
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

Op zaterdag is apotheek Nuenen van 
11.00 tot 13.00 uur en BENU apotheek 
Kernkwartier open van 10.00 tot 12.00 
uur. 
Op werkdagen  zijn ”Apotheek Aan de 
Berg” en ”BENU Apotheek Kernkwar-
tier” open  tot 18.00 uur.

• Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl • Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl
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Waar 
blij�  
Nuenen-West?

Henri Smits 
schenkt 1000,- 
aan stichting
Warme Beer

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

Rond de Linde 
Ook elke 

DONDERDAG op
www.ronddelinde.nl

De Huufkes 19b - Nuenen
040 - 284 31 06

Dokter K. Cornelissen en 
Dokter B. de Win zijn 

AFWEZIG i.v.m. vakantie 
van 15 t/m 19 oktober 

Telefoon 040-2951030

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

Sportverenigingen Nuenen 
worden zwaar in de 
problemen gebracht

Open brief aan het College van Burgemeester en Wethouders en aan de 
leden van de Gemeenteraad van de Gemeente Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten.

Geachte Dames en Heren,         Nuenen, 1 oktober 2012,

Op 16 augustus 2012 heeft het College van Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Nuenen Gerwen en Nederwetten een concept subsidie- en accommoda-
tieprogramma aangeboden aan een negentigtal verenigingen en organisaties ac-
tief te Nuenen. Dit conceptprogramma is de uitwerking van besluiten van de 
gemeenteraad over subsidies en het gebruik van gebouwen en sportparken. Door 
de slechte financiële situatie van de gemeente Nuenen, wil men versneld over-
gaan tot kostendekkende tarieven en het schrappen van veel subsidies. De finan-
ciële gevolgen van het drastisch plan dat per 1 januari 2013 zou moeten ingaan, 
maken dat veel verenigingen geconfronteerd worden met een enorme verhoging 
van huurkosten, die onherroepelijk leidt tot dramatische contributieverhogingen 
(soms meer dan 400%). Het voortbestaan van gezonde sportverenigingen wordt 
hiermee onmogelijk gemaakt. Een scenario van ondergang van verenigingen in de 
gemeente Nuenen Gerwen en Nederwetten brengt met zich mee dat geen gebruik 
meer zal worden gemaakt van accommodaties (lege sportparken en sporthallen) 
en dat een sociaal netwerk verdwijnt. De aantrekkelijkheid van de gemeente Nu-
enen staat hiermee op het spel. De inwoners van de gemeente Nuenen moeten 
beseffen dat er naast een financieel debacle een sociaal verval dreigt. 

Wij verzoeken de leden van het College en de Gemeenteraad om het faillissement 
van de sportcultuur te Nuenen te voorkomen en daarbij ook onze jeugd een spor-
tieve maar vooral gezonde toekomst te bieden. Wat nu afgebroken wordt, zal niet 
meer opgebouwd kunnen worden.

Met vriendelijke groeten,

Basketbalvereniging Achilles’71, Erik Groothoff voorzitter, 
Badminton Club Nuenen, Pieter Struik, voorzitter

Hockey Club Nuenen, Jan-Hein Swartjes, voorzitter
Nuenense Korfbal Vereniging, Coen Verbaan, voorzitter

Nuvo ’68 (Volleybal), Ivo Roes, voorzitter
Stg. Beheer en Onderhoud Sportparken Nuenen, Charles van Engelen, voorzitter

Voetbalvereniging EMK, Jacques Ribot voorzitter
Voetbalvereniging RKGSV, Hans Schoenmakers, vicevoorzitter

Voetbalvereniging RKSV Nuenen, Peter van Vroenhoven, voorzitter
Voetbalvereniging RKVV Nederwetten, Willy Raaymakers, voorzitter

Piet Renders paviljoen
Zaterdagavond 29 september is in Nederwetten het clubgebouw van de plaat-
selijke voetbalvereniging RKVV Nederwetten, vernoemd naar Piet Renders.

Onder grote belangstelling werd in het bijzijn van zijn vrouw Mien en kinderen 
Miriam en Piet jr. het bord onthuld. Het bord is ontworpen door artiest en vorm-
gever Fred ten Hoor. In het donker wordt het bord doormiddel van blauwe led 
strips verlicht. Het bestuur had de wens om Piets naam voor altijd te koppelen 
aan ‘zijn’ voetbalclub, als een blijvend eerbetoon aan alles wat Piet voor de club 
heeft gedaan.

Koninklijke Onderscheiding voor 
Rinie Jansen en Jos van Maasakkers

Burgemeester Houben vertelde dat hij 
enkele incidenten had meegemaakt 
waarbij de inzet van de brandweer 
vereist was. Dat had veel indruk op 
hem gemaakt. Ook was er veel waar-
dering voor diensten en mensen die 
over onze veiligheid waken. Het is 
moeilijk uit te leggen dat daarop be-
zuinigd gaat worden.
Postcommandant Erik Kuijten zag 
met het terugtreden uit de actieve 
dienst van de 2 brandweerlieden 57 
jaar ervaring verdwijnen. Hij onder-
streepte nog eens dat de druk op de 
vrijwilligers sterk toeneemt. Men ver-
wacht en vereist van ons 24 uur per 
dag, 365 dagen per jaar 100% inzet.

Rinie Jansen:  afscheid na 31 jaar 
brandweer
Op 1 juli 1981 kwam Rinie in dienst 
van de vrijwillige Brandweer Nuenen. 
Op 1 april 2012 is hij officieel uit 
dienst gegaan in verband met het be-
reiken van de 55-jarige leeftijd.

Tijdens het brandweerfeest in de brandweerkazerne, op zaterdag 29 sep-
tember, heeft  burgemeester Houben 2 Koninklijke onderscheidingen uit-
gereikt. Rinie Jansen en Jos van Maasakkers namen afscheid van de vrijwil-
lige brandweer in verband met hun leeftijd. Zij ontvingen beiden de 
Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Het bord aan de gevel van het clubgebouw van RKVV Nederwetten.

Rinie Jansen.

Voor zijn langdurige verdiensten en 
behaalde diploma’s ontving hij in 2006 
bij zijn 25-jarig jubileum de gemeen-
telijke erepenning in Zilver. Bij gele-
genheid van zijn afscheid ontving hij 
nu de Koninklijke Onderscheiding: 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau. In 
het dagelijks leven is Rinie Jansen zelf-
standig ondernemer in Nuenen als ei-
genaar van het garagebedrijf Toyota 
Jansen en mede-eigenaar van ver-
voersbedrijf Taxi Jansen.

Jos van Maasakkers: afscheid na 26 
jaar brandweer
Op 1 januari 1986 kwam Jos in dienst 
van de vrijwillige Brandweer Nuenen. 
Na diverse opleidingen volgden be-
vorderingen tot hoofdbrandwacht 
met specialisaties tot verkenner ge-
vaarlijke stoffen en preventie controle 
functionaris. Voor zijn langdurige ver-
diensten ontving hij in 2011 bij zijn 
25-jarig jubileum de gemeentelijke 
erepenning in Zilver. Bij gelegenheid 

van zijn afscheid ontving hij nu de Ko-
ninklijke Onderscheiding: Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau. In het dage-
lijks leven was Jos van Maasakkers tot 
ongeveer 15 jaar geleden eigenaar en 
uitbater van Cafe-Zaal Apollo, Park 25 

Dat pand verhuurt hij tegenwoordig 
aan restaurant Comigo en Zaal Apollo 
heeft plaats gemaakt voor de verhuur 
van enkele winkels en appartementen.

Tijdens de feestavond vierden de jubi-
larissen Dimitry de Wit en Johan Rog-
geband dat ze 12,5 jaar bij de 
brandweer zijn. Zij ontvingen hier-
voor een brandweer oorkonde.

Activiteiten bij 
Kunstencentrum 
CAN
Woensdag 17 oktober   Kinderkunst-
carrousel van 10.00-13.00 uur; Don-
derdag 18 oktober Dansmiddag van 
15.00-17.00 uur; Vrijdag 19 oktober 
Theatermiddag van 15.00 tot 17.00 
uur; 22 t/m 27 oktober OpenHuis 
week Kunstencentrum CAN. Jos van Maasakkers: afscheid na 26 jaar brandweer.            (foto Mike v.d. Kallen)



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 aanvraag ligt vanaf heden ter inzage bij de balie Wonen en Open-
bare ruimte, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Hiertegen kan geen 
bezwaarschrift worden ingediend. Dit kan pas nadat omgevingsver-
gunning is verleend.

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING 
BUITEN BEHANDELING

Soort Datum buiten Dossier- Bouwadres Bouwactiviteit
aanvraag  behandeling Nummer   

Regulier 27/09/2012 N-HZ-2012-0075 Moorven 4 Vergroten van de woning 

Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij het college van burgemeester en wethouders is de volgende aan-
vraag om vergunning op grond van de A.P.V. en bijzondere wetten 
ingekomen:
• Aanvrager: V.O.F. Van Houtum voor het innemen van een stand-

plaats voor de verkoop van brood, koek en banket op donderdag-
ochtend op het Heuvelplein in Gerwen;

• Aanvrager: de heer J. Struik voor het innemen van een standplaats 
voor de verkoop van aardappelen, groenten en fruit op de don-
derdagochtend op het Heuvelplein in Gerwen;

• Aanvrager: Skn. Weverkeshof voor de organisatie van het 
Sinterklaas”logeer”adres aan de Jhr. Hugo van Berckellaan 5 in de 
periode van 19 november 2012 tot en met 4 december 2012;

• Aanvrager: Skn. Weverkeshof voor de organisatie van het 
Kerstspel/-wandeltocht op 22 december 2012 aan Jhr. Hugo van 
Berckelhof;

• Aanvrager: Stichting Intocht Sinterklaas Nuenen voor de organi-
satie van de intocht van Sinterklaas op 18 november 2012 in het 
centrum van Nuenen;

• Aanvrager: Amnesty Werkroep Nuenen c.a. voor het organiseren 
van een fakkelwake en petitie ondertekenen t.h.v. de Rabobank 
aan Park tijdens de weekmarkt op 10 december 2012;

• Aanvrager: C.V. de Narrekappen voor het organiseren van het 
prinsenbal en Sinterklaasviering in een tent op het Heuvelplein in 
Gerwen op 24 resp. 25 november 2012;

Naar aanleiding hiervan wordt eenieder in de gelegenheid gesteld bin-
nen 2 weken na deze publicatie zijn of haar zienswijze in te dienen bij 
het college van Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.,  Postbus 
10.000, 5670 GA  Nuenen.
De aanvraag ligt ter inzage gedurende de openingstijden van het ge-
meentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en tevens op 
woensdag van 14.30 uur tot 18.00 uur) bij de balie Wonen en Open-
bare Ruimte, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.

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

verleend i.v.m. een CD presentatie van D. Wagner op donderdag 
4 oktober 2012 in de tent aan de achterzijde van de Collse Hoeve 
aan Collse Hoefdjk 24 (verzenddatum 1 oktober 2012).

De vergunningen liggen vanaf heden ter inzage bij de balie Wonen en 
Openbare ruimte in het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te 
Nuenen. Tegen desbetreffende besluiten kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na verzenddatum (voor kapvergunningen geldt: na 
publicatiedatum) van het besluit, op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemees-
ter en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 10 000, 5670 GA Nuenen.
Op grond van artikel 6:5 van de Awb moet een bezwaarschrift worden 
ondertekend en tenminste bevatten:

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

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

Nuenen, 4 oktober 2012

PUBLICATIE
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Nuenen c.a. 2012
Burgemeester en wethouders van Nuenen maken bekend dat de vol-
gende verordening voorzieningen onderwijshuisvesting door de raad 
is vastgesteld: 
 ‘Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Nuenen c.a. 2012 .̀ 
De raad heeft dit bij besluit van 20 september 2012 vastgesteld.
Aanvragen voorzieningen onderwijshuisvesting worden beoordeeld 
aan de hand van de nieuwe verordening. De verordening treedt in 
werking met ingang van de achtste dag na die van deze bekendmaking. 

De verordening ligt 12 weken ter inzage bij de balie Wonen en Open-
bare ruimte in het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. 
Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 
8.30 uur tot 12.30 uur en op woensdagmiddag vanaf 14.30 tot 18.00 
uur. Op de site www.nuenen.nl kunt u ook de verordening inzien.

Het afgevallen blad is goed voor het bodemleven. Daarom ruimen we 
alleen blad waar nodig. In grote stroken bosplantsoen worden alleen 
de randen grenzend aan wegen geruimd. In de smalle groenstroken 
wordt al het blad verwijderd. 

Vegen en zuigen 
Het blad op de verharding wordt met bladzuigers en veegwagens op-
geruimd. Om effi ciënt te werken worden de randen van plantsoenen 
gelijktijdig uitgeharkt en opgezogen. Het blad wordt bij voorkeur zo 
snel mogelijk opgeruimd omdat het dan nog niet vastzit aan de grond.

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

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

Blad uit uw tuin
Blad uit eigen tuin moet u zelf verwijderen en voor eigen rekening. Als 
u de mogelijkheid heeft dan kunt u het overtollige blad ook op een 
composthoop opslaan. Het compost kunt u dan gebruiken voor de 
borders in de tuin.

Bladkorven
In de gemeente Nuenen c.a. worden begin oktober (vanaf week 41), 
verspreid over de hele gemeente, 50 grote bladkorven geplaatst. De 
kleine korven worden niet meer geplaatst. De locaties zijn zorgvuldig 
geselecteerd. In veel gevallen worden korven over een grotere afstand 
verplaatst ten opzichte van vorig jaar. Dit heeft te maken met de opti-
male verspreiding van de korven, plaatsgebrek van de locatie vorig jaar, 
alsook de bereikbaarheid voor onze vrachtwagen. Dit betekent dat u 
mogelijk iets verder moet lopen voor het storten van het bladafval.

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

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

met de routing van de aannemer, verkeersveiligheid en bereikbaar-
heid van ondergrondse voorzieningen

• Het (bij)plaatsen van eigen korven! 

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

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

Vragen
Als u vragen heeft over dit onderwerp kunt u terecht bij de balie Wo-
nen en Openbare ruimte via telefoonnummer (040) 2631 699. De 
plattegrond met de locaties van de bladkorven  vindt u op de website 
www.nuenen.nl

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 de navolgende aanvraag om omgevingsvergun-
ning te hebben ontvangen voor:

Soort Datum Dossier- Locatie Activiteit
aanvraag  ontvangst  Nummer   

Regulier 26/09/2012 N-HZ-2012-0150 Collseweg 19 Uitbreiden bedrijfspand 

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

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

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

COLLECTE
In de week van 8 t/m 14 oktober 2012 wordt gecollecteerd door de 
Brandwonden Stichting (Nederlandse Brandwonden Stichting)

VERKEER
Verkeersmaatregelen op zondag 7 oktober a.s. tijdens de Van Gogh 
paardenrit. Op die dag zijn de wegen rondom het park afgesloten van 
07.00 uur tot 18.00 uur. Parkeren rondom het park en in de parkeer-
vakken is verboden. Gedurende de afsluiting is er een parkeerverbod 
van kracht. Voor meer informatie kunt u bellen naar de balie Wonen 
en Openbare ruimte via (040) 2631 699. 

KOOPZONDAG
Het college van B en W heeft zondag (7 oktober) a.s. aangewezen als 
koopzondag voor de bedrijven uit gebied III. Dit wil zeggen de vol-
gende ondernemingen:
• Goossens wonen & slapen,
• Collse Hoek, Gerwenseweg 41,
• Ri-Jo B.V., De Huufkes 19, 
• Saniplein B.V., De Huufkes 19A, 
• Stein Keuken, Spegelt 19
• Autobedrijf Tonnie van der Heijden, Gerwenseweg 24
Alle bedrijven uit gebied III mogen op deze dag geopend zijn.

MILIEUSTRAAT
Vanaf 1 april 2012 is het alleen mogelijk om met uw pinpas te betalen 
op de milieustraat.

BLADCAMPAGNE WEER VAN START
In het najaar ondervinden veel mensen hinder van vallend blad. Om 
de overlast en onveiligheid zoveel mogelijk te beperken start de ge-
meente binnenkort met het verwijderen van de bladeren op hoofdwe-
gen, fi etspaden en in de wijken. Het verwijderen van het blad van de 
wegen is voor de verkeersveiligheid en om te voorkomen dat de straat-
kolken verstoppen. Hoofdwegen en belangrijke fi etspaden zijn daarom 
als eerste aan de beurt. Daarna volgen woonstraten, grasvelden en 
plantsoenen.

Bij een hittegolf: 
•  Drink per dag twee liter water.
•  Blijf binnen tussen 12.00 en 16.00 uur.
 
Ordeverstoring 
•  Ga niet tegen de mensenstroom in.
•  Blijf rustig en volg de aanwijzingen van de
 autoriteiten op.
•  Ga niet naar de plek van de ordeverstoring toe.

Uitval stroom, gas, water of telefoon
•	Luister naar de calamiteitenzender met uw radio op 
 batterijen.
•  Doet de telefoon het nog? Bel dan niet onnodig 
 om overbelasting van het net te voorkomen.
•  Doet de stroom het nog? Kijk dan op de website 
 van uw gemeente of op www.crisis.nl. 
 Als www.crisis.nl niet is ingezet, wordt u op een 
 andere manier geïnformeerd. 

Overstroming
•	  Wordt verwacht dat het water tot uw huis komt? 
 Schakel gas en elektriciteit uit.
•  Zorg voor een persoonlijk noodpakket.
•  Als u niet weg kunt: luister naar de regionale 
 calamiteitenzender op uw radio uit uw noodpakket.

Kernongeval
•		Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Consumeer geen kraanwater, geen regenwater, 
 geen bladgroenten of moeilijk schoon te maken 
 etenswaren.
•  Houd huisdieren binnen en raak geen mensen en 
 dieren aan die buiten zijn geweest.

Gevaarlijke stoffen 
•	Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Ga naar een goed af te sluiten kamer waar het niet 
 tocht, liefst midden in het huis of gebouw.
•  Bent u buiten? Loop dwars op de wind in met een
 doek voor uw neus en mond.

Grote brand
• Blijf laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel   
 mogelijk.
•  Kunt u het gebouw niet meer verlaten?
 Ga dan voor een raam staan waar de brandweer 
 u kan zien.
•  Ga nooit terug een brandend gebouw in.

Groot verkeersongeval 
•  Loop niet onnodig over de snelweg.
•  Houd de vluchtstrook vrij voor brandweer, politie 
 en ambulance.
•  Bent u met de auto in een tunnel: verlaat uw auto   
 en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.

Terroristische aanslag 
• Breng uzelf in veiligheid.
•  Ga niet kijken op de plek van de aanslag.
•  Hebt u informatie die kan helpen bij het opsporen van  
 de daders, neem dan contact op met de politie. 

Ziektegolf 
•  Gebruik papieren zakdoekjes die u na 
 gebruik meteen weggooit.
•  Was regelmatig uw handen.
•  Blijf thuis als u een besmettelijke ziekte heeft. 

Instortingsgevaar 
•  Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar 
 meubilair of een deurpost, blijf daar stil zitten en   
 bescherm uw hoofd en nek met uw armen.
•  Gebruik geen liften.
•  Als u bedekt onder het puin ligt, blijf dan stil
 liggen en maak zo mogelijk geluiden
 op pijpen of buizen. 
•	Spaar uw krachten en schreeuw alleen als u geen   
 andere mogelijkheden heeft om geluid te maken.

Extreem weer  
Bij extreem slecht weer:
• Ga niet de weg/het water op als dit wordt 
 afgeraden of als een weeralarm is afgegeven.
•  Als u toch de deur uit moet, neem genoeg eten, 
 water, dekens en warme kleding mee.

