtergrond verdwijnen. 
De kans dat u de nacht goed slaapt is 
groot!
Wat moet u weten of doen. Zorg dat u 
om 9.00 uur bij Het Klooster bent, bij 
voorkeur met de fiets. Van daar vertrekt 
de groep naar de werkplek. Rond 15.00 
uur wordt gestopt, maar ieder is vrij om 
te gaan wanneer hij of zij wil. Aanmel-
den of afmelden is niet nodig. Trek 
werkkleding aan, stevige schoenen of 
laarzen en werkhandschoenen. De knot-
groep zorgt voor gereedschap, ladders 
en natuurlijk koffie/thee en soep voor de 
lunch. Meer informatie op www.IVN.nl/
Nuenen of tel.  040-2836323.

Financieel vragenuurtje bij Van Liempd 
Verzekeringen & Hypotheken
Tijdens de ‘Week van het Geld’ organiseert Van Liempd Verzekeringen & 
Hypotheken in haar kantoor het Financieel Vragenuurtje voor consumen-
ten. Tijdens het vragenuurtje kunnen zij binnenlopen met allerlei algemene 
vragen over hun financiën. 

Consumenten kunnen zo te weten ko-
men wat bijvoorbeeld verantwoord le-
nen is en hoe pensioen is opgebouwd 
of waar je op moet letten bij een le-
vensverzekering.
In de Week van het geld (van 7 tot en 
met 11 november) worden landelijk 
educatieve activiteiten georganiseerd 
voor jongeren tot twaalf jaar. Want 
jong geleerd is oud gedaan. Maar ook 
volwassenen kunnen vragen hebben 
over geld en financiën. De financieel 
adviseurs van Van Liempd Verzeke-

ringen & Hypotheken helpen hen 
graag de vragen te beantwoorden.
Van Liempd Verzekeringen & Hypo-
theken houdt de vragenuurtjes van 
maandag 7 november tot en met vrij-
dag 11 november van 10.00 tot 12.00 
uur. Het adres is Aardappeleterssteeg-
je 2-3 te Nuenen.
De Week van het Geld is een initiatief 
van Wijzer in geldzaken, een partner-
ship van het ministerie van Financiën en 
diverse organisaties op financieel ge-
bied. Van Liempd Verzekeringen &   Hy-

potheken is lid van Adfiz, de branche-
organisatie voor onafhankelijk financieel 
adviseurs. Adfiz is partner van Wijzer in 
geldzaken en ondersteunt de week van 
het geld met tal van activiteiten.

Meer informatie is te vinden op : 
www.wijzeringeldzaken.nl 
www.geldexamen.nl
www.weekvanhetgeld.nl

Van Liempd Verzekeringen & Hypo-
theken is een full service onafhanke-
lijk financieel advieskantoor, waar 
consumenten met hun financiële vra-
gen terecht kunnen. De financieel ad-
viseurs bedienen ruim tweeduizend 
tevreden klanten hier in de omgeving.



      

   

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:  4 eN 5 Nov.: 

veldverse prei, 2 kilo ................ 0,99
Tomaten, 2 kilo ............................. 1,99
champignons, per bakje ........... 0,69
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 7 November:

courgette, 2 stuks ........................0,99
DINSDag 8 November:

boerenkool, panklaar, per zak ...1,35
WoeNSDag 9 November:

rodekool, panklaar, hele kilo ...... 0,99
DoNDerDag 10 November:

gekookte bieten, 1/2 kilo .......0,79
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
gehele Week vaN 4 T/m 10 Nov.:
Jonagold kl.1, 1.5 kilo ............... 1,35
kiwi’s,  8 stuks ................................. 1,99
atjar salade, 250 gram .............. 1,59
Perssinaasappels, 12 stuks .. 1,99

parkStraat 12b, nuenen, telefoon 040-2842311

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

Ook voor uw
wild en gevogelte!!!

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

parkStraat 12b, nuenen, telefoon 040-2842311

         

500 gr. Rundergehakt +
4 speklapjes, samen .............5,95
De knapzak 
Kipreepjes en groente in bladerdeeg, 
per stuk ....................................................2,25
100 gram Gebraden kipfilet
100 gram Snijworst, samen .....2,75
Biefstukreepjes 
“Even roerbakken”, 100 gr. ......1,75
Kalfsreepjes in Pepersaus
“Even roerbakken”, 100 gr. ......1,95
“Spek en Bonen”
“Even roerbakken”, 100 gr. ......1,25

Heerlijk belegde broodjes!

SPecIal

kooPJe

actie geldig van vrijdag 4 november 
t/m donderdag 10 november:

Roomboter
amandelstaaf  ............

Panda 
dubbeldonker ............

4 kampioentjes voor de 

prijs van 3 ..................
Brood van de maand november:

Kloosterbrood
Blond meergranenbrood met een 

karakteristieke warme kleur en stevige bite

€ 2,05

€ 3,65

€ 1,65

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen

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

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

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

Begin uw dag met goed passende lingerie die er 
onweerstaanbaar uitziet! Laat u verleiden en maak 

een keus uit de nieuwste najaarscollectie van:
• Prima Donna (Twist)
• Marie Jo
• Marie Jo L’aventure
• Chantelle
• Passionata
• Felina
• Mey

en voor Heren;
• Mey
• Bjorn Borg
• Sloggi

Extra aanbieding:

Mey hemden ,100% katoen, van 2495 ............voor 1695

Mey tailleslip ,100% katoen, van 1495 ...............voor 995

  



Overheerlijk!!!

Chris en Hanneke Vogels 
Keurslager

Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen-Zuid  
Telefoon 040-2834564

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

Vrijdag proeverij!!!

Heerlijke paté’s
met GRATIS sausje

Beet Mozzerella
“Special”, 100 gram ....................................................................................225

Gegrilde Kipfilet en Cervelaatworst
samen ...............................................................................................................................279

500 gr. Rundergehakt en
4 speklapjes, samen .................................................................595

Ham Prei salade
“Uit eigen keuken”, 100 gram .....................................................099

DEZE WEEK:

Bospaddenstoelensoep
“Uit eigen keuken”, 1 liter ....................................................................325

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 7 t/m 
woensdag 9 november a.s.

AnAnAs
per stuk ..................1.49

kAnzi Appels
per kilo ..................1.99

oesterzwAmmen   
per doos .................1.49

Bloemkool
per stuk ..................0.99

Aanbiedingen geldig van 
donderdag 3 t/m 
zaterdag 5 november a.s.
 
muskAAt druiven
per kilo ..................2.49
goudreinetten
per kilo ..................0.99
gesneden Boerenkool   
1+1grAtis
uit eigen keuken
zuurkool stAmppot
400 grAm .................1.99
vaste aanbieding:
cherry tomaten, per doos ..........0,69
champignons, per doos ..................0,69

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

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






       





onze
kindermerken:

Sorel (nieuw)
Develap

Romagnoli
Shoesme

Giga
Yellow Cap
Converse

Vans (nieuw)
Le Coq sportif

Münich
Mistral

Timberland (nieuw)
Redzz (nieuw)

Clic
Gattino

Hip (nieuw)
e.a.

onze
herenmerken:

Tommy Hilfiger
Van Bommel

Converse
Replay

Le Coq Sportif
Pantofolo d’Oro

Cruijff
Panama Jack

Mistral
Timberland (nieuw)

Mc Gregor
Goliath (nieuw)

Vans (nieuw)
Sioux

Floris van Bommel
Teva

Sorel (nieuw)
van Lier

Mephisto
e.a.

  onze damesmerken:
Lamica, Paul Green, Every Body, Gabor, Wolky, Manas, Via Vai, Sorel(nieuw), Walk in the Park (nieuw), Shabbies (nieuw), 
Timberland (nieuw), Tommy Hilfiger (nieuw), Carmens, S. Oliver, B.P., Rapisardi, Replay, Waldlaufer, Unisa (nieuw), Emu, 

Equo (nieuw), K&S, Mery (nieuw), Mjus, Aqa, Panama Jack, Fit Flop, Monshoe, Goliath (nieuw), Ash, Julie Dee, Alexandria, 
Rohde, Rieker,  Dei Colli, Mistral, Teva, e.a.

UnisaTimberlandK & S

Tommy Hilfiger Walk in the ParkShabbies

Timberland

Mc Gregor

V. Bommel

nieUWe WinTerCoLLeCTie

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

volop violen 
in meer dan 50 kleuren
de ideale sfeermakers!

groot assortiment
tuinplanten

Maandmenu november € 17,-
Afhaalmenu voor 2 à 3 personen

•	 Tausi	Kai	
	 (Kip	in	sojabonensaus)

•	 Babi	Pangang	
	 (varkensvlees	in	pikante	tomatensaus)

•	 Foe	Yong	Hai	
	 (omelet	in	tomatensaus)

•	 2	st.	Sate	kip
•	 4	st.	Pisang	Goreng	
	 (gebakken	banaan)

•	 Kroepoek
•	 Nasi,	bami	
	 of	rijst.

Tuihu Hu & Shuli Hu
Park 45 - 5671 GB Nuenen
040 283 3774
www.tongah-nuenen.nl
info@tongah-nuenen.nl

Chinees Indisch Restaurant

Piano-keyboard lessen
gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper

Voor info: tel. 040-2839698
Tomakker 40, 5673 LG Nuenen

Pezzaz serveert weer een nieuw Pezzaz menu!
Of laat je verrassen met het Herfst Diner!

Kijk ook op de site naar de mogelijkheden met kerstmis!

Pezzaz serveert weer een nieuw Pezzaz menu!
Of laat je verrassen met het Herfst Diner!

Adv34_PEZZAZ_Rond de Linde_week44.indd   1 31-10-2011   12:18:57
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Waar staat De Combinatie voor?
De redactie van dit blad biedt iedere week een politieke partij de mogelijk-
heid zich tot de Nuenense burgers te richten. Deze week De Combinatie.

Finalist ‘Het beste Idee van 
Dommelstreek’ lanceert Diapp
Vanaf 31 oktober is de Diapp, een diabetes applicatie voor op de telefoon, 
iPod en iPad, te downloaden in de appstore van Apple. 4 maanden na de 
grote finale van ‘Het beste idee van de Dommelstreek’ komt de eerste fina-
list met zijn idee op de markt. Deze applicatie maakt het diabetespatiënten 
makkelijk om de koolhydraten en spuit-indicatie voor maaltijden te bereke-
nen, zelf (eigen of nieuwe) producten toe te voegen aan de bestaande kool-
hydratenlijst. Het doel van deze App is om te zorgen dat een diabetespatiënt 
zich direct beter voelt - omdat iedereen nu heel nauwkeurig de juiste hoe-
veelheid insuline kan berekenen en toedienen - maar ook op latere leeftijd 
minder kans heeft op ernstige chronische ziektes. Dit maakt het leven voor 
velen een stuk aangenamer en levert de maatschappij een groot kostenvoor-
deel op.

Verre Vrienden door De 
Lindespelers was onderhoudend
 
De Britse schrijver Alan Ayckbourn schreef Verre V rienden. Van 28 t/m 30 
oktober was de komedie over vriendschap, frustraties en de zoektocht naar 
het ware geluk te zien in Het Klooster, onder de regie van Martin Bergmeijer.

Ons credo: De Combinatie streeft 
naar welzijn en leefbaarheid voor de 
gemeenschap in Nuenen, Gerwen,  
Nederwetten en Eeneind. 
De Combinatie doet dat na zorgvuldi-
ge afweging van individuele en ge-
meenschappelijke belangen met aan-
dacht voor alle groeperingen onder 
ons. De Combinatie wil vanuit haar lo-
kaal politieke verantwoordelijkheid 
daartoe samenwerken met verenigin-
gen, instellingen, bedrijven en burger-
initiatieven.   
Vanuit die visie kan het niet anders 
zijn dan dat de partij allerlei verschil-
lende stromingen en groeperingen 
kent. Dat is juist het mooie, want dan 
kan het ook niet anders zijn dan dat er 
een open discussie is. En dat de partij 
een positief kritische instelling uit-
draagt; altijd, of ze nu wel of niet col-
legepartij is. Standvastig en daad-
krachtig, met als leidraad haar 
verkiezingsprogramma. 
In een tijd dat het financieel wat slech-
ter gaat is dat nog belangrijker. De 
Combinatie is voor oplossingen waar-

in welzijns- en leefbaarheidsvoorzie-
ningen niet onder druk komen staan. 
Door een intensievere samenwerking 
tussen onze gemeenschapspijlers zo-
als verenigingen en vrijwilligers kun-
nen creatieve oplossingen ontstaan 
voor een gezamenlijk probleem; De 
Combinatie denkt daar graag over 
mee.   
Wie zet bij de Combinatie daar de 
schouders onder?
Het nieuwe bestuur bestaande uit: 
Ing. Annette de Lange-Doorakkers 
(voorzitter) en de heren Bert de Vries, 
Hans Schoenmakers, Jan Adams en 
Tristan Kuijten.
De fractie bestaande uit de raadsleden 
Monique Donkers- van Galen (frac-
tievoorzitter) en Toine Raaijmakers en 
de burgercommissieleden Hans 
Schoenmakers en Jeannette van den 
Tillaart.
En uiteraard onze wethouder me-
vrouw Ans van der Velden-Coolen.

Voor meer informatie: 
www.combinatie-nuenen.nl.

De diabetes applicatie is bedacht door 
Wim Renders uit Heeze, vader van 
een 6 jarige diabetespatiëntje. “Het 
idee is uit nood geboren. Vier keer per 
dag moeten wij bij mijn dochtertje in-
suline spuiten. Drie keer moeten we - 
aan de hand van de koolhydraten in 
het eten - berekenen hoeveel eenhe-
den insuline we moeten spuiten. Hier-
bij lopen we elke dag tegen twee prak-
tische problemen aan: Een lastige 
berekening van het aantal te spuiten 
eenheden insuline en etenswaren die 
niet in het koolhydratenboekje zijn 
opgenomen. Hierdoor lopen mijn 
vrouw en ik de hele dag met een hele 
grote tas rond met prik- en spuitspul-
len, een koolhydratenboekje en een 
rekenmachine. Dat moet makkelijker 
kunnen dacht ik!”

