
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

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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Vindt u nieuwe gordijnen
te duur?

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

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

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

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

Huisartsenpraktijk 
Laan ter Catten en 

Dr. te Dorsthorst zijn vanaf 
15 t/m 19 oktober gesloten.

Voor waarneming belt u naar de praktijk
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k: Ingeborg van 
Schaik wint 
onderwijs 
toptalent Prijs

Zeer geslaagde  
van Goghrit 
en uitslagen

De Heyde 
Hoeven wint 
verkiezing

Rond de Linde 
Ook elke 

DONDERDAG op
www.ronddelinde.nl

Dokter D. Bakker is
AFWEZIG i.v.m. vakantie

van 22 t/m 26 oktober 
Telefoon 040-2951030

kleurmijninterieur.nl

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

Aanbieding is geldig gehele maand oktober 2012

*

Een ‘Mèrt’ met als rode draad het ruilen van stekken en zaden 

Boeremèrt: Het nieuwste 
evenement op Weverkeshof
Op zaterdag 13 oktober van 12.00-17.00 uur bent u van harte welkom op 
Weverkeshof. Kom dan met buren en vrienden en neem zoveel stekken en 
zaden mee als u missen kunt. Dorien van der Jagt doet met haar voorraad 
de offi  ciële aftrap van de ruilbeurs.

Oktober is de maand waarin de tuinen 
winterklaar moeten worden gemaakt 
en daarom uitstekend geschikt om on-
derling stekken en zaden uit te ruilen. 
Voor Dorien van der Jagt, enthousiast 
vrijwilligster in de biotuin, redenen 
genoeg om, samen met Fatima Olivei-
ra en Diny Jansen voor Weverkeshof 
een nieuw evenement te organiseren. 
Een idee dat klein begon maar al snel 
uitgroeide tot de eerste ‘Boeremèrt’ op 
Weverkeshof.

Kraampjes
Naast de ruilbeurs treft u in de ouder-
wets uitgedoste kraampjes een grote 
variëteit aan interessante biologische 
producten aan. Er zijn ‘Weverkeshof ’ 
kraampjes met de eigen seizoengroen-
ten en pompoenen, de biologische 
‘Weverkeshofeikes’ en DD-eieren of-
tewel ‘dubbeldooiereieren’. Nicolette 
van Eggelen verkoopt er uit de boer-
derijwinkel de eigen kazen, geitenkaas 
en honing. Voorzitter en imker, Paul 
Koppelman, verkoopt zijn eigenge-
maakte solitaire bijenflats. En niet op 
de laatste plaats: het boekenteam stalt 
er zijn allermooiste tuinboeken uit. 

Biologische groente- en fruitpak-
ketten
In nauwe samenwerking met Land-
goed ‘Croy’, is Weverkeshof officieel 
afhaalpunt voor Nuenen van biologi-
sche groente- en fruitpakketten ge-
kweekt door tuinders Wouter van Mil 
en Marieke Boudewijns op ‘Tuinderij 
Croy’. En ook een verkooppunt van 
‘Croy Cruyden’. Piet Segeren verkoopt 
er zelf zijn eigen gemaakte streek-   
producten, zoals verse en gedroogde 
kruiden, 2 kruiden op pot, kruiden- 

Gemeente zoekt andere 
huisvesting voor Mijlpaal
De gemeente ziet af van nieuwbouw voor basisschool de Mijlpaal als onder-
deel van het project de Gestapelde Werelden. Daarin zou naast de school 
ook een verpleeghuis, kinderopvang, een peuterspeelzaal en een repetitie-
ruimte voor Brassband De Vooruitgang gehuisvest worden.

Gedurende de afgelopen jaren heeft 
de gemeente, samen met de partners 
Kids Society Erica, het schoolbestuur 
PlatOO, de Stichting Kinderspeelza-
len Nuenen, Archipel Zorggroep, 
Brassband De Vooruitgang en wo-
ningbouwvereniging Helpt Elkander 
gewerkt aan een uniek samenwer-
kingsconcept met als ambitie de reali-
satie van een multifunctioneel gebouw 
De Gestapelde Werelden.

Door het afnemende aantal leerlingen 
kampen scholen in de gemeente Nue-
nen met leegstand. Op dit moment 
staan 16 van de 90 beschikbare klaslo-
kalen leeg en dit aantal zal in de ko-
mende jaren nog toenemen. In het 
eerste deel van 2012 is gezocht naar 
oplossingen, bijvoorbeeld invulling 
door andere (maatschappelijke) orga-
nisaties. Dat is helaas niet gelukt. 

Het leeg laten staan van bestaande 
schoollokalen alsmede het bouwen 
voor leegstand acht woningbouwver-
eniging Helpt Elkander zowel voor de 
gemeente Nuenen als voor haarzelf 
niet aanvaardbaar.  

De gemeente heeft vanuit haar eigen 
verantwoordelijkheid de conclusie ge-
trokken dat het financieel onverant-
woord is in een nieuwe basisschool te 
investeren, terwijl elders lege lokalen 
worden gehuurd en heeft daarom be-
sloten zich als partner uit het project 
Gestapelde Werelden terug te trekken. 
De gemeente gaat nu met schoolbestu-
ren op zoek naar goede alternatieve 
huisvesting voor de school binnen de 
bestaande schoolgebouwen.De andere 
partners gaan onderzoeken op welke 
manier hun ambities alsnog gereali-
seerd kunnen worden. 

Gratis kinderijsje bij vertoon van dit artikel

Herfst bij de Heerlyckheid  
Bij horecagelegenheid Heerlyckheid de Opwettense Watermolen in Nue-
nen, tegen de gemeentegrens van Eindhoven, is het volop herfst. Mooie 
gerechten aansluitend bij het meest kleurrijke seizoen van het jaar wat 
gecombineerd kan worden met een sfeervolle herfstwandeling. Daarnaast 
is het lang verwachte kids-café een feit.
Bij de Heerlyckheid kunt u terecht 
voor eerlijke gerechten, bereid met 
verse ingrediënten voor een toeganke-
lijke prijs. Voor ieder wat wils.

Aanvullend op de huidige dinerkaart, 
serveert de Heerlyckheid tijdens de 
herfstperiode een aantal mooie wild-
gerechten waaronder als voorgerech-
ten ree paté en wildbouillon en als 
hoofdgerechten hazenpeper en her-
tenrugfilet. Als dessert kunt u genie-
ten van een huisgemaakte parfait van 
stoofperen of een lopend chocolade-
taartje. Deze gerechten zijn zowel los 
te bestellen als in de vorm van een 
menu verkrijgbaar. Daarnaast is de 
herfst ook een periode waarin er weer 
volop mosselen zijn, op traditionele 
wijze bereid met sausjes, salade en 
frietjes. Voor een kleine prijs geniet u 
van een overheerlijke pan mosselen.

theemelanges, producten van de vlier, 
jams chutneys en compotes, wijnen, 
siropen en kruidenazijn. Hans San-
ders staat er ook, met een kraam vol 
biologische oliën. 

Une boerderij bléft une boerderij
De boerderijdieren, allen van Neder-
landse oorsprong, inclusief het nieuw 
ezelinnetje, zijn al meer dan het bekij-
ken waard. Maar sta ook eens wat lan-

ger stil bij alle opgeknapte oude 
boerenwerktuigen. U ziet ze aan de 
linkerzijde, meteen na de hoofdingang 
en in de vide van de woonkamer. 

Boeremèrt: een ouderwets gezellig 
middagje uit voor jong en oud.
Als u een ouderwets gezellig middagje 
uit wil, kom dan de echte gastvriende-
lijke Brabantse sfeer proeven op We-
verkeshof. Op haar eerste ‘Boeremèrt’ 

op zaterdag 13 oktober van 12.00-
17.00 uur. De toegang is zoals altijd 
gratis en dit keer zelfs met een biologi-
sche verrassing! Naast op twee brei-
ende boerinnen en ‘trekzakmuziek’ 
door Martin Bergmeijer wordt u die 
middag getrakteerd op stukjes am-
bachtelijk gemaakte groentetaart en 
eigen gebakken mik. Koffie en thee 
worden als altijd vers gezet en de 
drank ligt goed gekoeld! Voor meer 
informatie: www.weverkeshof.nl.

Kids-café
Bij de Heerlyckheid worden gasten in 
alle leeftijdscategorieën ontvangen die 
ieder op hun eigen manier genieten. 
De kinderen hebben vanaf heden een 
eigen kids-café tot hun beschikking in 
de brasserie op de begane grond. Een 
eigen, deels afgesloten plek met diver-
se speelgoed, tekenspullen en een ei-
gen tv-scherm met dvd waar (teken)
films op worden afgespeeld. U kunt 
rustig dineren terwijl de kinderen ge-
nieten in hun eigen cafeetje. 

Lezers van ROND DE LINDE krij-
gen een GRATIS kinderijsje aange-
boden op vertoon van dit artikel.

Het landgoed van Heerlyckheid de 
Opwettense Watermolen biedt een 
fantastisch herfst-plaatje. U bent van 
harte welkom om een wandeling te 

maken. Als u via de fruitboomgaard 
de Rijdijk volgt, kunt u een prachtig 
stuk wandelen voorbij de originele 
stadspoort van Eindhoven. U kunt uw 
wandeling voortzetten aan de andere 
zijde van de Opwettense weg in de uit-
gestrekte bossen om uiteindelijk weer 
te eindigen bij de Heerlyckheid en af te 
sluiten met een heerlijk hapje en/of 
drankje. Een heerlijk middagje uit in 
de natuur. De verwachte looptijd is 
ongeveer een uur.

Bij betreding van het terrein ziet u di-
rect aan uw rechterzijde het gebouw 
met de originele Korenmolen. Deze 
molen is nog volledig in tact en er 
wordt nog steeds spelt (tarwesoort) 
vermalen. Elke zondag, tussen 13.00 
en 16.00 uur, is het mogelijk om een 
kijkje te nemen in deze Korenmolen 
en te zien op welke manier het spelt 
vermalen wordt. De aanwezige mole-
naar geeft u graag uitleg en leidt u 
rond in deze authentieke molen. Ook 
is het mogelijk om een van onze mo-
len-producten te kopen in het winkel-
tje zoals speltbloem, speltmeel, 
tarwemeel, boekweit, meel, molen-
cake-mix en kokos makronen-mix.

Openingstijden 
Dinsdag t/m zaterdag vanaf 11.00 uur.
Zondag vanaf 10.00 uur (molen ge-
opend tussen 13.00 en 16.00 uur).
Voor meer informatie: www.opwet-
tensewatermolen.com

Een wandeling in een prachtige herfst-
omgeving bij de Opwettense Watermo-
len.



11 oktober 2012Rond de Linde  Nr.  41 

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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Soort Datum Dossier- Locatie Activiteit
aanvraag  ontvangst  Nummer   

Uitgebreid 04/10/2012 N-HZ-2012-0153 De Huufkes 11 Oprichten milieu voor  
    het voorbereiden tot  
    recycling van afval 

Uitgebreid 04/10/2012 N-HZ-2012-0157 Nieuwe Dijk 6 Vergroten biggenstal 

Deze aanvragen liggen vanaf heden ter inzage bij de balie Wonen en 
Openbare ruimte, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Hiertegen kan 
geen beroepschrift worden ingediend. Dit kan pas nadat omgevings-
vergunning is verleend.

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

plaats voor de verkoop van vlees en kaas op donderdagochtend 
op het Heuvelplein in Gerwen.

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

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

VERLEENDE VERGUNNINGEN    
EN ONTHEFFINGEN
Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
• aan mevrouw G. Paashuis-Hoefnagels is een vergunning verleend 

voor het innemen van een standplaats met een oliebollengebak-
kraam aan de zijde van het Park tegenover kapsalon H. Goede aan 
het Park in de periode van 1 november 2012 tot 1 januari 2013 
(verzenddatum 3 oktober 2012).

 
De vergunning ligt vanaf heden ter inzage bij de balie Wonen en Open-
bare ruimte in het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. 
Tegen desbetreffend besluit kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken na verzenddatum (voor kapvergunningen geldt: na publicatie-
datum) van het besluit, op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en wet-
houders 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, 11 oktober 2012

voertuigen die niet aan het laden zijn en alle overige voertuigen mogen 
niet op deze plaatsen parkeren. Vanaf vrijdag 12 oktober 2012 zullen 
de BOA’s hierop gaan controleren. De eerste vier weken krijgt u een 
waarschuwing (per kenteken wordt slechts eenmaal gewaarschuwd). 
Na deze 4 weken zal de boete € 85,-- bedragen.

Voor meer informatie over bovenstaande verkeersonderwerpen kunt 
u contact opnemen met de balie Wonen en Openbare ruimte via (040) 
2631 699.

KOOPZONDAG
Het college van B en W heeft zondag (14 oktober) a.s. aangewezen 
als koopzondag voor de bedrijven uit gebied III. Dit wil zeggen de 
volgende 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.

AFVALKALENDER 2013
Eind december is de nieuwe digitale afvalkalender 2013 beschikbaar. 
Uw persoonlijk afval-ophaalschema, met veel extra informatie over 
afvalscheiding. U kunt deze vinden op de website van de gemeente of 
zoek op afvalkalender.nuenen.nl en vul hier uw postcode en huisnum-
mer in. Ziet u zaken die niet kloppen, neemt u dan contact op met 
Balie Wonen en Openbare ruimte via telefoonnummer 040-2631699. 

HOORZITTING BEZWAARSCHRIFTEN-
COMMISSIE ALGEMENE KAMER
Op dinsdag 30 oktober 2012 is er een hoorzitting van de algemene 
kamer van de commissie voor de bezwaarschriften in het gemeente-
huis. Het volgende onderwerp komt aan de orde:
• om 19.45 uur het bezwaar ingediend door de heer en mevrouw 

Van Genugten tegen het besluit van 10 juli 2012 waarbij het pand 
gelegen aan Kerkhoef 12 te Nederwetten is aangewezen als ge-
meentelijk monument.

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

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 aanvragen om omgevingsvergun-
ning te hebben ontvangen voor:

Soort Datum Dossier- Locatie Activiteit
aanvraag  ontvangst Nummer   

Regulier 28/09/2012 N-HZ-2012-0151 Voirt 62 Oprichten dakkapel 

Regulier 05/10/2012 N-HZ-2012-0155 Populierenhof 5 Uitbreiden woonhuis 

Regulier 04/10/2012 N-HZ-2012-0156 Berg 41A Wijzigen van de gevel 

Regulier 05/10/2012 N-HZ-2012-0158 Dubbestraat 2A Oprichten schuur 

Deze aanvragen liggen vanaf heden ter inzage bij de balie Wonen en 
Openbare ruimte, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Hiertegen kan 
geen bezwaarschrift worden ingediend. Dit kan pas nadat omgevings-
vergunning is verleend.
 

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

VERKEER
Europalaan afgesloten in verband met de marathon van Eindhoven
Zondag 14 oktober a.s. is de Europalaan afgesloten voor het door-
gaande verkeer vanaf de Vorsterdijk richting Eindhoven en vice versa. 
Deze afsluiting is vanwege de marathon van Eindhoven en zal de ge-
hele dag duren. Er worden omleidingroutes aangegeven. 