Wat te doen bij een noodsituatie?
Ook in Nederland kunnen we te maken krijgen met een noodsituatie of ramp. Het is verstandig u hierop voor te bereiden.

Zorg altijd voor een noodpakket.
U kunt zich bijvoorbeeld voorbereiden op een noodsituatie door een noodpakket samen te stellen. In een noodpakket zitten spullen die u 
helpen u in noodsituaties enige tijd te redden. Een noodpakket bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulp-
doos; lucifers in waterdichte verpakking; waxinelichtjes; warmhouddekens; een gereedschapsset en een waarschuwingsfluitje. Daarnaast 
is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben. Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare 
producten zijn. Kijk voor meer tips op www.nederlandveilig.nl.

Algemene tips
Iedere noodsituatie is anders, maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval:

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.

•
•
•

•
•

•

Bij een hittegolf: 
•  Drink per dag twee liter water.
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 etenswaren.
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•  Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar 
 meubilair of een deurpost, blijf daar stil zitten en   
 bescherm uw hoofd en nek met uw armen.
•  Gebruik geen liften.
•  Als u bedekt onder het puin ligt, blijf dan stil
 liggen en maak zo mogelijk geluiden
 op pijpen of buizen. 
•	Spaar uw krachten en schreeuw alleen als u geen   
 andere mogelijkheden heeft om geluid te maken.

Extreem weer  
Bij extreem slecht weer:
• Ga niet de weg/het water op als dit wordt 
 afgeraden of als een weeralarm is afgegeven.
•  Als u toch de deur uit moet, neem genoeg eten, 
 water, dekens en warme kleding mee.

Wat te doen bij een noodsituatie?
Ook in Nederland kunnen we te maken krijgen met een noodsituatie of ramp. Het is verstandig u hierop voor te bereiden.

Zorg altijd voor een noodpakket.
U kunt zich bijvoorbeeld voorbereiden op een noodsituatie door een noodpakket samen te stellen. In een noodpakket zitten spullen die u 
helpen u in noodsituaties enige tijd te redden. Een noodpakket bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulp-
doos; lucifers in waterdichte verpakking; waxinelichtjes; warmhouddekens; een gereedschapsset en een waarschuwingsfluitje. Daarnaast 
is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben. Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare 
producten zijn. Kijk voor meer tips op www.nederlandveilig.nl.

Algemene tips
Iedere noodsituatie is anders, maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval:

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.
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PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

Reclames geldig t/m zaterdag a.s.TOT ZIENS BIJ

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

PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

 

  

SPECIAALZAAK
IN AARDAPPELEN

GROENTE EN FRUIT

PARKSTRAAT 12
Nuenen, 040-2840408

Groente
& Fruit

WEEKENDRECLAME: 5 & 6 OKTOBER: 

Veldverse Prei, 2 kilo ................... 1,49
Champignons, per bakje .............. 0,69
Aardappelschijfjes, 1/2 kilo ........ 0,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MAANDAG 8 OKTOBER:

Zuurkool, panklaar, hele kilo ......... 0,99
DINSDAG 9 OKTOBER:

Wokgroenten, panklaar, 1/2 kilo .. 0,99
WOENSDAG 10 OKTOBER:

Rodekool, panklaar, hele kilo ........ 0,99
DONDERDAG 11 OKTOBER:

Gekookte Bietjes, 1/2 kilo .......... 0,79
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
GEHELE WEEK VAN 5 T/M 11 OKTOBER:

Muskaat Druiven, hele kilo ......... 2,49
Rode Pruimen, hele kilo ............... 2,49
Tomaatsalade, 250 gram ............. 1,59
Perssinaasappels, 12 stuks..........  1,99

Onze bekroonde 
Rookworst GRATIS!!! Groente

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

Iedere week andere achtergrond
3 versies: Fruit, Brood en Vlees

     

Parkstraat 12A - Nuenen - Tel. 283 13 93 / 284 03 47

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen.

Actie geldig van 5 t/m 11 oktober:

Bij 2 broden  
naar keuze een 
pakje roomboter- 
speculaas    
uit eigen bakkerij

Voor maar € 1,00

2e Rookworst .........Gratis
100 gram Gebraden Spek
100 gram Gebraden Gehakt . 2,95
Runder Rib Eye reepjes
100 gram .......................................2,20
Bos Asperges
100 gram ...................................... 1,75
Caprese al Forno
100 gram ......................................2,25
Rucola Rol
100 gram ......................................2,00

Volop vers 
belegde broodjes!!

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

Rond de Linde nu compleet digitaal, 
iedere donderdag nieuw op

www.ronddelinde.nl 

T  040 283 16 96

F   040 283 95 09

De Pinckart 9

5674 CB Nuenen

E  ln.nenowhv@ofni 

I   www.vhwonen.nl

Ma. gesloten    Di. t/m Do. 10.00 tot 18.00 uur    Vrij. 10.00 tot 20.00 uur    Za. 10.00 tot 17.00 uur

19
92

2

In 2012
bestaan wij 50 jaar!

Bekijk nu onze geheel vernieuwde website op: www.vhwonen.nl

raamdecoraties, shutters &

horren 

overgordijnen & inbetweens

vloerbedekking

karpetten & kleden op maat

marmoleum, vinyl, laminaat,

fi neerparket en pvc-stroken

Maand Oktober
Wereldwijde Borstkankermaand
Oktober staat wereldwijd in het teken van Borstkanker. Om uw 
zelfvertrouwen na deze diagnose terug te vinden is vakkennis, 

een luisterend oor en deskundig maatwerk onmisbaar.
Een goede aangepaste BH met daarbij een goed passende 

prothese zal dan een wereld van verschil voor u betekenen. 
Protheses en BH’s zijn bij ons verkrijgbaar in meerdere merken, 

maten en modellen. Onze mammacare adviseuses zijn u 
graag van dienst. (met of zonder afspraak)

LIVANO is al meer dan 60 jaar uw vertrouwde adres 
voor het aanmeten van borstprotheses. 

Wij zijn erkend door de stichting erkenningsregeling 
medische hulpmiddelen (SEMH) en alle zorgverzekeraars.

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

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

 

uit eigen bakkerij

€ 1,00



Iets te vieren of organiseren?
Doe het creatief en inspirerend in 

onze prachtige kookstudio.

Voor iedere gelegenheid,
zowel zakelijk als privé.

Vanaf 10 personen bent u al
van harte welkom!

Kookworkshops | Walking dinner
Recepties | Jubilea | Teambuilding 

Vergader- en presentatieruimte
Vraag vrijblijvend om info of maak

gerust een afspraak.

John Geven Studio’s  Spegelt 45 Nuenen
040-2831231 info@johngevenstudios.nl

www.johngevenstudios.nl

AdvertentieRonddelinde.indd   1 06-02-12   08:53

Heeft u overlast van:
Muizen of ratten? 

Papiervisjes of andere insekten?

Voor al uw plaagdieroverlast bel met:
FD plaagdierpreventie Eindhoven

06 - 23 86 88 78 of 040 - 842 36 03
Eerste inspectie is kosteloos!

Vraag naar de voorwaarden.

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 

Standaard hout-betonschutting:
Onder Komo-kleur geimpregneerd Grenen hout 

(19 planks) 17 mm dikke planken geplaatst met zeer 
fraaie lichtgewicht Combipaal betonpaal. 

Hoogte: gemiddeld 195 cm boven het maaiveld.
Nu vaNaf: 74,50 euro 

per strekkende meter incl. plaatsen en btw
Ringdijk 12  •  Helmond  •  0492-521 578  •  www.hsbeton.nl

In september en oktober 
5% extra korting 

op de lopende aanbiedingen

Stucadoorsbedrijf

JOS COOLEN
Voor stucadoorwerk,

afbouw en onderhoud.
Johan Frisostraat 8, Nuenen

Tel. 06 - 21 89 56 72
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Ingezonden brieven
Respectloos
In de nacht van 3 op 4 september jl. is in de Parkstraat de bromfiets van onze zoon 
gestolen. Hij woont daar en de bromfiets stond gewoon netjes voor de deur met een 
flinke ketting er om heen. Nu denkt U misschien nou en, maar het donkerrode 
brommertje 10 jaar oud, heeft mijn zoon gekregen van zijn opa, die helaas in mei 
is overleden en er altijd op reed. Onze zoon heeft het opgeknapt en verzekerd en 
kon het brommertje gebruiken om kleine afstanden in en om het dorp te rijden. 
Wij vinden, dat degene die dit heeft gedaan, mag beseffen wat het voor een ander 
betekent.
Het zou dan ook van veel respect getuigen, als degene die dit heeft gedaan, het 
brommertje weer netjes terug zou zetten. Maar ja als je al iets neemt wat niet van 
jou is, dan geef je waarschijnlijk niets om de emoties van anderen in onze samen-
leving. Wij vinden dat je voor iedereen respect hoort te hebben.

Marga Jonkergouw, Jo van Dijkhof 25, 
5672 DA Nuenen. 040-7870376. 06-51025624

Hackers
Deze week zijn we al drie keer gebeld door een Engels sprekende dame. Zij beweert 
namens Microsoft of Windows te bellen omdat er een probleem met onze compu-
ter zou zijn. Dat probleem zou onherstelbare schade kunnen toebrengen aan onze 
computer. Als je vraagt wat daar aan te doen is dan zegt ze dat je de toets met 
Windows logo samen met de r-toets moet indrukken.
Niet doen dus...................!
Daarmee verschaffen deze criminelen zich toegang tot jouw computer om daar 
belangrijke gegevens te vissen zoals creditcard etc.

Jacques Post, De Beethof 7, 
5673LV Nuenen. 040 283 79 77

Gerwense 
schaapherder  
in beeld
In ons artikel van vorige week ‘ Profiel 
Gerwense schaapherder in beeld’ is 
eeen storende fout geslopen. In de 
passage waar wij meldden dat het 
beeld komt te staan op de plek waar hij 
woonde en leefde, een boerderij op de 
hoek Laar/Hool, dient u te lezen op de 
plek nabij de boerderij waar hij woon-
de. Onze verontschuldigingen voor 
deze fout.

CV de Wetters organiseerde afgelopen 
zondag haar jaarlijkse vlooienmarkt 

Deze markt werd dit jaar voor het eerst gehouden in het nieuwe Verenigingsge-
bouw de Koppel te Nederwetten. Op het overzichtelijke terrein maar ook binnen 
in de gymzaal kon naar hartenlust naar spulletjes gesnuffeld worden. De kraam 
voor koffie, frisdrank en een hartige hap werd goed bezocht. Meer informatie: 
www.dewetters.nl.

Wordt plan de Luistruik een lappenmand ?
Eens lagen er voetbalvelden waar de plaatselijke club uit Nuenen met veel 
jeugdleden haar wedstrijden speelde. Het idee kwam op om het sportcom-
plex “de Luistruik” te verplaatsen, waarmede een groot stuk grond vrijge-
maakt kon worden voor woningbouw en de plannen die hiervoor gesmeed 
werden lieten zich aanzien als een van de parels van Nuenen. 

Er werd een levensgroot bord geplaatst 
met de tekst “ Wonen in weelde “. In-
middels zijn we een paar jaar verder en 
tussentijds zijn er veel dingen gebeurd. 
Inderdaad werd er gebouwd op de 
Luistruik maar er diende zich ook een 
crisis aan waar iedereen onomstotelijk 
mee te maken heeft dus ook de ge-
meente Nuenen. In de toch al pijnlijke 
financiële situatie waarin de gemeente 
Nuenen verkeert zijn er met betrek-
king tot de Luistruik andere plannen 
ontwikkeld als men oorspronkelijk in 
gedachten had en recentelijk is met 
een minieme meerderheid in de raad 
een plan goedgekeurd voor de bouw 
van 41 grondgebonden woningen. De 
verkrijger van deze grond is Bouw-
fonds. 

Met uitgekiend onderhandelen heeft 
de gemeente Nuenen dit perceel 
grond van de hand gedaan met een 
nadelig saldo van ruim € 2 miljoen. 
Wanneer men gaat bouwen is con-
tractueel niet vastgelegd en ook niet of 
deze aankoop met een speculatief doel 
is gedaan. Daarenboven is tijdens deze 
onderhandelingen ook de vraag aan de 
orde gekomen of de koper ( Bouw-
fonds ) bezwaar zou hebben als op het 
aangrenzende perceel een school ge-
vestigd zou worden. Bouwfonds had 
hiertegen geen enkel bezwaar. Voor de 
goede orde : het Pleincollege Nuenen ( 
via Ons Middelbaar Onderwijs ) is 
met de gemeente in onderhandeling 
om een locatie te vinden voor de bouw 
van een nieuwe school en heeft de lo-
catie in Nuenen West afgewezen om 
financiële redenen. Voor zover wij 
hebben begrepen van het college ver-
lopen de onderhandelingen voor ves-
tiging op de Luistruik voorspoedig.

We kregen de gelegenheid om aan te 
schuiven bij de vergadering van ver-
eniging van eigenaren van het com-
plex de Kardinaalsmuts. We hebben 
het bovenstaande verhaal voorgelegd 
aan de aanwezigen. Men was ver-
baasd, al had men dan wel iets in de 
krant gelezen. Er kwamen vragen of 
het bestemmingsplan al was gewijzigd 
of neemt de gemeente hierover nog 
contact met ons op. Ook werd de op-
merking geplaatst dat in het verleden 
koopflats werden gebouwd maar dat 
deze uiteindelijk toch in de verhuur 
zijn gekomen. In zijn algemeenheid 

kan men stellen dat men “not amused” 
was en de hamvraag blijft natuurlijk 
wat er dan met de rest van het plan 
gaat gebeuren? Op deze vraag is nog 
geen antwoord, maar inmiddels is wel 
zeker dat de kopers op de Luistruik 
aardige sommen geld hebben neerge-
teld om te wonen in weelde. Op basis 
van een plan wat voor het bestaande 
gedeelte al op alle fronten afwijkt van 
hetgeen men deze kopers heeft voor-
gehouden. Voor wat betreft het nog 
braakliggende gedeelte maakt men 
zich zorgen wat daar dan mee gaat ge-
beuren. Wij delen deze zorg met de 
bewoners en zullen ze op de hoogte 
houden van de verdere ontwikkelin-

gen van dit dossier. We vinden dat po-
litiek een frequente relatie moet zijn 
tussen de bewoners van ons prachtige 
dorp en zij die gemandateerd zijn. Po-
litiek houdt niet op als de verkiezingen 
geweest zijn.

Heeft u als inwoner ook een onder-
werp wat nadere toelichting of na-
vraag behoeft dan kunt u met ons con-
tact opnemen en zullen wij u graag te 
woord staan en u proberen verder te 
helpen.

Met vriendelijke groet, 
Lijst Pijs/van Bruggen

Jan van Bruggen, 
Jan.van.bruggen@onsnet.nu

Hans Pijs 
j.pijs01@onsnet.nu

Ton Vereijken. 
a.vereyken9@upcmail.nl   

Nogasm uit 
Eindhoven/Nuenen 
in kwartfinale 
Clash of the Cover 
Bands
De rock coverband Nogasm met leden 
uit Eindhoven en Nuenen, staat zon-
dag 7 oktober in de derde kwartfinale 
van de Clash of the Coverbands 2012. 
Nogasm staat in deze kwartfinale als 
winnaar van een wild card van de re-
gio Zuid. The Clash of the Cover 
Bands is de grootste bandcompetitie 
van de Benelux.

Nogasm bestaat uit : Peter van de San-
de (drums), Walter Steeman (bas), Co-
rine Kuijpers (zang), Ronald Eisma 
(gitaar), Stefan Manders (gitaar). Sa-
men met zes andere coverbands strij-
den zij zondag in de Effenaar in Eind-
hoven om een plek in de halve finale.

Effenaar open om 14.00 uur, aanvang 
15.00 uur. Kaarten in de voorverkoop 
€ 10,- via www.theclashofthecover-
bands.com verkrijgbaar; aan de deur    
€ 12,50. 

Lift–Off van Nuenen in Dialoog 

Heel Zuidoost Brabant in 
Dialoog
Onder het motto ‘Laat maar groeien’ organiseert Cathy Grootenboer voor 
de eerste keer Nuenen in Dialoog. Met  86 deelnemende steden en dorpen 
is deze Week van de Dialoog, die van 1-10 november wordt gehouden, de 
grootste aller tijden.  Tijdens deze dagen gaan in heel Nederland meer dan 
20.000 mensen letterlijk aan tafel met onbekenden uit hun woon- of werk-
omgeving voor een goed gesprek. 
‘Het is nu tijd voor dialoog’, zegt Cathy 
Grootenboer (coördinator) gezien de 
toenemende belangstelling voor Nue-
nen in Dialoog. ‘De mensen zijn moe 
van het debat, de verhitte strijd om de 
kiezers, zoals die de afgelopen maan-
den is gevoerd. Mensen willen echte 
gesprekken, met echte mensen uit hun 
directe omgeving. Dat vergroot de be-
trokkenheid het gevoel gehoord te 
worden. En dat is de basis voor een 
goede samenleving.

Computercafé 
Nuenen weer van 
start
Het Computercafé Nuenen is een ge-
zamenlijke activiteit van SeniorWeb 
Nuenen en bibliotheek dommeldal. 
Deze succesvolle activiteit gaat op 
donderdag 11 oktober weer voor het 
3e seizoen van start met een reeks 
nieuwe onderwerpen. Zoals gebruike-
lijk staat om 9.00 uur de koffie klaar en 
start de inleiding om 9.30 uur. Aan-
sluitend is er volop ruimte voor vragen 
en oefeningen. De bijeenkomsten zijn 
voor iedereen toegankelijk en de en-
tree bedraagt € 3,50.

Programma
11 oktober: Een back-up maken en 
synchroniseren. Bescherm uw gege-
vens door regelmatig een back-up te 
maken (met behulp van Acronis) en 
synchroniseer gegevens van meerdere 
bronnen.

18 oktober: Geen Computercafé i.v.m. 
herfstvakantie

26 oktober: Afbeeldingen maken in 
een word-bestand. U leert plaatjes en/
of foto’s in te voegen in uw tekst. Daar-
bij kunt u kaders maken en het for-
maat van de afbeeldingen aanpassen.

 De onderwerpen voor november zijn:  
iPad en andere tablets, Outlook.com, 
de opvolger van Hotmail, Facebook, 
een GPS-wandeling uitzetten op de 
smartphone en muziek downloaden 
en luisteren naar mobiele media.

Nuenen in Dialoog trapt de Week van 
de Dialoog af op 2 november 2012.
Op aansprekende plekken die toegan-
kelijk zijn voor iedereen gaan we aan 
tafel voor een goed gesprek. Om el-
kaar twee uur lang te inspireren. 
Het thema van dit jaar is ‘Laat maar 
groeien !’ Wat betekent groeien voor 
jou, wat betekent het voor de samen-
leving en hoe gaan we hiermee om? 
Burgemeester Maarten Houben, am-
bassadeur van het initiatief, zal deze 
dag openen in Nuenen.

In dialoog ontmoet je echte mensen 
met echte verhalen. De dag van de 
Dialoog is een prachtig moment om 
met buurtgenoten en andere mede-
burgers van gedachten te  wisselen en 
ervaringen te delen. Nuenen in Dia-
loog zal gedragen en georganiseerd 
worden door diverse bedrijven, maat-
schappelijke organisaties en burgers 
van Nuenen.                                      
Iedereen kan meedoen, dus jij ook! 
Voor vragen en je bijvoorbeeld aan te 
melden als vrijwillige co-creator, kan 
je mailen naar Cathy via nuenenindia-
loog@gmail.com. Voor het meedoen 
als deelnemer, tafel-organisator en/of 
gespreksbegeleider zie meer informa-
tie op www.zobrabantindialoog.nl 

“Nuenens” Atelier in Guatemala
Een groep Nuenenaren is op werkbezoek geweest in Guatemala en hebben 
het “Nuenens” atelier bezocht. In Coban-Guatemala staan weefgetouwen 
en naaimachines die geleverd zijn dankzij Nuenenaren. 