Mobiele oplossing
En dat was mogelijk. Samen met 
Unit040 ontwikkelde Renders drie-
kwart jaar een mobiele applicatie 
(software op een telefoon) die dient als 
rekenhulp bij het berekenen van het 
totale aantal koolhydraten voor een 
volledige maaltijd en helpt bij het be-
rekenen van het aantal eenheden insu-
line die je moet toedienen als diabe-
tespatiënt. Daarnaast is de applicatie 
zo gemaakt, dat gebruikers ook zelf 
nieuwe producten toe kunnen voegen, 
zodat de lijst up-to-date blijft. ,,We 
hebben niet alleen de techniek geopti-

maliseerd, maar ook bij meer dan dui-
zend producten aangegeven wat vol-
gens ons een logische hoeveelheid is 
die je zou willen kiezen. Dus niet 100 
gram peperkoek, maar ook een ‘plak’ 
toegevoegd.” De reacties van alle men-
sen voor, tijdens en na de finale zorg-
den voor de extra overtuiging om door 
te gaan. De reacties op de forums van 
de Diabetes Vereniging Nederland 

Jan Renders uit Heeze, een van de fina-
listen van Het beste Idee van Dommel-
streek met de Diapp.

De voorstelling gaat over een groep 
vrienden, van vroeger, die na jaren 
weer allemaal bij elkaar zijn.  De aanlei-
ding voor deze reünie, is het overlijden 
van de verloofde van Boudewijn (Peter 
Dirne). Lucy (Marlène van Kuyk) vindt 
dat Boudewijn vrienden nodig heeft 
om dit verlies te verwerken.  Haar over-
spelige echtgenoot Paul, overtuigend 
gebracht door Peter Blanken, vindt dit 
geen goed idee. Maar helaas….de high-
tea is al georganiseerd en het eerste be-
zoek zit al op de bank. 
 
De outsider in het stuk is Evelien, bril-
jant gespeeld door Suus de Werk. Eve-
lien is een type apart, nors, negatief, 
zegt weinig, maar als ze wat zegt klaagt 
ze vooral.  Evelien is als enige niet met 
de anderen opgegroeid. Ze is getrouwd 
met John, een nerveus mannetje. John, 
komisch gespeeld door Guido Cuij-
pers, kan er niet tegen als het gesprek 
over doodgaan gaat. 
Lucy is er ondertussen van overtuigd 
dat Evelien het met haar Paul doet, wat 
haar onzeker maakt. Op meesterlijke 
wijze veranderd de controlfreak in een 
grote hoop ellende. Het tegenoverge-
stelde van Evelien is Bea (Astrid van 
den Akker). Zij is de beste vriendin van 
Lucy en brengt vooral humor in het 
stuk. Zij heeft er een handje van de vele 

pijnlijke stiltes met onhandige opmer-
kingen te  doorbreken. Haar zorg voor 
de door ziekte immer afwezige Olav is 
aandoenlijk hilarisch.
Als de vrolijke en te positief ingestelde 
Boudewijn (Peter Dirne) binnenkomt, 
lopen de spanningen hoog op en word 
je als publiek meegesleept in deze rol-
lercoaster van emoties. De komst van 
Boudewijn heeft een ontwrichtend ef-
fect op een vriendenclub, waarin cynis-
me en frustratie overheersen. Tijdens 
de voorstelling blijkt dat iedereen die 
tijd van vriendschap heel anders heeft 
ervaren. Het mooie aan het verhaal is 
dat het, vooral in het begin, erg moei-
lijk is om een kant te kiezen. Het is tij-
dens de gehele voorstelling aan de toe-
schouwer zelf om te ontdekken wie er 
in zijn gelijk staat. De opbouw van de 
voorstelling is goed. 
 
Het verhaal van de ongelukkige rijke 
mensen, die zich uit verveling op het 
werk, de seksuele lusten of koopgekte 
storten, is natuurlijk niet nieuw. Daarin 
is Verre Vrienden op geen enkel vlak 
vernieuwend. De dialogen zijn echter 
scherp en zeer dubbelzinnig. Daarmee, 
en door het enthousiaste en goed ge-
timede spel, wordt het publiek vastge-
houden. Het was een stuk leuk om naar 
te kijken.

Een scene uit Verre Vrienden van De Lindespelers

zijn heel positief. “Vooral toen ik er 
achter kwam dat een vriendin van mij 
- met een insulinepompje - het en-
thousiast wilde gaan gebruiken was ik 
overtuigd. Maar, het belangrijkste be-
wijs dat de Diapp werkt, kreeg ik toch 
wel te horen van mijn eigen vrouw. 

Tijdens onze zomervakantie liep de 
ontwikkelingsperiode af en konden 
we de applicatie even niet gebruiken. 
Mijn vrouw riep toen met de handen 
in het haar ‘Wat nu?’. Dat was voor mij 
de beste bevestiging, dat het echt goed 
is.” Adri Geerts, directievoorzitter van 
Rabobank Dommelstreek en initia-
tiefnemer van de innovatiewedstrijd 
‘Het Beste idee van Dommelstreek’ is 
enthousiast: “Dit laat zien, waarom wij 
als regio de titel ‘slimste regio ter we-
reld’ verdienen! Er is zoveel talent in 
onze regio en dat talent en al die goede 
ideeën brengen wij graag verder naar 
een concreet product. Als zo’n wed-
strijd dit oplevert, dan heeft iedereen 
gewonnen!” 

Hoe groot is het probleem eigenlijk? 
In 2010 is het aantal mensen met dia-
betes al opgelopen tot 950.000 in Ne-
derland. Op wereldwijde schaal heb-
ben 246 miljoen mensen diabetes. 
Ongeveer 20% daarvan heeft Diabetes 
type 1.

Overhandiging    
"Flikken Maastricht" 
Het heeft lang geduurd maar goed werk heeft tijd nodig.......het boek van de 
Nuenenaar Jim de Koning is af en het boek 'Flikken Maastricht - Achter de 
Schermen' is een feit. 
Al op 3 oktober jl. is het boek gepre-
senteerd bij de Selexyz Dominicanen 
te Maastricht. Angela Schijf en Victor 
Reinier hebben op die dag het eerste 
exemplaar overhandigd aan oud-bur-
gemeester Gerd Leers. 
Na deze overhandiging waren de Nue-
nenaren aan de beurt en op donderdag 
27 oktober hebben de winnaars van 
De Rond de Linde-prijsvraag het boek 
in ontvangst kunnen nemen van de 
schrijver Jim de Koning. Hij heeft met 
trots in Boekhandel van de Moosdijk 
de gesigneerde boeken overhandigd. 
Het 176 pagina’s tellende boek werd 
met blijdschap door de winnaars ont-
vangen.

Met twee miljoen kijkers per afleve-
ring, is de politieserie Flikken Maas-
tricht een regelrecht kijkcijferkanon. 
Al veel seizoenen volgen velen de ver-
richtingen van Floris Wolfs (Victor 
Reinier) en Eva van Dongen (Angela 
Schijf ) en de rest van het team, die nog 
lang niet klaar zijn in hun Maastricht. 
In 2012 zendt de TROS de eerste Flik-
ken Maastricht-film uit alsmede tien 
nieuwe afleveringen van alweer het 
zesde seizoen. Hoog tijd voor een 
unieke kijk achter de schermen van 
deze populaire serie. 

Heb je er ooit bij stilgestaan dat het 
maken van 1 aflevering zo'n vijftien 
dagen vergt? Wat komt daar zoal bij 
kijken? Wie van de hoofdrolspelers 
werd tijdens een opname bijna ge-
wurgd? Kunnen de acteurs echt schie-
ten? Dit boek geeft antwoord op alle 
vragen en meer! Anekdotes, ervarin-
gen op de set van cast en crew, onthul-

lingen, interviews en portretten. Deze 
making of in boekvorm met ruim 180 
foto's, neemt de lezer mee in een heer-
lijke rondleiding op de set van Flikken 
Maastricht! 

Daarnaast beschrijft Jim in het boek 
nog vele facetten van het echte politie-
werk zoals over de recherche, honden-
geleiders, bike team, vreemdelingen-
politie, geweld tegen politiemensen 
enz. In zijn vrije tijd is de Koning edel-
figurant bij de serie en geeft hij, samen 
met een Maastrichtse politieman, cast 
& crew advies over politieprocedu-
res-, -termen en -handelingen. Dit om 

Jim de Koning en de winnaars van de Rond de Linde-prijsvraag, Angela van 
Luxemborg (l) en Ria Kollee (r), met het gesigneerde boek 'Flikken Maastricht - 
Achter de Schermen'

de realiteit zo hoog mogelijk te hou-
den.
  
In tegenstelling tot de eerder in de 
pers gepubliceerde data, weet Rond de 
Linde de nieuwe data te melden. De 
TROS zendt de eerste Flikken Maas-
tricht-film ‘De Overloper’ uit. Dit ge-
beurt op vrijdag 27 januari 2012 en 
vanaf 3 februari 2012 zijn er weer tien 
nieuwe afleveringen van alweer het 
zesde seizoen. Afgelopen vrijdag 27 
oktober, startte de TROS met de her-
haling van seizoen 3, waarin de Ko-
ning ook regelmatig te zien is.

De schrijver Jim de Koning (1967) was 
van 1986 t/m 1999 werkzaam bij de 
Koninklijke Marechaussee en sinds 
2000 bij de politie in Eindhoven. Als 
hobby is hij edelfigurant in Flikken 
Maastricht.

Het boek is te koop bij o.a. Boekhan-
del Van de Moosdijk aan de Parkhof 5 
te Nuenen en kost € 19,95.

Lezing ouderen 
geneeskunde in 
Dorpshuis Lieshout
Op dinsdag 15 november geeft 
mevrouw L. van Nuland-van Wolfe-
ren, klinisch geriater in het Elker-
liekziekenhuis, een lezing over 
“ouderengeneeskunde”. 
 
Zij vertelt wat het betekent om ouder 
te worden, hoe je gezond ouder kunt 
worden, welke klachten er kunnen zijn 
zoals bv. acuut optredende verward-
heid, duizeligheid en vallen, bijwer-
kingen medicijngebruik.

De middag wordt georganiseerd door 
de Werkgroep Gezondheidsvoorlich-
ting van het Wit-Gele Kruis Lieshout-
Mariahout i.s.m. met de KBO Lies-
hout en de SWO Laarbeek. Aanvang: 
14.00 uur. Plaats: Dorpshuis, Groten-
hof 2 in Lieshout.

De middag is gratis toegankelijk voor 
iedereen die hierin geïnteresseerd is.

Herfstsfeer in Nuenen

Herfst van Petra van Laarhoven.



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.

onze
kindermerken:

Sorel (nieuw)
Develap

Romagnoli
Shoesme

Giga
Yellow Cap
Converse

Vans (nieuw)
Le Coq sportif

Münich
Mistral

Timberland (nieuw)
Redzz (nieuw)

Clic
Gattino

Hip (nieuw)
e.a.

onze
herenmerken:

Tommy Hilfiger
Van Bommel

Converse
Replay

Le Coq Sportif
Pantofolo d’Oro

Cruijff
Panama Jack

Mistral
Timberland (nieuw)

Mc Gregor
Goliath (nieuw)

Vans (nieuw)
Sioux

Floris van Bommel
Teva

Sorel (nieuw)
van Lier

Mephisto
e.a.

  onze damesmerken:
Lamica, Paul Green, Every Body, Gabor, Wolky, Manas, Via Vai, Sorel(nieuw), Walk in the Park (nieuw), Shabbies (nieuw), 
Timberland (nieuw), Tommy Hilfiger (nieuw), Carmens, S. Oliver, B.P., Rapisardi, Replay, Waldlaufer, Unisa (nieuw), Emu, 

Equo (nieuw), K&S, Mery (nieuw), Mjus, Aqa, Panama Jack, Fit Flop, Monshoe, Goliath (nieuw), Ash, Julie Dee, Alexandria, 
Rohde, Rieker,  Dei Colli, Mistral, Teva, e.a.

UnisaTimberlandK & S

Tommy Hilfiger Walk in the ParkShabbies

Timberland

Mc Gregor

V. Bommel

nieUWe WinTerCoLLeCTie

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

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

BEREKEN ONLINE WAT UW HUISHOUDELIJKE HULP KOST!

- Makkelijk en vertrouwd

- Eigen werving en selectie

- Betrouwbaar en gekwali ceerd

- Geautomatiseerde urenregistratie

- Ook voor persoonsgebonden budget

helder, betrokken & flexibel

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

k e u k e n s
exclusief 

voor Zuidoost 
NederlaNd

SHOWROOM UITVERKOOP

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

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

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

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

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

Zie ook onze geheel 
vernieuwde website!
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 MEEDOEN.NL
ChaNDrapaL (11) uit iNDia DOEt 
wEEr MEE. KijK hOE u KuNt 

Actie geldig zolang de voorraad strekt en geldig van donderdag 3 november 2011 tot en met woensdag 9 november 2011. OP = OP

Alle Dr. van der Hoog
Huidverzorgende producten

1 + 1 GRATIS
Op Alle cAdeAudOzen

20% Korting

VoorVerkoop korting
Cadeautip SinterklaaS
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Nieuws met zakenHans v.d. Reek is genomineerd 
voor de Ir. Noordhofprijs 2010
Op 10 november wordt bekend of Hans wordt gekozen tot de beste vakman 
in de regio Zuidoost Brabant. Hans van den Reek is bij Ban Bouw allround 
timmerman en leermeester. Hij beheerst alle facetten van het timmeren, 
van fundering, kapconstructies tot afbouwtimmerwerk in nieuwbouw, bij 
renovatie en in het onderhoud.
Hans is een positief ingestelde vak-
man met veel technische kennis die hij 
wil delen met anderen. Hij is praktisch 
ingesteld, kan goed zelfstandig maar 
ook in teamverband werken. Het jury-
rapport zegt: Om de kennis te behou-
den voor de branche, geeft hij zijn 
kennis graag door aan leerlingen en 
jonge collega’s.