Verkeersmaatregelen tijdens de kermis in Gerwen
Vanaf woensdag 17 oktober t/m dinsdag 23 oktober is de Gerwense-
weg tussen de Mgr. Frenkenstraat en de Kerkakkers afgesloten voor 
het doorgaande verkeer. Ook is dan een parkeerverbod van kracht 
aan één zijde van de Akkerstraat en de Mgr. Frenkenstraat. Dit  om 
ervoor te zorgen dat de hulpdiensten het afgesloten deel kunnen be-
reiken.
Tijdens de afsluiting wordt de busdienst omgeleid.

Tijdelijke verkeersregelinstallatie Smits van Oyenlaan
Van 22 oktober tot en met 23 november a.s. wordt aan de Smits van 
Oyenlaan ter hoogte van de Kerkakkers aan beide zijden een bushal-
teopstapplaats aangelegd.
Als gevolg hiervan wordt gedurende de werkzaamheden een tijdelijke 
verkeersregelinstallatie geplaatst, waardoor het verkeer hinder kan 
ondervinden.

Oplaadpunten elektrische auto’s
In de gemeente Nuenen kunt u vier oplaadpunten vinden voor elektri-
sche auto’s:

• Vincent van Goghplein
• Dwerspad
• Jan van Amerzoyenlaan
• Kloosterstraat (parkeerplaats achter Het Klooster)

De parkeerplaatsen behorende bij deze oplaadpunten dienen vrij ge-
houden te worden voor het laden van elektrische auto’s. Elektrische 

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.
•  Blijf binnen tussen 12.00 en 16.00 uur.
 
Ordeverstoring 
•  Ga niet tegen de mensenstroom in.
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•  Ga niet naar de plek van de ordeverstoring toe.
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•	Luister naar de calamiteitenzender met uw radio op 
 batterijen.
•  Doet de telefoon het nog? Bel dan niet onnodig 
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 en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.

Terroristische aanslag 
• Breng uzelf in veiligheid.
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 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.
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• 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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VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

Gemeente zoekt andere huisvesting voor Mijlpaal

W70: ‘Verpleeghuis voor dementerende 
ouderen moet er komen!’
De redactie van dit blad biedt iedere week aan een politieke partij de moge-
lijkheid zich tot de Nuenense burgers te richten. Deze week W70.

‘De gemeente ziet af van nieuwbouw 
voor basisschool de Mijlpaal als on-
derdeel van het project de Gestapelde 
Werelden’. Zo luidde de eerste zin van 
het vorige week door de gemeente 
Nuenen c.a. versprei de persbericht. 
Na ruim tien jaar van plannen maken 
en onderhandelen, een meer dan verve-
lende mededeling voor alle betrokken 
partijen. Temeer omdat het nieuw-
bouwproject voorzag in een multifunc-
tionele accommodatie.
Maar...  is alles nu echt van de baan? Is 
het daadwerkelijk te laat?

W70 heeft de afgelopen jaren onop-
houdelijk gepleit voor het unieke 
nieuwbouwproject, waarbij naast een 
basisschool ook een verpleeghuis voor 

dementerende ouderen van de Archi-
pel Zorggroep, Kids Society Erica, 
Stichting Kinderspeelzalen Nuenen 
en Brassband De Vooruitgang onder-
dak zouden krijgen. 
W70 gaat er vooralsnog vanuit, dat 
voor alle betrokken partijen op ter-
mijn een passende oplossing gevon-
den wordt. Over twee projecten ma-
ken wij ons momenteel ernstige 
zorgen.

Verpleeghuis
Nuenen, Gerwen, Nederwetten en het 
Eeneind vergrijzen. En wel sterker en 
sneller dan het gemiddelde in Neder-
land. Nu en ook in de toekomst willen 
onze ouderen hun laatste jaren door-
brengen in Nuenen, de gemeente waar 

ze [een gedeelte van] hun leven heb-
ben doorgebracht. Dit lijkt echter een 
probleem te worden, gezien het ge-
brek aan goede verzorgingsmogelijk-
heden. Al ruim 40 Nuenense ouderen 
hebben door deze ontwikkelingen in-
middels moeten uitwijken naar Eind-
hoven, de wachtlijst voor plaatsing in 
Nuenen c.a. blijft maar oplopen.

De fractie van W70 heeft het college 
van burgemeester en wethouders in-
middels gevraagd zo snel mogelijk in 
overleg te treden met de directie van 
de Archipel Zorggroep, om te zoeken 
naar een alternatieve locatie voor het 
verpleeghuis. Wij wijzen B&W graag 
op een aantal mogelijke alternatieven: 
een locatie in de nabijheid van de Jo 
van Dijkhof, het terrein van De Hon-
german, de locatie van de huidige Vin-
kenhofjes en De Luistruik. Dit zal dan 
ook onze inbreng zijn in de discussies 
in de vergaderingen van de gemeente-
raad en de commissies.

Basisschool De Mijlpaal
Nieuwbouw voor de Mijlpaal lijkt van 
de baan. Redenen? Op dit moment 

staan 16 van de 90 beschikbare klaslo-
kalen leeg, een aantal dat in de ko-
mende jaren naar verwachting tot bo-
ven de 35[!] zal stijgen! Daarnaast... de 
gemeente huurt het merendeel van de 
beschikbare lokalen voor de duur van 
20 jaar [huur tussentijds veelal niet 
opzegbaar] en... de gemeente heeft in 
de afgelopen jaren 30% meer geld aan 
onderwijshuisvesting uitgegeven dan 
het van het Rijk heeft gekregen [wij 
hebben keer op keer gewaarschuwd 

voor dit onverantwoorde uitgavepa-
troon!]. Kortom, stuk voor stuk feiten, 
die onherroepelijk leiden tot nieuw-
bouw voor leegstand! De gemeente en 
Woningbouwvereniging Helpt Elkan-
der passen hier voor.

De fractie van W70 roept het college 
van burgemeester en wethouders op, 
om op korte termijn met de directie 
van PlatOO huisvestingsalternatieven 
voor de basisschool te onderzoeken.

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

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

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
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in lakafwerking van nieuwe en bestaande mdf-, hout-, metalen-, 
kunststof- en glazen meubels, keukens, badmeubels, piano’s, etc. 
Vrijwel in elke kleur en elk gewenst effect in zijdeglans en 
hoogglans. Meer weten?

Bel voor een bezoek aan onze vestiging in Nuenen,
of bezoek onze website. www.spuiterij-jansen.nl
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Collse Heide 4 NueNeN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL



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: 12 & 13 OKTOBER: 

Holl. Bloemkool, per stuk ........... 0,99
Holl. Bleekselderij, per struik .... 0,99
Holl. Chinesekool, per stuk ........ 0,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MAANDAG 15 OKTOBER:

Courgette, 2 stuks ......................... 0,99
DINSDAG 16 OKTOBER:

Savooiekool, panklaar, 1/2 kilo .... 0,69
WOENSDAG 17 OKTOBER:

Rodekool, panklaar, hele kilo ........ 0,99
DONDERDAG 18 OKTOBER:

Worteltjes, panklaar, 1/2 kilo ......... 0,79
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
GEHELE WEEK VAN 12 T/M 18 OKTOBER:

Kiwi NW. Zeeland, 8 stuks ......... 1,99
Granaatappels, 2 stuks ............... 0,99
Broccolisalade, 250 gram ............ 1,59
Perssinaasappels, 12 stuks..........  1,99

Ook voor de best 
belegde broodjes!!! 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 12 t/m 18 oktober:

Fris Bosvruchten-
taartje

Van € 7,25. Voor € 6,15
Vloertarwe
Brood

Van € 2,15. Voor € 1,85

Rond de Linde nu compleet digitaal, 
iedere donderdag nieuw op

www.ronddelinde.nl 

glasbedrijf

smits b.v.
isorama

sinds 1976

• Renovatie • Nieuwbouw • Herstel • Houtrot • Spiegels • Decoratie

Kerkakkers 1 • 5674 RP Gerwen
040 - 283 56 19 • 06 - 54 75 76 94

info@glasbedrijfsmits.nl • www.glasbedrijfsmits.nl

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

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

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

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

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

Het fundament voor de start van een goede bouw!

 

Tel. 040 - 283 60 43
b.g.g. 0495 - 53 87 37 

Jägermeister
Nu met T-shirt

70cl … €12,50
Gorter

Jonge graanjenever
100cl … €10,95
Clan MacGregor

Schotse whisky
100cl … €13,95

Mil Estrellas
Rum, bruin of wit
100cl … €12,50

Acties geldig tot en met 1 november

Een nieuwe training Grammatica Engels voor

4 havo/vwo en hoger start 22 oktober. Schrijf je nu in!

www.meestersinleren.nl tel. 040 7870507

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

Papenhoef 17, 5737 BS Lieshout
Telefoon 0499-423597, Fax 0499-423095

Interieurbouw & Meubelatelier
Dé specialist voor al uw

“BUITENGEWOON BINNENWERK”
 • Winkel/-& Horeca-inrichting
 • Kantoorinrichtingen
 • Kasten & Wanden
 • Balies
 • Keukens & Badkamers
  • Meubels

Vraag naar de mogelijkheden
OOK VOOR PARTICULIEREN!

INFO@HS-INTERIEURBOUW.NL
WWW.HS-INTERIEURBOUW.NL

Brood

Van € 2,15. Voor

taartje

Van € 7,25. Voor

4 Gehakt
Cordon Bleus .....5,00
Ball en Beans
100 gram ......................................1,25
Bij 150 gram Filet Americain
100 gram Eiersalade ....... GRATIS
4 Halve Kipfi lets
naturel of gemarineerd .........5,50
Ham Gehakt Wellington
per stuk ......................................... 1,75
Kalfs Stoofschotel
“Kant en Klaar, uit eigen
keuken”, 100 gram .................1,75

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL



Geachte	  leden	  van	  de	  coöperatie	  OnsNet	  Nuenen	  U.A.	  

Door	  het	  periodiek	  aftreden	  van	  twee	  leden	  van	  de	  ledenraad	  van	  de	  coöperatie	  OnsNet	  Nuenen	  U.A.	  en	  het	  terugtreden	  van	  
een	  ander	  lid	  zijn	  er	  drie	  vacatures	  in	  de	  ledenraad	  ontstaan.	  

De	  statutaire	  procedure	  die	  tot	  het	  vervullen	  van	  deze	  vacatures	  moet	  leiden	  is	  als	  volgt:	  

1. De	  ledenraadsleden	  dienen	  te	  worden	  gekozen	  door	  de	  leden	  van	  de	  coöperatie	  OnsNet	  Nuenen	  U.A.	  
2. De	  voordracht	  van	  kandidaten	  voor	  de	  ledenraad	  geschiedt	  door	  de	  ledenraad.	  

	  	  
	  De	  ledenraad	  draagt	  de	  volgende	  kandidaten	  voor:	  

- Hans	  Bloos,	  Willem	  Alexanderstraat	  2,	  5671XB	  Nuenen	  
- Frans	  van	  Maasakkers,	  Brabantring	  29,	  5672EE	  Nuenen	  
Deze	  leden	  zijn	  periodiek	  aftredend	  en	  hebben	  zich	  herkiesbaar	  gesteld.	  

Bovendien	  draagt	  de	  ledenraad	  voor:	  
- 	  Frank	  Peek,	  Emmastraat	  9,	  5671JB	  Nuenen	  

Deze	  kandidaat	  wordt	  voorgedragen	  voor	  de	  vacature	  die	  is	  ontstaan	  door	  het	  terugtreden	  van	  het	  ledenraadslid	  A.	  Cornelissen.	  	  
	  	  

3. De	   voordracht	   van	   de	   ledenraad	   kan	   worden	   aangevuld	   met	   voordrachten	   door	   de	   leden	   van	   de	   coöperatie.	   Iedere	  
voordracht	  dient	  één	  naam	  te	  bevatten	  en	  moet	  door	  tenminste	  25	   leden	  ondertekend	  zijn	   (de	  handtekening	  van	  de	  
voorgedragen	  kandidaat	  telt	  daarbij	  mee).	  De	  voordracht	  kan	  ook	  per	  brief	  geschieden.	  
Aanvullende	   voordrachten	   moeten	   uiterlijk	   1	   december	   2012	   ontvangen	   zijn	   door	   Coöperatie	   OnsNet	   Nuenen	   U.A.,	  
postbus	  257,	  5670	  AG	  Nuenen.	  
	  	  

4. Ingeval	   aanvullende	   voordrachten	   worden	   ontvangen	   zullen	   alle	   leden	   van	   OnsNet	   Nuenen	   U.A.	   een	   brief	   ontvangen	  
waarin	  alle	  verkiesbare	  kandidaten	  worden	  genoemd,	  dus	  zowel	  de	  kandidaten	  van	  de	  ledenraad	  als	  de	  kandidaten	  die	  
door	  de	  leden	  voorgedragen	  zijn.	  Bij	  die	  brief	  bevindt	  zich	  een	  stemformulier.	  Ieder	  lid	  kan	  daarop	  maximaal	  3	  van	  de	  
vermelde	   kandidaten	   aankruisen.	  Als	   er	   echter	   geen	   aanvullende	   kandidaten	   worden	   voorgedragen	   en	   dus	   voor	   elke	  
vacature	   slechts	   één	   kandidaat	   beschikbaar	   is	   heeft	   stemmen	   geen	   zin	   en	   zult	   u	   dus	   ook	   geen	   brief	   met	   een	  
stemformulier	  ontvangen.	  De	  drie	  kandidaten	  zullen	  dan	  automatisch	  lid	  van	  de	  ledenraad	  worden.	  
	  

5. 	  Wij	  verwachten	  de	  nieuwe	  ledenraadsleden	  bekend	  te	  kunnen	  maken	  in	  de	  maand	  december	  2012.	  	  
	  
Profiel	  voor	  de	  ledenraadsleden	  van	  de	  coöperatie	  OnsNet	  U.A.	  

De	  ledenraadsleden	  dienen:	  

• Geïnformeerd	  te	  zijn	  over	  de	  wensen	  en	  opvattingen	  van	  gebruikers	  van	  het	  glasvezelnetwerk.	  	  
• Belangstelling	  te	  hebben	  voor	  maatschappelijke	  ontwikkelingen,	  in	  het	  bijzonder	  betreffende	  de	  producten	  en	  diensten	  

die	  aan	  de	  inwoners	  van	  de	  gemeente	  Nuenen	  kunnen	  worden	  aangeboden	  door	  middel	  van	  glasvezeltechnologie.	  
• In	  staat	  te	  zijn	  om	  kennis	  en	  ervaring	  effectief	  te	  benutten	  voor	  hun	  rol	  als	  ledenraadslid.	  
• In	  staat	  te	  zijn	  juiste	  en	  realistische	  conclusies	  te	  trekken	  op	  basis	  van	  beschikbare	  informatie	  over:	  

o het	  glasvezelnetwerk	  en	  de	  exploitatie	  daarvan,	  	  
o de	  wensen	  en	  opvattingen	  van	  de	  leden	  van	  de	  coöperatie	  en	  bovenbedoelde	  ontwikkelingen,	  

• Zich	  in	  te	  zetten	  in	  het	  belang	  van	  het	  doel	  van	  OnsNet	  U.A.	  en	  informatie	  en	  kennis	  met	  anderen	  te	  delen.	  
• Zich	  bewust	  te	  tonen	  van	  het	  feit	  dat	  het	  glasvezelnetwerk	  te	  Nuenen	  deel	  is	  van	  een	  groter	  geheel	  en	  hiermede	  bij	  hun	  

oordeelsvorming	  rekening	  te	  houden.	  
• Af	  te	  treden	  dan	  wel	  niet	  toe	  te	  treden	  tot	  de	  ledenraad	  indien	  er	  sprake	  is	  van	  belangenverstrengeling.	  
	  