Een paar jaar geleden hebben veel   
Nuenenaren het jubileumproject “25 
jaar Wereldwinkel” gesteund. Tijdens 
dit project was er het grote korenfesti-
val, de modeshow, de kerstkramen 
enz. enz. Er was altijd een verkoopta-
fel met allerlei spullen om te kopen zo-
als tassen, kussens, sjaals, placemats 
en de heerlijk geurende onderzetters. 
Door deze actie is er € 14.000,= naar 
Guatemala gegaan. Van dit geld zijn 
naaimachines en weefgetouwen ge-
kocht. De machines worden heel goed 
gebruikt en nu kan een grote groep 
oorlogsweduwen zelf zorgen voor een 
inkomen.

In de Wereldwinkel zijn nu de, door de 
vrouwen gemaakte, producten uit Co-

ban te koop. Kom kijken en kopen. Er 
is beslist iets bij waarmee u een ander 
of uzelf een groot plezier kunt doen. 
In ieder geval geeft u deze vrouwen in 
Coban moed om door te zetten.

Met de opbrengst van deze nieuwe 
steunactie zal het mogelijk worden   
deze, vaak zwaar getraumatiseerde, 
vrouwen te steunen bij de verwerking 
van hun ervaringen. Ook zijn ze be-
gonnen met leren lezen en schrijven. 
Help hen het ‘diploma’ basisschool te 
halen. Zij verdienen het.

Meer informatie? 
Bel even naar: Truus Houtepen, Voor-
zitter Wereldwinkel Nuenen 06 - 23 84 
87 55 of kijk op de site www.wereld-
winkelnuenen.nl.

De producten uit Coban zijn nu te koop in de Wereldwinkel aan de Berg 28b.

Verstuurd vanaf 
mijn iPad
Door Elwien Bibbe

Ik heb een zogenaamd intelligent toet-
senbord en dat ga ik eraf halen. Wat 
een geklooi zeg! Roept mijn partner 
geagiteerd, terwijl wij samen aan de 
ontbijttafel zitten. Hij met zijn mobiel 
en ik met mijn iPad bovenop de papie-
ren krant. Tsja, zo krijg je ongemerkt 
toch een heleboel extra intelligentie 
op je toetsenbordje, zonder dat je daar 
om gevraagd hebt. 

Op mijn iPad kan ik een geheel nieuw 
adresboek aanleggen. In de loop van 
de jaren heeft iedere ontwikkelaar op 
computer of telefoongebied wel weer 
een nieuw bedacht. Handig, zei een 
vriendin. Bij wie ik in de nieuwe adres-
senlijst op haar iPad sta. Maar zij heeft 
meer dan 1 apple product. Alle wijzi-
gingen op haar iPad gaan via iCloud 
ook naar haar pc. Wij zijn van zowel 

Bill als Steve! (Microsoft en Apple) En 
die willen zo min mogelijk met elkaar 
te maken hebben. Delen is niet hun 
sterkste punt.
Bij het overlijden van mijn vader in 
2003 heb ik mijn eerste adressenlijst in 
excel gemaakt. En die geupdate in 
2011.  Het zijn 4 kantjes landscape. 
Die heb ik naar mijn iPad gestuurd. En 
die daar zó opgeslagen, dat ik hem nog 
vinden kan en ook met iedereen kan 
delen.

Bijlessen leveren een gemiddeld cijfer 
op dat drie tienden hoger is, lees ik in 
de Volkskrant onder mijn iPad. Maar 
wat een intelligent toetsenbord met 
mijn prestaties doet weet ik niet. Dat 
zou iemand ook eens kunnen onder-
zoeken. En ook hoe dan zit met mijn 
emoties!
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Toyota Verso 1.8, 7 peroons MMT, 43.000 km

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

Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de 
voorraad strekt en uiterlijk t/m zaterdag 6 oktober 2012. Genoemde prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage.

150 Experts, altijd 1 bij u in de buurt!
www.expert.nl/winkels

DRIE INSTELBARE 
KOFFIESTERKTES

INCLUSIEF 
THERMOSKAN

DRIE INSTELBARE 
KOFFIESTERKTES

THERMOSKAN

  NU

249.-   
  NU

289.-   

SENSEO® SARISTA HD8010/10.

 • Versgemalen bonenkoffi e in een handomdraai
• Varieer met 6 heerlijke koffi eblends
• Voor een kopje, twee kopjes of een volle kan

SENSEO® SARISTA HD8030/60.

 • Versgemalen bonenkoffi e in een handomdraai
• Varieer met 6 heerlijke koffi eblends
• Voor een kopje, twee kopjes of een volle kan

ZORGELOOS KOFFIE DRINKEN!
Nieuw bij Expert: Philips SENSEO® SARISTA

nu met 4 jaar garantie!

Uw eigen sensationele koffi esmaak van verse bonen is nu mogelijk met de Philips Sarista. Deze machine werkt met 
hersluitbare bonen-funnels die eenvoudig te verwisselen zijn per kopje koffi e. Met één druk op de knop zet u zo één 
kopje, twee kopjes of een volle kan heerlijke, verse koffi e! Kom nu naar uw Expertwinkel en ervaar het zelf!

SENSEO

De verse 

koffi ebonen 
Senseo!

scholengemeenschap voor:
gymnasium
atheneum
havo
mavo
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Kom eens kijken
 Informatieavond leerlingen en ouders van groep 8

8 en 9 oktober 2012
aanvang 19.00 uur tot 21.00 uur
 Kijk op onze website www.sintjoriscollege.info voor meer informatie en aanmelding voor deze avond.

Roostenlaan 296
5644 BS  Eindhoven
tel: 040 - 211 60 90

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

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

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 Meer informatie over onze activiteiten en agenda vindt u op www. sonnerie.nl

Vrijdag 2 november 
Wildavond
Geheel verzorgde avond waarbij u een culinair 
6-gangen wildmenu wordt geserveerd met mooie 
bijpassende wijnen.

Wildavond € 65,- p.p. All in
(Reserveer tijdig)

Iedere vrijdag en zondag 
Klooster Diner
Wisselend 3-gangen surprise menu inclusief 
aperitief, twee glazen huiswijn, bier of fris en 
koffi e met friandises.

Kloostermenu € 42,50 p.p. 
(Uitbreiding naar 4e gang € 8,50)

Nieuwstraat 45  - Son en Breugel - T. 0499 - 460 222    

Hotel • Brasserie • Zalen

Activiteitenagenda
Het hele jaar door de leukste activiteiten,

natuurlijk bij la Sonnerie!
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Kerkberichten

COLOFON
Rond de Linde verschijnt als wekelijks 
mededelingen- en advertentieblad, op 
donderdag, in een oplage van 13.500 
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. Monique van Hagen.
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.

© 2012 - “Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geautoma-
tiseerd gegevensbestand en/of openbaar 
gemaakt in enige vorm of op enige wijze, 
hetzij elektronisch, mechanisch, door fo-
tokopieën, opnamen of op enige andere 
manier zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgevers.”

Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger
Nuenen c.a.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorger 
Nuenen c.a.

Omdat persoonlijke wensen 
geen grenzen mogen kennen...
Omdat persoonlijke wensen 
geen grenzen mogen kennen...
Omdat persoonlijke wensen 

Iedere woensdag tussen 11.00 en Iedere woensdag tussen 11.00 en 
13.00 uur staan wij voor u klaar
in ons uitvaartcentrum te Geldrop. in ons uitvaartcentrum te Geldrop. 
Dan kunt u met ons kennismaken 
en beantwoorden we al uw vragen.en beantwoorden we al uw vragen.

Bernhardstraat 4, Nuenen
T 040 284 1550, www.vdstappen.nl   

UITGAANSAGENDA KOMENDE PERIODE: Opgave via redactie@ronddelinde.nl 
onder vermelding "uitgaansagenda" 

 

Gezinsviering 
H. Clemenskerk 
zaterdag 6 oktober 
“Vriendschap opent deuren…”
Kom je kijken en luisteren welke kin-
deren komend jaar de communie gaan 
ontvangen, in de kerk met de grootste 
deuren van Nuenen. Ze staan open 
voor iedereen, voor alle familie en 
vrienden. Ook thuis en op school gaan 
deuren open voor je vrienden, om sa-
men te zijn. Verhalen te vertellen, om 
samen te eten en te drinken.
Wil je zien wat er achter deze grote 
deuren gebeurt? Kom dan naar de ge-
zinsviering van aanstaande zaterdag 6 
oktober 2012 om 18.30 uur. Het kin-
derkoor verzorgt de muzikale omlijs-
ting. Je bent van harte welkom in de 
H.Clemenskerk aan het Park.

Informatieavond 
Eerste Communie 
Nederwetten
De ouders van de kinderen uit groep 
4 van de basisschool die in 2013 de 
Eerste Heilige Communie willen 
doen, worden uitgenodigd voor een 
informatieavond. Op dinsdag 9 
oktober om 20.00 uur is de kennis-
makingsbijeenkomst in het paro-
chiezaaltje in Nederwetten, naast 
de kerk. 

Er wordt gewerkt met een project: ‘Op 
weg naar…’
Tijdens deze avond wordt er gepraat 
over wat is communie doen en wat 
wordt er van elkaar verwacht. Het 
project wordt op die avond doorgeno-
men en kunnen er al afspraken ge-
maakt worden omtrent een aantal ac-
tiviteiten. De communie is gepland op 
zondag 14 april 2013 om 10.30 uur.
 Tijdens deze bijeenkomst zullen zo 
mogelijk aanwezig zullen zijn: Pastoor 
Vossenaar, Carmen Latour, Paula 
Groote en Inie van den Biggelaar. 

Voor inlichtingen en informatie kan 
men zich wenden tot Inie van de Big-
gelaar, tel. nr. 2837308.
Tevens worden er nieuwe, frisse vrij-
willigers gezocht die volgend jaar de 
werkgroep Eerste H. Communie en 
Vormselvoorbereiding willen coördi-
neren. 

        

Datum tijdstip activiteit organisatie plaats website     

September 09.00 zondag  wandelen WSV  WSV Nuenen parkeerplaats vijver gemeentehuis www.wsvnuenen.dse.nl.      

Elke maandag  19.30 uur kienen in Gerwen Narre-Kappen, Jong Leven D’n Heuvel, Gerwen      

3 okt 19.30 uur Veilig online Centrum Jeugd en Gezin De Dassenburcht www.cjgnuenen.nl     

3 okt 18.00 Speelgoedbeurs  Dorpshuis Lieshout www.vierbinden.nl     

3 okt 20.15 uur Roué Verveer - In zeer goede staat Het Klooster Het Klooster www.hetklooster.org     

3 tm 14 okt  Kinderboekenweek `Hallo wereld!`  Bibliotheek Nuenen www.educatheek.nl     

4 okt 19.00 uur Django Wagner Albumpresentatie  Hotel Restaurant de Collse Hoeve www.djangowagner.nl     

4 okt 20.00 uur Kienen   Dorpshuis in Lieshout www.vierbinden.nl     

5 okt 10.00-11.30 Workshop babymassage Centrum Jeugd en Gezin Zuidzorg, Kloosterstraat 15 www.cjgnuenen.nl     

6 okt 20.15 uur Pater Moeskroen - Karavaan Het Klooster Het Klooster www.hetklooster.org     

6-7 okt 11.00-17.00 uur Bezoek aan 100 ateliers L. van Vugt en L. Maréchal Eindhoven en regio www.atellierroute.dse.nl     

6-7 okt 13.00-17.00 uur KunsT met een grote T Kunst met een grote T centrum Nuenen www.kunstmeteengrotet.nl     

6 tm 31 okt  Atelier Nuenen, thema Arm en Rijk  bibliotheek Nuenen.  www.bibliotheekdommeldal.nl     

6 okt 16.00 uur Hengstenschouw Gerwen  Café De Stam, Gerwen      

6 okt 21.00 uur funk band Da’Click Station charlotte Sportlaan 12 nuenen www.stationcharlotte.nl     

7 okt 10.30-17.00 uur Herfstdag De Walburg  De Walburg www.dewalburg.nl     

7 okt  10.00-17.00 uur Zoek de Gouden Aardappel Vincentre Vincentre www.vgvn.nl     

7 okt. 10.00 uur Vincent van Goghrit De Coovelse menners Start Park Nuenen met defi le www.decoovelsemenners.nl     

7 okt 11.00-13.00 uur Info bijeenkomst Speelkr8 Speelkr8 W. Pyrmontstraat, Eindhoven www.speelkr8.nl     

7 okt 12.00-17.00 uur Open Trouwlocatie Dag NTBO Het Klooster www.hetklooster.org     

7 okt. 13.30 uur Dierendag op Weverkeshof Weverkeshof Hugo van Berckellaan 5 www.weverkeshof.nl     

7 okt 14.30 uur Volkelse zangeres “MarieChristien”  Zaal De Koekoek in Lieshout www.mariechristien.nl     

11 okt 09.00-11.30 uur Cursus Back up & synchroniseren Bibliotheek Nuenen Bibliotheek Nuenen www.bibliotheekdommeldal.nl     

11 okt 18.00-19.00 Open huis OBS De Rietpluim OBS De Rietpluim Van Duynhovenlaan2 www.obsderietpluim.nl     

11 okt 18.00 uur oefeninterland Beloften-Noorwegen  Sportpark Oude Landen www.rksvnuenen.nl     

13 okt 12.00 uur Boerenmarkt Weverkeshof Weverkeshof Hugo van Berckellaan 5 www.weverkeshof.nl     

13 okt 21.00 uur Barnfarmers Station charlotte Sportlaan 12 Nuenen www.stationcharlotte.nl     

14 okt 08.30-10.00 uur Veldtoertocht Dak van Brabant Toerclub Nuenen NKV kantine Wettenseind www.tcnuenen.nl     

14 okt 13.00 uur Ierse Sessie Weverkeshof Hugo van Berckellaan 8 www.weverkeshof.nl     

14 okt 13.30-15.30 uur Welfare Rode Kruis Rode Kruis Buurthuis Mariahout      

          

          

          

          

          

          

          

          

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten 
Zaterdag 6 oktober, 18.30 uur: Eucha-
ristieviering, gezinsviering met kin-
derkoor,  voorganger pastor J. Vosse-
naar.
Zondag 7 oktober, 09.30 uur: Eucha-
ristieviering, volkszang, voorganger 
pastor J. Vossenaar.
Zondag 7 oktober, 11.00 uur: Eucha-
ristieviering, volkszang, voorganger 
pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Zaterdag 6 oktober, 18.30 uur: Ineke 
Hilberink (vanwege sterfdag); Gerrit 

van Bree; Geer van den Nieuwenhof; 
Nic Magis; Tiny Steenbekkers; Leo 
Hoens; Jo de Haas-van der Hamsvoort 
(vanwege verjaardag en sterfdag).
Zondag 7 oktober, 09.30 uur: Mina 
Swanen; Piet Royakkers; Henk Deen-
en; Pastoor Van Oosterhout.
Zondag 7 oktober, 11.00 uur: Hans 
Sprengers; Jan en Miet Dijstelbloem-
Knoops; Wim en Tonny de Vries van 
der Linden; Machiel van Stokkom; Ti-
nus van Gils; Jo van Streepen-Janssen; 
Dorothé van den Reek; Lotte van Rooij 
en Leo van Hevelingen; Ans Moors-
Westerveld; Toos Lijten-van Kessel; 
Johan Slegers; John Delahaye; Joke 
Schepers-Cremers en Paul Schepers; 
overleden ouders de Vries-Tonneijk; 
Koos Berendes; Ad Poulissen; overle-
den ouders Poulissen-Harweg; Berend 
en Ans Scholtens; Jac Hamers; Joke 
Brouwer-van Wengen; Bob Stultiens; 
Toon van Grotel;

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 7 oktober 10.00 uur is er een 
Viering klassiek, voorganger is ds C. 
Crouwel. Voor de kinderen is er kin-
dernevendienst en in de Zaak is er een 
jongerenviering. De collecte is in deze 
dienst voor Kerk in Actie: jongeren 
bouwen samen aan vrede. Na afloop 
van de dienst is er gelegenheid om sa-
men koffie te drinken. 
Om 19.30 uur is er een Taizé-viering 
in het Van Gogh Kerkje. Collecte voor 
de Wilde Ganzen. 
Elke donderdag van 10.00-12.00 uur is 
er Open Huis, waarvoor u gewoon 
kunt binnenlopen voor een kop koffie 
of thee en een gezellig contact met an-
deren.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 7 oktober, 09.30 uur: Woord 
en communiedienst, volkszang, werk-
groepleden.

Misintenties 
Lies van Dinter-Raaijmakers.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 7 oktober, 11.00 uur: Woord 
en communiedienst, parochiekoor, 
werkgroepleden

Misintenties
Jos van de Rijt; Cisca Geven-van den 
Heuvel

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl
Latijnse Heilige Mis
Donderdag 4 en vrijdag 5 oktober: 
17.30 uur Lof, 18.30 uur H. Mis. 
Zaterdag 6 oktober: 07.15 uur Heilige 
Mis, daarna uitstelling tot 09.00 uur.
Zondag 7 oktober: plechtige viering 
van het feest van Onze Lieve Vrouw 
van de Rozenkrans, gedachtenis 19e 
zondag na Pinksteren, 10.30 uur 
Hoogmis. 
Maandag 8 oktober: Heilige Mis wordt 
nader aangekondigd.
Dinsdag 9 oktober: 17.30 uur Lof, 
18.30 uur Heilige Mis.
Woensdag 10 oktober: 07.15 uur Hei-
lige Mis.

Miracle City in Nuenen met Nuenense Spelers

Van links naar rechts Annemarie Verhoef, Sophie Blommers, Corrie van Dun en 
Ellen Dirckx.

Zaterdag 27 oktober dan  is het 
zover,dan staat het Lichtstad Revue-
theater op de planken van het Nue-
nense Klooster.
Naar aanleiding van het 25 jarig jubi-
leum van het Lichtstad Revuetheater 
is er een geweldige mooie show ont-
staan die u allen aangenaam zal doen 
verbazen. Miracle City is de naam. In 
deze show neemt Carlo Goldoni u 
vanuit een kermis mee naar plaatsen 
met o.a. trollen, heksen, vampieren en 
zigeuners.
Hij zal uiteindelijk 7 personages naar 
Venetië brengen en daarna zal hij van 
zijn eeuwige vloek verlost zijn.
Kortom een show vol met mooie en 
bekende liederen, prachtige kostuum 
en een vrolijk ensemble.
Onder dit schitterend groepje mensen 
bevinden zich ook 4 dames uit Nue-
nen. Zij zullen zich deze avond extra 
verheugen op al die mensen uit Nue-
nen die komen kijken. Zij hopen u al-
len te zien op 27 oktober in het kloos-
ter. Kaartjes zijn verkrijgbaar aan de 
balie van het Klooster of telefonisch te 
bestellen: 040-2843399.
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Opbrengst collectebus Brandwonden Stichting wordt door Jansen Auto Toyota verdubbeld

Eén stap voor het goede doel, twee keer winst!

College van B & W helpt Nuenens 
verenigingsleven om zeep
Het nieuwe subsidie- en accommodatiebeleid van het Nuenense College van 
B & W leidt tot zware belasting van het Nuenense verenigingsleven. Zo wor-
den de verenigingen gekort in hun subsidie voor een totaal bedrag van ruim  
159 duizend Euro in 2013, oplopend tot 381 duizend Euro in 2016. Nog 
erger is het met betrekking tot de huurkosten voor accommodaties die ver-
enigingen afnemen van de gemeente; deze stijgen in 2013 met bijna 410 
duizend Euro oplopend tot 810 duizend Euro in 2016. In enkele jaren tijd 
moeten de verenigingen dus een gat van ruim 1,2 miljoen Euro zien te dich-
ten. Een onmogelijke opgave, waarbij niet is uit te sluiten dat belangrijke 
verenigingen in de Nuenense samenleving het loodje zullen gaan leggen.