27 Vakmannen en 3 vakvrouwen staan 
10 november op het podium als geno-
mineerden voor de prijs voor de beste 
vakman/vakvrouw in de regio Zuid-

Het Nationaal 
Schoolontbijt
Het Nationaal Schoolontbijt is het 
grootste ontbijtevenement van Ne-
derland.
Op maandag 31 oktober start de 9e 
editie van Het Nationaal Schoolont-
bijt, de week waarin zo'n 500.000 kin-
deren op 2.500 basisscholen samen 
gaan ontbijten.
Binnen én buiten die scholen laten 
zien hoe leuk en belangrijk ontbijten 
is.

Er zijn genoeg redenen om goed te 
ontbijten, zoals:
1.  ontbijten geeft je energie en houdt 

je scherp;
2.  ontbijten levert voedingsstoffen;
3. ontbijten helpt voor een goede 

stoelgang;
4  ontbijten helpt om een goed ge-

wicht te houden;
5   ontbijten is lekker en gezellig. 

Op school ontbijten met je klasgeno-
ten, juffen en meesters is voor de kin-
deren natuurlijk reuze gezellig. Op 
woensdag 2 november verzorgt Bak-
kerij Verhallen een heerlijk ontbijt 
voor alle kinderen van Brede school 
Vrouwkensakker te Nuenen.
Om 8.30 uur worden zij getrakteerd 
op heerlijke verse broodjes en boter-
hammen.
Check voor meer info www.school- 
ontbijt.nl

Nieuwe bestuurders 
bij EHBO  
St. Clemens Nuenen
Met ingang van 1 september 2011 
heeft EHBO-vereniging St. Clemens 
Nuenen c.a. een nieuwe voorzitter 
en een nieuwe secretaris.

Als voorzitter a.i. is aangesteld Ri-
chard Martens en als  secretaris a.i. 
Yolanda Janus-Laurijssen.

Secretariaat 
Sinterklaas weer 
geopend
Zaterdag 12 november komt Sinter-
klaas weer aan in Nederland, dit 
jaar in Dordrecht.

Veel kinderen willen echter nu al hun 
tekeningen, verlanglijstjes en andere 
spannende verhalen kwijt aan Sinter-
klaas. Dit kan vanaf 1 november jl. 
want dan is het secretariaat van Sin-
terklaas weer geopend.  Het postadres 
van Sinterklaas is: Sinterklaashof, 
5670 NA Nuenen.

Alle schrijvers krijgen bericht terug 
van Sinterklaas op zijn eigen briefpa-
pier. Tientallen schrijfpieten helpen de 
Sint daarbij. Wel moet de afzender 
duidelijk worden aangegeven en moet 
er een postzegel (waarde 1) voor ant-
woord worden bijgesloten. Brieven die 
na 28 november worden gepost, lopen 
de kans niet meer beantwoord te wor-
den, omdat deze dan niet meer vóór 5 
december op het retouradres van de 
kinderen kunnen zijn. Zie ook www.
sinterklaashof.nl

Pepernotenmarkt 
in Lieshout
In verband met de intocht van Sinter-
klaas op zondag 13 november in Lies-
hout wordt die dag op De Heuvel en in 
de Dorpsstraat een ‘pepernotenmarkt’ 
gehouden. Hoewel voor Sint drukke 
tijden aanbreken, zullen hij en zijn 
pieten na de officiële intocht nog en-
kele uren op de braderie, want dat is 
de pepernotenmarkt eigenlijk, te vin-
den zijn. Naast de vele kramen van de 
marktkooplieden zijn er ook een aan-
tal leuke kinderattracties. Zo loopt 
clown Cees, de beste clown van de we-
reld, zoals hij zelf beweert, ook op de 
braderie rond.

Voederkransen 
maken met IVN
Van wilgentenen een krans vlechten 
en daaraan allerlei zaden en vruchten 
bevestigen om zo de vogels de winter 
door te helpen. Samen met het IVN 
kunnen belangstellenden dat doen op 
dinsdag 8 november in de IVN-ruimte 
in Het Klooster. Aanvang: 20.00 uur. 
Het IVN zorgt voor hulp en materiaal. 
Deelnemers dienen zelf een snoei-
schaar mee te brengen. Meedoen kost 
één euro. Aanmelden vooraf is beslist 
nodig, omdat de ruimte beperkt is. 
Tel. 040-2837702.

Intocht Sinterklaas 
in Nuenen
Eindelijk is het weer zover: de 
decemberfeesten komen langza-
merhand weer in zicht. Zo ook Sin-
terklaas, die op zaterdag 12 novem-
ber met zijn stoomboot vanuit 
Spanje aankomt in Dordrecht. 

Op zondagmiddag 13 november zal 
Sinterklaas zijn intocht in Nuenen 
houden. Het eindpunt van de route is, 
net als vorig jaar, het bordes van Het 
Klooster (bij regenachtig weer binnen 
in Het Klooster).

Kinderen en ouders/verzorgers let 
volgende week goed op Rond de Lin-
de, want daarin zullen alle bijzonder-
heden over de intocht van Sinterklaas 
worden gepubliceerd. Zie ook de web-
site: www.sinterklaasnuenen.nl.

Politieberichten
Eindhoven: Snor- en bromfietser gewond na frontale botsing
Een snor- en bromfietser moesten met verwondingen naar het ziekenhuis worden 
overgebracht nadat ze frontaal tegen mekaar waren gebotst op de Insulindelaan. 
Het ongeluk gebeurde donderdagmorgen rond 6.00 uur. Het gaat om een 59-jarige 
man uit Eindhoven en een 36-man uit Nuenen. Een van hen liep een beenbreuk op, 
de ander liep borstletsel op. De politie onderzoekt het verkeersongeval. 

Nuenen: Politie zoekt getuigen van gewapende overval op juwelier
De politie is op zoek naar mogelijke getuigen van een gewapende overval op een 
juwelier aan de Parkstraat in Nuenen rond 19.25 uur op vrijdagavond. Op dat tijd-
stip kwamen vier mannen, gezeten op twee scooters, aangereden vanuit de richting 
van het Park Nuenen. Zij stopten voor de juwelierszaak en gingen naar binnen. 
Daar vernielden ze enkele vitrines en bedreigden de aanwezige juwelier en een 
vrouwelijk personeelslid met een op een vuurwapen gelijkend voorwerp. Ze eisten 
geld. Nadat ze een geldbedrag hadden gekregen en een greep in de vitrines hadden 
gedaan, ging het viertal er op de scooters vandoor. Ze vertrokken ook weer in de 
richting van het Park Nuenen. Tijdens de overval raakte niemand gewond. Er is 
slechts een zeer summier signalement van het viertal: ze droegen allen donkere kle-
ding en een donkere helm. Ook de scooters waren donker van kleur.  
De politie is op zoek naar mensen die de overval gezien hebben, de daders hebben 
zien rijden door Nuenen of die iets weten dat op andere wijze met de overval te ma-
ken heeft. Zij kunnen contact opnemen via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. 

Station Charlotte: 
SHERPA
 
Zaterdag 5 november treedt de 
band SHERPA vanaf ongeveer 21.00 
uur op bij Station Charlotte aan de 
Sportlaan in Nuenen.

SHERPA is een band uit Eindhoven/
Best en bestaat ongeveer sinds 1996.
Het repertoire bestaat uit zelfgeschre-
ven pop/rock liedjes, waarin de jaren-
lange muzikale geschiedenis van de 
muzikanten duidelijk doorklinkt.
Maar altijd met een vreemde draai, 
een aparte harmonie, een eigenwijze 
wending.
Naast eigen werk speelt SHERPA ook 
een aantal covers van liedjes die min-
der bekend maar niet minder prachtig 
zijn. SHERPA  maakte tot nu toe 2 
Cd’s. Zie ook: www.stationcharlotte.nl 
en/of sherpa@dse.nl

Strippenkaart niet 
meer bruikbaar 
vanaf 3 november
Vanaf donderdag 3 november kan in 
Brabant niet meer met de strippen-
kaart gereisd worden in de bus. Ook is 
het dalurendagkaartje vanaf die da-
tum in de bus niet meer verkrijgbaar. 
Wel blijft het mogelijk om een rit-
kaartje te kopen voor € 3,-. Dit kaartje 
is geldig op een enkele rit, zonder 
overstap. Om busreizigers in Brabant 
te helpen bij het kiezen van een OV-
chipkaart en reisproducten is er de 
OV-chipwijzer: www.ovchipwijzer.nl. 
Dit handige hulpmiddel geeft op basis 
van persoonlijke situatie en reisgedrag 
het voordeligste advies.

Uitzendingen 
Lokale Omroep 
Nuenen 
In het programma Nuenen Nu deze 
week de volgende onderwerpen:

- Honkballers treffen elkaar voor de 
beker met één oor.

- Berg open, deksel op de put.
- Passarela, modeshow voor het goe-

de doel.
- Organist St. Clemens, Tom Bouw-

man.
- Bronzen erepenning voor veertigja-

rig CAN.
- Mantelzorgpunt LEV helpt mensen 

vooruit. 

Op donderdag 3 november zal ook de 
raadsvergadering van de Gemeente 
Nuenen uitgezonden worden. Aan-
vangstijd 18.30 uur. Lokale Omroep 
Nuenen TV Groep, Tel. 040 2835384, 
tv@omroepnuenen.nl.

‘Zoo prôte wèij in 
Nuejne mi mekaâr’ 
Een voorproefje uit het boek ‘Zoo 
prôte wèij in Nuejne mi mekaâr’ van 
Gerard de Laat dat op 26 november 
wordt gepresenteerd.

Nuejnes mì de B

blék
Blékschup
blèùw
Bliejkbakkes
Blôr

Dè blé nie lang schòn stòn
Zit ’r nie zó te bliejke, kékt vur oew
Hèij bloejt ás ’n vèèrke
Pas óp, ’t òlliestélleke blokt

Druk bezochte 
Halloweenoptocht
Afgelopen donderdagavond 27 oktober jl. vond in de aula van Brede School 
Vrouwkensakker voor de derde keer de Korein Kinderplein Halloween-
Happening plaats. 
Bijzonder aan deze gelegenheid was 
dat niet alleen kinderen van Korein 
van de Vrouwkensakker en de Jaco-
bushoek meeliepen, maar ook kinde-
ren van peuterspeelzaal Het Dwerslig-
gerke en kinderen van basisschool De 
Nieuwe Linde. Een echte Brede 
School-Halloween met in totaal zo’n 
150 mensen en kinderen.

Rond een uur of zes kon men samen 
genieten van een lekker kopje soep en 
heerlijke broodjes en kon er gedanst 
worden op de vrolijke noten van toe-
passelijke kindermuziek. Enorm trots 
en blij was men met de enorme mooie 
lampionnen, die de kinderen dit jaar 
weer allemaal zelf gemaakt hadden en 
de manier waarop de kinderen zich 
weer speciaal voor deze bijzondere ge-
legenheid hadden verkleed.

“Gezellige Muziek Zondag”   
in Het Klooster
 
Op zondag 6 november zal het Gerwens Muziekkorps een muzikale invul-
ling geven aan de Gezellige Muziek Zondag in Het Klooster.

Keukens voor kookplezier bij 
Van den Boom keukens
De keuken fungeert de laatste jaren als een centrale plaats in de woning. De 
sfeer moet er dan ook goed zijn, je moet je er thuis voelen en je moet er 
bovenal met plezier kunnen koken. Om het plaatje compleet te krijgen is 
een goed advies essentieel. 
Eric van den Boom, eigenaar van Van 
den Boom Keukens weet als geen an-
der om alle puzzelstukjes op zijn 
plaats te krijgen. Het vak van keuken-
specialist is hem immers met de pap-
lepel ingegoten. “Mijn vader heeft ja-
ren geleden een gerenommeerde 
keukenzaak gehad hier in Son. Mijn 
broer en ik zijn hier in eerste instantie 
beide werkzaam geweest maar hebben 
destijds elders binnen de branche on-
ze vleugels uitgeslagen. Na diverse 
functies bij vele grote keukenbedrij-
ven heb ik eind vorig jaar besloten om 
Van den Boom keukens “nieuw leven” 
in te blazen.” Op industrieterrein Ek-
kersrijt heeft Van den Boom tegen-
over de Volkswagendealer een be-
drijfspand betrokken. De moderne 
showroom geeft plaats aan 10 ruime 
keukenopstellingen  in eigentijdse en 
trendy uitvoeringen. U vindt dan ook 
altijd een samenstelling die bij u past. 
In een persoonlijk gesprek kijkt u sa-
men met Eric van den Boom naar de 

vele mogelijkheden. Ruimte en gemak 
zijn sleutelwoorden in dit gesprek. 
Eric geeft aan, “Bij het ontwerpen van 
een keuken probeer ik ruimtes opti-
maal te benutten zonder dat het ten 
koste gaat van het gebruiksgemak. Ik 
stel de wensen  van een klant centraal 
en bouw daaromheen de keuken. We 
werken alles uit in een gedetailleerd 
perspectiefontwerp en berekenen 
meteen de uiteindelijke prijs. Zo krijgt 
men het beste eindresultaat.” Naast 
keukens levert Van den Boom ook 
scherpgeprijsde tegelvloeren. Hier-
mee spelen ze in op de wens van de 
klant die naast een nieuwe keuken ook 
op zoek is naar een bijpassende vloer. 
“Indien gewenst verzorgen we zelfs 
complete keukenverbouwingen. Onze 
eigen montagedienst zorgt voor een 
vakkundige plaatsing waardoor ook in 
het laatste traject de kwaliteit gewaar-
borgd is.” U vindt Van den Boom Keu-
kens op Ekkersrijt 2004 in Son. www.
vandenboomkeukens.nl

oost-Brabant op het gebied van de 
bouw, metaal, electronica, mechatro-
nica en overige ambachten. De prijs 
wordt jaarlijks uitgereikt door de 
Stichting Bevordering Vakmanschap.   
De genomineerden zijn heel collegiaal 
en sociaal en bezitten een geweldige 
vakkennis, creativiteit en zelfstandig-
heid. Ze zijn een voorbeeld  voor jon-
gere collega's en hebben minstens tien 
jaar ervaring in de betreffende bran-
che. Dat maakt deze mensen bijzon-
der. Reden genoeg om hen tijdens dit 
evenement in het zonnetje te zetten.
 