Ledenlijst	  

Een	  lijst	  van	  de	  leden	  van	  de	  Coöperatie	  OnsNet	  Nuenen	  U.A.	  is	  op	  verzoek	  in	  te	  zien	  door	  contact	  op	  te	  nemen	  via	  de	  website	  
van	  de	  Coöperatie	  OnsNet	  Nuenen	  U.A.	  f	  (www.connuenen.nl)	  of	  schriftelijk	  via	  postbus	  257,	  5670	  AD	  Nuenen.	  

Namens	  de	  coöperatie,	  

Het	  bestuur	  

L.	  van	  Rooij,	  voorzitter,	  S.	  Prinsen,	  secretaris 

VINCENT VAN GOGHSTRAAT 13, NUENEN
TEL.: 040-284 01 93   WWW.WENDYSJEANSSHOP.NL

VINCENT VAN GOGHSTRAAT 13, NUENEN
Deze aanbieding is geldig t/m 20 oktober* (*m.u.v. basis)

HERFST AKTIE
ALLE T-SHIRTS, VESTEN, BLAZERS, 

BLOUSEN, TRUIEN & TUNIEKS

15% KORTING

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

Website; www.andrevanrooij.nl

Kwaliteit is belangrijk,
want we zien u graag terug!

_______________________________
Een bezoek meer dan waard!

Volop bloeiende 
winterharde VIOLEN
GROOTBLOEMIG - MINI • Alles van eigen kwekerij

Potchrysanten
U kunt bij ons voortaan ook altijd

terecht voor snijbloemen & boeketten!
VANAF NU:

ONZE EIGEN SPAARKAART!
Sparen voor een leuke korting.





























Vacaturebank vrijwilligers Week 41

INSTELLING OMSCHRIJVING BENODIGDE TIJD / MEER INFO  
—————————————————————————————————————————————————————————————— 
Amnesty International afd. Nuenen werkgroeplid voor het organiseren/coördineren van activiteiten in Nuenen in overleg
—————————————————————————————————————————————————————————————— 
Voetbalclub RKSV Nuenen vrijw. v. onderhoud groen/sportpark + vrijw. cameraman/-vrouw (analyse trainingen) in overleg 
—————————————————————————————————————————————————————————————— 
St. Vrijwillige Thuiszorg vrijw. voor aanwezigheidshulp en praktische ondersteuning aan mantelzorgers i.o. 1 à 2 dagdelen p. wk.
—————————————————————————————————————————————————————————————— 
Showkorps O&V voorzitter gevraagd voor energieke vereniging met 55 leden. Bestuur: 7 leden.  in overleg
—————————————————————————————————————————————————————————————— 
Platform Gehandicaptenbeleid bestuursleden die zelfstandig en in teamverband activ. kunnen opzetten/uitvoeren in overleg
—————————————————————————————————————————————————————————————— 
St. Culturele Activiteiten Nuenen medew. grafiek/edelsmeed/textiel/fotografie-atelier + medew. algemeen beheer ca. 2 u. p. wk.
—————————————————————————————————————————————————————————————— 

Nationaal Ouderenfonds Nuenen bestuursleden (o.a. activiteiten rond organisatie zomerzegelverkoop) febr-juli: 1-2 u. p.wk, rest i.o.
—————————————————————————————————————————————————————————————— 
Parochie Nuenen lid Doopwerkgroep en Vormselwerkgroep. Organisatorische taken in overleg
—————————————————————————————————————————————————————————————— 
PVGE Nuenen coörd. bezorging nieuwsbrieven (6x p. jr.) en bestuurslid activiteitencommissie in overleg 
—————————————————————————————————————————————————————————————— 

De Akkers vrijwilliger voor de Gasterij (gastvrouw-/gastheertaken) wo en/of za 16.30-20.00 u.
 ondersteuning bij maaltijden op verschillende afd. (affiniteit met dementerenden) diverse tijden (in overleg)
 pianist voor begeleiding do (even wk) 9.45-12.00 u.
 vrijw. voor bordspellen of creatieve workshops vanaf najaar 2012 vr. 9.30 – 12.00 u.
—————————————————————————————————————————————————————————————— 
Dorpsboerderij Weverkeshof Coördinator Sinterklaasactiviteiten en een begeleider maatschappelijke stagiaires oktober - januari, in overleg
 Zwarte Pieten voor de doordeweekse dagen. Dagdelen in overleg. Periode 17 nov. t/m 5 dec.
—————————————————————————————————————————————————————————————— 
St. Kindervakantiewerk Nuenen Bestuursleden (voorbereidingen nieuwe seizoen starten in september) in overleg
—————————————————————————————————————————————————————————————— 
Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het Servicepunt - LEVgroep op Berg 22 in Nuenen. 
Dagelijks geopend van 8.30 - 12.30 uur of volgens afspraak tel. 040-2831675. Nieuwe vacatures kunt u aanleveren via ismene.borger@levgroep.nl

Rond de Linde nu compleet digitaal op
www.ronddelinde.nl 
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Uit d’n hoek…

Lets 
ontmoetingsavond
LETS Nuenen, de ruilkring in Nue-
nen, houdt op 16 oktober weer een 
ontmoetingsavond en nodigt belang-
stellenden uit om kennis te komen 
maken met de leden en de interes-
sante bezigheden van deze club. 

Ruilkring?
In Canada werd in 1983 een systeem 
ontwikkeld om onderling diensten te 
ruilen onder de naam LETS (Local Ex-
change Trading System). In Nederland 
zijn momenteel ruim 100 LETS-krin-
gen. Er wordt gebruik gemaakt van een 
fictief betaalmiddel. Ook in Nuenen is 
een actieve LETS-kring.

Kennismaken?
Elke maand is er een ontmoetingsavond 
om elkaar te leren kennen, om onder-
linge afspraken te maken en goederen 
en diensten te ruilen. De eerstvolgende 
bijeenkomst is dus op 16 oktober om 
19.30 uur in de Dorps-boerderij Wever-
keshof. 

Wil je contact met LETS-Nuenen? Bel 
dan de voorzitter Daan Verbaan onder 
nummer 06 34006156 of stuur een 
mailtje naar  letsnuenen@onsbrabant-
net.nl. Voor meer informatie: www.
letsnuenen.nl.

‘Hallo wereld’

Brede school Vrouwkensakker 
begroet buitenlandse gasten
3 oktober was geen “normale” dag op de brede school Vrouwkensakker. 
Buitenlandse gasten, sommigen in eigen klederdracht, vertelden de kinde-
ren over hun geboorteland. Maar het bleef niet alleen bij woorden. Geurige 
en smakelijke hapjes illustreerden de eetgewoonten van andere culturen. 
Dit alles vormde de inleiding van de Kinderboekenweek, die dit jaar met het 
thema ‘Hallo wereld’ de blik richt op het leven in andere landen.

Voordat de gasten van twaalf nationa-
liteiten het podium betraden, zongen 
de kinderen van de brede school aller-
lei buitenlandse liedjes. Ze werden 
daarbij muzikaal bij de hand genomen 
door het Nuenense koor ‘Zingen van-
uit je hart’. Liedjes uit onder meer Ma-
dagaskar, Rusland, Kroatië en Groot 
Brittannië kregen veel bijval. Soms 
werd meegezongen en een andere 
keer ritmisch geklapt. Gitarist Senselo 
Schäfer zorgde voor de instrumentale 
intermezzo’s.
De buitenlandse gasten uit onder 

meer China, Brazilië, Irak, België, Af-
ghanistan, Spanje en India trokken 
daarna met de leerlingen naar de ver-
schillende groepen om hun land te la-
ten zien en proeven. Zodoende ver-
ruimden de kinderen van basisschool 
De Nieuwe Linde, kinderopvang Ko-
rein Kinderplein en peuterspeelzaal ’t 
Dwersliggertje hun blik tijdens een 
korte wereldreis.

De Kinderboekenweek duurt nog tot 
en met zondag 14 oktober. Voor meer 
informatie www.denieuwelinde.nl.

Nacht

Zondagavond was er op Ned. 2 een thema-uitzending in het teken van de 
nacht. Mooi om naar te kijken, rustgevend. En geruststellend eigenlijk.
 We slapen één derde van ons leven en over het algemeen doen we 
dat ’s nachts. Slaap hoort bij de nacht. Er is in het verleden veel geschreven over 
de nacht. Maar die was toen ook nog echt donker. Dus bij heldere nacht en vol-
le maan kon je nog wat zien. Nu maakt dat weinig verschil. Er is steeds minder 
nacht en die is steeds minder donker. En steeds meer activiteit bij nacht.
 Ik hou wel van de nacht. Het donker. Het tijdloze. De rust, weinig prik-
kels. Mijn bioritme is ook meer ingesteld op de avond en nacht. En dan het ma-
gische moment net voordat het licht gaat worden en als de zon opkomt. Of 
hoort dat niet meer bij de nacht?
 Laten we meer gaan genieten van de nacht.

Edwin Coolen

Boekenbal op de Wentelwiek
Op 3 oktober waren alle kinderen van de Wentelwiek uitgenodigd om de 
kinderboekenweek te openen met een boekenbal. Iedereen kwam verkleed 
als hun favoriete boekenheld: Pippi Langkous, Harry Potter, Dolfje Weer-
wolfje, Meester Jaap, Mees Kees, Suske en Wiske, Jip en Janneke en vele 
anderen.
Na een lekker glaasje “champagne” 
kwamen al de helden samen in de aula 
waar een toneelstuk te zien was, ge-
speeld door de juffen en meesters van 
De Wentelwiek. Aangezien de Wen-
telwiek een echte Mees Kees heeft, 
had hij de hoofdrol. Mees Kees moest 
tien boeken zoeken die verstopt wa-
ren. Gelukkig werd hij tijdens zijn 
zoektocht geholpen door Harry Pot-
ter, Pluk, Mega Mindy, de jongens van 
de Kameleon, Pippi Langkous, Rat van 
Kikker en Harry Poppins, de broer van 
Mary.
Tot slot zongen en dansten de kinde-

ren samen op de muziek van Hallo 
Wereld van Kinderen voor Kinderen. 
Een spetterende start van de Kinder-
boekenweek!

De rest van de week gaan de kinderen 
iedere dag voor elkaar optreden en in 
de klassen wordt er veel over boeken 
gepraat, getekend, geknutseld en er 
wordt natuurlijk heel veel gelezen!
Op vrijdag 12 oktober sluiten ze de 
Kinderboekenweek af met een heuse 
flashmob. Iedereen is welkom om zich 
op deze vrijdagochtend rond 11.45 
uur te laten verrassen!

Liberaal Café
Donderdag 18 oktober om 20.00 
uur is in café Ons Dorp een Liberaal 
Café met als gastspreker Willibrord 
van Beek, oud lid van de Tweede 
Kamerfractie van de VVD. Hij zal de 
actuele situatie van de politiek in 
Nederland belichten en zeker toe-
lichten.

Sinds kort organiseert de VVD-Nue-
nen maandelijks een liberaal café. Het 
liberaal café wil een herkenbare ont-
moetingsplaats zijn voor leden en 
sympathisanten om op informele wij-
ze met elkaar te discussiëren over lo-
kale zaken om te komen tot een her-
kenbare rol van de VVD Nuenen.
Ook de landelijke zaken en ontwikke-
lingen binnen de politiek in het alge-
meen en de VVD in het bijzonder ko-
men daarbij aan de orde. Regelmatig 
worden sprekers als inleider tot dis-
cussies over diverse onderwerpen uit-
genodigd.
Voor meer informatie: www.vvd-nue-
nen.nl/

De kinderen van brede school Vrouwkensakker begroeten hun internationale gas-
ten.

De “boekenhelden” van de Wentelwiek.

Wederom Nationale Onderwijsprijs voor leerkracht basisschool De Mijlpaal

Ingeborg van Schaik 
wint Onderwijs Toptalent Prijs 
Ingeborg van Schaik-Schuurmans, studente van Fontys Pabo Eindhoven en 
leerkracht op Basisschool  De Mijlpaal in Nuenen heeft de Nationale Onder-
wijs Toptalent Prijs 2012 gewonnen. Het is voor de tweede keer op een rij 
dat een student van Fontys Pabo Eindhoven deze landelijke prijs wint. 

Ingeborg van Schaik-Schuurmans 
heeft op basisschool de Mijlpaal in 
Nuenen, een afstudeeronderzoek uit-
gevoerd naar getalsbegrip in de groe-
pen 1 en 2. Tevens heeft zij samen met 
het team van de Mijlpaal gewerkt aan 
de verdere verbetering van de leer-
krachtvaardigheden ten behoeve van 
het aanvankelijk rekenonderwijs. Ie-
dere hogeschool in Nederland kan 
haar meest talentvolle student nomi-
neren. Fontys Pabo Eindhoven koos 
Ingeborg vanwege de hoge kwaliteit 
van het onderzoek en de eindscriptie 
die zij op De Mijlpaal uitvoerde. Zij 
heeft hiermee de Onderwijs Toptalent 
Prijs 2012 in de categorie basisonder-
wijs gewonnen. 
Basisschool de Mijlpaal uit Nuenen is 
zeer tevreden over het werk van Inge-
borg

De jury was onder de indruk van het 
niveau van het afstudeerwerk. De jury 
verwoordde dit als volgt: ’Ze is kri-
tisch naar haar collega’s en tegelijk 
creatief en vernieuwend. Een welkome 
aanvulling van het schoolteam. Haar 
eigentijdse aanpak van een lastig pro-
bleem – zeker niet alleen op haar sta-
geschool – maakt grote indruk’. Inge-
borg ontving een bronzen beeld, een 
cheque van € 1.000,= en ze wordt een 
jaar gratis lid van de onderwijsbond. 

In 2005 was het Job Christians, toen 
leerkracht op De Mijlpaal die de Nati-
onale Onderwijsprijs won met de door 
hem ontwikkelde website: www.on-
derwijsmaakjesamen.nl. De Mijlpaal 
is al jarenlang opleidingsschool in sa-
menwerking met Fontys pabo Eindho-
ven. Van de Minister van Onderwijs 

ontvingen basisschool De Mijlpaal en 
Fontys Pabo in 2007 hiervoor een spe-
ciale oorkonde.
Zie ook: www.onderwijstoptalent-
prijs.nl en www.obsdemijlpaal.nl.
 

Ingeborg van Schaik-Schuurmans is 
werkzaam voor basisschool de Mijl-
paal in Nuenen.

Optredens in 
              het Klooster
Lover of Loser
De interactieve musical naar het boek 
van Carry Slee staat zaterdag 13 okto-
ber in Het Klooster. Het is de eerste in-
teractieve musical ter wereld! En dit 
met de choreografie van Dan Karaty 
(So You Think You Can Dance) en 
muziek van Fouradi. De musical Lover 
of loser is voor 12+. 
Het bekende boek van Carry Slee gaat 
over de vijftienjarige Eva die proble-
men heeft met haar stiefvader. Ze is 
bang dat hij haar wil misbruiken, maar 
haar moeder gelooft haar niet. Eva’s 
beste vriendin heeft het te druk met 
haar nieuwe vriendje om de proble-
men serieus te nemen. Kan Mees, de 
jongen op wie ze verliefd is, haar hel-
pen of valt ze ten prooi aan een lover-
boy? Het publiek bepaalt het hoe het 
verhaal verder gaat. De voorstelling 
begint om 19.30 uur. Toegangskaarten 
kosten € 17,00. 