In de subsidieverordening kunnen we 
onderscheid maken tussen Nuenense 
verenigingen waarin mensen samen 
hun vrije tijd besteden en in externe 
organisaties die in belangrijke mate 
gezien moeten worden als inhuur en 
uitbesteding van werkzaamheden.
In de categorie Nuenense verenigin-
gen komt bijna de hele bezuiniging te-
recht. In deze categorie werd in 2012 
nog een bedrag verdeeld van ruim 416 
duizend Euro onder 66 verenigingen. 
Hiervan behouden in 2016 nog slechts 
6 verenigingen hun subsidie, te weten 
het KBO, de PVGE, Stichting Plus-
Minus, Stichting Leefbaarheid Ger-
wen, Stichting Heartsafe en Stichting 
Vrijwilligers Thuiszorg. (KBO en PV-
GE hebben samen wel ruim 16 dui-
zend Euro moeten inleveren)
Wie worden het zwaarst getroffen 
vraagt u zich af? 
De onderstande tabel geeft voor de 
top-15 hier enig inzicht in (situatie 
2016 ten opzichte van 2012)
In 2016 is de subsidieverstrekking in 
de categorie verenigingen nog slechts 
35 duizend Euro (6 verenigingen). 
Spijtig is het hierbij ook dat alle subsi-
dies op jeugdactiviteiten zijn komen te 
vervallen. Hieronder vallen de scou-
ting groepen, Jong Nederland Gerwen 
en alle zomerse jeugdactiviteiten. 
We moeten vrezen dat het aanbod van 
verenigingen in ons dorp onder deze 
financiële druk zal teruglopen en dat 
daardoor de leefbaarheid ernstig te lij-
den krijgt, dat problemen met jonge-
ren, die geen raad meer weten met 
hun vrije tijd, zullen toenemen, en dat 
accommodaties door de hoge huurlas-
ten nog slechts beperkt gebruikt zul-
len worden waardoor de beoogde op-
brengsten niet worden gehaald. 
Verenigingsleven om zeep en accom-
modaties leeg. En dat in een tijd dat 
landelijk sportbeoefening steeds meer 

Films Veldkamp 
Produkties op het 
Nederlands Film 
Festival
Van producent Jeroen Veldkamp uit 
Nuenen worden op het Nederlands 
Film Festival in Utrecht twee fi lms 
vertoond. Het betreff en de 
opdrachtfi lms ‘Mano Macchiato’ en 
‘Stad en Platteland’, gemaakt ter 
promotie van respectievelijk de 
handgekleurde schoenencollectie 
Mano Macchiato uit Valkenswaard 
en de Provincie Noord-Brabant.

Het Nederlands Film Festival besteed 
ieder jaar aandacht aan dit specifieke 
genre van de filmgeschiedenis: de op-
drachtfilm. Het publiek krijgt daar-
mee een unieke kans om films, die niet 
voor het algemeen bioscooppubliek 
maar voor een specifieke doelgroep 
als opdrachtfilm gemaakt zijn, te be-
kijken. De films worden door een vak-
jury gekozen uit zo’n honderd vijftig 
inzendingen. De meest interessante, 
mooie en opvallende opdrachtfilms 
van het afgelopen jaar van Nederland-
se producenten worden op donderdag 
4 oktober tijdens de dag van de op-
drachtfilm vertoond.

Vereniging                                     Subsidie      Accomm         Lasten stijging 
RKSV Nuenen 6.305 312 318 
Kunstkwartier (Muziekschool) 200.320 3.230 203.550 
Hockeyclub Nuenen 6.405 129.779 136.184 
Stichting   70.000 70.000 
Stichting CAN 58.672 2.281 60.953 
EMK (voetbal) 1.302 55.620 56.922 
Nuvo 940 50.250 51.190 
Stichting   45.000 45.000 
NKV (korfbal) 2.067 42.600 44.667 
RKGSV Gerwen (voetbal) 704 36.300 37.004 
RKVV Nederwetten (voetbal) 473 19.400 19.873 
Badmintonclub Nuenen 833 13.400 14.233 
KBO 10.197 3.360 13.557 
Achilles ‘71 (basketbal) 1.172 10.050 11.222 
Scouting  11.025  11.025 

wordt gestimuleerd. In de categorie 
externe instanties ligt de situatie ge-
heel anders. Daar spelen geen proble-
men met hogere huren van accommo-
daties, en daar neemt over de hele 
groep het subsidiebedrag (of moeten 
we spreken van inkoopbedrag) slechts 
af met 26 duizend Euro. Organisaties 
als Zuidzorg, Korein, Lev-groep en 
Stichting Leergeld krijgen er tezamen 
139 duizend Euro bij. Organisaties die 
inleveren zijn BOSN (€ 92.646; opge-
heven), Bibliotheek Dommeldal (€ 
42.441; reeds overeengekomen), Peu-
terspeelzaalwerk Nuenen (€ 13.713), 
MEE (€ 9.529) en Veilig verkeer Ne-
derland (€ 4.000).
Als gevolg van de nieuwe methodiek 
van subsidiebepaling zijn vrijwel alle 
beschikbare subsidiegelden toegewe-
zen aan organisaties in de categorie 
inhuur en uitbesteding, en is voor on-
ze eigen verenigingen, die al vele jaren 
het gezicht van de Nuenense gemeen-
schap bepalen, bijna niets overgeble-
ven.
De VVD-fractie in de Gemeenteraad 
heeft hier bij herhaling voor gewaar-
schuwd; het College en een kleine 
meerderheid in de raad zag dit niet en 
stelde de nieuwe verordeningen vast. 
De VVD-fractie zal zijn uiterste best 
doen om bij de behandeling van de be-
groting begin november het tij nog te 
keren. Wij hebben daarbij uw steun 
hard nodig. Die steun kunt u geven 
door ons te mailen (chris.eeuwhorst@
vvd-nuenen.nl) maar beter is het wel-
licht om uw mening te geven op de in-
spreekavond op 23 oktober a.s. in de 
commissiekamer in het gemeente-
huis. Ook is het zeer zinvol om andere 
partijen in de gemeenteraad op dit on-
derwerp aan te spreken. Wij adviseren 
u: doe alle drie de mogelijkheden.
 

(Artikel is aangeleverd door Chris 
Eeuwhorst,  raadslid voor de VVD)

Meesters in leren voor een eigen-
tijdse aanpak van studievaardigheden
Na de herfstvakantie start bij Meesters in Leren een nieuwe cursus Basis-
grammatica Engels, speciaal voor de hogere klassen Havo en VWO. Daar-
naast start er weer een nieuwe groep voor de training Studievaardigheden. 
En zit je in je examenjaar? In het voorjaar komen de examentrainingen 
Engels er weer aan! 
Bij Meesters in Leren worden verder 
effectieve studievaardigheden aange-
leerd voor leerlingen van de brugklas 
tot de examenklassen. Dit alles ge-
beurt in eigen tempo van de leerling, 
zowel individueel als in kleine groe-

Verdrag

Wat heeft Kortenberg, bij Brussel, te maken met Nuenen? Vorige week, 700 jaar 
geleden, werd daar een verdrag getekend, een soort grondwetje. Het zogenaam-
de Charter van Kortenberg was een verdrag tussen Hertog Jan I van Brabant en 
de burgers, een verre voorloper van de huidige democratie.
 Met een beetje fantasie ligt in Brabant de kiem van de huidige demo-
cratie, de Nederlandse Opstand, de Amerikaanse Onafhankelijkheidsstrijd en de 
Franse Revolutie. Nou ja, democratie. Eigenlijk gewoon het noodgedwongen 
herverdelen van inspraak onder de nieuwe machthebbers, meestal op economi-
sche basis.
 Er bestaan meer van die legendarische verdragen: het Charter of Keure 
van Kortenberg dus, de Blijde Inkomst, het Plakkaat van Verlatinghe, Magna Carta 
of Groot Privilege. Met zulke mooie namen moeten het wel goede verdragen zijn. 
Heel iets anders dan  ‘regeerakkoord’.

Edwin Coolen

Uit d’n hoek…

Anja Vereijken en 
haar nieuwe boek 
Stoebel en Sara
A.s. vrijdag 12 oktober van 15.30 uur 
tot 17.00 uur signeert Anja Vereijken 
haar nieuwste boek “Stoebel en Sarah” 
bij Boekhandel van de Moosdijk. Haal 
tijdens de Kinderboekenweek een 
kleurkaart op bij Boekhandel van de 
Moosdijk, lever die in voor 11 oktober, 
en wie weet win je wel het nieuwe 
boek van Stoebel en Sarah. Anja Ver-
eijken zal op vrijdagmiddag 12 okto-
ber de prijs uitreiken. Dus wees erbij.

Ook in Nuenen is het van 7 tot en met 13 oktober collecteweek voor de 
Brandwonden Stichting. Jansen Auto Toyota helpt de stichting hiermee door 
de opbrengst van een collectebus te verdubbelen. Brandwonden Stichting 
ontvangt geen subsidies en kan alleen door giften wetenschappelijk onder-
zoek, preventie en (na)zorg voor mensen met brandwonden realiseren.

Het is vooral dankzij de inzet van zo’n 
65.000 vrijwilligers dat de Brandwon-
den Stichting haar werk kan doen. 
Jaarlijks gaan zij in de tweede week 
van oktober langs de deuren met het 
verzoek om een kleine bijdrage. 
Ook bedrijven, winkeliers en onder-
nemers in Nuenen dragen de Brand-
wonden Stichting veelal een warm 
hart toe. Zij hebben alle begrip voor 
de teruglopende inkomsten door de 
crisis waarmee de Brandwonden 
Stichting kampt. De ludieke actie 
waarbij je als bedrijf een collectebus 
kan verdubbelen is dan ook in de aan-
loop van de collecteweek een succes. 
Ook Jansen Auto Toyota steunt het 
goede doel door een collectebus te 
verdubbelen en helpt op die manier 
mee de missie ‘brandwonden voorko-
men en mensen met brandwonden 
ondersteunen’ te vertalen naar con-
crete actie. 

Sponsors die een collectebus verdub-
belen, worden natuurlijk niet stil ge-
houden. Als dank voor hun steun 
wordt er een sticker op de bus geplakt 
waarmee de collectant in Nuenen 

langs de deuren gaat. Tevens ontvan-
gen zij een certificaat. Tenslotte is de 
Brandwonden Stichting dankbaar 
voor elke euro, maar ze zijn dubbel 
dankbaar voor al die ondernemers die 
meedoen aan de collecteverdubbe-
laar! 

Meer informati e over de Brandwon-
den Stichting via www.brandwonden-
stichting.nl.

pen van maximaal 4 personen. Daar-
door krijgen de leerlingen meer grip 
op de materie en zullen resultaten blij-
vend verbeteren

 Vooral het gegeven dat de leerling het 
uitgangspunt is van de lessen vormt de 
basis van  een aanpak op maat waar-
door het leeravontuur altijd goed af-
loopt. Ook bij onzekere  leerlingen 
zorgt het aanleren van effectieve stu-
dievaardigheden voor betere eindre-
sultaten  bij iedere studie. 
Meesters in Leren gaat uit van de 
kracht van elke leerling. We kijken sa-
men  naar de sterke punten en de per-
soonlijke interesses, en hoe de leerling 
deze in kan zetten bij  alle vakken.

De leerlingen krijgen eigen verant-
woordelijkheid, kennis over leren en 
leerprocessen, en vooral grip op 
school en (niet onbelangrijk) hun le-
ven. Het zijn jonge mensen op weg 
naar volwassenheid, en zo worden ze 
dan ook aangesproken.

Meesters in Leren biedt kwaliteit door 
ervaring en betrokkenheid. 
Meer info bij: Marjan van der Donk, 
Meesters in Leren, Schutterijakker 8, 
5673 MC Nuenen. 040 7870507, 
meestersinleren@gmail.com of www.
meestersinleren.nl

Henri Smits schenkt € 1.000,- 
aan stichting Warme Beer
Door Josine Janssen
Stichting Warme Beer heeft een cheque van € 1.000,- mogen ontvangen van 
Henri Smits, oud voorzitter van Woningbouwvereniging Helpt Elkander en 
zijn echtgenote.

Bij Tomas Bonewald thuis zijn vrien-
den, familie en vrijwilligers samenge-
komen om dit mooie moment mee te 
maken. De stichting kan namelijk wel 
een steuntje in de rug gebruiken. In 
november 2011 is Stichting Warme 
Beer opgericht, met Tomas als voor-
zitter. Stichting Warme Beer ver-
spreidt “warme” knuffels aan kinderen 
met kanker op de oncologische afde-
ling in diverse ziekenhuizen. 

Ontstaan van de Stichting
In april 2009, toen Tomas 16 jaar was, 
werd leukemie bij hem geconstateerd. 
Na zware chemo’s volgde in 2010 een 
stamceltransplantatie die zorgde voor 
een positieve wending. Tijdens zijn 
ziekte was een knuffel gevuld met tar-
wekorrels en lavendel, die in de mag-
netron op te warmen is, zijn steun en 
toeverlaat. Na deze zware periode wil-
de Tomas iets doen voor andere zieke 
kinderen. Hij begon met het bakken 
en verkopen van koek en cake om met 
de opbrengst knuffels te kopen voor 
de patiëntjes  op de kinderafdelingen. 
Inmiddels voorziet de stichting alle 
kinderoncologische afdelingen in Ne-
derland. 

Henri Smits als ambassadeur
“Ik heb Tomas leren kennen tijdens 
een verjaardag bij de buren van To-
mas. Ik was direct onder de indruk 
van zijn ideeën en heb me voorgeno-
men deze inspirerende jongeman te 
steunen” aldus een enthousiaste Henri 
Smits. Afgelopen augustus heeft Hen-
ri Smits zijn functie als directeur van 
Woningbouwvereniging Helpt Elkan-
der neergelegd. Bij zijn afscheidsre-
ceptie heeft hij diverse giften ontvan-

gen welke hij nu gebruikt om de 
stichting van Tomas te ondersteunen. 
Na de overhandiging van de cheque 
heeft Henri Smits tevens het ambassa-
deurschap van de stichting geaccep-
teerd. Een mooie aanwinst voor deze 
Nuenense club vrijwilligers.

Kaarten van Cindy Claes
Stichting Warme Beer heeft natuurlijk 
geld nodig. Een van de manieren om 
aan geld te komen is de verkoop van 
de door Cindy Claes ontworpen an-
sichtkaarten. Cindy heeft tijdens deze 
bijeenkomst het eerste setje ansicht-
kaarten samen met een bos bloemen 
in ontvangst mogen nemen.

Tomas (m), voorzitter van stichting 
Warme Beer, ontvangt de cheque van € 
1.000,- van Henri en Ank Smits.

Cindy Claes neemt graag de bloemen 
in ontvangst als dank voor het maken 
van het ontwerp voor de ansichtkaar-
ten. 

Concert op 18 november
Op 18 november zal een muzikale 
avond in Café Ons Dorp gehouden 
worden om op die manier de stichting 
meer bekendheid te geven. Informatie 
over die avond zal nog in de Rond de 
Linde gepubliceerd worden. De stich-
ting kan altijd hulp gebruiken. U kunt 
natuurlijk vrijwilliger worden maar u 
kunt de stichting ook financieel on-
dersteunen. Voor meer informatie: 
www.warmebeer.nl.

Station Charlotte: funk band Da ‘Click
 
Da ‘Click is een 4 man sterke funk band uit de regio Eindhoven. Ze staan 
voor rauwe ‘Old school’ funk met een geheel eigen funk en groove, waarbij 
het onmogelijk is om stil te blijven staan.
De band is ontstaan vanuit de voor-
liefde van de bandleden voor funk. Al-
leen funk? Niet alleen, er zitten in het 
repertoire ook uitstapjes naar de jazz 
en de soul. 
Maar alles wordt met een funky touch 
gespeeld. Denk aan namen als Maceo 
Parker, Prince, James Brown, maar 
ook Curtis Mayfield en Candy Dulfer. 
Muziek met een lekkere dansbare 
groove.

De nummers worden gespeeld zoals 
de band zich op dat moment voelt. Er 
wordt niet getracht het origineel te be-
naderen. Vaste overtuiging van Da 
‘Click is dat iedereen zijn eigen funk 
heeft. De keuze van de nummers is 
dan ook op basis van wat ze zelf leuk 
vinden en niet op basis van bekend-

heid. Juist die eigenwijsheid wordt 
door het publiek gewaardeerd en 
maakt Da ‘Click een fijne band met 
een rauw en eerlijk geluid. Tussen de 
bandleden is een klik (vandaar de 
naam) en die klik kun je zien, ruiken, 
voelen en horen als Da ‘Click op het 
podium staat.

Zaterdag 6 oktober vanaf ongeveer 
21.00 uur in Station Charlotte aan de 
Sportlaan 12 in Nuenen.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders
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Nuenense 
kunstenaars 
nemen deel aan 
Atelierroute 
Jaarlijks is in het 1e weekend van okto-
ber de Atelierroute in Eindhoven en 
omgeving  actief. Ook dit jaar weer op 
6 en 7 oktober van 11.00 tot 17.00 uur 
stellen professioneel beeldend kunste-
naars in Eindhoven en omgeving hun 
atelier open voor publiek. Dit jaar doen 
mee in Nuenen, Gerwen en Nederwet-
ten: Marijke Fast, Wilgenstraat 11, 
Paula Groote-Versteegen, Hoekstraat 
56, Mart de Brouwer, de Huufkes 34, 
Ruimte in Beeld, Dubbestraat 9a. Ger-
tje Roosen en Liza Jazenko, Spaarpot 
24, Geldrop.  www.atelierroute.dse.nl

Speelgoedinzameling door 
stichting Speelkr8
Lever overbodig, maar bruikbaar en compleet speelgoed in bij Stichting 
Speelkr8. Het krijgt een nieuwe bestemming bij bijstandsgezinnen in de 
regio Eindhoven zodat ook zij een leuke pakjesavond hebben. 
Tussen 12.00 en 15.00 uur kunt u het 
speelgoed afgeven op: 
21, 22, 27 en 28 oktober bij Speeltuin 
de Kievit, Kerkstraat 10 in Nuenen,
21, 22, 27, 28 oktober en 3 en 4 no-
vember aan de Waldeck Pyrmont-
straat 19 in Eindhoven.
 

Stichting Speelkr8
Elk jaar weer zamelen de vrijwilligers 
van Stichting Speelkr8 gebruikt en 
nieuw speelgoed in voor gezinnen die 
het niet breed hebben. Na een grondi-
ge controle en eventuele reparatie 
kunnen geselecteerde gezinnen een 
speelgoedpakket voor hun kinderen in 
de leeftijd van 0 tot en met 10 jaar sa-
menstellen. Zij ontvangen een com-
pleet pakket dat de sociale, taalkundi-
ge, emotionele, motorische en 
 verstandelijke ontwikkeling van hun 

Gespreksgroep Oecumenische 
Werkgroep Rouwbegeleiding 
In oktober 2012 start in Nuenen weer een gespreksgroep waar mensen die 
een partner verloren hebben, elkaar kunnen ontmoeten. Het is een initiatief 
van de gezamenlijke kerken in Nuenen, Gerwen en Nederwetten en wordt 
georganiseerd door de Oecumenische Werkgroep Rouwbegeleiding.
Deze gespreksgroep biedt u de ruimte 
uw ervaringen met anderen te delen. 
Luisteren naar elkaar, het delen van 
verdriet en het zoeken van een per-
spectief, zijn de onderwerpen die de 
deelnemers verbinden.