Hans van den Reek, 
genomineerde Nuenenaar.

Omstreeks zeven uur verplaatsten alle 
aanwezigen zich naar buiten om ach-
ter Brassband De Vooruitgang aan te 
lopen, in een lange stoet die door de 
wijk in de omgeving van de Brede 
School trok.
Onder het genot van de muziek, de ve-
le lampjes en de mooie kostuums ge-
noten groot en klein van een gezellig 
samenzijn in het donker.

Het Klooster organiseert in seizoen 
2011 - 2012 “Gezellige Muziek Zonda-
gen” met medewerking van diverse 
Nuenense muziekverenigingen. Op 
zondag 6 november in samenwerking 
met het Gerwens Muziekkorps. Het 
gezelschap telt een kleine honderd le-
den, die in het opstaporkest, het aspi-
rantenorkest, de percussiegroep of in 
het harmonieorkest spelen.
Deze 4 groepen zullen zondag ook op-
treden in Het Klooster.
Het Gerwens Muziekkorps heeft ook 
het Stratums Muziekkorps uitgeno-
digd, ook zij zullen hun brede reper-
toire ten gehore brengen. Dit korps 
bestaat uit 50 leden met een harmo-

nie, opleidingsgroep en slagwerkor-
kest, met een repertoire variërend van 
marsen, populaire muziek en concert-
werken. Het belooft een gezellige en 
volle middag te worden. De “Gezellige 
Muziek Zondagen” zijn van 14.00 - 
19.00 uur en gratis te bezoeken, voor 
meer informatie kunt u kijken op 
www.hetklooster.org.



Wij zijn op zoek 
naar ‘n gemotiveerde 

verkoper (m/v)
Werktijden

vrijdag 17.00 - 21.00
zaterdag 09.00 - 17.00

Graag uw C.V., 
voorzien van pasfoto, sturen naar 

smolders.schoenen@planet.nl
of sturen naar 

Smolders Schoenen
Parkstraat 9 , 5671 GD Nuenen. 

T.a.v. H.M. Smolders

Olijf
r e s t a u r a n t

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

Menu Olijf 
Wildzwijnpastrami

Mosterdfruit | notenvinaigrette

***
Heldere wildbouillon  

Drie soorten selderij

***
Tongscharfi let 

Groene kool | roomkaas | schaaldierenjus

***
Kabeljauwfi let | Gamba

Paddenstoelen |
aardappel crème fraiche puree | kerrie jus 

óf
Hertenbiefstukjes | Wildstoof

Spruitjes | kastanjes | wildjus met appelstroop

***
Vanille roomrijst

Stoofpeer  | heldere karamel | speculaasijs

€ 34,50 per persoon

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

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
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Nieuws met zaken

Carnavalszangers- en 
zangeressen gezocht
Afgelopen carnaval heeft de 1e editie van   Ameezing Carnaval Nuenen 
plaatsgevonden. Direct ná de optocht op zondagmiddag hebben duizenden 
carnavalsvierders genoten en meegezongen met het groot Ameezing Carna-
valskoor.

Het was een groot succes. Dat is dan 
ook de basis om een 2e editie van dit 
evenement op touw te zetten. 
Weer willen we een groot koor op het 
podium om voor te gaan in het carna-
valsgezang (of -geblèr). Dus als je 
kunt, wilt en durft te zingen geef je 
dan op. 

Een berichtje aan rvandervorst@onsnet.
nu is voldoende. 

Bekendmaking 
boerenbruidspaar 
Raopersgat
Op zaterdag 19 november maakt de 
Commissie Boerenbruiloft Raopers-
gat tijdens het Prinsenbal van C.V. 
de Raopers het 34e boerenbruids-
paar van Raopersgat  bekend. Ook 
weten ze in Lieshout dan wie de 
getuigen van dit trouwlustige stel 
zullen zijn.

Hier volgen een paar hints:

- Op het platteland is het goed toeven;
- Ze zitten er midden in;
- Van achter naar voor;
- Zo stil als hij is zo vaak schept zij op.

Wil je het spannende moment van de 
verkiezing van zowel de nieuwe prins 
carnaval als het boerenpaar mee ma-
ken, kom dan op 19 november naar 
het gezellige Prinsenbal in zaal de 
Koekoek in Lieshout.

Nieuwe prins van     
“de Narre-Kappen” in Gerwen
 
Zondag 6 november zullen de Raai en Verraai Commissie weer door Ger-
wen gaan trekken om hun vermoedens kenbaar te maken. Het is Peer van 
N-TV in ieder geval duidelijk dat er ofwel heel veel adressen bezocht gaan 
worden, ofwel dit maar op goed geluk gaat gebeuren. 

De PKC heeft in een reportage van Peer 
nogmaals bevestigd dat de aanwijzingen 
die reeds gegeven zijn, toch duidelijk in 
een bepaalde richting wijzen. Voor de 
volledigheid hiervan volgen hieronder 
nog 3 aanwijzingen. Daarna hebben be-
langstellenden een kleine twee weken de 
tijd om hun onderzoek af te ronden. In de 
week voor het prinsenbal in Gerwen, zal 

Peer van N-TV de laatste aanwijzing be-
kend maken. Volgens Peer is het gewoon 
een kwestie van op de juiste manier le-
zen. Wat lijkt dat het is, kan het ook zo-
maar zijn, maar misschien ook niet. 
 
8.   Zij hebben dezelfde kapper
9.   Een echte BOB
10. Iets met Polen

Raodselachtige Witte Rook
Zoals beloofd zouden wij jullie op de hoogte houden van onze bevindingen 
op zoek naar de oorsprong van de Raodselachtige Witte Rook. Na grondig 
onderzoek van onze schijnbaar onuitputtelijke bron aan de wortels van 
onze vermaarde lindeboom leverde toch weer bruikbare aanwijzingen op. 
Wanneer je goed door de vlammetjes 
van het kunstzinnige putdeksel tuurt 
zie je een rustig voortkabbelende wa-
terstroom. Zoals inmiddels bekend 
wijzen de vlammetjes op het gebruik 
van de put door de brandweer als 
brandput. En bij Brand denken wij aan 
heel andere zaken. 
Dan denken wij aan Tsjechische hop, 
aan vliegende tapijten en natuurlijk 
aan opeens alles verklarende wijshe-
den. Maar brengt dit alles ons dichter 
bij de oplossing van het Raodsel. Ja-
wel, voor ons wordt het steeds duide-
lijker. Onze archeologische kennis is 
zoals al eerder vermeld niet zo heel 
groot, maar water wat onder ons dorp 
stroomt, staat vast in verbinding met 
de Dommel. En dan denken wij met-
een aan Hertog Jan. Buiten het feit dat 
hij als een vervroegd Sinterklaasca-
deau op 4 december 1300 Nuenen ge-
meenterechten verleende denken wij 
toch weer aan gerstenat. Weliswaar is 
Hertog Jan II, die Nuenen gemeente-
rechten verleende, de zoon van Her-
tog Jan I naar wie het gerstenat ver-
noemd is.Is het nog te volgen? 
Waarschijnlijk niet, daarom nu enige 
uitleg om toch weer een tipje van de 
sluier te kunnen lichten. 
Tsjechië ligt ter hoogte van de Elzas. 
De rivier de I’ll (I’LL) ontspringt in het 
dorpje Winkel en mondt uit in de Rijn 
bij Straatsburg. En dan denken wij 
meteen aan Kronenbourg 1664, jawel 
gerstenat. Op een rij gezet komen wij 
nu uit op drie smakelijke biertjes en ja-
wel die worden tijdens carnaval ruim 
getapt. En 3 wijst op zich weer naar de 
10 waarmee wij vorige week geëindigd 
zijn en voor ons is de cirkel dus weer 
rond.

Gelukkig heeft voorgaande, voor me-
nigeen waarschijnlijk wartaal, ons de 
volgende 3 aanwijzingen opgeleverd:
1. Jacob dichtte hen 10 toe 
2. Frans of Duits, in de Elzas maakte 

het niet uit, als het maar de 3e van 
12 was.

3. Zijn 501 ruilde hij graag in voor een 
baan met drie sterren.

Vanzelfsprekend zullen wij verder on-
derzoeken hoe de vork nu echt in de 
steel zit en volgende week onze gevon-
den aanwijzingen weer met jullie de-
len. En mocht het echt te langdradig 
worden de tweede zondag van novem-
ber wordt het om 19:11 uur helemaal 
duidelijk. Trouwens als je de getallen 
van dit tijdstip bij elkaar optelt is de 
som 12. Alweer een bruikbare aanwij-
zing voor ons.
Maar u Raod het al, dat leggen we vol-
gende week pas uit. Tenslotte moet 
het, naar voorbeeld van Jacob en Wil-
helm Grimm, toch een Raodsel-
sprookje blijven.

Wie wordt de nieuw Prins(es) 
in Nederwetten?
In totaal zijn er 11 aanwijzingen.  Er zijn al 7 aanwijzingen via eerdere edi-
ties van de Rond de Linde vrijgegeven. Dit zijn de laatste 4.
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 de laatste 4 aanwijzingen.

Wie wordt de 
nieuwe Prins van 
Nuenen
Er zijn 11 aanwijzingen. De eerste 6 
aanwijzingen zijn reeds vrijgege-
ven, wat al heel wat los heeft 
gemaakt in Nuenen. Overal waar je 
komt hoor je verschillende namen 
vallen over wie de prins in het jubi-
leumjaar wordt.

Hier volgen de volgende 3 punten:
 

- Hij sloeg er vroeger flink op los, de 
ander sloeg vrolijk mee en bij de 
ander sloeg het nergens op.

- De een heeft wel vaker voor hetere 
vuren gestaan.

- Ze kunnen zeker goed met de span-
ning omgaan.

5 x 11 op 11-11-2011
Beste carnavalsvierders in Nuenen en de rest van de wereld. Het jaar anno 
1957 en wel op 11-11-1957 kreeg een klupke feestvierders een idee. "we 
richten een klupke op vur mense die meer wille dan wa springe en danse" En 
zo geschiede het dat het eerste carnavalsjaar als CV de Dwèrsklippels een 
feit was.
Nu op 11-11-2011 is dat inmiddels 55 
jaar geleden en een gouden vereniging 
van 55 carnavals jong. Hoe gaat dat bij 
een gemiddelde vereniging: 11-11-11 
start van een uitgebreide expositie, 
een buitengebeuren dat een hele dag 
duurt en vervolgens een optreden in 
een kiosk of wat dan ook.
Maar wat doen de Dèrsklippels…die 
doen dat niet.
Een gemiste kans…NEE.. Gewoon 
godsgruwelijk DWERS.
Wij doen dit soort dingen ergens het 
komende seizoen.
En reken maar…er komt een prachtige 
expositie en wanneer ? In den begin-
ne!
De werkgroep 55 jaar dwèrs wil het 
gebeuren rondom de gouden vereni-
ging inzetten met een nostalgisch 
feest in het klooster.
De muziek is aangepast en zal per uur 
gaan verjongen. Nieuwsgierig? Of zin 
in een spelletje? Ook dat gebeurt rond 
22 uur. En de entree is natuurlijk weer 
GRATIS.
Regelmatig zal er, deze avond een kort 
interview plaatvinden..Hé..ja echt 
waar.
Uniek is het alom bekende klippeltje 
dat dit jaar natuurlijk van goud is.
Ondanks de hoge goudprijs op dit mo-
ment, kunnen wij dit echter toch aan-

bieden in de vorm van een goudklomp 
van 12 cm lang en 10 mm in het vier-
kant. De bekende maten. En dat alle-
maal: aan een touwtje.

De werkgroep wil, met prins Bimbam 
himself en adjudant Klokje, samen 
met u een toast uitbrengen op een on-
gelooflijk geslaagd carnaval 2011 en 
een zeker zo'n mooi jubileumjaar dat 
die avond om 20 uur 11, zijn start 
kent.
Want mensen:  "wat leeft het carnaval 
in ons dorp”. Op deze feestavond zal 
tevens een poging worden gedaan om 
zoveel mogelijk oud prinsen en oud 
adjudanten (als het kan) in hun toen-
malige kostuum bij elkaar op het po-
dium te krijgen. Wij beseffen heel 
goed dat de maatvoering van enkele 
kostuums problemen kan geven, maar 
het gaat uiteindelijk om een uniek re-
cord.
En dit record zal het eerste zijn dat we 
kunnen gaan bijschrijven in het "Nue-
nens Book of Records". Wie volgt……
Of het record echt is dat regelen we 

wel achteraf….dè 's teminste dwèrs.

Wij wensen u een gezellige feestavond 
en wellicht dat we rond klokke 22.11 
uur s'  avonds ook nog een goed be-
richt krijgen in de vorm van witte rook 
of we wel/niet een nieuwe prins gaan 
krijgen.