Haantjes
Haantjes naar het boek van Kluun, 
met Daniël Boissevain, Harpert Mi-
chielsen en Peggy staat dinsdag 16 ok-
tober met een try-out in Het Klooster. 
Haantjes is vlammend theater met de 
grilligheid van een reclameblok: Mu-
ziek, drama maar vooral cabaret wis-
selen elkaar in hoog tempo af. 
Kluuns bestseller Haantjes. ‘Haantjes’ 
is vlammend theater met de grillig-
heid van een reclameblok: muziek, ca-
baret en drama wisselen elkaar in 
hoogtempo af. Met o.a. steracteur Da-
niël Boissevain in de hoofdrol als Stijn. 
Een verhaal over Haantjes, vrouwelijk 
succes en een feest dat nooit leek te 
stoppen. De reclame-uitgaansscène 
van de jaren negentig. “Haantjes: toen 
alles nog leuk was…“ 
De voorstelling begint om 20.15 uur. 
Toegangskaarten kosten € 20,50 inclu-
sief pauzedrankje. 

De Nünentaler Schürzenjäger tij-
dens het Oktoberfest 
Zaterdag 20 oktober vindt het eerste 
Oktoberfest Nuenen plaats. Het Plein 
van Het Klooster wordt omgetoverd 
tot een echte Bier Stube. De Nünenta-
ler Schürzenjäger zullen deze avond 
op het podium staan. Het Oktoberfest 
is een volksfeest voor man en vrouw!  
Lederhosen, dirndl, Duitse worsten, 
muziek en pullen bier... 
Deze avond kunt u genieten van Duit-
se schlagers, volksmuziek en de 
Nünentaler Schürzenjäger. De man-
nen in lederhosen en vrouwen in 
dirndl die aan lange houten tafels en 
biertonnen genieten van veel gezellig-
heid en lekkere Duitse happen. En dat 
uiteraard allemaal onder het genot 
van grote pullen bier.

Dresscode: Duits  Entree € 19,50 in de 
voorverkoop, € 22,50 aan de deur, in-
clusief Duits plateau. V.I.P Tafel voor 8 
personen, € 49,50 per persoon. Dit is  
inclusief verschillende koude en war-
me Duitse happen en 7 pullen bier 
p.p., (of alternatief ). Aanvang 21.00 
uur.

Kaarten voor alle voorstellingen via  
www.hetklooster.org of 040 -284 33 
99. 

Documentaire 
Inloop De Eik
Donderdag en vrijdagochtend wordt 
op Studio 040 TV (te bekijken via Ons 
Net) de documentaire over Inloop De 
Eik uitgezonden. Het geeft een zeer 
indringend beeld van de professionele 
vrijwilligers organisatie voor mensen 
met kanker, hun partners en nabe-
staanden. Deze documentaire is in 
2010 gemaakt door Jeroen Veldkamp 
Produkties uit Nuenen ter gelegen-
heid van het 15-jarig bestaan van de 
producent. De Eik gebruikt de docu-
mentaire op hun site en ter presentatie 
aan groepen.

‘Nuenenaar richt 
nieuw goed doel op’ 
Afgelopen juli is door de Nuenenaar Benjamin Nicholson (28) een nieuw 
goed doel opgericht: Gratisbijles.nl. Het betreft een initiatief met als doel 
leerlingen in Nederland die dit niet kunnen betalen te koppelen aan men-
sen in Nederland die hun kennis en expertise willen doneren. 
Met nieuw ontwikkelde computerpro-
grammatuur is een platform gemaakt 
op internet. Hiermee kunnen mensen 
met elkaar in contact komen, elkaar 
zien en horen en op een interactieve 
manier lesmateriaal doornemen. ‘Er 
zijn zo veel mensen in Nederland die 
iets bij willen dragen aan onze samen-
leving, maar vaak weten ze niet wat of 
op welke manier. Via ons platform wil-
len wij mensen de gelegenheid geven 
iets te doneren wat dicht bij hen zelf 
ligt; hun eigen kennis,’ aldus Benja-
min.  

Met het initiatief hopen de mensen 
achter Gratisbijles.nl een gedeelte van 
de grote hoeveelheid uitvallers in het 
MBO en Voortgezet Onderwijs alsnog 
aan een diploma te helpen en daarmee 
hun kansen in de maatschappij te ver-
groten.

Om het project verder te ontwikkelen, 
dingt Gratisbijles.nl mee naar de 
‘Meer Dan Handen Prijs 2012’; een 
aanmoedigingsprijs voor vrijwilliger-
sinitiatieven in Nederland. ‘Tot nu toe 
hebben wij alles uit eigen zak betaald, 
zonder donaties of subsidies. Aan de 
prijs zit een bedrag verbonden om 
nieuwe initiatieven verder te ontplooi-
en. Met dat steuntje in de rug kunnen 
we het naar een hoger niveau tillen en 
meer mensen helpen.’ 
Lees meer over het initiatief en volg de 
strijd om de ‘Meer Dan Handen Prijs 
2012’ op www.gratisbijles.nl. 
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Vereniging: RKSV NuenenAccommodatie: traint en speelt op Sportpark Oude Landen
Ledenaantal: meer dan 1200Lastenstijging: van € 90.000 in 2013 naar € 348.000 in 2018Voorzitter Peter van Vroonhoven:”De Gemeente wilde ons weg hebben op onze oude locatie”Hij vervolgt met: ”We worden het zwaarst getroffen van alle verenigingen in Nuenen. We draaien 

nu met een kostenbudget van € 380.000 per jaar. Dat hoesten we allemaal zelf op. Daar zit geen 

rek meer in.Neem nu eens de BTW compensatie die met ingang van januari a.s. komt te vervallen. We praten 

hier over € 90.000. We hebben een brief in huis die getekend is door het college met de medede-

ling dat die compensatie geldt tot 2018. Nu zegt dit college dat een brief geen contract is. De be-

zuinigingen zullen gaan leiden tot een contributieverhoging tot € 600 per lid. Het zal gevolgen 

hebben voor de voetbalsport in Nuenen en voor de exploitatie van onze prachtige 4 miljoen kos-

tende accommodatie. We vrezen leegstand voor deze prachtlocatie”, volgens Peter van Vroonho-

ven, voorzitter van de RKSV. ”We hebben geen 4 miljoen op de plank liggen”. 

Concept subsidie- en accommodatie-
programma doet veel stof opwaaien
Analyse door Gerrit van Ginkel 

Wethouder De Witte was tijdens een 
toelichting naar de verzamelde pers op 
vrijdag 5 oktober j.l. erg duidelijk. Het 
oude subsidiestelsel dat men hanteer-
de was al 20 jaar ongewijzigd.
Het was gebaseerd op gewoontes en 
was losgeraakt van beleidssubsidies. 
De ingezette privatisering voor ac-
commodaties is nooit afgemaakt en 
daardoor is er ongelijkheid ontstaan. 
Het accommodatiebeleid moet uit-
gaan van kostendekkende huren en 
het subsidiebeleid moet handvaten 
hebben voor wie wel en wie niet.
Door het uitgaan van maatschappelij-
ke relevantie is een lijst ontstaan van 
hoog naar laag en de wethouder heeft 
zoals hij zelf zegt heel klinisch, de te 
verdelen subsidie daarop losgelaten.
Om tot die lijst te komen en om te ko-
men tot een goedgekeurd weegme-
chanisme heeft de raad zijn goedkeu-
ring gegeven in september 2011 en in 
juni 2012. In die goedkeuring staat ook 
dat er € 90.000 bezuinigd moet wor-
den op de subsidie in 2013. De volgen-
de jaren wordt dat respectievelijk 
75.000 en 65.000 in de meerjarenbe-
groting.
Tijdens de periode dat er drukbezoch-
te informatieve bijeenkomsten gehou-
den werden is volgens De Witte duide-
lijk verteld waar de verenigingen aan 
toe waren.

Het Nuenens college loopt nu door deze 
actie voor de muziek uit. Het is de Nue-
nense raad die uiteindelijk zijn goedkeu-
ring zal moeten hechten aan het voor-
stel van het college. Met een minimale 
meerderheid van de coalitie (10 tegen 9) 
zal het zeer twijfelachtig zijn of dit voor-
stel ongeschonden de eindstreep zal ha-
len.
Verder zijn inmiddels 44 zienswijzen in-
gediend en op 23 oktober is er gelegen-
heid voor het mondeling indienen van 
zienswijzen. De beraadslagingen over de 
begroting vinden een dag later plaats op 
24 oktober.
 
Een belangrijke opmerking van de wet-
houder die veel verduidelijkte was wel 
zijn bewering dat primaire zorg voor 
hem belangrijker is dan het belang van 
sport. Zijn opmerking lokt natuurlijk 
een andere opmerking uit: Het is niet 
belangrijk wat de wethouder belangrijk 
vindt maar de raad weegt de belangen af. 
De gemeente krijgt meer taken op haar 
bordje door de uitvoering van de wet 
AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziek-
tekosten). De uitvoering van de WMO 
(Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 
en de Jeugdzorg was al eerder bij haar 
ondergebracht.
Wethouder De Witte vertelde dat er 
achter de voordeuren heel veel verbor-
gen leed aanwezig is en op dat leed wil 

hij zeker niet bezuinigen. Deze doel-
groep is vaak ook niet zo mondig als 
goed georganiseerde verenigingen. 

Een veelgehoorde opmerking tijdens 
ons ’Rondje Langs de Velden’ elders op 
deze pagina van de sportverenigingen 
en andere culturele instellingen is het 
feit dat men vaak midden in een vereni-
gingsjaar zit en nu niets kan doen. Ver-
der bevestigt de wethouder dat er con-
tracten lopen tot 2018 met verenigingen 
(bijv. de RKSV)  om de huur of voor-
waarden niet te veranderen. Dit staat 
echter weer in schril contrast met de 
briefwisseling die hij met die club voert, 
waar de gemeente de toegezegde BTW 
compensatie die tot 2018 toegezegd is, 
nu weer herroept met de opmerking: 
’een brief is geen contract’. Het gaat hier 
om een bedrag van € 90.000 en dat pak 
je als vereniging ook niet zo maar van 
de plank. De opmerking van de wet-
houder dat de verenigingen maar eens 
moeten kijken naar een andere bedrijfs-
voering klinkt wel stoer maar is met de 
schaarste aan vrijwilligers niet op korte 
termijn in te vullen.
Als zoethoudertje wordt nog vermeld 
dat deze bezuinigingen alleen gelden 
voor 2013. Ieder jaar wordt door de 
raad opnieuw een subsidieplafond 
vastgesteld. Als het dan maar niet te
laat is voor veel verenigingen en als er 
dan maar geen miljoenen kostende ac-
commodaties leeg staan. Verder zal 
ook hier wel weer gelden dat de soep 
nooit zo heet gegeten wordt als die 
wordt opgediend.

Het College van B&W van de gemeente Nuenen is in een heftige strijd 
verwikkeld met talrijke sportverenigingen en culturele instellingen. Door 
het college worden bezuinigingen op de subsidies voorgesteld waardoor 
die geheel vervallen of worden teruggeschroefd binnen 4 jaar naar nul.

gaan van kostendekkende huren en 
het subsidiebeleid moet handvaten 
hebben voor wie wel en wie niet.
Door het uitgaan van maatschappelij-
ke relevantie is een lijst ontstaan van 
hoog naar laag en de wethouder heeft 
zoals hij zelf zegt heel klinisch, de te 
verdelen subsidie daarop losgelaten.
Om tot die lijst te komen en om te ko-
men tot een goedgekeurd weegme-
chanisme heeft de raad zijn goedkeu-
ring gegeven in september 2011 en in 
juni 2012. In die goedkeuring staat ook 
dat er € 90.000 bezuinigd moet wor-
den op de subsidie in 2013. De volgen-
de jaren wordt dat respectievelijk 
75.000 en 65.000 in de meerjarenbe-
groting.
Tijdens de periode dat er drukbezoch-
te informatieve bijeenkomsten gehou-
den werden is volgens De Witte duide-
lijk verteld waar de verenigingen aan 
toe waren.

Instelling: Kunstencentrum CAN

Uitvoering activiteiten: Het Klooster

Subsidiekorting: € 116.680 in 4 jaar, eindigend op 0

Grote teleurstelling en verbazing     

bij bestuur van Kunstencentrum CAN

Sloop en afbraak in Nuenen dreigt

Afgelopen vrijdag ontvingen we het voorstel van College van B&W voor de 

subsidies voor de aankomende 4 jaar. We hadden vooraf, op de conceptnota 

van het college, onze zienswijze ingediend. Wie schetst onze verbazing toen 

we daar niets van terugvonden in dit nieuwe, nagenoeg geheel onverander-

de concept.
We staan er in zwart-wit in. Kunstencentrum CAN zal, wanneer de raad het 

voorstel overneemt, binnen nu en vier jaar ophouden te bestaan. 

Dat betekent een groot verlies voor de inwoners van Nuenen. Dat wat zorg-

vuldig in 42 jaar is opgebouwd, daar waar echte kunst en echte kwaliteit te 

halen is, wordt nu als het ware met een mokerslag vernietigd. Kunstencen-

trum CAN kan niet zonder subsidie. Dat is evident. 

We hopen dat de Raad van Nuenen deze sloop en afbraak wil voorkomen, 

voor de inwoners nu en voor de toekomst, kinderen en jongeren.

Jaap Alfrink, voorzitter CAN

Instelling: Scouting Rudyard Kipling

Accommodatie: blokhut de Hagrid en de bossen van Nuenen

Ledenaantal: 150
Lastenstijging: ruim € 11.000

Voorzitter van de scouting Ineke Wijffelaars over de plannen van de gemeente: ‘Als het allemaal 

door gaat, komen we in zeer zwaar weer terecht. Onze inkomsten halen we uit de contributie, 

subsidie en de neuzelmarkt. Maar die laatste dreigt ook al weg te vallen, onder andere door van-

dalisme. De accommodatie doen we al helemaal zelfstandig. Dan moeten we een nog groter be-

roep gaan doen op vrijwilligers en de portemonnee van een ander.’

‘We zitten niet in de zogenaamde wegingstabel. Volgens de gemeente zijn we ‘een instelling […], 

waarvoor door de Gemeenteraad geen beleid is vastgesteld’. Wat dat betreft bestaan we daar ge-

woon niet. Dat verbaast ons nog het meest. Want in een gesprek met toenmalig burgemeester 

Ligtvoet kwam naar voren dat we voor 5 van de 9 prestatievelden van de WMO een grote bijdrage 

leveren, zoals het bevorderen van de sociale samenhang en leefbaarheid, het ondersteunen van 

jongeren met problemen en het ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers.

‘Terwijl we ons best doen iets te betekenen voor Nuenen. We staan altijd klaar en helpen altijd, 

zoals bij de jaarlijkse Bevrijdingsherdenking. Het valt gewoon niet te rijmen. Zo gaat Nuenen so-

ciaal kapot.’