Bijeenkomsten.
Gedurende een vijftal bijeenkomsten 
zal de uitwisseling van ervaringen 
vooropstaan. De bijeenkomsten wor-
den gehouden in de periode oktober 
tot en met januari, op vrijdagochtend, 
en worden begeleid door een pasto-
raal werker en een lid van de werk-
groep.

Informatieochtend.
Een vrijblijvende en informatieve och-
tend is op vrijdag 5 oktober om 9.30 
uur in het kerkelijk centrum De Re-
genboog, Sportlaan 5. Tijdens deze 
bijeenkomst wordt de opzet van de 
vervolgbijeenkomsten uiteengezet. 
Daarna  kunt u in alle rust besluiten of 
u wilt deelnemen aan de gespreks-
groep. Aan deelname zijn geen kosten 
verbonden.

Hoewel deze bijeenkomsten een initi-
atief van de kerken zijn, heet de werk-
groep ook niet-kerkelijke deelnemers 
van harte welkom. Het kan zijn dat u 
liever niet deelneemt aan groepsge-
sprekken. Dan is er de mogelijkheid 
dat een lid van de bezoekgroep bij u 
thuis komt voor één of meerdere ge-
sprekken. 
Voor verdere vragen kunt u contact 
opnemen met Jos Deckers, pastoraal 

Interview met beeldhouwer 
Christa Alaert, docent bij het CAN
Christa Alaert is 11 jaar docent bij Kunstencentrum CAN. In die tijd heeft 
ze zo’n 150 mensen in Nuenen leren beeldhouwen. Een aantal van haar cur-
sisten hoort bij de vaste kern. Een aantal ook komt jaarlijks terug naar het 
beeldhouwweekend in juni.
Naast het hakken in steen verzorgt 
Christa ook cursussen als: een beeld 
gieten in aluminiumcement en wer-
ken met was en bronsgieten.
Ze is een gedreven kunstenaar/docent 
die naast de lessen alle aandacht geeft 
aan het optimaliseren van de omstan-
digheden waarbinnen de cursisten bij 
het CAN werken. Er is  veel veranderd 
in het beeldhouwatelier sinds er vorig 
jaar een ‘vrijwillige’ ateliermedewer-
ker is  aangesteld. “En bij goed weer 
staan we lekker buiten te werken, dat 
kan niet overal waar je les hebt.” 

Wat zijn volgens jou de belangrijkste 
dingen die de cursisten bij kunstencen-
trum CAN leren?
“Er is veel te leren ten aanzien van beeld-
houwen als vak, maar de hoofddoelstel-
ling is  steeds verder te leren kijken dan je 
zelf alleen had kunnen bedenken en je  
grenzen verleggen. Maar ook je  ont-
werpschetsen en beeld in wording  be-
spreken met de docente of in de groep. 
Het is het hele groepsgebeuren wat ook 
voor de ervaren cursist een meerwaarde 
heeft.We bespreken op regelmatige basis 
actuele kunst en actuele exposities. We 
zoeken steeds opnieuw waar het nu in 
essentie om draait bij beeldende kunst.”

Wat is hét doel dat je met je lessen wilt 
bereiken?
“Ik ben ervan overtuigd dat zonder 
kunst en kunst beleven de wereld er 
een stuk saaier zou uitzien en ik durf 
zelfs nog een stap verder te gaan: kunst 
is een weldaad voor de mens en pure 
noodzaak voor het evenwicht in de 
wereld. Mensen die met kunst bezig 
zijn staan anders in het leven. Kunst 
leert je over jezelf na te denken en de 
cursisten zeggen vaak ‘ik heb anders 
leren kijken.’ Mijn missie is dan ook 
om zoveel mogelijk mensen in aanra-
king te brengen met kunst en kunst be-
leven.” Ga voor het volledige interview 
naar: www.kunstencentrumcan.nl

Met de bieb gratis 
naar DippieDoe
Kinderen die in de maanden okto-
ber, november en december boeken, 
spelletjes of tijdschriften lenen bij 
de bibliotheek, verdienen een stem-
pel. En bij drie stempels krijgen ze 
een gratis kaartje voor familiepark 
DippieDoe. Op die manier probeert 
een aantal Brabantse bibliotheken 
kinderen te stimuleren om regelma-
tig lekker te lezen. Lezen is immers 
belangrijk voor de taalontwikke-
ling.

Jeugdleden van de bibliotheek halen 
de spaarkaart op in de bibliotheek en 
kunnen direct een eerste stempel ver-
dienen door iets te lenen. Daarnaast is 
er een DippieDoe-quiz op de website, 
www.bibliotheekdommeldal.nl, waar-
mee ze leuke extra prijsjes kunnen 
winnen.

Familiepark DippieDoe bevindt zich 
op Recreatiepark Aquabest en heeft 
de mooiste, leukste en spannendste 
speelattracties voor kinderen t/m 
twaalf jaar. Er is een reusachtig klim-
paleis, er zijn botsauto’s, en een grote 
familieglijbaan. En een bioscoop, voor 
een momentje van rust.

Drie kapiteins teveel 
op de m.s. Dommelstroom
De redactie van dit blad biedt iedere week een politieke partij de mogelijk-
heid zich tot de Nuenense burgers te richten. Deze week de lijst Pijs/van 
Bruggen

De drie gemeenten Geldrop/Mierlo, 
Son&Breugel en Nuenen c.a. zijn 
voornemens samen te werken. Op 
zich niets schokkends. In 1850 telde 
Nederland rond de 1500 gemeenten. 
Die gemeenten dachten dat ze alle-
maal uniek waren en hadden het er 
best moeilijk mee toen Thorbecke, de 
ontwerper van de gemeentewet,  hen 
in de pas wilde laten lopen.
We zijn nu160 jaar later en er zijn nog 
ruim 400 gemeenten over.
De gemeenten kregen in de loop van 
de tijd steeds meer en complexere ta-
ken. Bovendien was daar de automati-
sering die schaalvergroting noodzake-
lijk maakte.
In veel gevallen was het samengaan 

van verschillende gemeenten een vrij 
geruisloos verlopende zaak. Soms was 
er wat druk van boven nodig.
De drie genoemde gemeenten, zelf al-
lemaal fusie-producten, geven toe dat 
ze het niet meer alleen kunnen rooien. 
Echter ze willen zelfstandig blijven, 
d.w.z. zelf baas blijven. Argumenten te 
over, soms zijn dat helaas  drogrede-
nen. Hoe kom je uit zo’n situatie ? Sa-
menwerken! Maar hoe? We splitsen 
de gemeentehuizen denkbeeldig in 
een voorkant en in een achterkant.
Die voorkanten, front-office,hebben 
we al. Daar kunnen de burgers terecht 
voor hun paspoort, etc.
Die achterkanten, back-office, vormen 
het probleem. De meest voor de hand-
liggende oplossing zou zijn. Zet men-
sen die hetzelfde werk doen bij elkaar. 
Ze kunnen dan gemakkelijk profiteren 
van elkaars kunde en kennis.
De college’s van onze drie gemeenten 
hebben echter bedacht dat die werk-
nemers in een nieuwe omgeving moe-
ten worden gehuisvest. De keuze viel 
al snel op het gebouw van het oude 
leegstaande gemeentehuis van Mierlo. 
Andere mogelijkheden zijn niet on-
derzocht.
De mensen die daar gaan werken ko-
men bij een nieuwe organisatie in 
dienst die zijn diensten verkoopt aan 
de drie colleges. Uiteraard heeft deze 
dienst een baas met staf nodig. Zo 
hoopt men de burgers beter en goed-
koper te bedienen.
We wanen ons zelfstandig. Waardoor 
zou het eigenlijk goedkoper worden 
voor de burger ?
De drie gemeenten lijken dan op een 
stel aan-een-gekoppelde duwbakken. 
Met drie kapiteins die baas op hun bak 
denken te zijn. De koers wordt be-
paald door de commodore van de 
duwboot, de m.s. Dommelstroom. Hij 
heeft het totaaloverzicht vanuit de 
stuurhut in Mierlo.

We krijgen hier met vier kapiteins te 
maken en heel veel –overbodig- dek-
personeel met de titels wethouder en 
raadslid.
Daarbij is de burgerij de partij die het 
lachen spoedig zal vergaan.
De fractie Pijs/VanBruggen wenst de 
m.s.Dommelstroom ondertussen een 
behouden vaart. Koers: Dommel, 
stroomafwaarts richting de scheeps-
werf te Den Bosch.

Hans Pijs,Ton Vereijken en
 Jan van Bruggen.

Naamswijziging Coö peratie OnsNet Nuenen 
en OnsBrabantNet succesvol verlopen
Deze zomer zijn de leden van de coö peratie OnsNet Nuenen uitgebreid 
geï nformeerd over de  naamswijziging  rondom de glasvezeldiensten in 
Nuenen. De naamswijziging is doorgevoerd  om meer helderheid te geven 
over de rol van de Coö peratie en de provider OnsBrabantNet  (Edutel). 

De coö peratie OnsNet Nuenen is 8 
jaar geleden opgericht om via een  
subsidieregeling het mogelijk te ma-
ken een uniek en supersnel glasvezel-
netwerk aan te  leggen in Nuenen. Nu-
enen had daarmee een wereldprimeur! 
Nog steeds is de coö peratie (en  dus 
alle leden in Nuenen) voor 95% eige-
naar van de glasvezel in de Nuenense 
wijken. De  diensten op dit netwerk 
worden aangeboden door OnsBra-
bantNet (Edutel) en staan volledig  los 
van de coö peratie. Iets wat in het ver-
leden nogal eens voor onduidelijkheid 
heeft gezorgd.  Hierdoor kwamen 
klachten, opzeggingen en het melden 
van storingen op de verkeerde plek  te-
recht. 

Nieuwe+bestuur+wil+vooruit
Sinds een paar maanden heeft de 
Coö peratie OnsNet Nuenen een 
nieuw bestuur.  De hele  coö peratie 
(bestuur en ledenraad) bestaat uit vrij-
willigers die zich hard maken voor het  
Nuenense belang. Het bestuur staat 
voor een aantal grote uitdagingen de 

komende jaren. In  de schaduw van 
schaalvergroting en grote marktpartij-
en moet het Nuenense netwerk en het  
belang van de leden behartigd wor-
den. Hoewel het netwerk technisch 
open staat voor nieuwe providers, is 
op dit moment  OnsBrabantNet de 
enige aanbieder. De visie van het be-
stuur is dat deze situatie de  marktwer-
king, concurrentie en innovatie voor 
het netwerk niet ten goede komt. Ze-
ker  omdat  de coö peratie geen directe 
inspraak heeft op prijsniveaus, kwali-
teit of het dienstenaanbod van   de 
provider. Het bestuur probeert dan 
ook meerdere providers te interesse-
ren om hun  diensten aan te bieden via 
het glasvezelnetwerk in Nuenen.
Daarnaast is de coö peratie volop bezig 
om nog meer zichtbaar en voelbaar te 
worden in  Nuenen. Plannen en ideeë n 
worden op dit moment uitgewerkt en 
besproken met de  ledenraad. Wordt 
vervolgd dus!

Namens het bestuur, Roelof Janssen 
Coö peratie OnsNet Nuenen

Noordveld Drogisterij en Parfumerie   |   Hoge Brake 72  5672 GM  Nuenen   |   T 040 - 283 46 77   |   www.drogisterijnoordveld.nl

Tegen inlevering van deze advertentie.
Alle aanbiedingen zijn geldig 

van donderdag 4 oktober 2012 tot 
donderdag 11 oktober 2012 

of zolang de voorraad strekt. 
Niet in combinatie met andere acties. 
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25%-60%
Korting
op speciaal geselec-
teerde damesgeuren
bv. Catch Me Cacharel

30 ml.van 
€ 38,64

voor € 28,98

25%-60%
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op speciaal geselec-
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bv. Scarlett
 van 

€ 60,-
voor € 29,95
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Haarkleuringen
bv. Excellence

Recital
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25%-60% Haarkleuringen
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kinderen bevordert. Het speelgoed 
kan dan gegeven worden in de dure 
feestmaanden.

Zeven jaar geleden ontstond Stichting 
Speelkr8. Een aantal ondernemende 
dames in de regio Eindhoven zag dat 
voor bepaalde gezinnen Sinterklaas 
een handje geholpen moest worden. 
Dit alles gebeurt zonder subsidie. 
Puur gesteund door donaties en het 
enthousiasme van particulieren en be-
drijven om (gebruikt) speelgoed in te 
leveren. Allerlei speelgoed wat goed 
en compleet is, is van harte welkom. 
Evenals de hulp van vrijwilligers. 

Meer informatie 
Op www.speelkr8.nl staat meer infor-
matie. Hier kunt u zich ook aanmel-
den om als vrijwilliger voor Stichting 
Speelkr8 aan de slag te gaan.

Stichting Speelkr8 helpt Sinterklaas 
een handje.

werker, telefoon 2831210 (tussen 9 en 
12 uur) of 040-2845855 en met Janni 
Groot-Baart, lid werkgroep, telefoon 
2833234.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders



Kijk voor onze aanbiedingen

op www.sandersparket.com

Nu op al ons Quick Step laminaat 15% korting

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

KURA GEEFT UW PAND
EEN EIGEN GEZICHT
KURA GEEFT UW PAND

ACTIEDAGEN 3 T/M 13 OKTOBER

TIJDENS DE ACTIEDAGEN: GRATIS HR++ GLAS 

EN DE NIEUWE GENERATIE CUBE KOZIJNEN VOOR 

DE PRIJS VAN DE HOUTLOOK KOZIJNEN!

KURA GEEFT UW PAND

CUBE KOZIJN

Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68

www.raaymakersbv.nl

Keukens
• apparatuur
• werkbladen
• renovatie 

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

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

Doe-het-zelf
Winkel

Op maat 
gemaakt uit 

hout of
kunststof!

Dakkapellen
vergroten

uw woongenot!

Dakkapellen

Dakkapellen

Meer informatie: WWW.ST-ANNA.NL

ZATERDAG 20 OKTOBER
Verwendag ‘Tijd voor
jezelf, bij Anna’

Een dag boordevol ontspannende bezigheden voor (oud-) patiënten en hun naaste(n). 
Met veel aandacht voor zowel uw innerlijk, als uw uiterlijk. Met diverse workshops, 
modeshows, beautyadvies en meer!

Vooraf aanmelden is niet nodig.

Locatie: SCC Hofdael, Molenstraat 23, Geldrop, van 10.00 - 16.00 uur.

ZATERDAG 20 OKTOBER
Verwendag ‘Tijd voor
jezelf, bij Anna’ niet vergeten!niet vergeten!niet vergeten!

Het St. Anna Ziekenhuis voldoet als enige ziekenhuis in de regio Zuidoost Brabant aan alle 15 basiseisen van Borstkan-kervereniging Nederland voor het roze lintje 2012.

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

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

volop violen 
vele soorten en

in meer dan 50 kleuren
Heideplanten, BloemBollen,

potcHrysanten, enz.

groot assortiment tuinplanten
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Nuenen-Zuid 1 Nuenen-West ?

 2 miljoen euro rentelasten per jaar

Waar blijft Nuenen-West?
Door Edwin Coolen

Aan de westkant van Nuenen verrees ooit, in de jaren ’50 van de vorige 
eeuw, de eerste nieuwbouwwijk: de ‘Oranjebuurt’, de zijstraten van de Voirt 
en Boordseweg. Daarna volgden  uitbreidingen in zuidelijke en oostelijke 
richting. 60 jaar later is het wederom de beurt aan west. Straatnamen als 
Boordse Tuin, Opwettens Land, Middelste Dubbe of Laan van de Bakert 
moeten er ooit op de borden komen te staan, in Nuenen-West. Maar het is 
al een tijdje stil rond de geplande nieuwe wijk. Fase 1, het gebied ten zuiden 
van de Europalaan tussen de Vorsterdijk en de Dubbestraat, zou als eerste 
aan de beurt zijn. Maar nog altijd is er geen huis verkocht, geen steen gelegd. 
Hoe is de stand van zaken rond Nuenen West?
Proloog
2002. Minister Remkes van Volkshuis-
vesting en Stedenbeleid zet een streep 
door de herindeling rond Eindhoven/
Helmond, een dossier dat al jaren 
speelt. Plan was om onder andere 
Veldhoven, Geldrop, Best, Waalre en 
Nuenen bij Eindhoven te voegen. In 
ruil voor het behoud van hun zelfstan-
digheid sloten in 2005 de betrokken 

gemeenten een convenant. Daarin 
verplichtten zij zich om huizen te bou-
wen voor Eindhoven en Helmond, 
met name in de sociale sector. Voor 
Nuenen resulteerde dat in  Nuenen 
West, een nieuwe wijk van ruim 1500 
huizen die moet komen tussen de 
Dommel in Woensel en de huidige be-
bouwde kom van Nuenen.

Crisis
En toen kwam de crisis in 2008. Eén 
van de gevolgen was het instorten van 
de huizenmarkt. Op dit moment staan 
er rond de 500 woningen te koop in 
Nuenen. Het woningaanbod stijgt nog 
steeds in de regio en de prijzen dalen 
verder. Afspraken van genoemd con-
venant uit 2005 zijn inmiddels bijge-
steld omdat ze niet haalbaar bleken. 
Ook is de boeteregeling, bij het niet 
nakomen van de afspraken, ingetrok-
ken.

Rente
Nuenen West hangt inmiddels als een 
molensteen om de nek van de ge-
meente Nuenen. Er is tot nu toe € 50 
miljoen geïnvesteerd in de vorm van 
grondaankopen en ontwikkelingskos-
ten. De rentelasten daarover bedragen 
ongeveer € 2 miljoen per jaar. De teller 
staat nu op min € 15 miljoen. Het is de 
bedoeling dat de investeringen met 
rente terug worden verdiend, aldus de 
gemeente.

Groen licht
Verantwoordelijk wethouder voor 
Ruimtelijke Ordening Martien Jansen 
(W70) over de huidige stand van za-
ken rond het nieuwbouwproject:  ‘Op 

Kaart van West-Nuenen. De groene lijnen geven aan waar de nieuwe wijk moet 
komen.

17 september jongstleden hebben de 
aandeelhouders van Nuenen-West BV 
groen licht gegeven. Nuenen-West BV 
gaat in januari Europees aanbesteden 
en gunnen. We verwachten de werk-
zaamheden aan het eind van het jaar 
te gunnen. Daarna kan dan gestart 
worden met bouwrijp maken en het 
opstarten van de verkoop. De ge-
meente zal dan de benodigde gronden 
overdragen aan Nuenen-West BV. In 
de loop van 2013 kan dan gebouwd 
gaan worden. Maar dit blijft natuurlijk 
afhankelijk van voldoende verkoop.’

Fasering
Voor de fasen 2 t/m 6 en een deel van 1 
van het plan wordt gekeken naar een 
ruimtelijke en financiële herijking. 
Met andere woorden: die plannen 
worden waarschijnlijk gewijzigd. Zo 
hoopt de gemeente geld te besparen, 
bijvoorbeeld door wegbestemde wo-
ningen toch te behouden. Ook wordt 
door Nuenen-West BV naar mogelijke 
nieuwe investeerders gekeken, zoals 
pensioenfondsen. Het totaal aantal 
woningen blijft echter gelijk: 1560 wo-
ningen en 15 Sintiwoningen. Wethou-
der Jansen: ‘We hebben hierover na-
tuurlijk met de provincie overlegd. 
Hun advies was vooral: flexibiliteit. 
Daarom gaan we nu eerst met bouw-
veld A van fase 1 beginnen. Dat zijn 
zo’n 95 woningen. En bij succes komt 
de volgende fase. We baseren ons op 
de verwachtingen dat er de komende 
jaren 30.000 woningen nodig zijn in de 
provincie Noord-Brabant.’