En dan een berichtje aan de lokalen:
Namens het bestuur danken wij de 
Nuenense mens. Want die heeft het 
mogelijk gemaakt dat we deze verjaar-
dag mogen vieren, in ons dorp waar 
cultuur zo levendig is, en waar toch al-
tijd wel wat gebeurt, en niet alleen met 
canaval.
Want de KLIPPELS willen geen elitai-
re klup zijn. Alles gebeurt dank zij een 
kleine 600 gewone mensen, vrijwilli-
gers. CHAPEAU", gullie het ut gefikst.
Nog even heel dwèrs een uitleg waar 
we nog lang over zullen "proaten": 
1957 tot en met 2011 is 54 joar. Echter 
11-11-57 begint het eerste joar. Dus is 
het 55 joar. Graag uw mening (demo-
cratisch moet dat)  Maar DWERS AS 
WE ZÈN: wij bestoan 55 jaar.
Namens de werkgroep 55 joar dwèrs:

Katinka Barbu - Rinus Sanders - 
Joop v.d. Linden - Joost Balder - 

Jan v. Hassel

Wim van Heesch, gecertificeerd StAr-
audicien van Verhoeven Hoorcomfort 
(onderdeel van Optiek Verhoeven), 
legt uit hoe u gehoorverlies herkent. 
“Het begint meestal ongemerkt. Uit-
eindelijk kunt u enkel horen wat u 
hoort. Daarom denkt u misschien dat 
u alles nog goed hoort, terwijl u mis-
schien al een licht gehoorverlies hebt. 
Uw hersenen passen zich gewoon aan 
de nieuwe situatie aan en compense-
ren de verzwakte signalen die afkom-
stig zijn van uw oren. 
Gemiddeld wachten personen met ge-
hoorverlies bijna 10 jaar voor ze er iets 
aan doen. Te weinig mensen nemen 
tijdig de beslissing om stappen te on-
dernemen voor het terugwinnen van 
hun gehoor en de verbetering van hun 
levenskwaliteit. U hoeft zich niet te 
schamen, want uit onderzoek blijkt 
dat het aantal mensen met gehoorpro-
blemen alleen maar toeneemt in ons 
land.

Een hoortoestel is een mooi product. 
Ook cosmetisch zien hoortoestellen 
er tegenwoordig fantastisch uit. Ei-
genlijk ziet u het nauwelijks meer. Fa-
brikanten van hoortoestellen beloven 
veel maar de persoon in kwestie, met 
zijn lichamelijke en geestelijke condi-
tie, bepaalt wat haalbaar is. Het kan 

lastig zijn om een hoortoestel, wat 
kleine apparaatjes zijn, in en uit te 
doen. Ook zult u moeten wennen aan 
binnenkomende geluiden hard dat 
kan klinken. De hersenen moeten op-
nieuw wennen aan goed horen. Dit al-
les vereist geduld en geleidelijke op-
bouw van de gehoorversterking. 
Verhoeven Hoorcomfort is merkonaf-
hankelijk en kan alle gangbare merken 
hoortoestellen leveren. Hoe groter het 
te leveren assortiment des te groter de 
kans op succes. Dit is wat het vak van 
een audicien zo boeiend maakt. Wim 
neemt tijd voor de klant en zoekt sa-
men met u naar het meest geschikte 
toestel. Het spreekt voor zich dat hij 
dit gekozen toestel goed instelt. 

Verhoeven Hoorcomfort, Parkstraat 
24 (naast Albert Heijn). Telefoon: 040 
284 06 20. Openingstijden: maandag 
t/m vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur.  
www.verhoeven-hoorcomfort.nl

De pas geopende Verhoeven Hoorcomfort aan de Parkstraat 24

Hoorcomfort nu ook in Nuenen
Horen en zien zijn de belangrijkste functies voor de communicatie met 
anderen. Als het horen slechter wordt dreigt al snel het gevaar dat u zich 
terugtrekt uit het sociale leven. Maar dit is nergens voor nodig, want vanaf 
nu kunt u ook in uw eigen dorp terecht bij een hoorspecialist!

Bezorging van uw folders:
Bel 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl



maken dan zijn voorganger, maar hebben zijn 
bijzonder aantrekkelijke vanaf prijs even laag 
gehouden. Reden genoeg dus om snel kennis 
te maken met de Yaris bij uw Toyota dealer.
U bent van harte welkom.

Met alleen al in Nederland 100.000 verkochte 
exemplaren, is de Yaris de meest verkochte 
Toyota. En ook de nieuwe Yaris wordt vast 
en zeker weer een succes. Want we zijn er 
niet alleen in geslaagd om hem nog beter te 

Nog veiliger. 
Nog stiller. 
Nog dynamischer. 
Nog ruimer.
Dezelfde prijs.

De nieuwe Yaris. Minstens zo goed als de vorige. 
Al vanaf € 10.990,-  

Belastingvrij
v.a.  

Brandstofverbruik (EC/692/2008) varieert van 3,9L/100km (25,6km/L) t/m 5,4L/100km (18,5km/L) CO2 103-124 gr/km. 

Prijs incl. BTW, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Lease vanaf € 189,- per maand o.b.v. Full Operational Lease, 60 maanden en 20.000 km per jaar. Incl. 75% bonus/malus, excl. BTW en brandstof. Aangeboden
door Toyota Financial Services. Afgebeeld: Yaris Dynamic 5-deurs met Luxury Pack € 18.835,-. Wijzigingen voorbehouden. Importeur: Louwman & Parqui B.V. Meer info: bel gratis 0800-0369 of kijk op www.toyota.nl.

270H  Ronde de Linde
270H

Driessen
Eindhoven, Pietersbergweg 31, 040-2646645

onze
kindermerken:

Sorel (nieuw)
Develap

Romagnoli
Shoesme

Giga
Yellow Cap
Converse

Vans (nieuw)
Le Coq sportif

Münich
Mistral

Timberland (nieuw)
Redzz (nieuw)

Clic
Gattino

Hip (nieuw)
e.a.

onze
herenmerken:

Tommy Hilfiger
Van Bommel

Converse
Replay

Le Coq Sportif
Pantofolo d’Oro

Cruijff
Panama Jack

Mistral
Timberland (nieuw)

Mc Gregor
Goliath (nieuw)

Vans (nieuw)
Sioux

Floris van Bommel
Teva

Sorel (nieuw)
van Lier

Mephisto
e.a.

  onze damesmerken:
Lamica, Paul Green, Every Body, Gabor, Wolky, Manas, Via Vai, Sorel(nieuw), Walk in the Park (nieuw), Shabbies (nieuw), 
Timberland (nieuw), Tommy Hilfiger (nieuw), Carmens, S. Oliver, B.P., Rapisardi, Replay, Waldlaufer, Unisa (nieuw), Emu, 

Equo (nieuw), K&S, Mery (nieuw), Mjus, Aqa, Panama Jack, Fit Flop, Monshoe, Goliath (nieuw), Ash, Julie Dee, Alexandria, 
Rohde, Rieker,  Dei Colli, Mistral, Teva, e.a.

UnisaTimberlandK & S

Tommy Hilfiger Walk in the ParkShabbies

Timberland

Mc Gregor

V. Bommel

nieUWe WinTerCoLLeCTie

Biedt ook uw winterkleding aan.

1500 stuks gebruikte kleding 
in de winkel aanwezig.

Stucadoorsbedrijf

JOS COOLEN
Voor al uw stucadoorwerken

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

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

Heistraat 18  -  5691 CA Son  -  Tel. 0499-477702
info@coolenvankuik.nl • www.coolenvankuik.nl

Kijk voor onze aanbiedingen

op www.sandersparket.com

Nu op al ons Quick Step laminaat 15% korting

Ontspannen Bewegen

Qi gong

Gratis proefles
www.movealong.nl

06-46316210

De 2% fi nancieringsactie geldt op alle Peugeot bedrijfsauto’s. De Peugeot Expert is er vanaf € 15.445. Genoemde vanaf prijs is excl. btw, bpm, kosten rijklaar maken, verwijderingsbijdrage en leges. Wijzigingen voorbehouden. 
Kom langs voor meer informatie en de voorwaarden of kijk op www.peugeot.nl.

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

: ((0440 0)0) 28383 220 56  www.jajansnsseen.n.geerwrw
2)2) 550 0 4040 880 0  www.aaututobobeddririjfjf

FINANCIAL LEASE 
ELDERS 4,9% BIJ ONS 2%

Gratis airco!



NAJAARS

ACTIE
OOGMEETWEKEN

Parkstraat 15/A • Nuenen • 040-283 22 23
www.optiekverhoeven.nl

•  Merkmonturen 
compleet met 
enkelvoudige 
glazen op uw 
sterkte voor  
€ 169,-.*

•  Tot € 100,- korting 
op multifocale 
glazen.*

De oogmeetweken worden 
georganiseerd t/m 26 november.

*  Niet geldig in combinatie met 
andere acties, vraag naar de 
voorwaarden. 

Herenboots

De herfst is begonnen, de bladeren gaan vallen en het wordt langzaam 
aan vroeger donker. Openhaard aan, lekker wijntje of gezellig uit eten 
gaan. Het is weer tijd voor lekkere wildgerechten. Uiteraard ook weer 
een goede reden om bij VertigO te gaan dineren. 
Vanaf 26 oktober hebben wij weer een vernieuwde a la carte kaart met 
wildgerechten, ook al bent u geen liefhebber van wildgerechten, staan 
er voor u mooie culinaire gerechten op de vernieuwde kaart.
Optimaal genieten en keuze genoeg voor iedereen. 
Deze kaart is wederom met zorg samengesteld door onze chef.

Wildmenu VertigO
4 – gangen menu   .......................................... € 32.50 
(voorgerecht, soep of tussengerecht, hoofdgerecht en nagerecht)

5 – gangen menu   .......................................... € 34.50 
(voorgerecht, soep, tussengerecht, hoofdgerecht en nagerecht) 
 Voorgerecht
 Duo wildzwijn| pate van wildzwijn, ham gevuld met paddenstoelen,
 pistache, jam van cranberry, dressing van basilicum

 Soep
 Traditionele | krachtig getrokken wildbouillon, ravioli van bospaddenstoelen

 Tussengerecht
 zalm | met zuurkool, saus van Riesling, Hollandse garnalen

 Hoofdgerecht
 Duo gevogelte | gebakken fazant en patrijs, saus van rode port en 
 kastanje, winters garnituur

 Dessert
 Parfait | bastognekoeken, Callebaut chocolade mousse met Bailey's,
 creme brulee van koffie

Speciaal voor deze periode heeft onze Chef en zijn keukenbrigade een speciaal 
menu samengesteld. Zij presenteren u een wildmenu van 4 of 5 gangen. U kunt 
daarbij ook nog een passend 4 of 5 gangen wijn arrangement erbij nemen.

Wilt u graag in de watten worden gelegd? 
Vergeet dan niet te reserveren bij VertigO.

Vertigo logo.indd   1 14-02-11   16:10

Open elke dag va. 12.00 uur
Dinsdags gesloten

Bij mooi weer kunt u genieten

op ons sfeervolle terras met een

mooi uitzicht op het horecaplein

H e u v e l  7 a  5 5 6 4  H K  G e l d r o p  0 4 0 - 3 6 8  5 2  3 2

www.restaurantvertigo.nl 

Omzetten woekerpolis levert veel geld op!
Neem snel contact op

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

www.straatman-kolsters.nl

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

Marshallstraat 6a T (0492) 52 04 75
5706 CN  Helmond I www.deezekeukens.nl

U kiest voor Deeze Keukens

Kom ook de sfeer en smaak proeven 

op 6 november in onze geheel 

vernieuwde showroom en geniet van de kookdemo’s

koopzondag6 november11.00 - 16.00 uur

ieest voor Deeze Keukens

SmakenOmdat

verschillen



Archipel zoekt talent
We ontmoeten je graag op onze open avond op 17 november a.s. 

Bij Archipel geven we de beste zorg, altijd in overleg met onze cliënt en zijn of haar familie. Of het nu gaat om zorg 
aan huis, wonen in een van onze woonzorgcomplexen, passende dagbesteding of specialistische zorg voor 
bijzondere doelgroepen. Wij zijn ervan overtuigd dat wij alleen een respectvolle relatie opbouwen met cliënten als 
zij de regie in eigen hand houden. 
Cliënten en hun familie kunnen door de zorg van onze medewerkers en vrijwilligers zoveel mogelijk op zichzelf 
vertrouwen, maar zijn nooit op zichzelf aangewezen. Dat is het gevoel van samen.

Voor ons Zorg aan Huis-team zijn wij op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde 

Helpenden/Verzorgenden (IG)
Vacaturenummer 11-106 ZAH

We hebben verschillende mogelijkheden m.b.t. contracturen. Wil je graag meer weten over de mogelijkheden 
bij Zorg aan Huis, dan nodigen we je van harte uit voor een eerste kennismaking op onze OPEN AVOND op 
17 november a.s., locatie Vivaldi, Mechelenlaan 66a, 5628 VH Eindhoven.

Programma open avond:  19.00 uur Ontvangst
 19.15 uur Kennismakingsgesprekken
 20.30 uur Afsluiting

Beschik jij over het juiste zorgtalent?
Kijk dan snel op Youtube! 
http://www.youtube.com/watch?v=tjyLPJZ8DQU

Aanmelden
Meld je voor vrijdag 11 november a.s. aan voor de Zorg aan Huis open avond door een e-mail met je gegevens te 
sturen aan hrm@archipelzorggroep.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

het gevoel van samen

Uw totale 

inrichter 

op het 

gebied van:

vloerbedekking
•

gordijnen
•

zonwering
•

horren
•

matrassen
•

bedtextiel

PVC VLOEREN 
NET ÉCHT HOUT, 

ZEER SLIJTVAST, 

ONDERHOUDSARM, 

VELE KLEUREN & DESSINS

van Lieshout Interieur

Opwettenseweg 76

5672 AJ Nuenen

Tel.: 040-283 22 41

Openingstijden:

Maandag: gesloten

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

Vrijdag: 10.00-20.00 uur

Zaterdag: 10.00-16.00 uur

www.vanlieshout-interieur.nl

 TAPIJTEN

 VLOERKLEDEN

 VINYL

 LINOLEUM

 PVC VLOEREN

 GORDIJNEN

 RAAMDECORATIES

 BINNENZONWERING

 SHUTTERS

 HORREN

KINDERKLEDING MEGA WINTER SALE!!!
Maten 50 t/m 176 – 10.000 stuks!