Concept subsidie- en accommodatie-

Vereniging: NKV Korfbal
Locatie: Wettenseind
Ledenaantal 280
Subsidiekorting € 75.000 

Hierbij mijn commentaar op de uitlatingen van wethouder De Witte in het ED van zaterdag 5 oktober.

De wethouder geeft aan dat clubs niet alleen naar de verhoging van de contributie moeten kijken maar ook naar an-

dere oplossingen. Voor een club als NKV is dit onmogelijk. Wij hebben nu eenmaal te maken met veel vaste kosten 

en veel vrijwilligers. De wethouder denkt dat wij het afschaffen van subsidie, het verhogen van de huur van onze ac-

commodatie en het verhogen van de huur van de Hongerman zomaar kunnen ombuigen!  We spreken dan over een 

bedrag van totaal € 75.000,- euro! Dit valt op onze begroting uiteraard niet te bezuinigen en forse contributieverho-

gingen zullen leden dwingen om op te stappen......korfbal in Nuenen wordt onbetaalbaar meneer De Witte.

Coen Verbaan, voorzitter NKV Korfbal

Nuenense voorzitters en bestuursleden zien toekomst somber in en voorzien leegloop.

Een rondje langs de velden

Concept subsidie- en accommodatie-
programma doet veel stof opwaaien
Analyse door Gerrit van Ginkel 

Wethouder De Witte was tijdens een 
toelichting naar de verzamelde pers op 
vrijdag 5 oktober j.l. erg duidelijk. Het 
oude subsidiestelsel dat men hanteer-
de was al 20 jaar ongewijzigd.
Het was gebaseerd op gewoontes en 
was losgeraakt van beleidssubsidies. 
De ingezette privatisering voor ac-
commodaties is nooit afgemaakt en 
daardoor is er ongelijkheid ontstaan. 
Het accommodatiebeleid moet uit-

Het College van B&W van de gemeente Nuenen is in een heftige strijd 
verwikkeld met talrijke sportverenigingen en culturele instellingen. Door 
het college worden bezuinigingen op de subsidies voorgesteld waardoor 
die geheel vervallen of worden teruggeschroefd binnen 4 jaar naar nul.

was losgeraakt van beleidssubsidies. 
De ingezette privatisering voor ac-
commodaties is nooit afgemaakt en 
daardoor is er ongelijkheid ontstaan. 
Het accommodatiebeleid moet uit-Instelling: Kunstencentrum CAN

Uitvoering activiteiten: Het Klooster

€ 116.680 in 4 jaar, eindigend op 0

Concept subsidie- en accommodatie-

Vereniging: JocantoAccommodatie: koor oefent en repeteert in Het Klooster
Ledenaantal: rond de 35Lastenstijging: € 340

Jocanto is één van de weinige culturele jongerenverenigingen van Nuenen, 
wellicht zelfs wel de enige echte. Daarbij is Jocanto ook één van de weinige 
overgebleven jongerenkoren uit de omgeving. Behalve een zangvereniging 
is Jocanto ook een plek waar jongeren verantwoordelijkheid krijgen in be-
sturen en commissies; het jongerenkoor leidt mensen op tot maatschappe-
lijk betrokken burgers. Veel leden en oud-leden vinden daarna hun plek 
binnen andere Nuenense verenigingen, stichtingen, in de organisatie van 
Nuenense evenementen en de Nuenense politiek, waar ze het organisatie-
vermogen dat ze bij Jocanto hebben ontwikkeld in de praktijk brengen.  
Verschillende politieke partijen houden zich al lange tijd bezig met vragen 
met betrekking tot  wat de Nuenense politiek voor de jongeren van Nuenen 
kan betekenen. Daarbij is de gemeente Nuenen gebaat bij jongeren die zich 
verbonden voelen met Nuenen: het moet als jongere leuk zijn om in Nue-
nen te blijven wonen. Maar het belang van Jocanto als culturele jongeren-
vereniging wordt blijkbaar onderschat. Waar de gemeente wel denkt aan de 
jongeren die anders op straat zouden zwerven, worden de “gewone” jonge-
ren die hun leven een zinvolle invulling willen geven benadeeld door het 
korten van de subsidie. Jocanto zorgt al bijna 45 jaar lang voor een goede 
plek voor de jongeren van onze gemeente, het kan toch niet zo zijn dat wij 
nu zoveel aan subsidie moeten inleveren dat we ons eigen hoofd boven wa-
ter moeten gaan houden? 

Celesta van Berkel, voorzitter Jocanto.

ven, voorzitter van de RKSV. ”We hebben geen 4 miljoen op de plank liggen”. 

Vereniging: Jocanto

Instelling: Basketballvereniging Achilles ’71 

Accommodatie: traint en speelt in de Hongerman

Ledenaantal: rond de 40
Lastenstijging: ruim € 11.000

‘Huurverhoging gotspe’
In een reactie verwijst voorzitter Erik Groothoff naar een brief, eerder op 4 

september 2012 aangeboden aan de gemeente. Enkele punten daaruit:

• ‘Verhoging van de zaalhuurprijs (behoudens indexering) wordt door ons 

ten zeerste bestreden.’
• ‘Verhoging van de zaalhuur m.i.v. januari 2013 gaat voorbij aan het ver-

enigingsjaar en de daaraan gekoppelde procedures. Het verenigingsjaar 

loopt van 1 augustus tot 30 juli.’

• ‘Er is een huurprijsgarantie afgesproken voor de bestaande huurders voor 

een periode van 10 jaar (peildatum 1 juli 2005) uitgaande van de huidige 

huurprijs met jaarlijkse indexering op basis van het CBS Consumenten-

prijsindexcijfer ‘Alle Huishoudens’. Koper zal de accommodatie beheren 

conform de eisen van NOC/NSF, GGD en andere instanties.’

• ‘Inmiddels is Sporthal de Hongerman meer dan 30 jaar oud. […] afge-

vraagd mag worden of de sporthal (en met name de vloer) nog aan de hui-

dige NOC / NSF eisen voldoet. Een buitenproportionele huurverhoging 

voor een aantoonbaar verder verwaarlozende  accommodatie is een got-

spe.’
• ‘Gezien voorgaande afspraken zien wij ons gesterkt in feit dat een boven-

proportionele zaalhuur verhoging NIET acceptabel is.’

Instelling: volleybalvereniging Nuvo ’68Accommodatie: traint en speelt in de HongermanLedenaantal: 220
Lastenstijging: ruim € 51.000

‘Einde volleybalvereniging’Voorzitter Ivo Roes:

‘Uiteraard betreuren wij het vervallen van de subsidie omdat deze gebruikt werd om het beoefenen van sport betaalbaar te houden voor de jeugd uit Nuenen. Gezien de bezuinigingen die de gemeente Nuenen moet maken vinden wij dit echter wel een acceptabel besluit. De subsidie die wij jaarlijks ontvangen kunnen wij binnen onze begroting opvangen en wij leggen ons dus neer bij dit voorstel van de gemeente.De beoogde huurverhoging voor de Hongerman vinden wij echter onac-ceptabel. De plannen van de gemeente zullen ervoor zorgen dat wij onze contributie fors zullen moeten verhogen (ongeveer verdubbelen).  Onze vereniging, ongeveer 220 leden groot, zal daarmee binnen 2 jaar ophouden te bestaan in Nuenen.Deze maatregelen treffen bijna alle sportverenigingen binnen Nuenen en daarmee zorgen ze ervoor dat veel sporten zullen verdwijnen uit de ge-meente. Het verenigingsleven dat nu wordt afgebroken is in vele jaren opge-bouwd en zal niet eenvoudig opnieuw kunnen worden opgebouwd.’
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Minimarathon en 
Korein Kinderplein 
Zondag 14 oktober vindt weer de jaarlijkse Marathon plaats in Eindhoven 
en daarmee ook de Minimarathon met afstanden van 2,5 km en 5 km. 

Bij Korein Kinderplein van Brede-
school De Vrouwkensakker zijn de 
kinderen van de BSO na de vakantie 
begonnen met trainen. Elke week 
wordt er een keer een looptraining ge-
geven door een van de leidsters zelf. 
Speelse technieken worden geoefend, 
kleine estafette-wedstrijdjes en rond-
jes om de school worden gelopen. De 
kinderen zijn fanatiek geworden en 
hebben plezier gekregen in het lopen. 
De bedoeling is om dit jaar met een 
aantal kinderen en hun persoonlijke 
begeleiders mee te lopen. 

Het motto van Korein Kinderplein 
Vrouwkensakker is “Het gezonde Kin-
derplein”, daar past niet alleen gezon-

de voeding in, maar zeker ook samen 
gezellig bewegen! Zo’n 6-tal leidsters 
waagt zich dit jaar ook voor het eerst 
aan de 5 km! De kinderen van de ba-
sisschool de Nieuwe Linde hebben 
reeds ook deelgenomen aan een 
Schoolbrede looptraining die plaats-
vond op de sportdag van 14 september 
jl. door Dhr. Peer Pullens. Ze zijn er 
klaar voor en hebben er zin in! Wilt u 
ze zien en aanmoedigen, kom dan 
zondag 14 oktober naar het gezelligste 
hardloopevenement van Eindhoven. 
U mag het niet missen! Bent u enthou-
siast geworden en wilt u alsnog graag 
meedoen kijk dan op : www.korein.nl/
activiteiten/minimarathon. of www.
marathoneindhoven.nl.

De kinderen zijn hard aan het trainen voor de Minimarathon op 14 oktober.

Correcte data speelgoed-
inzameling Stichting Speelkr8
 
Lever uw overbodig, maar bruikbaar en compleet speelgoed in bij Stichting 
Speelkr8. Het krijgt een nieuwe bestemming bij bijstandsgezinnen zodat 
ook zij een leuke pakjesavond hebben.

Alcoholgebruik onder 
16 jaar fors gedaald in 
Zuidoost-Brabant 
In het najaar van 2011 hield de GGD Brabant-Zuidoost een groot onder-
zoek onder jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar. Ruim 12.000 
jongeren in Zuidoost-Bra bant vulden een uitgebreide vragenlijst in over 
onderwerpen als alcoholgebruik, roken, beweging en onveilig vrijen. De 
uitkomsten van het onderzoek laten zien dat jongeren in Zuidoost-Brabant 
later beginnen met hun eerste glas alcohol. Met name het alcoholgebruik 
beneden de 16 jaar is dan ook sterk gedaald. Maar vanaf 16 jaar weten veel 
jongeren nog steeds onvoldoende maat te houden.

 

 
 

Daling recent alcoholgebruik, 
vooral beneden 16 jaar
Van alle ondervraagden heeft 51% nog 
nooit gedronken. Vier jaar geleden 
was dat 39%. Het percentage jongeren 
in Zuidoost-Brabant dat in de afgelo-
pen vier weken alcohol heeft gedron-
ken is tussen 2007 en 2011 afgenomen 
van 49% naar 41%. Vooral bij de jong-
ste leeftijdsgroep (12- tot en met 
15-jarigen) is de daling fors. In de re-
gio dronk ‘slechts’ 14% van deze groep 
recent alcohol. In 2007 was dit nog 
23%. Bij de 16- tot en met 18-jarigen is 
dit van 81% gedaald naar 78%.

Jongeren starten 
op latere leeftijd met alcohol
Steeds meer jongeren houden zich 
aan de norm ‘geen alcohol onder de 
16’. De huidige cijfers laten zien dat 
18% van de drinkende jongeren hun 
eerste glas dronk op de leeftijd van 12 
of 13 jaar. In 2007 was dat nog 33%. 
Startleeftijd jonger dan 12 jaar is ge-
daald van 9% in 2007 naar 5% nu.
  
Alcoholpreventiebeleid 
werpt vruchten af
De 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant 
investeren intensief in de preventie 
van alcoholgebruik bij jongeren, on-
der meer via het regionale project 
‘Laat je niet flessen!’. Dit project richt 
zich op het terugdringen van de be-
schikbaarheid van alcohol, via ouders, 
verenigingen, horeca en winkeliers. 
De GGD is verheugd om te zien dat 
het alcoholgebruik onder de 16 jaar 
ook daadwerkelijk afneemt. Deson-
danks blijft de noodzaak van het alco-
holpreventiebeleid groot. Want een-
maal aan de drank, weten veel 
jongeren geen maat te houden. 

 
De jongeren die drinken, 
drinken veel
Bij de 16- tot en met 18-jarigen blijft 
het alcoholgebruik namelijk fors. Bij-
na 80% van de jongeren in deze leeftijd 
drinkt en 41% is recent dronken of 
aangeschoten geweest. Twaalf pro-
cent van de 16-plussers drinkt weke-
lijks 20 glazen alcohol of meer. Deze 
percentages komen overeen met die in 
2007. De bereidheid om minder te 
drinken is bij deze jongeren laag; 
slechts 6% van de drinkende 16-plus-
sers geeft aan minder te willen drin-
ken.
  

Lifestylefair met culinaire 
wildgerechten en een 
wervelende couture show bij de 
Collse Hoeve
Op 21 oktober a.s. organiseert de Collse Hoeve het jaarlijkse evenement 
met culinaire wildgerechten in het kader van de opening van het wildsei-
zoen 2012. Van 13.00 tot 17.00 uur kunt u vrijblijvend een kijkje nemen op 
de lifestylefair met alles op het gebied van wild, roofvogelshow, delicates-
sen, diverse wijnen en gaan de chefkoks u verwennen tijdens de live cooking 
presentaties. Voor de avondgasten wordt er een wervelende couture show 
gepresenteerd op dit jaarlijkse evenement door de couturier van het 
Koninklijk Huis, Sheila de Vries en haar zoon Gideon.
 

Kinderfysiotherapie “de kinderschoenen ontgroeid”

Interview Wietske Stephan, 
kinderfysiotherapeute Fysiotherapie Nuenen

Aandacht voor 
alcoholpreventie blijft noodzaak
Het verontrustende alcoholgebruik bij 
de jongeren bevestigt de noodzaak om 
in Zuidoost-Brabant te blijven inves-
teren in alcoholpreventie bij de jeugd 
en om het drinken van het eerste glas 
alcohol zo lang mogelijk uit te stellen. 
De GGD vindt het dan ook positief dat 
landelijk de politieke discussie gaande 
is over het verhogen van de minimum-
leeftijd voor alcoholver koop van 16 
naar 18 jaar.
 
Onderzoek maakt deel uit 
van Brabantse Jeugdmonitor
Dit onderzoek van de GGD Brabant-
Zuidoost maakt deel uit van de Bra-
bantse Jeugdmonitor, die samen met 
de GGD West-Brabant en GGD Hart 
voor Brabant vierjaarlijks wordt uitge-
voerd. Voor meer resultaten uit de re-
cente en voorgaande Jeugdmonitors, 
kunt u terecht op www.ggdgezond-
heidsatlas.nl.

  

Sheila de Vries en haar zoon Gideon.

 
Op deze avond gaat u genieten van 
een viergangen culinair wilddiner, 
fantastische begeleidende wijnen en 
speelt big band, Double Six de sterren 
van de hemel. De mannequins & Shei-
la de Vries geven speciaal voor de 
Collse hoeve een wervelende show 
met de meest prachtige couture, prêt-
à-porter en exclusieve avondjurken!
Indien u graag bij deze avond aanwe-

zig wilt zijn, kunt u contact opnemen 
met de receptie van Hotel restaurant 
de Collse Hoeve. T: 040-2838111. 
Een couvert voor deze bijzondere 
avond inclusief 4-gangendiner,  diver-
se wijnen, couture show van Sheila de 
Vries & entertainment voor slechts € 
75,00 p.p.  tel. 040-2838111. Meer 
www.collsehoeve.nl / www.beautyin-
stituutdecollsehoeve.nl.