Coppelmans
Wethouder Jansen: ‘De plannen voor 
de verplaatsing van tuincentrum Cop-
pelmans, nu aan de Vorsterdijk, zijn in 
een ver gevorderd stadium. Waar-
schijnlijk zullen dit jaar voorstellen 
hierover aan de raad worden aangebo-
den. De beoogde nieuwe locatie is aan 
de Panakkers, tegenover het water. 
Die naam zal overigens gewijzigd wor-
den in Kapperdoesweg.’

Om op de beginvraag terug te komen: 
begin volgend jaar gaat de eerste 
schop de grond in. De eerste huizen 
van Bouwveld A, fase 1 van Nuenen-
West moeten in de loop van volgend 
jaar opgeleverd worden. Als er ten-
minste genoeg huizen verkocht zijn.

Nuenen-West BV
Voor de ontwikkeling van Nue-
nen-West is destijds Nuenen-
West BV opgericht. Deze be-
sloten vennootschap bestaat 
uit drie (bouw)bedrijven: Zuid-
grond B.V., Bouw Combinatie 
Nuenen (BCN) en Gebr. van 
Stiphout. 
Twee daarvan zijn ook weer 
samenwerkingsverbanden. 
Zuidgrond B.V. is samenge-
steld uit Janssen de Jong Pro-
jectontwikkeling en Rabo-
Bouw-fonds Property Deve-
lopment/Nouville Ontwikke-
laars. De BCN is een combina-
tie van Ban Bouw, Van Sant-
voort Makelaars, Bouwbedrijf 
Baten en Woningbouwvereni-
ging Helpt Elkander.

Grondverdeling
Nuenen-West B.V. heeft 50 % 
van de gronden in handen, de 
gemeente de andere 50. Daar-
naast heeft de Ontwikkelings-
combinatie Luistruik (OCL) het 
ontwikkelrecht van 275 wonin-
gen in Nuenen-West. Dat recht 
heeft OCL toentertijd verkre-
gen als uitkomst van de ruil te-
gen grond in de Oude Landen. 
Die grond, in eigendom van 
OCL, had de gemeente nodig 
om de voetbalvelden te kun-
nen verplaatsen van de oude 
locatie in het centrum naar de 
Oude Landen. De gemeente 
maakt verdere afspraken over 
dat ontwikkelrecht.

Training LEVgroep

Wat doet echtscheiding 
met uw kind? 
De periode rond de scheiding is voor alle kinderen moeilijk, maar veel kin-
deren hebben ook op langere termijn last van problemen, zoals angstgevoe-
lens, agressief gedrag, boosheid en verdriet of een negatief zelfbeeld. Meer 
aandacht voor deze kinderen is van groot belang voor hun gezonde ontwik-
keling en ontplooiing. De training ’Wat doet scheiding met uw kind’ wordt 
vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin aangeboden door de LEVgroep.
De training geeft kinderen de gelegen-
heid open te communiceren over hun 
ervaringen en gevoelens, vragen te 
stellen die ze nog hebben, hun een-
zaamheid te verminderen, herkenning 
te vinden bij anderen en hun eigen 
kracht aan te boren om met de schei-
ding van hun ouders om te gaan. De 

begeleiding is in handen van twee, 
daartoe speciaal opgeleide, (school)
maatschappelijk werksters. Op een 
pratende, spelende en creatieve ma-
nier wordt er met de kinderen naar het 
doel van de training gewerkt.
De training is bedoeld voor kinderen 
van 10 t/m 12 jaar. De groep bestaat 

uit minimaal acht en maximaal tien 
kinderen. De training bestaat uit acht 
bijeenkomsten van elk 1,5 uur. De dag 
en het tijdstip van de bijeenkomsten 
zullen in overleg met ouders worden 
bepaald. De eigen bijdrage voor deze 
training is € 35,00. Deze mag geen be-
lemmering vormen voor deelname.

Aanmelden en informatie
U kunt uw kind aanmelden bij: Lian 
Willemse: tel. 06 -148 686 02, e-mail: 
lian.willemse@levgroep.nl of Evelien 
Versteijlen: 040-2867525, e-mail: Eve-
lien.Versteijlen@levgroep.nl
Ouders worden uitgenodigd voor een 
intakegesprek. Naar aanleiding van 
dat gesprek wordt gekeken of de trai-
ning een passend aanbod is voor uw 
kind. De bijeenkomsten vinden plaats 
bij de LEVgroep in Geldrop, Mierlose-
weg 30c of in Nuenen Berg 22c.

Bod op kunst in Galerie Bonnard

Kunst met ’n grote T
In het weekend van 6-7 oktober van 13.00 tot 17.00 uur staan vele promi-
nente woningen te Nuenen-dorp open voor iedere bezoeker, die belangstel-
ling heeft voor kunst. Dit evenement, dat om de 2 jaar georganiseerd wordt, 
vindt nu voor de 7e maal plaats. Een unieke happening, waarin Nuenense 
amateurkunstenaars hun werken tonen. De organisatie verwacht tegen de 
10.000 bezoekers, die de werken van 75 kunstenaars bezoeken. Vanaf het 
Park, via Berg  tot en met de molen zijn de tentoonstellingslocaties gemar-
keerd met een duidelijk “grote T logo”.

Bod op kunst
In galerie Bonnard, aan de Berg onder 
de lindeboom is de perfecte situatie 
gecreëerd om van alle deelnemende 
kunstenaars een klein, dus betaalbaar 
werk te zien. Én te kopen.
Het organiserend comité brengt voor 
bezoeker, noch kunstenaar kosten in 
rekening. Met de opbrengst van de 
kleine werken in galerie Bonnard en 
de commissie van de op locatie ver-
kochte werken door de kunstenaars, 
financiert het comité dit bijzondere 
evenement.

Echt en origineel kunstwerk voor 
kleine prijs
In de galerie heeft de bezoeker een 
goed overzicht van alle werken, waar-
op een schriftelijk bod uitgebracht kan 
worden. Eventueel met behulp van 
een van de comitéleden kan de bezoe-
ker schriftelijk aangeven welk werk 

men wenst te kopen en voor welk be-
drag. Na sluiting van het evenement 
wordt het hoogste bod  per kunstwerk 
bepaald en neemt men contact op met 
de hoogste bieder om het verder af te 
handelen. 

Open huis op OBS de Rietpluim
Het team en de kinderen van OBS de Rietpluim nodigen u van harte uit 
om op donderdag 11 oktober tussen 18.00 en 19.00 uur op school te ko-
men kijken in de groepen. Op beide locaties kunt u in alle groepen zien 
hoe er in de afgelopen weken gewerkt is aan verschillende thema’s. De 
school is een grote tentoonstelling met presentaties, werkstukken, foto’s, 
speelhoeken en informatie. Kortom: veel te zien en te beleven. Wordt uw 
kind het komend jaar 4 en mag hij / zij dan naar de basisschool? Loop dan 
ook bij De Rietpluim binnen om een kijkje te nemen en proef de sfeer. 
Bent u niet in de gelegenheid om op 11 oktober te komen kijken, neem 
dan contact op om op een ander moment kennis te maken met de Riet-
pluim. OBS de Rietpluim, hoofdlocatie, van Duynhovenlaan 1, tel.040-
2834981. Locatie Oude Landen, Ouwlandsedijk 27.

Kienen met 
de Katholieke 
Vrouwenvereniging 
Lieshout
Op 4 oktober kienen in het Dorpshuis 
aan de Grotenhof in Lieshout. De 
avond begint om 20.00 uur en de zaal 
is vanaf 19.00 open. Iedereen is van 
harte welkom. Bij een grote opkomst 
wordt er een extra ronde gekiend. Tot 
ziens in Het Dorpshuis.

Europalaan
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Een plankaart van nieuwbouwwijk Nuenen -West, 
met de velden A en C die als eerste aan de beurt komen



TUINAANLEG en ont-
werp, gazonaanleg: Gras-
zoden of kunstgras, tuin-
beregening, grondwerk. 
www.lapagondatuinen.nl. 
Tel: 06-19702668.

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.

HOE GAAT DAT?
’’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,- 
(max. 20 woorden). Per woord meer € 0,25. 
Voor advertenties onder nummer wordt € 2,00 extra 
berekend. Bewijsnummer is € 2,00 extra.

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

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 € 35,-; Tenten vanaf 
€ 20,- eventueel bezorgen 
mogelijk. Mulders Staan-
tafelverhuur, Bruhezerweg 
49, 5704 CM Helmond, te-
lefoon 0492-510855 of 06-
27175412. Website: www.
ikgeefeenfeestje.nl.

Stichting Vrijwilligers 
Thuiszorg Geldrop /
Mierlo / Nuenen. Voor 
terminale zorg bereikbaar 
via tel. 06-12458961. Voor 
zorg aan mensen met de-
mentie en/of een lichame-
lijke 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

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.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

LINDEBLAADJES per FAX 
of E-MAIL opgegeven, wor-
den NIET GEPLAATST in-
dien niet vooruit betaald is. 
Er volgt geen tegenbericht.

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

COLLSE HOEFDIJK 25, 5674 VL NUENEN Tel. 040-2837774

AANLEG NIEUW GAZON 
Eventueel met beregening. 
Ook aanleg van kunstgras. 
www.lapagondatuinen.nl   
of bel voor een vrijblijven-
de afspraak telefoon 06-
19702668.

C L E A N  S E R V I C E 
NUENEN. - Gevelrei-
niging - Voegwerken - 
Schoorsteenrenovatie - 
Impregnering. Vrijblijven-
de offerte 06-23703691/ 
040-2832957.

KBS VAN GROOTEL
KLUSSEN - BEVEILIGING - SENIOREN

GRATIS 
INBRAAK CHECK

VOOR DE
DONKERE DAGEN
19% BTW korting op materiaal
WWW.KBSVANGROOTEL.NL 
TEL: 06 - 53 42 14 18

Te huur: Kantoorruimte 
van 45 m2 of 90m2. Voorzien 
van pantry en airco. Ligging, 
Spegelt Nuenen. Tel.nr. 06-
53214277.

Schilderles. Er zijn nog 
plaatsen vrij op dinsdag- 
en woensdagochtend. Bel 
of mail: Julienne Warrink 
2838884. jullienne.warrink@
onsnet.nu

Thuiskapster. Knippen € 
14,- Tel. 06 - 31 59 07 51.

Praktijk Alternatieve Geneeswijzen

Pijnloze Pijnbestrijding d.m.v. 
APS, Shiatsu Massage, Intergratieve Massage.

Goede resultaten bij huidklachten d.m.v. 
Bio-Resonantie en Natuurgeneeskunde.

Voor meer info bezoek www.vdvalk-natuurgeneeskunde.nl
Maak eens vrijblijvend een afspraak. Tel: 06-51334155.

Praktijkadres Berg 26a Nuenen - Cortenbachstraat 130 Mierlo-Hout

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

NUENEN • 040 - 787 80 81 • 06 - 11 08 22 12
vrbouw@onsnet.nu • www.vrbouw-onderhoud.nl

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

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

Voor onderhoud en re-
paratie van uw vloer 
of nieuwe vloer bij 
Bernard Smits. Kerkak-
kers 3, Gerwen. Tel. 040-
2833994/0651935589 of 
kijk voor info op www.
smitshoutenvloeren.n l 
voor het assortiment.

Te koop: riante  BOUW-
KAVEL 2100 m2. Aan 
rand van het bos in Lies-
hout. Bouw uw droomhuis 
in een rustieke omgeving. 
Tel: 06 - 14 81 29 16.

Laat je inspireren en 
entertainen! www .gar-
rarufa-nuenen.nl Natuurlijk 
en sfeervol is onze ambi-
ance. Ervaar, hoe gene-
zend, prettig, ontspannend
en apart een, “knabbel-
avontuur” zal zijn! Tot ziens! 
Witte put 22 040-7870338. 
(max. 4 pers/15,- P.P.)

7 oktober vlooienmarkt 
Sporthal de Coevering. 
Coevering 32 Geldrop. 
9.00 - 16.00 uur 06 - 20 
29 98 24.

B O E D E L - T O TA A L 
Woning-ontruimingen 
Ophalen 2de hands 
goed. 040 - 241 56 
70 / 06 - 36 07 26 11. 
www.boedeltotaal.nl

Herfstdag op de Walburg: 
Presentaties van plantaardige, kunstzinnige en culinaire 

aard, doorlopend themarondleidingen, pannenkoeken met 
Walburghoning en taart met Walburgappels! De Herfstdag 
is genieten voor jong en oud: hoogtepunt van een prachtig 

tuinseizoen! Vrij toegang van 10.30- 17.00. 

TUINEN DE WALBURG 
Adres: Boord 64 Nuenen. 

Meer info: www.dewalburg.nl tel. 040 2449682.

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

D E R M A - R O L L E R 
THERAPIE! Spectacu-
laire huidverbetering dmv. 
micro-needling behande-
ling. Bij Acne.littekens, 
verouderde-zonbescha-
digde huid, rimpels, stri-
ae. De enige echte Der-
maroller met CE en ISO 
certificering. Vergoeding 
ziektekostenverzekeraar 
mogelijk. INSTITUUT 
ZILVERSCHOON Berg 
51, 5671 CB Nuenen, tele-
foon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl.

LAST VAN OVERBEHA-
RING? Permanent ont-
haren mbv. IPL(flitslicht), 
Elektrisch ontharen, nu 
beginnen volgende zomer 
niet meer scheren! Ver-
goeding door ziektekos-
tenverzekeraar mogelijk. 
INSTITUUT ZILVER-
SCHOON Berg 51, 5671 
CB Nuenen, telefoon 040-
2300025. www.instituut-
zilverschoon.nl. Permanent Make-up 

altijd een verzorgd uiterlijk! 
Al 15 jaar ervaring; Voor 
eyeliners, wenkbrauwen 
(ook hairstroke methode), 
haartjes, lipliners. GGD ge-
certificeerd. INSTITUUT 
ZILVERSCHOON Berg 
51, 5671 CB Nuenen, tele-
foon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl.

GEL LAK, Gel lak nieuw-
ste techniek op het ge-
bied van UV gel. Brengt 
de voordelen van nagellak 
en gelnagels samen! We-
kenlang prachtig mooie 
nagels, zonder bescha-
digingen. Te verwijderen 
met remover. Is niet slecht 
voor de natuurlijke nagel. 
Nieuwste kleuren, speciale 
aanbieding!! INSTITUUT 
ZILVERSCHOON Berg 
51, 5671 CB Nuenen, tele-
foon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl.
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Nieuws met zaken

Plattelandsontwikkeling.
De economie moet de komende jaren 
de motor zijn van de plattelandsont-
wikkeling in De Peel. Ook moet de 
‘quality of life’ verder verbeteren. Deze 
ambities zijn te vinden in het ambitie-
document ‘Vitale Groene Ruimte de 
Peel’. Partijen werken hiertoe samen in 
het Peelnetwerk en stellen geld en ca-
paciteit beschikbaar.
Om de nieuwe samenwerking te be-
krachtigen, ondertekenden partijen 
op vrijdag 21 september een samen-
werkingsovereenkomst op de Groene 
Campus in Helmond, de thuisbasis 
van het Peelnetwerk. Namens het SRE 
tekende de heer Ubachs, portefeuille-
houder plattelandsontwikkeling. Het 
Peelnetwerk gaat aan de slag om par-
tijen bij elkaar te brengen en projecten 
te starten. Daarbij richt het zich ook 
op partijen die nog niet in het netwerk 
participeren. Initiatieven die bijdra-

gen aan een betere Peel en die oog 
hebben voor mens, economie én na-
tuur krijgen de ruimte.

…samen met de stad
Die relatie tussen stad en platteland 
wordt gesymboliseerd doordat ook de 
stad Helmond de samenwerkings-
overeenkomst ondertekende. ‘Hel-
mond heeft de afgelopen jaren een 
mooie ontwikkeling doorgemaakt’, 
zegt wethouder Frans Stienen. ‘Nu is 
het zaak om te zorgen dat de Peel er 
als geheel top bij staat. We moeten sa-
men oplossingen vinden voor de ver-
grijzende bevolking, voor de agrari-
sche sector die onder druk staat, 
samen zorgen voor goede voorzienin-
gen. Alleen dan zullen werkgevers 
zeggen: ‘In Zuidoost-Brabant, daar 
moeten we zijn!’ Helmond heeft dus 
rechtstreeks belang bij een goede ont-
wikkeling van het platteland.’

Technologiebedrijven werken samen aan innovaties voor 
behandeling dementie

Project Innovate Dementia geïn-
troduceerd tijdens AAL Forum
Tijdens een speciale sessie van het AAL Forum 2012 is vorige week maan-
dag het project Innovate Dementia offi  cieel geïntroduceerd. Het AAL 
Forum, waarin technologische innovaties op het gebied van zorg centraal 
staan, werd gehouden in het Evoluon in Eindhoven. 

Innovate Dementia is mogelijk ge-
maakt met behulp van Europese sub-
sidie via het INTERREG IVB North 
West Europe programma waarin acht 
partners samenwerken om innovaties 
te ontwikkelen voor de zorg van men-
sen met dementie. Op termijn moet 
deze samenwerking voor alle betrok-
ken regio’s voor economische meer-
waarde gaan zorgen.

Vergrijzing
De vergrijzing vormt een steeds gro-
tere sociaaleconomische bedreiging 
voor Europa en verdient dan ook de 
hoogste prioriteit. Zeker omdat het 
aantal dementiegevallen tot 2025 zal  

verdubbelen. Het kosteneffectief aan-
pakken van deze dreiging vraagt om 
een innovatieve aanpak en gecoördi-
neerde acties van marktpartijen en be-
leidsmakers. Daarop wil het Innovate 
Dementia project zich richten.

Partners
Partners in dit project zijn Brainport 
Development N.V., gemeente Eindho-
ven, Technische Universiteit Eindho-
ven (TU/e), Alexianer Forschungs-
zentrum Krefeld, Geestelijke 
Gezondheidszorg Eindhoven (GGzE), 
Liverpool John Moores University, 
Mersey Care NHS Trust en de Katho-
lieke Universiteit Leuven.

Mogelijk derde expertisecentrum 
voor Brainport regio
Brainport Regio Eindhoven krijgt mogelijk een derde expertisecentrum om 
de vraag naar deskundigheid in de topsectoren beter te kunnen bedienen. 
De regio heeft in Helmond al een Centrum voor Innovatief Vakmanschap 
(CIV) en een Centre of Expertise (CoE) op het gebied van automotive en de 
minister is onlangs positief geadviseerd over de aanvraag voor een Centre 
of Expertise voor Productietechniek en Materialen. Voor diezelfde sector 
loopt op dit moment een kansrijke aanvraag voor een CIV Productietech-
nologie onder de naam TecLab.
Sinds twee jaar worden in Nederland 
met behulp van de rijksoverheid ex-
pertopleidingen ingericht om de vraag 
naar deskundigheid in de zogenaamde 
topsectoren beter te kunnen bedie-
nen. Deze expertopleidingen zijn  
nauw verbonden met het bedrijfsle-
ven in die topsectoren, in zowel het 
mbo (Centra voor Innovatief Vak-
manschap) als het hbo (Centres of Ex-
pertise). Deze centra richten zich op 

het versterken van de Nederlandse 
economie en dragen bij aan het oplos-
sen van het schaarsteprobleem binnen 
de bètatechniek.

Creatieve industrie
Toptechnologieregio Brainport mist 
nog een Centre of Expertise en een 
Centrum voor Innovatief Vakman-
schap op het gebied van de Creatieve 
Industrie. Achter de schermen wordt 
er door de Design Academy, Techni-
sche Universiteit Eindhoven (TU/e), 
Fontys Hogescholen, Sint Lucas en  
ROC Eindhoven hard gewerkt om 
voor deze topsector voldoende aan-
dacht te krijgen. De plannen daarvoor 
zijn in een vergevorderd stadium.