Alle kleding tot 80%  korting!
Guess, Replay, Diesel, Retour, Nolita, Salty Dog, S&D 
Le Chic, NoNo, DaDa, Moodstreet, Design Heroes, 
Blablabla, Blond & Blond, Blue System,  Miss 60,  
Doerak, Happy Horse en nog veel, veel meer….

WANNEER?
Zondag 13 november van 10.00 uur t/m 16.00 uur.

Waar?
 Spaarpot 20E De Huufkes 89
 5667 KX GELDROP 5674 TL NUENEN

Twee locaties met op elke locatie een ander aanbod.

Gratis parkeren, geen tassen toegestaan, 
enkel pin en contante betalingen.

Damesboots

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 

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 

 MakeMakeMakeMake----up Workshopup Workshopup Workshopup Workshop    
Leer de tip en trucjes om er met een vleugje 

Make-up nog stralender uit te zien 

Zaterdagochtend 19 novemberZaterdagochtend 19 novemberZaterdagochtend 19 novemberZaterdagochtend 19 november    
€    35,= p.p 35,= p.p 35,= p.p 35,= p.p     

incl. persoonlijk make-up kaart & geschenk twv € 25,= 

Kleine groep maximaal 6 personen reserveer dus snel 
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CoLofoN
Rond de Linde verschijnt als wekelijks 
mededelingen- en advertentieblad, op 
donderdag, in een oplage van 13.000 
exemplaren in Nuenen, Gerwen, Neder-
wetten, Lieshout en Mariahout

ADVERTENTIES/ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. Postbus 20, 
5670 AK Nuenen. Tel. 040-2831200 
Fax. 040-2836055. E-mail: drij.mes@iae.nl 
(Aanleveren advertentie tot uiterlijk
 dinsdag 12.00 uur.) 

REDACTIE
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur, 
Elwien Bibbe, Edwin Coolen, 
Melanie Dumay.
Telefoon 040 - 787 02 81
Aanleveren van digitale teksten vóór maan-
dag 17.00 uur: redactie@ronddelinde.nl
Berichten en/of advertenties die door omstandig-
heden foutief of niet geplaatst zijn, geven geen 
recht op schadevergoeding. Kopij en beeldmateri-
aal dienen vrij van rechten te worden aangeleverd.

DRuk: 
Drukkerij Messerschmidt, Nuenen
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. Postbus 20, 
5670 AK Nuenen. Tel. 040-2831200 

BEZoRGING 
Telefoon 06 - 48 69 89 19
E-mail: cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor verspreiding van folders.

© Niets uit deze uitgave mag worden 
gebruikt voor herpublicatie of te ver-
menigvuldigen of tegen vergoeding 
beschikbaar te stellen aan derde zoals 
foto's, teksten, illustraties, en grafisch 
materiaal, op welke manier dan ook, 
zonder uitdrukkelijke toestemming van 
de uitgevers. 

Thijs van den Biggelaar

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

Samen onderweg naar
   een persoonlijk afscheid

kerkberichten

Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling, mooie woor-
den, prachtige bloemen, lieve kaarten en brieven die wij mochten ontvangen 
voor en na het overlijden van mijn man, onze vader en schoonvader.

Louis van der Linden
De leegte blijft nog maar moeilijk te aanvaarden, maar zoveel betrokkenheid 

verzacht het verdriet en vergroot de moed om verder te gaan.

Joke van der Linden
John-Louis en Marianne
Carlo
Trudy Nuenen, oktober 2011

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten: 
Zaterdag 5 november, 18.30 uur: Eu-
charistieviering, volkszang, voorgan-
gers pastor J. Vossenaar en mevr. M. 
Habraken.
Zondag 6 november, 09.30 uur: Woord 
en Communiedienst, volkszang, voor-
ganger, Mevr. M. Habraken.
Zondag 6 november, 11.00 uur: Eu-
charistieviering, met als thema: raken 
aan het geheim,  volkszang, kinder-
woorddienst, voorgangers pastor J. 
Vossenaar en mevr. M. Habraken.

Misintenties:
Zaterdag 5 november 18.30 uur: Bep 
Kamminga-de Graaf; Jan van Hees-
wijk; Kitty van de Rijt-van der Leij; 
Overl. ouders Antoon en Miep Gee-
nen-Knapen; Lambert van de Kerk-
hof; Tiny Steenbekkers; Miet Sanders; 
Ria van Gerwen-Tas; Iet Gevers-Don-
kers; Willem en Doca Strijbosch-de 
Haas.
Zondag 6 november 9.30 uur: Paula 
Hobbelen-Verhoeckx; Alda Hensber-
gen-van de Kerkhof; Gerrit Roijakkers.
Zondag 6 november 11.00 uur: Riny 
Bunthof; Sjef  en Jeanne Kisters-Bak-
ker en Rob Kisters, (vanw.verjaardag 
Rob); Frits Vereijken; Henk Bollen; 
Tony Soet; Hilde Trum-Smeenge; 
Theo van Lieshout; Adrianus Schen-
kels; Mariet de Haas-van Breugel; 
Wim Leers; Ton Wessels; Jan Kuijpers, 
(vanw. verjaardag).

Mededelingen:
In onze parochie zijn overleden: Resie 
Berkvens-van Megen,  Molvense Er-
ven 110;  Jo van Streepen-Janssen, 
Theo van Goghhof  71;  Tinus van 
Gils, Opwettenseweg 127 en Marinus 
van de Biggelaar, Spotvogelstraat 40. 
Wij wensen de families troost en sterk-
te bij het verwerken van dit verlies.

De Regenboog Nuenen
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 6 november, 10.00 uur. Voor-
ganger: ds. C. Crouwel.
In De Zaak is een Jongerenviering en 
er is nevendienst voor kinderen van de 
basisschool.
De collecte is voor Kerk in Actie, Zen-
ding.
Na de dienst kunt u koffie of thee drin-
ken in de Ontmoetingsruimte.
Van Gogh Kerkje, 19.30 uur: Taizé-
viering m.m.v. Paul Weijmans. Collec-
te: Wilde Ganzen.
Donderdag is er van 10.00-12.00 uur 
Open Huis.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 6 november 9.30 uur: Woord 
en communiedienst, kinderwoord-
dienst, parochiekoor, leden werk-
groep.

Misintenties:
Frans van Rooij; Willem Renders en 
Wilhelmina Renders-de Louw, voor 
een spoedige algehele genezing.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 6 november 11.00 uur: Woord 
en communiedienst, parochiekoor, le-
den werkgroep.

Misintenties:
Januske Jansen en Dora Rooijakkers; 
Overl. ouders Marinus en Gerarda 
Maas-Smits; Overl. ouders Toon en 
Lies v.d. Heijden; Riek van der Putten-
Sanders; Antonius en Francisca de 
Groof-Vogels; Martien de Groof; 
Overleden fam. Bouw-van Grinsven; 
Mies Bouw.

Oude St. Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl 
  
Latijnse Heilige Mis
Donderdag 3 november: 17.30 uur 
Lof, 18.30 uur Heilige Mis, daarna ze-
gening van het Hubertusbrood.  
Vrijdag 4 november: 17.30 uur Lof, 
18.30 uur Heilige Mis.
Zaterdag 5 november: 8.30 uur Heilige 
Mis, daarna uitstelling tot 12.30 uur.
Zondag 6 november: 21e zondag na 
Pinksteren, 10.30 uur Hoogmis.
Maandag 7 november: Heilige Willi-
brordus, patroon van Nederland.
18.30 uur Heilige Mis, 19.30 uur ge-
loofsverdieping.
Dinsdag 8 november: 18.30 uur Heili-
ge Mis.
Woensdag 9 november: 7.15 uur Hei-
lige Mis.

 Uit d’n hoek…
Film

Zondagavond ben ik, samen met een goede vriend, naar de Kuifje-film van 
Steven Spielberg geweest in de Pathé Helmond. De 3D-versie, dus met bril-
letje. Goede film met veel vaart en oog voor detail.  Automatisch zit je de al-
bums van Hergé met de film te vergelijken. Die moet nog ergens op zolder 
staan, mijn Kuifje-collectie.
 Terug rijdend over de Helmondweg realiseerde ik me hoe weinig 
snelweg er nog over is. Bijna heel het traject is 70 of 80 km, met stoplichten 
en afslagen.
 Eenmaal thuis, het was half twaalf, ging nog even tv aan. Op Ned 2 
zag ik de laatste minuten van een RKK programma. Het ging over een Belgi-
sche jongen, Bart Verbeeck, die terminale botkanker had. Hij lag op een soort 
campingbedje in de woonkamer, vader, moeder en broer aan het voeten-
eind. Het bleek dat hij in een diepe slaap gebracht ging worden. Hij zou hier 
niet meer uit ontwaken, zogenaamde palliatieve sedatie. Technisch gezien is 
het dan geen euthanasie.
 Een bijzonder moment, als je de vader, moeder en broer afscheid 
ziet nemen. Bij zo iets intiems schaam je je bijna om te kijken. Het was ont-
roerend, indrukwekkend en moedig. Bart stierf na drie dagen. Zijn bood-
schap: blijf positief en geniet van wat je hebt.

Edwin Coolen

Grote vogelshow bij 
“De Bastaarden” 
Wederom organiseert Vogelvereniging “De Bastaarden” de Agglomeratie 
kampioenschappen. Deze vogelshow behoort tot de grootste en mooiste 
van de regio. U kunt er ongeveer 600 vogels bewonderen, waaronder ver-
schillende soorten kanaries, tropen, wildzang, bastaarden en parkieten. De 
kwaliteit van de vogels is zeer hoog. Onder de inzenders zijn diverse wereld- 
en nationale kampioenen.

Eerste Communie 
Gerwen 
Op zondag 13 mei 2012 ontvangen 
de kinderen van groep 4 van onze 
parochie hun Eerste Heilige Com-
munie in de Eucharistieviering van 
11.00 uur in de St. Clemenskerk in 
Gerwen.

Voor de ouders/verzorgers is er op  
maandag 14 november om 20.00 uur 
een informatieavond in het parochie-
zaaltje van de kerk.  Elk jaar wordt er 
met een thema gewerkt.  Afgelopen 
jaar was dat “samen staan we sterk”. De 
aandacht ging uit naar ons dorpsge-
nootje Cody die getroffen is door de 
spierziekte Duchenne. Met als doel 
“iets voor een ander te kunnen beteke-
nen” hebben de communicantjes geld 
bij elkaar gebracht voor nog meer on-
derzoek naar deze spierziekte. 
Het jaar daarvoor is Club Sam uit Nu-
enen bedacht met een bijdrage. Mis-
schien kunt u hier uw gedachten vast 
over laten gaan, zodat 14 november al  
een keuze kunnen maken. Daarnaast 
kunt u zich dan ook opgeven voor di-
verse werkgroepjes bijv. boekje sa-
menstellen of versiergroep. Bent u 
verhinderd, maar wel geïnteresseerd, 
bel dan naar Leny Geenen, tel. 0492 
540776.

De zaal is omgetoverd tot een waar 
vogelparadijs en met de mooie zang 
van de vogels, waant u zich weer even 
in de zomer. Voor iedereen is deze 
show een bezoekje waard. 
Ook voor de jeugd is gezorgd en er is 
een enveloppenverkoop met mooie 
prijzen.  Natuurlijk bestaat er voor de 
vogelliefhebbers de mogelijkheid vo-
gels te kopen, welke worden  aangebo-
den door diverse leden. Als klapper op 
de vuurpijl is er een loterij, waarbij 
verschillende koppels vogels te win-
nen zijn, geschonken door de leden 
van de vereniging.

Taizé-vesper in het 
Van Gogh Kerkje
Op zondag 6 november a.s. is er 
weer een Taizé-vesper in het Van 
Gogh Kerkje. Ook deze zondag-
avond mag je de week weer begin-
nen met een moment van meditatie 
en bezinning. 

Ook dit keer klinken tijdens de vesper 
bekende Taizé-liederen en zijn een fij-
ne afwisseling voor de momenten van 
rust en stilte. De vesper wordt gehou-
den in het Van Gogh Kerkje aan de Pa-
penvoort in Nuenen en begint om 
19.30 uur. Voorafgaand is er verstillen-
de pianomuziek.

De vereniging nodigt u van harte uit 
om onze show te komen bezoeken.
De toegang is gratis. 

De tijden zijn: 
Vrijdag 4 november: 20.00 uur de of-
ficiële opening.
Zaterdag 5 november: 10.00 - 20.00 
uur.
Zondag 6 november: 10.00 - 16.00 uur

Locatie: in de kantine van Honk- en 
Softbal Vereniging Nuenen op het 
Sportpark Lissevoort, Lissevoort 6, 
5671 BS Nuenen.

Laurieke de Koning signeert 
haar nieuwe boek
Op zaterdag 5 november signeert Laurieke de Koning tussen 14.00 en 16.00 
uur haar nieuwe boek bij boekhandel van de Moosdijk. 
Laurieke de Koning werkte ruim 4 jaar 
aan dit boek over de ‘Lotgevallen van 
de Sefardisch Joodse familie De la Par-
ra’. Het verhaal gaat over Peter de la 
Parra en zijn voorouders, over verdrij-
ving en rijkdom, oorlog en de Japanse 
interneringskampen Brastagi en Si 
Rengo Rengo. Het boek beslaat onge-
veer 450 jaar familiegeschiedenis.

Het boek is geschreven in opdracht 
van de familie De la Parra uit Aerden-
hout en volgt het spoor van de familie 
na de verdrijving uit Spanje (1492) 
naar Livorno in Italië (1660) en vervol-
gens naar Suriname (1666) en naar 
Nederlands Indië (1890). Uiteindelijk 
komt Peter de la Parra na de Tweede 
Wereldoorlog in Nederland terecht.