Inleveren speelgoed tussen 12.00 en 
15.00 uur op:  20, 21, 27 en 28 oktober 
bij Speeltuin de Kievit, Kerkstraat 10 
in Nuenen, 20, 21, 27, 28 oktober en 3 
en 4 november aan de Waldeck Pyr-
montstraat 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 
kinderen bevordert. Het speelgoed 
kan dan gegeven worden in dure feest-
maanden. Dit alles gebeurt zonder 
subsidie. Allerlei speelgoed wat goed 
en compleet is, is van harte welkom. 
Evenals de hulp van vrijwilligers. 
Meer informatie: www.speelkr8.nl.

Ha Wietske, kan je me vertellen wat kinderfysiotherapie is en wat het ver-
schil is met fysiotherapie?
Kinderfysiotherapie kijkt net als fysiotherapie naar het bewegingsapparaat 
maar dan van het kind en dan vooral naar de motorische ontwikkeling. De 
kinderfysiotherapeut houdt rekening met bijvoorbeeld de groei en het leren 
van het kind. Wij brengen dit in kaart en aan de hand daarvan geven wij 
adviezen of starten wij een behandeling. De behandelingen zijn vooral 
gericht op het vergroten van de motorische ontwikkelingsmogelijkheden 
waardoor een kind beter kan functioneren in zijn omgeving.

Met wat voor soort klachten kom je bij 
de kinderfysiotherapeut?
Dat is heel divers. Je kan bij de kinder-
fysiotherapeut komen voor advies 
over bijvoorbeeld een voorkeurshou-
ding, veel struikelen, het niet kunnen 
fietsen of  moeite hebben met schrij-
ven. Maar ook bij  problemen na een 
gebroken arm, autisme, zindelijkheid 
of chronische ziektes kan de hulp van 
de kinderfysiotherapeut ingeroepen 
worden.

Moeten ouders hun kinderen zelf aan-
melden en hebben scholen hier ook 

een rol in?
Je kunt zowel met als zonder verwij-
zing van de huisarts naar de kinderfy-
siotherapeut gaan. Zowel scholen en 
kinderopvang als ouders hebben een 
belangrijke rol in het signaleren van 
problemen in de motorische ontwik-
keling. Als de ontwikkeling niet goed 
verloopt dan kan een kind buiten de 
groep vallen en zich onzeker voelen. 
Wij werken vaak multidisciplinair om 
een zo goed mogelijk resultaat te krij-
gen. 

Wat kunnen ouders/kinderen zelf 
doen om ervoor te zorgen dat een 
kind zich goed ontwikkelt.
Je kunt als ouder en als kind zeker iets 
doen om ervoor te zorgen dat de ont-
wikkeling zo goed mogelijk verloopt. 

Het is erg belangrijk dat een kind  ge-
zond en gevarieerd beweegt. Veel be-
wegen heeft namelijk een positieve in-
vloed op de verdere ontwikkeling. 
Sport en bewegen hebben ook een po-
sitieve invloed op zaken als concentra-
tie, motivatie, zelfbeeld en discipline.  
Als kinderfysiotherapeut zie ik steeds 
meer kinderen met inactiviteit-gerela-
teerde aandoeningen zoals overge-
wicht, vermoeidheidsklachten of 
hoofdpijn. Dit komt voornamelijk 
door de  toename aan inactiviteit door 
computergebruik en televisiekijken. 
Samen met een collega sportfysiothe-
rapeut wil ik een handje helpen om 
kinderen meer te laten bewegen. Bij  
Fysiotherapie Nuenen starten we bin-
nenkort met een nieuwe cursus: 
Fit&Joy. Gedurende 12 weken wordt 2 
keer per week onder deskundige lei-
ding een sport- en bewegingspro-
gramma gebracht. Plezier in bewegen 
staat daarbij voorop. Meer informatie 
hierover vind U op www.fysiofitnue-
nen.nl. 

Jean-Pierre Bergmans, (sport)fysio-
therapeut, manueel therapeut                   

Rond de Linde 
nu compleet 
digitaal op

ronddelinde.nl 
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Paddenstoelentuintje 
bij het Steenen Huys
Een bewoonster ontdekte een prachtig paddenstoelentuintje bij de ‘put’ 
van het Steenen Huys. Het tuintje was ongetwijfeld pas aangelegd. De be-
woonster betreurt dit zeer. Want ze heeft maar zo weinig vliegenzwammen 
gezien tijdens haar wandeling afgelopen zondag. ‘De natuur met rust la-
ten’ is haar devies. Bovendien zijn vliegenzwammen ook nog eens giftig!

 � e Barnfarmers in 
Station Charlotte
 
Op zaterdag 13 oktober treedt deze 
band op met hun eigen stijl: bluegrass-
country-hillbilly-traditionals en truc-
kersliedjes. Natuurlijk spelen ze num-
mers van Johnny Cash, Dolly Parton, 
Tammy Wynette en Flatt & Scruggs, 
maar kijk niet op als er tijdens hun 
wervelende optreden opeens ook lied-
jes van bijvoorbeeld Bad Compagny, 
Dr. Hook en zelfs van The Supremes 
voorbij komen. Stralend middelpunt 
is zangeres Lieke. Ze wordt omgeven 
door 4 woest aantrekkelijke middle-
aged men, die allemaal nog blijken te 
kunnen zingen ook! Muzikaal epicen-
trum van The Barnfarmers zijn vin-
gervlugge banjospeler Jeroen en vuri-
ge zanger/gitarist Fried.
Met een solide maar uiterst dansbaar 
fundament zorgen contrabassist Karel 
en slagwerker Beewee ervoor dat de 
Runaway Train die The BarnFarmers 
heet, niet uit de rails loopt.
Vanaf 21.00 uur in Station Charlotte 
aan de Sportlaan 12, toegang gratis.
www.stationcharlotte.nl

Verstuurd vanaf mijn iPad

KunsT
Door Elwien Bibbe

Voor de derde keer struin ik op een van de leukste zondagen door 
Nuenen. In de Beekstraat komt een geluid van belletjes me tege-
moet. Ik herken Martien Smits, die van de veulenkeuring in Ger-
wen, als aanvoerder van een stoet met wagens met trekpaarden 
ervoor. Deze zondag vallen Van Goghrit en Kunst met een grote 
T samen. Maar mijn doel is Kunst met een grote T. 

Eenmaal op de Berg is het meteen gezellig. Want ge bent in Nunuh. 
En daar kom ik natuurlijk allerhand bekend volk tegen. Mijn eerste 
stop is bij de St. Janshoeve aan de Berg. Maar liefst 6 exposanten vin-
den hier onderdak en twee gitaar spelende jongens zorgen voor een 
prettige ambiance. Een mooi begin van het rondje. Dan volg ik Ellie 
Kluijtmans naar de overkant, naar Berg 55. Zij herbergt werken van 
Riki Rooyakkers en Frances Joynes in haar woning. Haar eigen werk, 
prachtige merklappen, moesten daarvoor naar boven. En zo gaat het 
gesprek richting handwerken en loop ik met haar door de tuin. Ook 
een hobby van haar. Opschieten doe ik niet erg. Een bekende ‘veror-
donneert’ me bijna om ook in de tuin van Fons Linders te gaan kijken. 
Dus doe ik dat. Hier hebben 6 ‘hakkers’ of te wel beeldhouwers een 
prachtige plek gevonden voor hun beelden. Het prachtige herfstweer, 
de vijver, tuin, de beelden doet iedere bezoeker hier wel wat langer 
blijven. Ik dus ook. 
Terug via een andere toplocatie, de domineestuin, waarin Nolly 
Braakenburg van Beelden in het Park een plaatsje gevonden heeft, en 
vervolgens richting pastorie. Ik schiet links en rechts nog wat huizen 
binnen. En bezoek ook nog even Het Klooster. Want daar hangen 
schilderijen van paarden, speciaal gemaakt voor deze Kunst met een 
grote T.
Het geluid van paardenhoeven in en rondom het Park neemt als maar 
toe. Want rond vieren verzamelen alle deelnemers aan de oriëntatie-
reis zich voor het Klooster. En daarna maken ze nog een soort van 
ererondje. 150 start hoor ik de spreekstalmeester zeggen.
Dit jaar heb ik meer niet dan wel gezien. Ik eindig in de pastorie. De 
tuin is dit jaar helaas niet open.

75 Exposanten verspreid over 32 locaties deden mee aan de 7e editie 
van Kunst met een grote T. Voor sommigen was het de eerste keer. 
Het mooie weer werkte ongetwijfeld ook mee aan de ambiance van 
dit leuke inspirerende evenement. En met de ‘zolder’ van Van der Put-
ten en de ‘tuin’ van Fons Linders had Kunst met een grote T er weer 
twee fantastische locaties bij.

Politieberichten
Samen moeten we de inbrekers stoppen!
Brabant Zuid-Oost, 02-10-2012 • Slot opengebroken, ruit ingeslagen, een koe-
voet tussen de deur en alles overhoop gehaald: u komt thuis en ontdekt dat een 
inbreker uw emotioneel waardevolle spullen heeft meegenomen. En misschien 
nog wel het ergste... er heeft een onbekend iemand door uw huis gelopen en aan 
uw spullen gezeten. U voelt zich niet meer veilig in uw eigen huis en slaapt slecht. 
Een inbreker vertelt: “Ik sta er regelmatig van te kijken hoe makkelijk mensen het 
mij maken. Het enige wat ik moet doen, is goed opletten. Een goede woning heb 
ik zo gevonden. Op het moment dat het net donker is, zie ik in één oogopslag 
waar niemand thuis is. Nonchalant loop ik dan naar de achterkant en ik sta zo in 
de achtertuin. Daar zit meestal het goedkope hang- en sluitwerk. Klimmen, raam 
open wrikken en binnen ben ik. Binnen een paar minuten sta ik weer buiten en 
ben ik weg. Niemand heeft me gezien of heeft de politie gebeld.”
Gemiddeld kost het een inbreker maar drie minuten om uw huis binnen te ko-
men, waardevolle spullen mee te nemen en het hazenpad te kiezen.
Donkere dagen
De dagen worden weer korter en de nachten langer. Een goed moment om, als 
het donker wordt, eens kritisch naar uw woning te kijken aan de buitenzijde. 
Probeer eens met een inbrekersoog te kijken. Een inbreker ‘klust’ het liefst als 
niemand hem ziet. Dus in het donker, verscholen achter een struik. Kijkt u eens 
naar uw ramen en deuren in combinatie met de planten in uw tuin. Die ene struik 
is wel erg hard gegroeid, als er iemand bij de voordeur bezig is, staat hij dan in het 
donker en uit het zicht van de weg? Of is dat bij een raam het geval?
Verlichting
Zeker net zo belangrijk is de verlichting rondom uw huis. Zit uw voordeur onder 
een carport, dan is dat bij voorbaat al aantrekkelijk voor een inbreker. Niet te 
zien vanaf de weg en hij kan zich snel verschuilen achter de auto, die onder die 
carport staat. Dat geldt ook voor ramen aan de zijkant van een huis of aan de 
achterzijde. Ideale werkplekken voor een inbreker, omdat hij uit het zicht staat 
en vaak in het donker. Een hele simpele manier om de kans op inbraak op die 
plekken te verminderen, is het realiseren van goede verlichting. Dat kan een 
lamp zijn die constant brandt of een lamp met een bewegingssensor. Van belang 
is dat de verlichting er voor zorgt dat een eventuele inbreker niet zomaar zijn 
gang kan gaan en sneller ontdekt kan worden.
Oproep aan inwoners
Wilt u dat de politie inbrekers pakt? Zorg er dan voor dat ze hen op heterdaad 
kunnen betrappen. Vertrouwt u een situatie niet? Bel de politie dan direct, ook 
als u twijfelt. Meld verdachte personen, vreemde auto’s of situaties direct bij de 
politie via 112.
Daarnaast kunt u preventieve maatregelen nemen, zoals het zorgen voor degelijk 
hang- en sluitwerk en de woning goed afgesloten achterlaten, als u weggaat. Voor 
tips en informatie over het offensief in de strijd tegen woninginbrekers, kunt u 
terecht op de speciale website www.samentegeninbrekers.nl. Of volg de politie 
op Twitter: www.twitter.com/Tegeninbrekers. Ook op www.politiekeurmerkvei-
ligwonen.nl vindt u preventietips.
Aangifte doen
Is er toch bij u ingebroken of is er een poging gedaan? Dan is het van belang dat 
u altijd aangifte doet. De politie kan dan een onderzoek instellen en gericht sur-
veilleren. Ook kan met uw aangifte een aangehouden verdachte vervolgd wor-
den. Uiteraard kunt u voor uw aangifte terecht op het politiebureau. Kijk voor 
aangiftemogelijkheden op www.politie.nl.
Melden!
Natuurlijk let de politie op vreemde en verdachte situaties in uw wijk. Daar kun-
nen zij úw ogen en oren goed bij gebruiken. Ziet u iets wat niet in de haak is... of 
lijkt? Meld dit direct bij de politie. Melding doen van inbraak of verdachte situa-
tie? Bel 112 bij heterdaad en 0900-8844 achteraf.
 

 

Nieuws met zaken
18e Consumentenbeurs 
Helmond voor ieder wat wils
Op vrijdag 2 november van 18.00-22.00 uur,  zaterdag 3 november en zon-
dag 4 november, beide dagen van 11.00-17.00 uur zullen meer dan 60 stand-
houders op 1000 m2 beursvloer in professionele stands zich presenteren 
aan de bezoekers. Al met al een groots ontmoetingsfeest voor alle onderne-
mers en hun klanten uit de regio Helmond, in Sporthal Polaris en Zalen de 
Geseldonk. 
De organisatie is in handen van leden 
van Ondernemers Vereniging Mierlo-
Hout. Veel standhouders hebben zich 
al ingeschreven.
Deze editie zullen er modeshows (vrije 
tijds-, sport-, heren- en dames-kle-
ding) plaatsvinden op de catwalk in 
sporthal Polaris, ook worden er kook-
workshops met o.a. Weber BBQ’s ge-
houden. Zaterdag  zal  Dansschool Re-
niers Dansdemo’s geven  en op zondag 
optredens van het orkest Basic, Maar-

ten Verhees, Johnny Slegers en Jurgen 
Jonkers. Dit op de stand van Rooyak-
kers Party en Events en Party Deal. Re-
serveer de data alvast op uw kalender 
en graag tot ziens. Op vrijdag 28 okt. 
worden er gratis entreekaarten ver-
spreid, kom de beurs bezoeken? 
Kijk op de nieuwe site van www.ovmh.
nl bij ‘Consumentenbeurs Helmond’ 
wie al ingeschreven heeft. 
Meer info? Mail dan naar info@ovmh.
nl

Eenmaal op de Berg is het meteen gezellig. Want ge bent in Nunuh. 
En daar kom ik natuurlijk allerhand bekend volk tegen. Mijn eerste 
stop is bij de St. Janshoeve aan de Berg. Maar liefst 6 exposanten vin-
den hier onderdak en twee gitaar spelende jongens zorgen voor een 
prettige ambiance. Een mooi begin van het rondje. Dan volg ik Ellie 
Kluijtmans naar de overkant, naar Berg 55. Zij herbergt werken van 
Riki Rooyakkers en Frances Joynes in haar woning. Haar eigen werk, 
prachtige merklappen, moesten daarvoor naar boven. En zo gaat het 
gesprek richting handwerken en loop ik met haar door de tuin. Ook 
een hobby van haar. Opschieten doe ik niet erg. Een bekende ‘veror-
donneert’ me bijna om ook in de tuin van Fons Linders te gaan kijken. 
Dus doe ik dat. Hier hebben 6 ‘hakkers’ of te wel beeldhouwers een 
prachtige plek gevonden voor hun beelden. Het prachtige herfstweer, 
de vijver, tuin, de beelden doet iedere bezoeker hier wel wat langer 
blijven. Ik dus ook. 
Terug via een andere toplocatie, de domineestuin, waarin Nolly 
Braakenburg van Beelden in het Park een plaatsje gevonden heeft, en 
vervolgens richting pastorie. Ik schiet links en rechts nog wat huizen 
binnen. En bezoek ook nog even Het Klooster. Want daar hangen 
schilderijen van paarden, speciaal gemaakt voor deze Kunst met een 
grote T.