Woodforlife voor alle houten 
vloeren - laminaat - raamdecoratie 
De showroom van WOODFORLIFE op De Huufkes 19b op het industrieter-
rein Eeneind maakt deel uit van ‘het Vloerenplein’ dat in verbinding staat 
met  RI-JO sierbestrating. De totaalformule van Het Vloerenplein beant-
woordt uitstekend aan de behoefte op het gebied van eigentijdse lifestyle 
voor al uw vloeren zowel binnen als buiten.  
Sinds september 2012 hebben ze het 
assortiment houten vloeren uitge-
breid met laminaat en raamdecoratie. 
De collectie is zeer uitgebreid en ge-
schikt voor jong en oud, modern of 
traditioneel, in alle prijsklassen. ”Wij 
nemen tijd voor onze klanten en verle-
nen persoonlijk advies en service, ook 
op afspraak bij u thuis. De lijnen zijn 
kort, dus wij staan dicht bij de klant. 
Onze vloeren worden onder garantie 
gelegd door ervaren parketteurs die 
door jarenlange ervaring hun sporen 
hebben verdiend. De raamdecoratie 
wordt deskundig en gratis gemon-
teerd bij u thuis of uw bedrijf”, vertelt 
Fred Vermeulen. 
Eigenaar Kees van Geffen heeft jaren-
lange ervaring op het gebied van hou-
ten vloeren en is zeer deskundig in 
speciale behandelingen van nieuwe en 
bestaande houten vloeren. Fred Ver-
meulen is de verkoper en heeft hier-
voor een bedrijf gehad in de USA op 
het gebied van laminaat en houten 
vloeren, alsmede raamdecoratie. Dus 
1 + 1 = 3 en daardoor heeft WOOD-
FORLIFE met deze twee mensen veel 
kennis en ervaring in huis om u van 
dienst te kunnen zijn en uw wensen te 
vervullen.

Houten vloeren
In onze schowroom vindt u een grote 
opstelling van houten vloeren in alle 
soorten, kleuren en afmetingen. Van 
multi planken tot massieve vloerdelen 
in iedere gewenste lengte tot 45 cm 
breed. De vloer kan altijd worden ge-
legd op vloerverwarming, bestaande 
tegelvloer of rechtstreeks op beton of 
cement. Wij kunnen uw vloer logen, 
roken, verouderen, borstelen en af-
werken met een door u gekozen kleur, 
zowel verlijmd of zwevend gelegd. 
Onze gratis extern inspecteur zal voor 
het leggen van de vloer altijd een in-
spectie verrichten. Ook kunnen wij fa-
brieksmatige vloerdelen leveren van 

diverse bekende producenten uit de 
houten vloeren wereld. Wij verkopen 
ook vloerdelen die u zelf kunt leggen 
met het bekende “klik-systeem”, dit 
bespaart u de kosten van de legger. Wij 
kunnen uw bestaande vloer herstellen, 
opnieuw opschuren en behandelen. 
Onze prijzen van houten vloerdelen 
zijn vanaf € 27,50 per m². Kortom vol-
doende keuze om uw vloer naar wens 
te kunnen realiseren. 

Aanbieding
In de woonmaand oktober houten 
multi-planken vloer, 26 cm breed in 9 
verschillende behandelingen € 52,95 
per m². 

Laminaat
Het assortiment laminaat is van hoge 
kwaliteit uit het middensegment en 
voldoet aan alle eisen van een betere 
kwaliteit laminaat, dus geen goedkope 
bouwmarkt kwaliteit die u binnen en-
kele jaren weer moet vervangen.
De panelen zijn leverbaar tot een 
breedte van 25 cm in allerlei diktes en 
kleuren.
Het laminaat is voorzien van een V-
groef en eenvoudig zelf te leggen door 
het “klik-systeem”, of u kunt de vloer 
door ons laten leggen. Al ons laminaat 
is geschikt voor  commercieel gebruik 
en intensief huishoudelijk gebruik en 
biedt een fabrieksmatige garantie tot 
25 jaar. Prijzen vanaf € 16,50 per m²

Raamdecoratie
Wij hebben 9 verschillende soorten 
raamdecoratie voor de binnenkant 
van uw raam. De collectie heeft voor 
ieder interieur, van trendy tot tijdloos 
en van sfeervol tot zakelijk, een pas-
sende raamdecoratie!
De raamdecoratie is decoratief, func-
tioneel en wordt voor u op maat ge-
maakt van kwalitatief hoogwaardige 
stoffen en materialen die voldoen aan 
de laatste interieur trends. 

Een greep uit onze collectie: alumini-
um jaloezieën – houten/lederen jaloe-
zieën –  verticale jaloezieën- vouw-
gordijnen– rolgordijnen – paneelgor-
dijnen – plisségordijnen –
duette – facetlight - tassels 
In onze uitgebreide showroom kunt u 
de vele mogelijkheden in werkelijk-
heid zien.

Woodforlife, De Huufkes 19b, 5674 
TL Nuenen. De showroom is open van 
maandag t/m vrijdag van 11.00 uur tot 
17.00 uur. Zaterdag van 10.00 uur tot 
17.00 uur.  
7 dagen per week bereikbaar, telefoon 
040 2843106. Bezoekt u ook de web-
site www.woodforlife.nl of maak een 
vrijblijvende afspraak!
 

Stad en platteland werken 
samen aan ontwikkeling Peel
Onder de nieuwe naam Peelnetwerk blijven burgers, ondernemers, maat-
schappelijke groeperingen, onderwijs en overheden in de Peel ook in de 
toekomst samenwerken om het buitengebied sterker en mooier te  maken. 
Nu de overheid een stapje terug doet, verandert de werkwijze. Meer dan 
voorheen zijn de burgers en ondernemers aan zet om initiatieven te ont-
plooien. Het Peelnetwerk staat in de startblokken om deze initiatieven op te 
sporen en te ondersteunen.

Fred Vermeulen in de showroom bij 
een aantal soorten raamdecoratie

Het indrukwekkend assortiment houten vloeren

Garra  Rufa voetmassage voor iedereen bereikbaar
Tony van Rooij, heeft v.a. 2008 een praktijk voor intuïtieve ontwikkeling, bij 
zijn ouderlijk huis. Aan de Witte Put 22 in Nuenen-Zuid. Tot voor kort 
bestonden de behandelingen uitsluitend uit: Hot Stone massages en nume-
rologie. Na het afronden van de opleiding tot ademcoach kwam daar nog 
´hart coherentie´ bij. 
”Het geeft veel voldoening om men-
sen met zichzelf te verbinden of hand-
vaten aan te reiken. Maar het blijft 
toch wijsheid van iets wat je hebt ge-
leerd”, zegt Tony. ”Gelet op mijn leef-
tijd, liep ik daar zo nu en dan behoor-
lijk tegenaan”. Regelmatig kreeg ik 
daarom ook vragen zoals  ‘Heb je daar 
een opleiding voor gevolgd?, en ’Je 
bent nog zo jong, mis je niet wat erva-
ring’? 
Maar gelukkig is daar in de zomer van 
2011, tijdens zijn vakantie een eind 
aangekomen. Toen kwam hij in con-
tact met het, ‘Garra rufa” visje’. Dat dit 
‘water wezentje’ werd ingezet bij o.a. 
psoriasis, diverse eczemen was al wel 
bekend. Omdat dit visje het bijzonde-
re vermogen heeft om door middel 
van zacht zuigende, pulserende, mas-
serende en sabbelende bewegingen 
(wat op knabbelen lijkt), onze huid op 
een geheel pijnloze en doeltreffende 
manier te ontdoen van dode huidcel-
len. Het speeksel van dit visje bevat 
dithranol, een enzym dat achter gela-
ten wordt. Dat vervolgens weer pre-
ventieve-, een antiseptische- en een 
ontstekingswerende uitwerking heeft. 
Een uiterst natuurlijke, zeer unieke 
peeling dus. Maar deze ‘knabbelbriga-
de’ heeft nog veel meer in huis. Wil je 
er meer over weten? Een behandeling 

met dit bijzondere talentvolle visje is 
nu voor eenieder bereikbaar en nog 
betaalbaar ook. Na de eerste kennis-
making volgt  wassen/spoelen van de 
voeten, inclusief handdoeken. Daarna 
neem je minimaal 30 minuten plaats 
in de Spa en  na afloop volgt een voet-
massage met een hoogwaardig pro-
duct en een attentie bij afscheid. Voor 
maar 20 euro en 15 euro als je in het 
bezit bent van een kortingscoupon. 

De kortingscoupons zijn nog heel 
2012 beschikbaar. Ontdek dit spiritu-
ele water wondertje dat niet alleen 
heilzaam werkt, maar ook voor totale 
ontspanning of ontlading zorgt, op-
luchting, verlichting van pijn of jeuk, 
reinigend werkt, bezinnend, inspi-
reert en ontstrest. Maak gebruik van  
‘De Garra Rufa Fish Spa’ in Nuenen, 
en ervaar het zelf. (max. 4 pers) En 
ontdek wat deze visjes voor jou kun-
nen betekenen 

Garra Rufa Nuenen, heeft deelgeno-
men aan het HPA onderzoek (Health 
Protection Agency) Het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu, dat 
richtlijnen en adviezen uitbrengt over 
het beheer van Garra Rufa baden. De 
resultaten van het onderzoek m.b.t. 
gezondheidsrisico’s w.o. infectie luid-

de: ‘zeer gering /zeldzaam/ volledig uit 
te sluiten’
Voor meer info ga dan gerust even 
naar de site; www.garrarufa-nuenen.
nl bellen voor meer informatie kan na-
tuurlijk ook altijd, op 040-7870338. 

Een Garra Rufa behandeling is voor  
iedereen haalbaar en betaalbaar.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

 

Woonproeven
Woonproeven in Park Luistruik. Af-
gelopen zaterdag konden geïnteres-
seerden een kijkje nemen in de Hof-
woningen in Park Luistruik tijdens dit 
landelijk open huis voor nieuwbouw. 
Met zo’n 30 belangstellenden was het 
druk geweest, aldus de makelaar van 
dienst. Zaterdag stonden er nog 6 tus-
senwoningen van het type A te koop 
in de prijsklasse van € 249.000 tot           
€ 255.000 v.o.n.



4 oktober 2012Rond de Linde  Nr.  40 

Individueel succes bij eerste 
competitie Z&PV
Tijdens de eerste ronde van de verenigingscompetitie heeft een aantal 
zwemmers van Z&PV Nuenen direct individueel succes behaald. Zij teken-
den tijdens de 2e wedstrijd van het seizoen voor limieten voor de Brabantse 
Sprint en Winter kampioenschappen.

Voor de Brabantse Sprint kampioen-
schappen bevestigden onder andere 
Thomas van Ekert, Tobias Geurts, 
Merel Phaff en Milan Meurs hun deel-
name door op 1 of meerdere afstan-
den onder de benodigde limiettijden 
te zwemmen. Zo kwam Milan op de 
100m wisselslag tot 1.30.52, waar voor 
de BSK 1.33.00 nodig was. Merel Phaff 
dook met 33.93 ruim onder de 36.00 
op de 50m vrijeslag en Thomas wist 
zowel de 50m rugslag als 50m vlinder-
slag net boven de 37 seconden af te 
leggen (nodig was 37.5 en 38.0).

Op de startlijst van de Brabantse Win-
ter Kampioenschappen begin januari 
2013 zal de naam van Anne Gibbels 
verschijnen op de 100m rugslag. Met 
1.15.69 had ze geen moeite met de 
1.16.00 die gevraagd werd. Bas Gib-
bels deed hetzelfde op de 100m 

schoolslag met 1.23.11. Joeri Phaff had 
geen moeite met de limiet op de 100m 
vrijeslag, zijn 1.00.36 was dik onder de 
limiet van 1.02.50. Op dezelfde af-
stand wist Lot Sauren zich te verbete-
ren naar 1.14.79 en stelde daarmee 
haar eerste limiet voor de BWK veilig.

Opvallend was verder de strijd tussen 
Ruud van Heerbeek en trainer Martin 
de Wildt van Z&PV Nuenen. Op zo-
wel de 100m wisselslag (1.02.99) als de 
100m schoolslag (1.07.51) tikten de 
heren exact gelijk aan. In beide geval-
len wees de jury Ruud als winnaar aan 
en dus kwam zijn naam tweemaal bo-
venaan de uitslag te staan.
In de landelijk stand van de competitie 
neemt Z&PV Nuenen na de eerste 
ronde een plek in de middenmoot in. 
De volgende ronde is op 11 november 
in het bad de Drietip in Nuenen.

Gulbergen24
Door Elwien Bibbe

Met Hein Donkers loop ik een uurtje voor de start van Gulbergen 24 over 
het terrein en over de camping, waar de verschillende teams zich voor de 
nacht zo comfortabel mogelijk geïnstalleerd hebben met tafeltjes, stoelen, 
massagetafels en stretchers. Alleen de leden van de estafette teams doen om 
en om een paar uur de ogen dicht. De 26 solorijders, 24 mannen en 2 vrou-
wen blijven 24 uur op de fi ets. De sfeer is relaxed. Veel mountainbikers heb-
ben er al een rondje opzitten. Het parcours verkennen. Er is muziek en de 
geur van frites.
Een team van Sportmax, met daarin 
medisch specialisten van het Maxima 
Medisch Centrum, fysiotherapeuten 
en de bondscoach van het mountain-
biken Tim Heemskerk, net terug uit 
London maakt zich op voor de start. 
Ze fietsten mee in de estafette, hebben 
allemaal een fietsverleden en als er iets 
gebeurt, dan staan ze klaar om eerste 
hulp te verlenen.

De start van Gulbergen24 kende een 
ongelukkig moment. Een minuut voor 
het startsignaal begon het te hozen. 
Binnen enkele tellen was het hele pe-

loton van mountainbikers doorweekt. 
Evenals het parcours. Maar 10 minu-
ten later scheen het zonnetje weer.

Winnaar bij de heren werd evenals vo-
rig jaar Jos Engelen uit Eindhoven. Hij 
reed de meeste rondjes in 24 uur. Pe-
tra de Bruin uit Nijmegen won bij de 
dames, voor de Eindhovense Manon 
van de Sande. Bij de teams eindigde 
Cycle Trend op een eerste plaats.

Vincent van Goghwandeling 2012
Door Elwien Bibbe

"Het eerste gedeelte van de 19 kilometer was heel mooi", vertelt een deelne-
mer van WSV82 uit Waalwijk opgetogen. Maar we zijn nog niet klaar. We 
moeten er nog 6.” De 2 vrouwen en de man houden nu even pauze in de 
accommodatie van Scouting Rudyard Kipling op de Papenvoortse Heide. 
Dat is het startpunt van de verschillende routes die WSV Nuenen uitgezet 
heeft voor de Vincent van Goghwandeling. 
Vanmorgen waren ze om half negen al 
hier. Ze hebben hier al eerder gelopen. 
Vorig jaar liepen ze in het dorp langs 
de verschillende van Goghmonumen-
ten. Dit jaar doen ze een stevige wan-
deling in de natuur. In Waalwijk is 
over 2 weken op 12 en 13 oktober, een 
jubileumtocht, 110, 100. 80, 75, 50, 25 
en 15 kilometer. WSV houdt de Van 
Goghwandeling iets korter. Wande-
laars kunnen kiezen uit routes van 27, 
21, 19, 12, 8 en 6 kilometer. De routes 
kunnen wel aan elkaar gekoppeld wor-
den. Dus je kunt ook langer lopen!

Breda, Leende, Heeze, Vessem, Neer-
pelt, Egchel Breda, Angeren, Luiksge-
stel, Eersel, Someren etc. Er zijn zelfs 
wandelaars uit Borgerhout bij Ant-
werpen, dat zijn leden van WSV de 

Schorrestappers. En de Keiestampers 
uit Boxtel zijn met maar liefst 25 man 
vertegenwoordigd. WSV Nuenen is 
aangesloten bij de KNBLO, de wan-
delsportorganisatie Nederland. Van-
daar ook de grote toeloop van wande-
laars uit het hele land. Bijna 300 
inschrijvingen telt het event rond  half 
twaalf. Starten mag tot 16.00 uur. 
WSV Nuenen organiseert de wande-
lingen nu voor de vierde keer. En in die 
vier jaar hebben ze nog geen enkele 
keer slecht weer gehad, vertelt Marjo 
Smulders, één van de bijna 100 leden. 

“De blauwe route is het mooiste,” ver-
telt een boterhammen etende wande-
laar buiten op een bankje. “Die is rich-
ting Eindhoven, de Collse watermolen, 
en dan loop je langs de Dommel. Bij 
Eeneind kom je er dan weer uit.”

Lennart van Sas uit Nuenen en zijn 
moeder lopen de 19 kilometer.

Olympiër Marcel Balkestein 
te gast bij Hockeyclub Nuenen
Hoe het voelt om mee te doen aan de Olympische Spelen en een Olympische 
fi nale te hockeyen is voor de allerjongste jeugd van HC Nuenen nog moei-
lijk te bevatten. Maar het mogen dragen van “Olympisch Zilver” maakte op 
de jongste hockey(st)ers grote indruk.

Marcel Balkestein was op uitnodiging 
van Bas Bijnen van Brabant Sports op 
29 september te gast bij HC Nuenen. 
Marcel veroverde samen met het 
Oranje hockeyelftal zilver voor Ne-
derland tijdens de Olympische Spelen 
deze zomer in Londen. Hij poseerde 
met de jonge hockeymeisjes en -jon-
gens op en rond de velden van HC   
Nuenen en hockeyde mee met de al-
lerkleinste (6 jarige) Benjamins. Het 
werd een heuse en leuke Meet and 
Greet. En het bleek een magisch mo-
ment voor de kids: met die ‘zware’ 
Olympische medaille en zo’n beroem-
de hockeyer op de foto! Olympisch zil-
ver vasthouden is toch wel heel gaaf!

(Foto Bas Wijman)

ZwemmenWielersport

Aankomst team van Sportmax

Links Kitty Maatje, fietsend in een 
van de Nuenense teams.

Hockey
Olympiër Marcel Balkestein 

25- en 40 jarige leden 
bij RKVV Nederwetten
Afgelopen zaterdag 29 september zijn er tijdens de jaarlijkse vrijwilligers-
avond van RKVV Nederwetten 2 jubilarissen gehuldigd. 
Als eerste werd Louis Staals 25 jaar lid 
gehuldigd. Louis is een ijverige vrijwil-
liger en hij is leider en trainer geweest  
bij verschillende teams, sport en spel-
groep en ook de jeugd. Hij voetbalt 
nog bij de veteranen en is nu trouble-
shooter bij het 1ste elftal. Ook zit hij 
op maandagochtend bij de vutploeg. 
Louis, 25 jaar lid van RKVV Neder-
wetten. Hij heeft altijd een positieve 
instelling. 

De tweede jubilaris was Frank Ploeg-
makers. Frank is 40 jaar lid  en woont 

op dit moment  in België. Tijdens zijn 
voetbalcarrière heeft Frank veel posi-
ties op het veld bekleed. Van keeper 
tot linksbuiten. 
Hij deed dat altijd vol inzet en passie. 
Hij heeft alle selectieteams in de jeugd 
doorlopen en daarna de meeste jaren 
van de senioren in het derde gevoet-
bald en de laatste jaren in het vierde.
Frank is gestopt als voetballer op zijn 
hoogtepunt. Toen hij met het vierde 
kampioen werd is hij meteen gestopt 
als actief voetballer maar nog altijd 
trouw lid van de vereniging.

Wintercompetitie 
Tennisvereniging 
Nederwetten
Tennisvereniging Nederwetten orga-
niseert een wintercompetitie. Er wor-
den ± 16 wedstrijden gespeeld. ± 8 
wedstrijden najaar 2012 en ± 8 wed-
strijden voorjaar 2013.