Laurieke beschrijft de familiegeschie-
denis vanuit een breed historisch ka-
der met speciale aandacht voor de pe-
riode die de familie doorbracht in 
Nederlands Indië. Daarom ging ze op 
zoek naar overlevenden van de Japan-
se interneringskampen in Brombeek, 
een tehuis waarin oud- KNIL-militai-
ren van hun oude dag genieten. Dit re-
sulteerde in een aantal bijzondere ont-
moetingen.

“Veel geïnterviewden hebben scherpe 
herinneringen aan de kamptijd,” ver-
telt Laurieke. “Iedereen herinnert zich 
gebeurtenissen anders, met andere 
details, waardoor het verhaal als een 
puzzel kon blijven groeien. Bijzonder 
is ook dat de overlevenden hebben 
willen vertellen, waardoor de verhalen 
nu bewaard blijven.” Het boek geeft 
dan ook een zo compleet en vooral zo 
getrouw mogelijk beeld van de kam-
pen Brastagi en Si Rengo Rengo waar-
in de De la Parra’s gedurende de twee-
de wereldoorlog verbleven. 

Laurieke de Koning heeft geschiede-
nis en Nederlands gestudeerd, woont 
in Nuenen en heeft een eigen site: 
www.lauriekedekoning.nl

Lezing: Het leven is verrukkulluk
In een interactieve lezing ontrafelt 
Laurieke de geheimen die Van het le-
ven is verrukkulluk zo’n bijzonder 
boek maken. Remco Campert schreef 
het boek in 1961 en nu 50 jaar later is 
het gekozen als titel voor de actie: Ne-
derland leest. De lezing bestaat uit 5 
maal een kwartier, waarin luisteren en 
discussiëren afgewisseld worden. 
Dinsdag 8 november in de Nuenense 
bibliotheek. Van 20.00 tot 22.00 uur. 
Toegang € 5,00 en met biebpas € 4,00. 

Hedwig D’Agnolo 
legt artseneed af
Hedwig D’Agnolo, oud-leerlinge van  
basisschool de Wentelwiek  en het Lo-
rentz Casimir Lyceum in Eindhoven, 
heeft haar masterstudie “Arts-Klinisch 
Onderzoeker” afgerond. Op 4 novem-
ber a.s. zal zij haar getuigschrift in 
Maastricht in ontvangst nemen en de 
artseneed afleggen.

Vlooienmarkt 
Nederwetten
Carnavalsvereniging de Wetters orga-
niseert zondag 6 november een vlooi-
enmarkt aan de Koppeldreef te Ne-
derwetten. Aanvang 10.00 tot 15.30 
uur. De toegang is gratis.

Lezing de Drijehornick

Watermolens in Noord-
Brabant, vroeger en nu
Donderdagavond 17 november is er een lezing van Heemkundekring de 
Drijehornick in de bibliotheek van Nuenen. Schrijver Piet Hein van den 
Halder komt dan vertellen over de watermolens in Noord-Brabant.
Vier Nederlandse provincies hadden 
in het verleden een groot aantal wa-
termolens: Noord-Brabant, Limburg, 
Gelderland en Overijssel. In 2010 
schreef Piet Hein van den Halder het 
boek: Watermolens in Noord-Bra-
bant, vroeger en nu. Noord Brabant 
telde 83 water gedreven molens. In 39 
van de huidige 67 Noord-Brabantse 
gemeenten stond er zelfs één of meer. 
Helaas zijn er daar nog slechts tien van 
over. Het zijn vergeten monumenten. 

Maar watermolens vormen een be-
langrijk onderdeel van ons culturele 
en industriële erfgoed. Waar lagen ze? 
Welke functie hadden ze? Wanneer 
zijn ze gebouwd? Wie waren de eige-
naren en de mulders? Wanneer en 
waarom zijn ze verdwenen? Piet Hein 

van den Halder geeft antwoord op al 
deze vragen. Via hem maakt u kennis 
met ‘de pracht en praal’ en ‘het wel en 
wee’ van de watermolens in onze pro-
vincie. En u ontdekt de rijke historie 
van de bestaande en verdwenen wa-
termolens in Noord-Brabant. De le-
zing begint donderdag om 20.00 uur. 
De toegang is gratis.



LINDEBLAADJES BIJ  
vooruItBEtALINg

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
VERHUISBERICHT

Vanaf 
EInd noVEmBER 2011 

naar

Pand Egas
Ruysdaelbaan 9b

5613 dX Eindhoven

info@albertschepers.nl
040 - 284 00 53
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.

• 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

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

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.

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

Aangeboden: Huishoude-
lijke hulp. Tel. 06 - 84634724.

Sint is weer bijna in het 
land, de planning van Sint 
en 2 of 3 pieten voor uw ver-
eniging, bedrijf of thuis heeft 
Stijn in de hand! Tel: 040-
2840013

CArAvAN stalling in 
gerwen. Nog enkele 
plaatsen vrij. Alleen kleine 
caravans: Maximale lengte 
5,50m inclusief dissel. Tel. 
040-2834498

vito. Uw tegelzetter voor 
uw badkamer, toilet, keuken 
en vloeren. Neem vrijblijvend 
contact op voor informatie 
of advies. Tel. 06-16427785 
/ 040-2574482. Email: info@
marmolucido.nl

gezocht: Huishoudelijke 
hulp voor 4 uur per week. Bij 
interesse. Bel 06 - 24183372.

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

KBS VAN GROOTEL
reparAtie - 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.

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

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

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

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

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

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

Zie ook www.vtzgeldropnuenen.nl

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

Telefoonnummer  040-2862395 of  040-2844005

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

eigen geluidsinstallatie zodat deze zaal zeer geschikt is voor

bruiloften - verjaardagen
recepties - vergaderingen

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

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

vErHuur SINtEr-
kLAAS- & pIEtEN-
koStuuMS.  Vier 
uw Sinterklaasfeest in de 
prachtige kostuums van 
Sinterklaas en zijn Pieten! 
Vanaf maandag 14 novem-
ber is deze fraaie garder-
obe weer te huur bij Stich-
ting Intocht Sinterklaas 
Nuenen. Kijk voor een foto 
van onze mooie pakken op 
www.sinterklaasnuenen.
nl. Reserveer of bestel nu! 
Inlichtingen: Ingrid Hofhuis 
06-54698855.

Praktijk Alternatieve Geneeswijzen
ChronisChe pijnbestrijding

nieuw in mijn praktijk: pijnloze pijnbestrijding met de revolutionaire

Aps therApie/bioresonAntie
de Aps therapie is medisch gecertificeerd en een revolutie op het gebied 
van pijnbestrijding. We hebben nu Aps en bioresonAntie gecombineerd: 
Aps maakt de hormonen aan, bioresonantie harmoniseert. 
(resultaten zijn boven verwachting)
heeft u last van: Chronische pijn, onderrugpijn, fibromyalgie, rsi-arm, artritis, 
artrose, reuma of een sportblessure dan geeft Aps/bioresonantie therapie 
pijnverlichting en gedeeltelijk herstel (in medische studies aangetoond).

behandelingen worden geheel/gedeeltelijk vergoed door de meeste 
zorgverzekeraars. Maak eens vrijblijvend een afspraak: 

06-51334155. BerG 26A, NueNeN
www.vdvalk-natuurgeneeskunde.nl • rvalk820@zonnet.nl

OnderhOudsbeurt
VOOr uw peugeOt

vanaf € 89,-
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.nlKinderboots

Groepslessen, individueel les,
Mindfulness, Hartcoherentie

Ontspanningsyoga, volg 3 lessen voor je instroomt.

Workshop yoga nidra, start 30-11 om 21.00 uur

Info en opgave: 
Corina van Dommelen
’t Hofke 59, Eindhoven
040-2840430 & 06-27055614

www.pranayogastudio.nl

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

Wandclosetcombinatie:
V&B wandcloset en

V&B toiletzitting softclose
Geberit inbouwreservoir

Geberit bedieningspaneel

Nu € 340,-
OP = OP

Sanitaircentrum Nuenen 
De Pinckart 49, Nuenen. 

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

zaterdag 10.00 - 16.00 uur.

Grohe douchethermostaat

Nu € 179,-
Grohe doucheset

Nu € 8995

Sanitaircentrum Nuenen 
De Pinckart 49, Nuenen. 

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

zaterdag 10.00 - 16.00 uur.

Wilt u ook ‘n zijdezach-
te huid? Een huid die 
zichtbaar gladder aanvoelt, 
nog voor de feestdagen? 
Schoonheidssalon vi-
vace introduceert nieuwe 
fruitzuurpeelings. www.
schoonheidssalonvivace.nl. 
of bel 040 - 2838978.
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Nieuws met zaken

 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 43: Mevr. Hanneke van der Hoeven, Weerswinkel 1, 5674 PM  Nuenen

P r o g r a m m a

Hockey 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.

6 2 9 8
4 5 8 2 6

3 4 1
9 5 7

1 6 3 9 5
5 1 8

7 3 6
2 8 7

8 2 4

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

  Oplossing

PUZZELNUMMER: 01030

sudoku week 44_sudoku week 11.qxd  21-07-11  15:19  Pagina 1

Voetbal
Nederwetten - Tivoli  3 - 0
Nederwetten zette vanaf het begin af aan druk op de tegenstander. Dat resul-
teerde in een aantal kleine kansjes. Tivoli stelde daar een gevaarlijke uitval 
tegenover. De doelpaal stond echter een doelpunt van de gasten in de weg. 

Na ruim een half uur spelen komt Ne-
derwetten verdiend op voorsprong. 
Een strakke voorzet vanaf rechts door 
Rene van Kemenade werd door Koen 
van Gorp prima afgerond. 1-0. Toon 
van Rooij kreeg vijf minuten voor rust 
een uitgelezen mogelijkheid om de 
stand naar 2-0 te tillen maar de bal 
ging over. Direct daarna kwam Neder-
wetten toch op de 2-0 nadat een voor-
zet van Pieter Donkers wederom door 
Koen van Gorp prima verwerkt werd 
en de Tivoli keeper het nakijken gaf.
In de tweede helft ging Nederwetten 
door om de tegenstander onder druk 

te zetten. Mark Spaan kreeg twee pri-
ma kopkansen maar wist niet te sco-
ren. Nederwetten kreeg nog een groot 
aantal kansen; Toon van Rooij kreeg 
wellicht nog de grootste kans maar de 
bal kwam tegen de paal. Uiteindelijk 
werd het toch 3-0 voor de blauwwit-
ten nadat Toon van Rooij de bal mooi 
breed legde op Willem van Rooij. Wil-
lem twijfelde geen moment en joeg de 
bal tegen de touwen. Met dit resultaat 
staat Nederwetten op de derde plaats. 

Volgende week staat de uitwedstrijd in 
en tegen Sterksel op het programma.

Gezond bewegen bij HC Nuenen

Wordt nu trainingslid
Het kan nooit kwaad je conditie op peil te houden. op allerlei manieren is 
dat natuurlijk mogelijk. maar heb je er ooit aan gedacht om trainingslid te 
worden bij HC Nuenen? 
Op de donderdagavonden organiseert 
HCN trainingen voor trainingsleden. 
Die bestaan voor een gedeelte uit con-
ditie, techniek en behendigheid ge-
volgd door een korte wedstrijd. De 
training is uitdagen voor zowel dames 
als heren, beginners of gevorderden. 
Wie zich aanmeldt, kan direct van 
start. Er is geen wachtlijst.

Het clubhuis is op donderdagavond 

geopend. Na afloop kunnen de trai-
ningsleden even uitstomen met een 
drankje aan de bar. Wil je een keer 
meedoen om te kijken of hockey iets 
voor je is, stuur dan een bericht naar 
Diana Heijnerman van de TC senio-
ren. De contactgegevens staan op 
www.hcnuenen.nl. Direct inschrijven 
kan ook. Daar het hockeyseizoen 
2011-2012 al gevorderd is, is er een 
gereduceerde contributie.

Desk - Nuenen  0 - 3
Nuenen won de wedstrijd uit bij DESK 
vrij eenvoudig. De groenwitten waren 
de gehele wedstrijd de betere ploeg. In 
de 28e minuut kwammen ze door een 
afstandsschot van Patrick Philippart 
op een verdiende 0-1 voorsprong, In 
de tweede helft bracht Mark Werts op 
aangeven van Rick Wijnen en invaller 
Joep van Maasakkers de 0-2 en 0-3 op 
het scorebord.

rKgSV - Spoordonkse Boys 0 - 3
gerwen ging voortvarend van start en was de eerste 15 minuten voortdu-
rend in de aanval zonder dat de Spoordonkse Boys er aan te pas kwamen. 
maar ondanks dat er vele kansen waren werd de openingstreffer maar niet 
gescoord. 