Eigen kracht 
bij depressie 
onderschat 
 
Nederlanders hebben een veel te 
somber beeld over de snelheid 
waarmee depressieve klachten op 
eigen kracht kunnen worden over-
wonnen. 

Dit blijkt uit een grootschalige pu-
blieksenquête in opdracht van Fonds 
Psychische Gezondheid. Slechts 6 
procent van de Nederlanders denkt 
dat volledig herstel van een depressie 
op eigen kracht mogelijk is. 92 procent 
zegt dat (volledig of gedeeltelijk) her-
stel kan met professionele hulp. Ne-
derlanders zijn geneigd de rol die pro-
fessionele hulp bij depressies en 
somberheid kan spelen te overschat-
ten. 

Bron: 
Fonds voor Psychische Gezondheid
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Toyota Verso 1.8, 7 peroons MMT, 43.000 km

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

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

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

HAH-adv. - 251x275mm h - Full Colour - week 41

150 Experts, altijd 1 bij u in de buurt!
www.expert.nl/winkels
Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de 
voorraad strekt en uiterlijk t/m zaterdag 13 oktober 2012. Genoemde prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage.

Experts, altijd 1 bij u in de buurt!
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Zorgeloos 
genieten?
4 jaar garantie!

LED-TV  UE32EH5300.

 • Smart TV met App store
• Media delen in netwerk
• Bedien met uw smartphone

LED-TV   37PFL9606.

 • Ambilight Spectra 3
• Perfect Pixel HD
• 3D Max voor Full HD 3D
* Prijs na 100.- Ambilight Kassa Korting

LED-TV   37LM611S.

 • Smart Share
• Cinema 3D
• Incl. 3D party pack

GARANTIEBEDRIJF

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

Tel. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

Auto Service Verbroekken

Het adres voor: APK - reparatie - onderhoud
  Schadeherstel aan auto’s en motorfietsen
   Schokbrekers, uitlaten, accu’s, trekhaken
 Het spuiten van auto’s en motoren, airbrush 

De Tienden 10  Nuenen  Telefoon 040-2839527
                  WWW.verbroekken.com

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

Informeer naar de mogelijkheden of kom gewoon een keertje langs. 
Collse heide 58 (Eeneind II zuid) • Nuenen 

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

Verhuur van o.a.; Sta- tafels, stoelen & krukken,  
tap installaties, tenten, glaswerk, servies & bestek.. 

NU OOK HELIUMBALLONNEN !! 
Ook voor het compleet verzorgen van uw bruiloft, receptie, feestavond, 

jubileum of opening bent u bij ons aan het juiste adres! 
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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"

 

 

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten 
Zaterdag 13 oktober, 18.30 uur: Eu-
charistieviering, volkszang, voorgan-
gers pastor J. Vossenaar en Dhr. P. de 
Witte.
Zondag 14 oktober, 09.30 uur: Eucha-
ristieviering, parochiekoor, voorgan-
gers pastor J. Vossenaar en Dhr. P. de 
Witte.
Zondag 14 oktober, 11.00 uur: Woord 
en communiedienst, volkszang, voor-
ganger Dhr. P. de Witte.

Misintenties
Zaterdag 13 oktober, 18.30 uur: Len-
nard de Haas (vanwege sterfdag); Ge-
rard de Haas; Hendrik Coppens.
Zondag 14 oktober, 09.30 uur: Door 
Kortstee-Ramaaker; Antonia Ramaa-
ker-Hansman; Wilhelmina Kortstee-
Nijenhuis.
Zondag 14 oktober, 11.00 uur: Riek 
van Santvoort-van den Heuvel en Sjef 
van Santvoort (vanwege verjaardag); 
Tijn en Jo Smits-Kuijten; Louis van der 
Linden; Sjef van Nunen; Liny van der 
Leegte-Gerritse; Tiny van Grotel (van-
wege verjaardag).

Mededelingen
In onze parochie zijn gedoopt Jayden 
Schepers uit Helmond en Diede Gar-
ritsen, Koolmeeshof 12. Wij wensen 
de families van harte proficiat en veel 
geluk.
In onze parochie is overleden René 
Havermans, Daniël Eijndhoutsgaarde 
15. Wij wensen familie en vrienden 
veel troost en sterkte bij het verwer-
ken van dit verlies.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 14 oktober Eredienst om 
10.00 uur. Voorganger: ds. Ad Wijl-
huizen uit Apeldoorn. Ouderlingen: 
Nel Haisma en Cor IJsendoorn. Muzi-
kale begeleiding: Han Koster. Aan de-
ze dienst met onze oud-predikant 
wordt meegewerkt door Cantabile 
o.l.v. Jelle Everhardus. We collecteren 
voor Kerk in Actie, werelddiaconaat. 
Elke donderdag is er van 10.00 uur tot 
12.00 uur Open Huis. 

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 14 oktober 9.30 uur: Eucha-
ristieviering, parochiekoor met solis-
te, voorganger pastor F. Groot.

Misintenties 
Barbara Kuijpers; Piet Coolen; Ilse 
Renders; Piet Renders; Bart Thoonen; 
Frans Saris en familie.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 14 oktober 11.00 uur: Eucha-
ristieviering, parochiekoor, voorgan-
ger pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Wim van Nuland; Ben van den Hurk; 
Harrie de Groot; Jos van de Rijt; Cisca 
Geven-van den Heuvel; Riek van der 
Putten-Sanders; Jo Renders-Schoen-
makers; Adri van der Wielen-Frerick-
sen; Harrie en Jo Raaijmakers-Keij-
zers.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Latijnse Heilige Mis
Donderdag 11 oktober: 17.30 uur Lof, 
18.30 uur H. Mis. 
Vrijdag 12 oktober: 07.15 uur H. Mis. 
Zaterdag 13 oktober: 08.30 uur Heili-
ge Mis. 
Zondag 14 oktober: 20e zondag na 
Pinksteren, 10.30 uur Hoogmis. 
Maandag 15 oktober: Heilige Mis 
wordt nader aangekondigd. 
Dinsdag 16 oktober: 18.30 uur Heilige 
Mis. 
Woensdag 17 oktober: 07.15 uur Hei-
lige Mis.

       

datum tijdstip activiteit organisatie plaats website     

Oktober zondag 09.00 uur 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      

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     

11 okt. 18.00-19.00 uur Inloopavond Crijnsschool Crijnsschool Heikampen 3 www.crijnsschool.nl     

13 okt. 12.00-17.00 uur Boerenmarkt Weverkeshof Weverkeshof Hugo van Berckellaan 5 www.weverkeshof.nl     

13 okt. 19.30 uur Musical Lover of Loser Het Klooster Het Klooster www.hetklooster.org     

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 www.vierbinden.nl     

15 okt. 18.00 uur Oefeninterland Beloften-Noorwegen  Sportpark Oude Landen www.rksvnuenen.nl     

15 okt. 20.00 uur Geschiedenis dorpslinde IVN Nuenen IVN ruimte Het Klooster www.ivn.nl/nuenen     

16 okt. 19.30 uur Lets Ontmoetingsavond Lets Nuenen Weverkeshof, Hugo v. Berckelln. 8 www.letsnuenen.nl     

16 okt. 20.15 uur Try-out Haantjes Het Klooster Het klooster www.hetklooster.org     

18 okt. 20.00 uur Liberaal Café VVD Nuenen Café Ons Dorp www.vvd-nuenen.nl/     

18 okt. 20.00 uur Gerard van Maasakkers  Bibliotheek Nuenen www.bibliotheekdommeldal.nl     

19-22 okt.  Gerwen Kermis  Centrum Gerwen      

20 okt. 21.00 uur Oktoberfest met Nünentaler Schürzenjäger Het Klooster Het klooster www.hetklooster.org     

21 okt. 14.00 uur The Falcon Town Jazz Band Weverkeshof Hugo van Berckellaan 5 www.weverkeshof.nl     

          

          

Gezinsviering 
Gerwen
Op 21 oktober verzorgt  de werkgroep 
Gezinsviering Gerwen een gezinsvie-
ring in de parochiekerk in Gerwen. 
Tijdens deze viering staan ze stil bij de 
herfst en wat dit bij mensen oproept. 
De prachtige kleuren, waar je heel stil 
van wordt. In gedachten staan ze stil 
bij al het moois van de herfst en met 
de aanwezige gezinnen en vooral ook 
de kinderen laten ze dit terugkomen 
in hun gebeden. Uw aanwezigheid 
wordt zeer op prijs gesteld. Jeugdkoor 
Eigenwijs uit Gemert zal deze dienst 
met muziek en zang opluisteren.

Cursus LEVgroep
Tienercursus 
Positief Opvoeden
25 oktober start een Tienercursus 
Positief Opvoeden voor ouders. 
Heeft u vragen over de opvoeding 
van uw tiener? Wilt u opvoeden 
zonder steeds ‘nee’ te moeten zeg-
gen? Wilt u ook dat het opvoeden 
weer leuk wordt? Bij de Tienercur-
sus Positief Opvoeden leert u, waar-
door gedragsproblemen van uw tie-
ner ontstaan. U leert om het goede 
gedrag van uw tiener te stimuleren. 
Samen met andere ouders leert u 
positief opvoeden!

De cursus bestaat uit 4 groepsbijeen-
komsten, daarna 3 wekelijkse telefoni-
sche afspraken en daarna nog een af-
sluitende groepsbijeenkomst. De 
cursus is op donderdagavond van 
19.00 – 21.30 uur bij de LEVgroep aan 
de Berg 22c in Nuenen. De geplande 
data hiervoor zijn op 25-10, 01-11, 08-
11, 15-11, 3 belmomenten en de af-
sluitende bijeenkomst op13-12.
De Tienercursus Positief Opvoeden is 
voor ouders met één of meerdere kin-
deren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar 
met gedragsproblemen thuis, op 
school of in de omgang met leeftijds-
genoten. De cursus is gratis. Informa-
tie en aanmelden bij Centrum Jeugd 
en Gezin tel. 0402831675 of via de e-
mail liesbeth.schobers@levgroep.nl of 
ellen.vangils@levgroep.nl 
Kijk op www.positiefopvoeden.nl voor 
meer informatie.

Ierse Sessie op 
Weverkeshof
De herfst is echt begonnen. We blij-
ven allemaal wat meer binnen dan 
in de zomer, de open haard gaat aan 
en een muziekje wordt opgezet. 
Deze huiskamersfeer kun je ook 
beleven op Dorpsboerderij Wever-
keshof. Want zondag 14 oktober is 
er weer een Ierse sessie. En dan 
maken de sessiemuzikanten weer 
samen muziek.

Bespeel jezelf een instrument? Of heb 
je je altijd al voorgenomen om een 
keer binnen te lopen en mee te spelen, 
dan kan dat tussen één en half twee. 
Dan beginnen de muzikanten met 
jigs, reels, polka’s, walsen en liedjes uit 
het land, twee zeeën westwaarts. Heb 
je geen flauw idee wat er gespeeld 
wordt, dan kun je je voorbereiden 
door de sessieboekjes te downloaden 
van de site, www.ierssessiefestivalnue-
nen.nl. Daarop kun je ook lezen wat er 
in de komende maanden allemaal 
staat te gebeuren. Zo worden op zon-
dag 4 november vanaf half twee tot 
diep in de avond de cafés rondom het 
Park ondergedompeld in Ierse mu-
ziek. Maar zover is het nog niet. 
De sessiemuzikanten kunt u onder-
steunen bij de actie Steuntje in de rug 
en bij de kassabonnenactie van 
C-1000.

Ingezonden brieven
Ingezonden mededeling 1
Op dinsdagmiddag 2 oktober ging ik geld pinnen bij de Rabobank en aansluitend  
boodschappen doen. Toen ik contant wilde afrekenen constateerde ik   dat ik 
mijn 70 euro niet had. Dus snel naar de Rabobank terug, waar medewerkers mij  
meteen geruststelden: het geld was door een dame die haar naam niet achterliet 
binnen afgegeven.
Daarom  wil ik deze onbekende mevrouw op deze manier heel hartelijk bedan-
ken. Het is zo fijn om te ervaren  dat we elkaar  helpen, dat er eerlijkheid is en dat 
we elkaar   gewoon kunnen vertrouwen. Mevrouw zonder naam nogmaals be-
dankt en alle goeds voor uzelf.

Pieta Ulijn-van Dommelen, 
Daniël Eyndhoutsgaarde 13, 5671 CM Nuenen.

Ingezonden mededeling 2
Hierbij willen wij uw redactie complimenteren met het artikel dat Rond de Linde 
heeft geplaatst n.a.v. mijn cadeau aan Stichting Warme Beer.
U kunt natuurlijk denken dat ik dat aan u bericht omdat ik zelf betrokken ben c.q. 
genoemd wordt in het artikel maar zo bedoel ik het zeker niet.

Wat ik feitelijk bedoel is het volgende:
Wij dachten bij Thomas thuis aan Thomas een cheque te overhandigen en om 
dan daarna  binnen een half uurtje weer te kunnen vertrekken. Maar het verliep 
geheel anders dan we hadden verwacht.
We werden ontvangen door familie, vrienden en kennissen van Thomas c.q. Stich-
ting Warme Beer. Een zeer “ WARM” onthaal kan ik je zeggen.
Er was ook nog een muzikaal optreden van 2 personen met een lichamelijke beper-
king.

Net als wij is uw journaliste Josien ook 2 uur gebleven bij Thomas. Josien heb ik 
ervaren als een vrolijk persoon en toonde grote betrokkenheid bij die “ happening” 
.
De “ warmte in huis”  die wij voelden heeft zij ook zo ervaren denken wij. En dat 
heeft zij op een bijzondere en goede manier vertaald in het artikel dat u afgelopen 
week in Rond de Linde heeft geplaatst.
(We hadden feitelijk afgesproken foto met een of twee regels onderschrift).