De volgende informatie is van toepas-
sing. Aanvang: 21 oktober 2012 t/m 22 
maart 2013. 

Inschrijven voor 8 oktober a.s. Vol=vol
Niet-leden € 15,00 inschrijfgeld p.p. 
per categorie.
• Competitie op speelsterkte
• Spelen in poules
• Gemengd Dubbel,
• Dames Dubbel
• Heren Dubbel
Met prijzengeld.

Individueel of met partner inschrij-
ven. Inschrijven via www.tvnederwet-
ten.nl U kunt ook inschrijfformulieren 
aanvragen bij: Elly Janssen 040-
 2833377, Josian Hendriks 040-284 04 
85. Afsluiting met feest op 22 maart 
2013.

Tennis

Jubilarissen Louis Staals (links) en Frank Ploegmakers 

Winterseizoen 
bij WandelSport     
Vereniging Nuenen
 
Het winterseizoen bij Wandel-
SportVereniging Nuenen gaat van 
start op zondag 7 oktober.

Na een zeer succesvolle 4e editie van 
de Vincentwandeling en de traditione-
le afsluiting van het zomerseizoen, 
met het wandelen van een gedeelte 
van de Lichtjesroute, is de club klaar 
om aan de wintermaanden te begin-
nen.
Tijdens het winterseizoen zijn de wan-
delingen op zondagochtend. De start-
locatie voor deze wekelijkse wande-
ling is in de maand oktober de 
parkeerplaats aan de vijverzijde bij het 
gemeentehuis. 
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. Voor de echte 
wandelliefhebbers is er de mogelijk-
heid om een langere wandeling in 
groepsverband te maken. Iedereen is 
welkom om een keertje vrijblijvend 
mee te wandelen. Vooraf aanmelden is 
niet nodig, men kan zich melden op 
de startlocatie.
Voor nadere informatie: http:// www.
wsvnuenen.dse.nl. Ook kunt u mailen 
naar het secretariaat, joke_wsv@hot-
mail.com.

Open Dag 
De Snuff eltuin 
groot succes
Zondag 30 september heeft De Snuf-
feltuin aan Ten Hout 4 in Nederwet-
ten weer haar Open Dag gevierd. Ma-
rie-Christien Kop heeft op deze dag 
haar sfeervolle binnen- en buitenate-
liers voor groendecoratie opengesteld 
voor het publiek. Zij geeft workshops 
in creatief bezig zijn met natuurlijke 
materialen. Mocht u de Open Dag ge-
mist hebben, geen nood, in november 
van dit jaar houdt ze weer een Open 
Dag. Maar u kunt zich natuurlijk ook 
aanmelden voor een workshop. Voor 
meer informatie is Marie-Christien te 
bereiken middels telefoonnummer 
2836511 of via de website www.snuf-
feltuin.nl.
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Korfbal
Mountainbiken

Voetbal

NKV B2 kampioen
Korfbalteam B2 van NKV heeft afgelopen zaterdag 29 september het kam-
pioenschap behaald in de najaar competitie op het veld. De thuiswedstrijd 
tegen OEC uit Helmond werd overtuigend gewonnen met maar liefst 18-0! 
Het team liet mooi samenspel zien, goede combinaties en vele succesvolle 
afstandsschoten. Ondanks het klassenverschil speelden ze geconcentreerd 
de wedstrijd uit. Na de wedstrijd volgde een verdiende huldiging op het 
veld. 

Braakhuizen – EMK     3-0
Met een aantal door blessures afwezige basisspelers wist EMK dat het moei-
lijk zou worden in  de uitwedstrijd tegen Braakhuizen. 
In de 12e minuut was het EMK doel-
man Cuppen die met een schitterende 
actie EMK in de race hield. EMK zakte 
in de eerste helft te ver in en liet initia-
tief te veel over aan de tegenstander. 
Via counters probeerde EMK in de 
wedstrijd te komen en in de 23e mi-
nuut lobde Sjef Sanders de bal naast 
het doel van de tegenstander. In de 25e 
minuut  was er nog een kans voor 
EMK maar het schot van Piet van Do-
renmalen ging naast. Daarna waren er 
nog twee kansen voor Braakhuizen in 
de 30e en 41e minuut maar de schoten 
gingen voorlangs het EMK doel.

In de 5e minuut na rust werd bij de 2e 
paal de bal onhoudbaar voor de EMK 
doelman ingeschoten. EMK kroop na 
deze treffer uit de schulp en Braakhui-

zen moest nog al wat overtredingen 
maken om EMK niet in de wedstrijd te 
laten komen. In de 65e minuut liet de 
EMK doelman zich echter verrassen 
na een direct doelpunt uit een corner. 
EMK probeerde nog wel de aanslui-
tingstreffer te maken maar het slaagde 
daar niet meer in. In de 93e minuut 
werd een EMK verdediger op rechts 
uitgespeeld en de invaller beloonde 
zichzelf met een doelpunt en schoot 
Braakhuizen naar een 3-0 overwin-
ning. 

Opvallendste spelers deze wedstrijd 
aan EMK zijde waren Christian Mes-
serschmidt en zoals altijd Bart Heeze-
mans. Volgend weekend de wedstrijd 
tegen  Spoordonk en weer eens tijd 
voor EMK om 3 punten te halen. Nederwetten  

             - DEES    4-0
Al binnen 1 minuut kopte Rene 
Foolen uit een corner van Niek 
Evers de 1-0 binnen. Amper 1 
minuut later gaf Willem van Rooij 
een assist op zijn broer Toon die van 
grote afstand met een schitterend 
diagonaal schot de 2-0 op het score-
bord zette. 

Nederwetten speelde daarna wat rom-
melig en DEES kreeg meer vat op de 
wedstrijd maar de rust werd uiteinde-
lijk met 2-0 bereikt.

Na de rust ging DEES weer op zoek 
naar de aansluitingstreffer maar door 
goed verdedigen van Nederwetten 
kwamen de mannen van DEES er niet 
doorheen. In de 71e minuut gaf Wil-
lem van Rooij een prima pass op Jelle 
Custers en die bediende Pieter Don-
kers op maat. Pieter schoot de 3-0 
snoeihard binnen. Daarna was het 
verzet van DEES definitief gebroken  
en zorgde Niek Evers in de 82e minuut 
op aangeven van Pieter Donkers voor 
de 4-0. Een verdiende overwinning 
voor het vaandelteam van Nederwet-
ten.

Volgende week staat  de uitwedstrijd 
tegen Vessem op het programma.

Nuenen - EHC Heuts        0-1
 Na de zwaarbevochten overwinning op de Zouaven afgelopen donderdag in 
de KNVB beker en de geweldige loting tegen PSV die hierop volgde, was het 
de vraag of EHC de knop op tijd kon omzetten voor de uitwedstrijd tegen 
Nuenen. 
Nuenen speelt met een jonge ploeg al 
een aantal jaar fris en aanvallend voet-
ballend. EHC begon de wedstrijd nog 
best aardig en kwam in de eerste helft 
op voorsprong. Ron Starmans werd 
diep gestuurd richting de doelman van 
Nuenen, was niet zelfzuchtig en liet 
Remo Gielkens na ongeveer 20 minu-
ten spelen de 0-1 aanteken. Dit was 
voor Nuenen een teken om er nog een 
schepje bovenop te doen en EHC nog 
verder terug te dringen. De ploeg uit 
Hoensbroek had het dan ook aan doel-
man Ruud Hermans te danken dat het 
met een voorsprong mocht gaan rus-
ten. In de tweede helft ging Nuenen op 
dezelfde voet verder en creëerde kans 
na kans. Het net werd door de Nue-
nenaren, mede door een aantal goede 
reddingen van doelman Hermans, 
echter nog altijd niet gevonden. De 
Hoensbroekse goalie kwam boven-
dien een keer goed weg toen leidsman 

Veldtoertocht Dak van Brabant  
 
Zondag 14 oktober kunnen mountainbikers meedoen aan de veldtoertocht 
Dak van Brabant met vertrek vanuit Nuenen. 
Deze veldtoertocht is een tocht voor 
ATB-ers die tussen 8.30 en 10.00 uur 
op hun fiets stappen bij de NKV-kan-
tine op sportpark Wettenseind in    
Nuenen. Er zijn prachtige routes uit-
gepijld over 25, 40 en 50 kilometer. 
Desgewenst kunnen de deelnemers 
ook het Dak van Brabant beklimmen 
dat met 60 meter het hoogste punt is 
in de provincie Noord-Brabant. De or-
ganisatie is bij de ervaren Toerclub 
Nuenen in goede handen en veel deel-
nemers weten dit sportevenement te 
waarderen. Vooral dankzij de gezellige 
sfeer en prima uitgepijlde routes.

De routes lopen over bospaden en 
langs weilanden, via halfverharde 
landweggetjes en dreven. Het Dak van 
Brabant is te vinden op het Landgoed 
Gulbergen, gelegen tussen Nuenen en 

Geldrop-Mierlo. In het parcours via 
het Dak van Brabant zitten spectacu-
laire klimmetjes en steile afdalingen. 
De organisatie gebeurt onder de vlag 
van de Nederlandse Toer Fiets Unie 
(NTFU). Halfweg koers krijgen de 
deelnemers soep, thee en koek aange-
boden. Bij de finish is een afspuitplaats 
voor fietsen en kunnen de deelnemers 
douchen. 

Er wordt zondag 14 oktober gestart 
vanaf het inschrijfpunt op sportpark 
Wettenseind tussen half negen en tien 
uur. Inschrijven kost drie euro voor 
deelnemers met NTFU- of KNWU-
pasje en voor niet-leden een euro ex-
tra, dat is inclusief verzorging op  de 
pauzeplaats. Voor meer informatie 
over de veldtoertocht kan men terecht 
op de website: www.tcnuenen.nl. 

 

Mountainbikers in actie op het Dak van Brabant in Nuenen. 
(foto: Cees van Keulen).

RKSV NUENEN
Zaterdag 6 oktober 
Baronie 1 – Nuenen 1 .................... 20.00 
Nuenen Vet.A  - Nederwetten  ..... 16.15
RKGSV – Nuenen Vet.B    ............. 15.30
Zondag 7 oktober 
Rood Wit V 2 - Nuenen 2   ............ 12.00
Unitas ´59 - Nuenen 3   .................. 12.00
Nuenen  4  -  Nederwetten 2   ....... 12.00
Nuenen 5 – EFC 5   ......................... 12.00
Nuenen 6 – Unitas ´59 5   .............. 12.00
ETS 4 - Nuenen 8   .......................... 10.00
Geldrop 10 – Nuenen 9   ................ 10.30
RKSV Heeze 7 - Nuenen 10   ........ 12.00
Nuenen 11  - De Valk 5  ................. 10.00
Nuenen VR1 -  Sparta ´25 VR1   ... 14.00
Nuenen VR2 - Pushuaria VR1   .... 10.00

EMK
Zaterdag 6 oktober 
EMK Classics - Waalre   ................. 15.30
Zondag 7 oktober 
EMK 1 - Spoordonkse Boys 1   ..... 14.30
SBC 4 - EMK 2  ................................ 10.00 
WODAN 6 - EMK 3   ..................... 13.00
EMK 4 - Tivoli 4   ............................ 11.30
Braakhuizen 7 - EMK 5   ................ 10.00

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 6 oktober
Vet. Nuenen - Nederwetten  ......... 16.15
Zondag 7 oktober
Vessem 1 - Nederwetten 1  ............ 14.30
Nuenen 4 - Nederwetten 2  ........... 12.00
Nederwetten 3 - Boxtel 7  .............. 10.00
Nederwetten 4 - ODC 8  ................ 11.00
N. Woensel Da1 - Nederw. Da1  .. 14.30
Bladella Da1 - Nederwetten Da2 ....9.45

KORFBAL
Zondag 7 oktober  
Maastricht - NKV 1  ....................... 14.30

P R O G R A M M A

KNVB Beloftenelftal  bij RKSV 
Nuenen op Oude Landen
KNVB-coach Remy Reijnierse heeft de voorlopige selectie van het Neder-
lands beloftenteam voor de oefenwedstrijden tegen Noorwegen bekendge-
maakt. De Beloften ontmoeten de Noorse leeftijdsgenoten op donderdag 11 
en maandag 15 oktober. Beide duels worden afgewerkt op het terrein van 
hoofdklasser R.K.S.V. Nuenen en de aftrap is zowel donderdag als maandag 
om 18.00 uur.
 Eerder deze maand, op 8 september, 
oefende de formatie van Reijnierse in 
Turkije tegen de Turkse Beloften. De-
ze wedstrijd ging met 2-1 verloren. 
Voor de tweekamp met Noorwegen 
heeft Reijnierse de volgende 28 spelers 
in de voorselectie opgenomen:
 
Ilan Boccara (Ajax), Thomas Bruns 
(Heracles Almelo), Mick van Buuren 
(Excelsior), Jordy van Deelen (Excelsi-
or), Stefano Denswil (Ajax), Stanley 
Elbers (ADO Den Haag), Navarone 
Foor (N.E.C.), Mike van der Hoorn 
(FC Utrecht), Mats van Huijgevoort 
(Excelsior), Kevin Jansen (ADO Den 
Haag), Dico Koppers (Ajax), Stefan 
van der Lei (FC Groningen), Ruben Li-
geon (Ajax), Jurgen Locadia (PSV), El-
vis Manu (Excelsior), Quincy Promes 
(Go Ahead Eagles), Lesly de Sa (Ajax), 
Alex Schalk (NAC), Doke Schmidt (sc 
Heerenveen), Luciano Slagveer (sc 
Heerenveen), Sonny Stevens (FC Vo-
lendam), Arsenio Valpoort (sc Hee-
renveen), Peter van Ooijen (PSV), Joël 
Veltman (Ajax), Hobie Verhulst (AZ), 
Mike te Wierik (Heracles Almelo), Gi-
liano Wijnaldum (AZ), Hakim Ziyech 
(sc Heerenveen).
 
Vrijdag 5 oktober wordt bekendge-
maakt welke spelers tot de definitieve 
selectie behoren.
 
Wil je op donderdag 11 en maandag 
15 oktober met eigen ogen het onge-
twijfeld gretige spel aanschouwen van 
het Nederlands beloftenelftal (én dat 

van hun leeftijdsgenoten uit Noorwe-
gen)? Dat kan, vanaf 18.00 uur op 
Sportpark Oude Landen in Nuenen, 
het terrein van R.K.S.V. Nuenen. Kaar-
ten kosten € 5,- en ga je naar beide 
wedstrijden, dan betaal je € 7,50. 
Groepen (van minimaal tien perso-
nen) betalen per persoon  € 5,- voor 
een combiticket of € 3,- voor één van 
de wedstrijden. 

Toegangsbewijzen zijn vanaf 5 okto-
ber te koop in de kantine van R.K.S.V. 
Nuenen of bij Bruna, Parkstraat 13 in 
Nuenen. 

Franssen hem met geel bestrafte voor 
een handsbal buiten het zestienmeter 
gebied. Doordat Nuenen steeds verder 
naar voren ging spelen kwam er ruim-
te achter hun verdediging. Vanuit een 
gevaarlijke counter kreeg Bastian 
Weiser 20 minuten voor tijd de kans 
om de wedstrijd in het slot te gooien. 
De sympathieke Duitser miste echter 
oog in oog met de doelman. 

Omdat Nuenen ook in de slotfase van 
het duel de kansen niet wist te benut-
ten was de opluchting groot toen na 
90 minuten spelen de 3 punten mee 
naar Hoensbroek gingen. Door de 
overwinning heeft EHC zich genes-
teld op de derde plek van de ranglijst 
en werd een fantastische week in stijl 
afgesloten. Voor Nuenen blijft de tel-
ler staan op 6 punten. Komende zater-
dagavond spelen de groenwitten in 
Breda tegen Baronie.

NKV laat punten liggen 
in een spannende wedstrijd
Afgelopen zondag trad NKV 1 aan tegen BMC uit Berlicum. Voor aanvang 
van de wedstrijd stond NKV op een gedeelde eerste plek samen met BMC, 
KC Dordrecht en Keizer Karel. Het was daarom van groot belang dat NKV 
zou winnen om zicht te blijven houden op het kampioenschap. 
Tijdens de voorbespreking van de 
wedstrijd zette coach Gertjan Hensing 
de spelers op scherp door aan te geven 
hoe belangrijk de wedstrijd was. Zou 
de wedstrijd verloren worden, dan zou 
NKV terug zakken naar een vierde 
plek en zou de weg naar het kampi-
oenschap zeer moeilijk worden. Met 
deze boodschap in het achterhoofd 
begon het aanvalsvak van NKV zeer 
sterk waardoor NKV op een 2-0 voor-
sprong kwam. Deze voorsprong werd, 
door het andere vak, gelijk naar 3-0 
gebracht. Daarna liepen de aanvallen 
van NKV stroef, de korf werd vaak ge-
zocht maar het ontbrak aan de afron-
ding. De aanvallen liepen bij BMC ook 
moeizaam, waardoor er 10 minuten 
lang door beide ploegen geen korf 
werd gevonden. Helaas voor NKV was 
BMC de eerste ploeg die weer tot sco-
re kwam. Vervolgens ging de wed-
strijd gelijk op wat resulteerde in een 
6-5 ruststand.
Ook na de rust kon NKV de wedstrijd 
niet naar haar hand zetten en werd de 
wedstrijd richting het einde als maar 
spannender. Tien minuten voor het 
einde van de wedstrijd stond NKV 
met 10-11 achter en viel Nikkie Dielis-
sen uit met een vervelende blessure. 
Haar vervangster Manon Smits scoor-
de de gelijkmaker, waarna BMC helaas 
nogmaals scoorde en de einduitslag 
van 11-12 op het scorebord noteerde. 

Na dit zure verlies is het kampioen-
schap voor NKV op dit moment niet 
meer in zicht. Om zich terug te knok-

ken in de race zal NKV alle wedstrij-
den moeten winnen. De eerst komen-
de wedstrijd is de uitwedstrijd tegen 
Maastricht/ Heerlen 1 om 14.30 uur in 
Maastricht.

Stompe Lindeschaaktoernooi
Maar liefst 65 schakers van alle leeftijden speelden zaterdag 22 september 
leuke en spannende partijen tijdens de 18e editie van het Stompe Linde-
schaaktoernooi. Het toernooi werd ook nu weer gehouden in de aula van 
Pleincollege Nuenen, met deelnemers uit alle windstreken. 
Bij de sterkste schakers, in poule A, 
zag het er lang naar uit dat Elmer van 
Veenendaal ongeslagen de eindstreep 
zou halen, maar uiteindelijk bleek 
winnaar Rafal Malczyk uit Made ster-
ker en moest Elmer genoegen nemen 
met een tweede plaats. Op de derde 
plaats eindigde Sebastiaan Smits. In 
poule B bleek Kees van Oirschot de 
sterkste speler, op de voet gevolgd 
door Joep Peeters, Jan Broekhuis en 
Dies de Dreu. Alle vier scoorden 5,5 
uit 7, maar Koen had de meeste weer-
standspunten. Poule C is gewonnen 
door Jos Rongen (5,5 uit 7), met een 
groot aantal spelers op de tweede 
plaats: George Dujardin, René Chap-
pin, Rinus de Keijzer, Flip Stomps, 
Tom van der Sluijs en Stephan Haans. 
Poule D werd wegens te weinig aan-
meldingen opgenomen in de C poule. 
Uiteraard organiseert SV Nuenen 
meer. Elke maandagavond is het scha-
ken in De Goudvink, Goudvinkhof 

12A in Nuenen, voor zowel jeugd 
(aanvang 18.45u.) als senioren 
(20.00u). Voor meer informatie zie 
www.svnuenen.nl of mail naar info@
svnuenen.nl.
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