EmK - Braakhuizen 4 - 3
Voor EmK was het afgelopen zondag zaak om te winnen van Braakhuizen 
om de aansluiting met de koplopers in deze klasse niet te verliezen.  Deze 
doelstelling kreeg in de 8e minuut al een knauw toen een middenvelder van 
Braakhuizen vrij mocht aanleggen en met zijn schot doelman Snellen wist 
te passeren.  

rKSV NuENEN 
Zaterdag 5 november
Nuenen Vet A - Nuenen Vet B  ..... 16.15
Zondag 6 november
Nuenen 1 - OJC Rosmalen 1  ........ 14.30
Nuenen 2 - Sarto 2  ......................... 12.00
DBS 2 - Nuenen 3  ........................... 11.00
Nuenen 4 - Boxtel 4  ....................... 14.00
SV Valkenswaard 5  - Nuenen 5  .. 10.00
Nuenen 6 - RKVVO 3 .................... 12.00
WODAN 11 - Nuenen 7  ............... 11.00
Nuenen 8 - Gestel 9  ....................... 12.00
Bergeijk 8 - Nuenen 9  .................... 10.00
JVC Cuijk DA1 - Nuenen DA1  .... 10.30
WODAN DA3 - Nuenen DA2  ..... 10.00

EmK
Zaterdag 5 november 
EMK Classics - Waalre  .................. 15.30
Zondag 6 november 
WODAN 1 - EMK 1   ..................... 14.30 
UNA/Brinvast 4 - EMK 2   ............ 12.00
EMK 3 - Best Vooruit 8    ............... 11.30 
EMK 4 - Boxtel 8   ........................... 11.30 
WODAN 13 - EMK 5   ................... 12.00 

rKgSV gErWEN
Zaterdag 5 november
Wilhelmina Boys vet - 
RKGSV vet.  ..................................... 16.00
Zondag 6 november
Wilhelmina Boys 1 - RKGSV 1  .... 14.30
Braakhuizen 2 - RKGSV 2  ............ 12.00
RKGSV 3 - Pusphaira 3  ................. 13.00
RKGSV 4 - Nieuw Woensel 8  ...... 11.30
RKGSV 5 - Tongelre 7  ................... 10.00

rKVV NEDErWETTEN
Zaterdag 5 november
Best vooruit vet. - 
Nederwetten vet.  ............................ 16.30
Zondag 6 november
Sterksel 1 - Nederwetten 1  ........... 14.30
PSV 3 - Nederwetten 2  .................. 11.00
Nederwetten 3 - 
Woenselse boys 7  ........................... 10.00
Nederwetten 4 - 
Eindhoven AV 5  .............................. 11.00
Valkenswaard Da2 - 
Nederwetten Da1  ........................... 10.00

Een minuut later kwam Braakhuizen 
goed weg toen een overtreding op de 
doorgebroken EMK speler Sjef San-
ders slechts met een gele kaart werd 
bestraft. Nog geen minuut later moest 
de scheidsrechter wederom een 
Braakhuizen speler bestraffen met 
geel na een overtreding op Rainer van 
Bergen. In de 15e minuut was er de 
eerste echte kans voor EMK,  maar 
Sjef Sanders wist de Braakhuizen doel-
man niet te passeren. Direct daarna 
was het Roy Donkers die na goed 
doorzetten van Joey Staasen de 1-1 
wist te scoren. In de 38e minuut kwam 
een uitstekende uittrap van EMK 
doelman Jory Snellen terecht bij Joey 
Staasen die geen seconde twijfelde en 
de bal schitterend  over de uitkomen-
de Braakhuizen doelman plaatste en 
daarmee EMK op een 2-1 voorsprong 
bracht. Direct na rust was het de weer 
eens mee op gekomen verdediger 

Ruud Bijsterveld die na een bekeken 
passje van Sjef Sanders de stand op 3-1 
bracht. De wedstrijd leek gelopen 
maar in de 80e minuut scoorde Braak-
huizen na een geslaagde combinatie 
op het middenveld de 3-2 aanslui-
tingstreffer. EMK kreeg direct daarna 
een prima kans om de wedstrijd te be-
slissen maar de inzet van de EMK spe-
ler ging voorlangs het doel. Braakhui-
zen kwam hierna in de 87e minuut 
terug tot 3-3 uit een mooi genomen 
vrije trap. Toen iedereen dacht dat de 
wedstrijd op een gelijkspel uit zou lo-
pen was het EMK invaller Piet van 
Dooremalen die uit een moeilijke 
hoek de bal binnen wist te schieten 
nadat de Braakhuizen doelman een in-
zet van Joey Staasen niet onder con-
trole kreeg. Een verdiende overwin-
ning voor EMK dat na deze 
overwinning weer mee kan doen om 
de prijzen.

De eerste keer dat Spoordonk voor ge-
vaar kon zorgen kwam Gerwen met de 
schrik vrij en daar bleef het voorlopig 
dan ook bij. Spoordonk kreeg door 
een handsbal in de zestien een penalty 
en daaruit werd de stand 0-1. Gerwen 
bleef echter druk zetten en speelde 
een goede wedstrijd maar de doelpun-
ten kwamen maar niet.
De tweede helft was nog maar koud 
begonnen toen Spoordonk weer het 
geluk aan hun zijde kreeg toen Bram 
van de Sande de bal uittrapte in de 
voeten van een Spoordonk speler, die 
de bal netjes over hem heen lobde en 
zo de 0-2 scoorde. Hierna verhardde 
het spel een beetje, links en rechts 
werden wat rake tikken uitgedeeld die 
de nodige gele kaarten opleverden. 
Gerwen werd nog verschillende keren 
gevaarlijk maar de bal belandde over 
of naast het doel van Spoordonk. Ze 
bleven echter doorzetten om de aan-
sluiting te vinden maar het mocht niet 

lukken. Een kwartier voor tijd zorgde 
Spoordonk dat de wedstrijd beslist 
werd door een mooi schot op goal dat 
de eindstand van 0-3 opleverde.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl

Wijziging 
startplaats 
WandelSport
Vereniging Nuenen
De startlocatie voor de zondagmor-
genwandeling bij de Nuenense Wan-
delsportverenging WSV is in de 
maand november de ingang van het 
EmK terrein aan het Wettenseind.

Op zondagmorgen om 09.00 uur ver-
trekken 2 groepen, ieder in een eigen 
tempo, voor een sportieve wandeling 
van maximaal 2 uur door de mooie 
Nuenense omgeving. Iedereen is wel-
kom om ook eens vrijblijvend mee te 
wandelen. Vooraanmelden daarvoor 
is niet nodig, men kan zich melden op 
de startlocatie. Voor nadere informa-
tie: http://www.wsvnuenen.dse.nl. 
Ook kunt u mailen naar het secretari-
aat: joke_wsv@hotmail.com

Wijnen uit de hele wereld van topwijnhuizen zijn te proeven bij Sans Oreille

grote overzichts wijnproeverij 
bij Sans oreille
op vrijdag 4 november t/m zondag 6 november dagelijks vanaf 14.00 uur, 
organiseert wijnwinkel Sans oreille, opwettenseweg 115,  haar jaarlijkse 
grote overzichtsproeverij. met het oog op de komende koude dagen en met 
de feestdagen in het verschiet staan er in komend weekend veel wijnen 
geopend om te komen proeven. 

Heel het proeflokaal zal in het teken 
staan van deze proeverij. Importeurs 
van verschillende wijnhuizen waar-
mee wijnwinkel Sans Oreille samen-
werkt, zullen graag hun verhaal en uit-
leg geven over de geopende wijnen. 
Om wat wijnhuizen te noemen: Delas 
uit de Rhône, het topwijnhuis Tom-
massi, uit Italië, Montgras uit Chili, 
Bernardus uit Californië, het nieuwe 
wijnhuis Stimson uit Washington DC  
en ook niet te vergeten Boschendal uit 
Afrika. 
Maar natuurlijk is er ook aandacht 
voor dagelijkse wijnen en leuke aan-
biedingen tijdens dit weekend. Tevens 
zijn er ook nog speciale wijn/spijs 
combinaties te zien op het gebied van 
iets anders dan wijn. Een leuke culi-
naire noviteit, voor lekkerbekken en 
hobbykoks!

De alom bekende kaas van familie 
Captein uit Zoeterwoude is ook weer 
op voorraad en natuurlijk ook weer te 

proeven.  Deze “slow food” kaas is Ne-
derlands lekkerste kaas en wordt ge-
maakt van rauwe melk. Dus niet ge-
pasteuriseerd. Familie Captein is lid 
van het Italiaanse Slow Food Presili-
um en zij zijn fervente voorvechters 
voor het behoud van Nederlandse 
rauwmelkse kazen. Zij zijn al diverse 
malen Nederlands kampioen kaasma-
ker geweest en onlangs ontvingen zij 
weer een onderscheiding voor hun su-
perlekkere kazen. Uiteraard laten wij u 
dit alles proeven. 

Natuurlijk ligt het accent dit weekend 
op de wijn en zijn er meer dan 40 ge-
opend. Voor elke smaak en portemon-
nee is er dus volop keuze. 

Voor diegene die niet kan wachten, of 
gewoon nieuwsgierig is geworden, 
meer info is te vinden via  www.sans-
oreille.nl. Daar treft u ook een over-
zicht aan welke wijnen geopend zijn 
tijdens deze dagen. De entree is gratis.

In memoriam Ger van Geffen – Schellens (1930 – 2011)

markante persoon in de 
geschiedenis van EmK
ger van geffen-Schellens is op 81-jarige leeftijd onverwacht overleden. 
Haar leven was nauw verbonden met de geschiedenis van de voetbalvereni-
ging EmK. Het echtpaar Toon en ger van geffen woonde vroeger op het 
Eeneind te Nuenen. 
EMK (Eeneind Maakt Kracht) ont-
stond uit het organiseren van een 
groep spelende kinderen op het Een-
eind. Toon van Geffen, overleden in 
1995, was één van de oprichters van 
EMK en de 1e voorzitter. De veranda 
van het huis van Geffen op het Een-
eind werd jarenlang gebruikt als kan-
tine bij EMK. Op de achtergrond ver-
leende Ger veel hand- en spandiensten 
bij EMK. Zij was altijd een mooi uitge-
doste gangmaakster bij de EMK car-
navalsavonden.
In het gezin van Geffen werd voetbal 
met de paplepel erin gegoten. Zoon 
Gert zou alle teams (van jeugd tot ve-

teranen) doorlopen en was jarenlang 
actief in jeugdcommissie en bestuur 
van EMK.  Daarbij trad hij in de voet-
sporen van zijn vader als voorzitter. 
De dochters van Toon en Ger gingen 
ook aan de slag met damesvoetbal bij 
EMK en de kleinkinderen Ruud en 
Hans zijn nog actief als voetballers bij 
EMK.  Velen die Ger gekend hebben, 
hebben de herinnering van een meele-
vende en oprechte persoon die gast-
vrijheid in het vaandel had. 
Bestuur en leden van EMK wensen de 
familie van Geffen veel sterkte bij dit 
verlies en hopen dat de goede herin-
neringen blijven bestaan. 



Van experts kun je meer verwachten.

Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zaterdag 5 november 2011. Genoemde prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage.

82 cm
 

LCD

8

17,3”LED

SONY 82 cm Full HD LCD-TV
KDL32CX520. Met BRAVIA InternetVideo, X-reality processor, Clear Sound Enhancer, DLNA, WiFi ready en 2x USB. • Films opnemen op externe HDD

TOSHIBA 17,3” LED notebook
C670D115. Met AMD E300 Accelerated Processor, 2 GB geheu-
gen, 320 GB harde schijf, card reader en Intel high defi nition 
sound. • 2x USB

AEG 1400 toeren wasautomaat
Lavamat 64640. Met 6 kg vulcapaciteit, Silent System, display 
voor startuitstel (20 uur), Aquastop en looptijdindicatie. • Energie-
klasse A+

Expert proost op
een gezellige herfst!
   Met een gratis wijnbon bij uw aankoop. 
 Kijk voor meer informatie op www.expert.nl/wijnbon

399.-
NU

499.-
VAN 729.-29.-29

399.-
VAN 499.-99.-99

De bezorgservice 
 van Expert.
 Onze bezorgservice brengt uw nieuwe
 wasautomaat of TV netjes thuis, wanneer
 het u uitkomt. Als het nodig is zelfs
 binnen 24 uur of op zaterdag. Daarbij 
wordt alles meteen aangesloten en geïnstalleerd. 
Bovendien nemen wij uw oude apparaat en de ver-
pakkings materialen mee terug om deze verantwoord
te laten recyclen.
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Riool Ontstoppingsservice
HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

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

DIENSTEN EN
INFORMATIE

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

 

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

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

andere dienstverlening. 
• Thuiszorgwinkel Zuidzorg, Kastelenplein 170-

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

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

Sorel (nieuw)
Develap

Romagnoli
Shoesme

Giga
Yellow Cap
Converse

Vans (nieuw)
Le Coq sportif

Münich
Mistral

Timberland (nieuw)
Redzz (nieuw)

Clic
Gattino

Hip (nieuw)
e.a.

onze
herenmerken:

Tommy Hilfiger
Van Bommel

Converse
Replay

Le Coq Sportif
Pantofolo d’Oro

Cruijff
Panama Jack

Mistral
Timberland (nieuw)

Mc Gregor
Goliath (nieuw)

Vans (nieuw)
Sioux

Floris van Bommel
Teva

Sorel (nieuw)
van Lier

Mephisto
e.a.

  onze damesmerken:
Lamica, Paul Green, Every Body, Gabor, Wolky, Manas, Via Vai, Sorel(nieuw), Walk in the Park (nieuw), Shabbies (nieuw), 
Timberland (nieuw), Tommy Hilfiger (nieuw), Carmens, S. Oliver, B.P., Rapisardi, Replay, Waldlaufer, Unisa (nieuw), Emu, 

Equo (nieuw), K&S, Mery (nieuw), Mjus, Aqa, Panama Jack, Fit Flop, Monshoe, Goliath (nieuw), Ash, Julie Dee, Alexandria, 
Rohde, Rieker,  Dei Colli, Mistral, Teva, e.a.

UnisaTimberlandK & S

Tommy Hilfiger Walk in the ParkShabbies

Timberland

Mc Gregor

V. Bommel

nieUWe WinTerCoLLeCTie

Alle blaadjes haarscherp 
aan de kant!

www.honda.nl

Tot ziens in onze showroom:

De Honda bladblazer met 4-takt technologie. Krachtig, stiller 
en gemakkelijk te starten. En door de eenvoudige bediening 
uiterst gebruiksvriendelijk. Maximale betrouwbaarheid en 
doordacht tot in het kleinste detail. Dat is Honda. 
De Honda dealer geeft u graag haarfijn alle 
informatie. 

De stille kracht van de Honda bladblazer

Merks v.o.f.
Tuinmachine- en hogedrukreiniger-speciaalzaak

Dorpstraat 102, Lieshout, telefoon 0499-421469
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