Nogmaals onze complimenten over de kwalitatieve en goede wijze van verslagge-
ving en dat kan Stichting Warme Beer goed gebruiken.
Met vriendelijke groet,

  Ank en Henri Smits, adres bij de redactie bekend.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

Rond de Linde
gemaakt 

door Nuenenaren 
voor 

Nuenenaren



SPOEDPOST CATHARINA
De Centrale Huisartsen Post is gehuisvest in het Cathari-
naziekenhuis. De Centrale Dienstapotheek is gehuisvest 
in hetzelfde gebouw. 
Beide posten zijn alleen geopend voor spoedgevallen.
Openingsuren:
Spoedpost, tel. 0900-8861 (10 ct/m.): 
Maandag t/m vrijdag van 17.00-08.00 uur; 
Weekend en feestdagen: dag en  nacht.
Centrale Dienstapotheek, tel. 040-2436666: 
Maandag t/m vrijdag van 17.30 - 08.30 uur; 
Weekend en feestdagen: dag en nacht.______________________________________

LEVGROEP
Berg 22c, 5671 CC Nuenen tel: 040-2831675, 
info@levgroep.nl. Geopend: ma. t/m do. Van 8.30-
16.00 uur en vrijdag van 8.30-12.30 uur.
Spreekuren:
• Algemeen Maatschappelijk Werk: Op afspraak
• Echtscheiding: Inloopspreekuur iedere dinsdag   
 van 19.00-21.00 uur
• Sociaal Raadsliedenwerk: Op afspraak
• Jeugd en Jongerenwerk:Tel: 040-2831675
• Vluchtelingenwerk: Inloopspreekuur dinsdag van  
 12.00- 14.00 uur
• Steunpunt Vrijwilligerswerk / Maatschappelijke   
 stages: Op afspraak
Heeft u vragen voor het CJG ? Op donderdag van 
8.30-12.30 inloop Servicepunt. 
Heeft u vragen voor het Vluchtelingenwerk? Op 
donderdag van 13.00-16.00 inloop Servicepunt.

SERVICEPUNT WELZIJN, WONEN EN ZORG NUENEN
Berg 22c, 5671 CC Nuenen, tel: (040) 2831675, 
servicepunt@nuenen.nl 
Telefonisch spreekuur van 9.00 tot 11.00 uur.
De inlooptijden voor vragen over Welzijn, Wonen en 
Zorg zijn van maandag t/m vrijdag van 8.30- 12.30.
Het Sevicepunt is hét loket in Nuenen waar u terecht 
kunt voor informatie en advies over aanvragen en 
voorzieningen op het terrein van welzijn, wonen en 
zorg. Dit zijn: 
•  Woonvoorzieningen •  Steunpunt Mantelzorg
•  Huishoudelijke hulp •  Steunpunt Vrijwilligerswerk
•  Informatiewinkel •  Vervoersvoorzieningen 
•  Rolstoelen •  Centrum Jeugd en Gezin
Het Servicepunt is een samenwerkingsverband tus-
sen de Levgroep en de gemeente Nuenen.
Op www.nuenen.nl onder de button Servicepunt 
vindt u uitgebreide informatie over het Servicepunt.______________________________________

SENSOOR NOORD BRABANT
Dag en nacht gesprek van mens tot mens: 
0900-0767 (5ct/m) of 040-2125566. Chat:
www.sensoor.nl • Postbus 4644, 5601 EP Eindhoven______________________________________

PROBLEMEN? PRATEN HELPT
Escape, tel. 06 - 39 60 23 80
www.escape-nuenen.nl • escape@onsnet.nu______________________________________ 

TELEKABEL
Storing 0800-1424 (22 ct. per minuut).
Klantenservice ma. t/m vr. 08.30-18.00 uur.

KINDERTELEFOON VOOR Z.O.-BRABANT (GRATIS)KINDERTELEFOON VOOR Z.O.-BRABANT (GRATIS)KINDERTELEFOON VOOR Z.O.-BRABANT (GRATIS)
Iedere dag van 14.00 tot 20.00 uur. Tel. 0800-04322Iedere dag van 14.00 tot 20.00 uur. Tel. 0800-04322Iedere dag van 14.00 tot 20.00 uur. Tel. 0800-04322______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ 

BEREIKBAARHEID POLITIE NUENENBEREIKBAARHEID POLITIE NUENENBEREIKBAARHEID POLITIE NUENEN
Vincent van Goghstraat 139, NuenenVincent van Goghstraat 139, NuenenVincent van Goghstraat 139, Nuenen
Alarmnummer 1 - 1 - 2 (spoedeisende gevallen).Alarmnummer 1 - 1 - 2 (spoedeisende gevallen).Alarmnummer 1 - 1 - 2 (spoedeisende gevallen).
Telefoon 0900 8844 (24 uur per dag).Telefoon 0900 8844 (24 uur per dag).Telefoon 0900 8844 (24 uur per dag).
Bureau geopend: Ma. t/m vr.: 10.00-13.30 uur, Bureau geopend: Ma. t/m vr.: 10.00-13.30 uur, Bureau geopend: Ma. t/m vr.: 10.00-13.30 uur, 
zaterdag en zondag gesloten.zaterdag en zondag gesloten.______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ 

STICHTING LEERGELD
U kunt zich aanmelden via tel. 06-25286545, Postbus U kunt zich aanmelden via tel. 06-25286545, Postbus U kunt zich aanmelden via tel. 06-25286545, Postbus 
62, 5670 AB Nuenen of e-mail: leergeld@onsnet.nu62, 5670 AB Nuenen of e-mail: leergeld@onsnet.nu62, 5670 AB Nuenen of e-mail: leergeld@onsnet.nu__________________________________________________________________________________________________________________

MELD- EN KLACHTENLIJN 040-2631699,MELD- EN KLACHTENLIJN 040-2631699,MELD- EN KLACHTENLIJN 040-2631699,
Afd. Werken en Beheer, 24 uur per dag.Afd. Werken en Beheer, 24 uur per dag.______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ 

OPENINGSTIJDEN VAN DE MILIEUSTRAATOPENINGSTIJDEN VAN DE MILIEUSTRAAT
Dinsdag, woensdag en vrijdag van 13.00-17.00 uur en Dinsdag, woensdag en vrijdag van 13.00-17.00 uur en Dinsdag, woensdag en vrijdag van 13.00-17.00 uur en 
zaterdag van 10.00-17.00 uur. zaterdag van 10.00-17.00 uur. 
Heeft u vragen, bel dan het gemeentehuis, 040-2631699. Heeft u vragen, bel dan het gemeentehuis, 040-2631699. 
Ophalen van grof vuil kan ook door de gemeente, tegen Ophalen van grof vuil kan ook door de gemeente, tegen 
betaling. Meer informatie: Tel. 040-2631699.betaling. Meer informatie: Tel. 040-2631699.____________________________________________________________________________

VOEDSELBANK NUENEN VOEDSELBANK NUENEN 
U kunt zich aanmelden bij het servicepunt, Berg 22, U kunt zich aanmelden bij het servicepunt, Berg 22, 
5671 CC Nuenen, tel. 040-28316755671 CC Nuenen, tel. 040-2831675____________________________________________________________________________

OPEN HUIS ”DE REGENBOOG”OPEN HUIS ”DE REGENBOOG”
Sportlaan 5. Elke donderdag van 10.00 - 12.00 uur.Sportlaan 5. Elke donderdag van 10.00 - 12.00 uur.
Ook tijdens de vakanties. 

VAN DER STAPPEN UITVAARTVERZORGINGVAN DER STAPPEN UITVAARTVERZORGINGVAN DER STAPPEN UITVAARTVERZORGING
Bernhardstraat 4, 5671 HX Nuenen, tel. 040-2841550Bernhardstraat 4, 5671 HX Nuenen, tel. 040-2841550Bernhardstraat 4, 5671 HX Nuenen, tel. 040-2841550Bernhardstraat 4, 5671 HX Nuenen, tel. 040-2841550
info@vdstappen.nl • www.vdstappen.nlinfo@vdstappen.nl • www.vdstappen.nlinfo@vdstappen.nl • www.vdstappen.nl______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ 

HULPDIENST VOOR OUDERENHULPDIENST VOOR OUDEREN
Tel. 2831675 op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur.Tel. 2831675 op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur.Tel. 2831675 op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur.Tel. 2831675 op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur.______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ 

DE AKKERSDE AKKERS
Zorg aan huis. Alle zorg, verpleging en dienstverlening Zorg aan huis. Alle zorg, verpleging en dienstverlening Zorg aan huis. Alle zorg, verpleging en dienstverlening 
bij u thuis. Kantooruren tel. 2646464. Acute hulp ver-bij u thuis. Kantooruren tel. 2646464. Acute hulp ver-bij u thuis. Kantooruren tel. 2646464. Acute hulp ver-
eist: Tel. 2486324. eist: Tel. 2486324. ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ 

BIBLIOTHEEK DOMMELDAL NUENENBIBLIOTHEEK DOMMELDAL NUENENBIBLIOTHEEK DOMMELDAL NUENEN
Vincent van Goghplein 97, tel. 2833097. Vincent van Goghplein 97, tel. 2833097. 
Openingstijden: ma. van 14.00-17.00 uur, di. gesloten, Openingstijden: ma. van 14.00-17.00 uur, di. gesloten, Openingstijden: ma. van 14.00-17.00 uur, di. gesloten, 
wo. 14.00-20.00 uur, do. 14.00-17.00 uur, vr. 14.00-wo. 14.00-20.00 uur, do. 14.00-17.00 uur, vr. 14.00-
20.00 uur, za. 11.00-13.00 uur. 20.00 uur, za. 11.00-13.00 uur. 
Leeszaal open tijdens openingstijden bibliotheekLeeszaal open tijdens openingstijden bibliotheek______________________________________ ______________________________________ 

VRIJWILLIGERSHULP VOOR THUISSTERVENDENVRIJWILLIGERSHULP VOOR THUISSTERVENDENVRIJWILLIGERSHULP VOOR THUISSTERVENDEN
Voor hulpaanvraag tel. 040-2864199 Voor hulpaanvraag tel. 040-2864199 Voor hulpaanvraag tel. 040-2864199 
(St. Annaziekenhuis) 24 uur per dag bereikbaar. (St. Annaziekenhuis) 24 uur per dag bereikbaar. (St. Annaziekenhuis) 24 uur per dag bereikbaar. ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ 

AA - EINDHOVEN E.O. AA - EINDHOVEN E.O. 
Zelfhulpgroepen voor mensen met alcoholproblemen, Zelfhulpgroepen voor mensen met alcoholproblemen, 
tel. 040-2110124, dag en nacht bereikbaar.tel. 040-2110124, dag en nacht bereikbaar.____________________________________________________________________________

BLOEDAFNAMEBLOEDAFNAME
Bloedafnamedienst Regio Eindhoven: Bloedafnamedienst Regio Eindhoven: 
Ma. t/m vr. in de Akkers (M. Begemannstr.) 8.30-10.45 Ma. t/m vr. in de Akkers (M. Begemannstr.) 8.30-10.45 
uur en in Medisch Centrum De Berg, 8.30-10.30 uur.uur en in Medisch Centrum De Berg, 8.30-10.30 uur.

ZUIDZORGZUIDZORG
Organisatie voor huishoudelijke hulp, verzorging, ver-Organisatie voor huishoudelijke hulp, verzorging, ver-Organisatie voor huishoudelijke hulp, verzorging, ver-
pleging, jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau), pleging, jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau), pleging, jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau), 
kraamzorg, voedingsvoorlichting en dieetadvies. kraamzorg, voedingsvoorlichting en dieetadvies. kraamzorg, voedingsvoorlichting en dieetadvies. 
Voor alle diensten dag en nacht bereikbaar: Voor alle diensten dag en nacht bereikbaar: Voor alle diensten dag en nacht bereikbaar: 
Postbus 2160, 5500 BD Veldhoven, 040-2308408.Postbus 2160, 5500 BD Veldhoven, 040-2308408.Postbus 2160, 5500 BD Veldhoven, 040-2308408.
• Thuiszorgwinkel Zuidzorg, Parkstraat 3F Nuenen.• Thuiszorgwinkel Zuidzorg, Parkstraat 3F Nuenen.

Voor aanvraag/verhuur verpleegartikelen en andere  Voor aanvraag/verhuur verpleegartikelen en andere  
 hulpmiddelen. hulpmiddelen.
• Open: ma. t/m vr. 9.30 - 18.00. Za. 9.00 - 17.00 uur.• Open: ma. t/m vr. 9.30 - 18.00. Za. 9.00 - 17.00 uur.
• Thuiszorgwinkel Zuidzorg, Kastelenplein 170-173, • Thuiszorgwinkel Zuidzorg, Kastelenplein 170-173, 
 Eindhoven. Voor uitleen, verhuur en verkoop van Eindhoven. Voor uitleen, verhuur en verkoop van
 verpleeg- en kraamzorgartikelen.
• Open op werkdagen van 08.30 - 12.30 uur• Open op werkdagen van 08.30 - 12.30 uur____________________________________________________________________________

ST. ANNAZIEKENHUIS BLOEDAFNAMEPOSTENST. ANNAZIEKENHUIS BLOEDAFNAMEPOSTEN
• ELC Pluspunt (Kloosterstraat 15): Maandag, woens-ELC Pluspunt (Kloosterstraat 15): Maandag, woens-
 dag, donderdag en vrijdag van 8.15 tot 08.45 uur. 
• Gasterij Archipel (Jo van Dijkhof 110): Maandag, woens-
 dag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 09.30 uur.  dag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 09.30 uur. 
Vragen voor het klinisch laboratorium of de trombose-Vragen voor het klinisch laboratorium of de trombose-
dienst neem contact op. Het laboratorium: 040-2864866, dienst neem contact op. Het laboratorium: 040-2864866, 
de trombosedienst: binnen kantooruren 040-2864060.de trombosedienst: binnen kantooruren 040-2864060.______________________________________ ______________________________________ 

SOCIAAL-FINANCIEEL ADVISEUR KBO
Maandag t/m vrijdag, telefoon 2833484.______________________________________ 

”PLUSMINUS” 
Hulp/advies bij inkomensproblemen. U kunt zich aanmel-Hulp/advies bij inkomensproblemen. U kunt zich aanmel-
den via tel. 06-39243420, postbus 62, 5670 AB Nuenen den via tel. 06-39243420, postbus 62, 5670 AB Nuenen 
of e-mail: plusminus@onsnet.nuof e-mail: plusminus@onsnet.nu

DIENSTEN EN INFORMATIE 24-09-2012

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

GEZOCHT: Huur horeca 
ruimte Nuenen, Eindhoven 
of binnen een cirkel van 
20 km. eromheen. Tel. 06-
50742596 of m.mohseni@
live.nl.

LINDA GESLAAGD! Aan 
de Universiteit Utrecht, 
faculteit Engelse Taal en 
Cultuur,  heeft Linda Ploeg 
haar masteropleiding Ver-
talen afgerond. Op 16 okto-
ber a.s. zal zij haar diploma 
in ontvangst nemen.

M E G A V L O O I E N -
MARKT 14 oktober Veld-
hoven, Sporthal de Hei-
berg, Heerseweg 49. € 2,- 
pp. 120 kramen. Bomvol. 
9-16 uur. 06-20299824.

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.

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

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

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.)

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

GLAZENWASSERIJ 
J.B. BAL. Ook dak-
kapellen en reinigen van 
goten. Tel. 06-53410692, 
040-2838856.   
Ruiterweg 13, Gerwen ✄

Te koop: CONIFEREN. 
Diverse soorten en maten. 
Voor haag, tuin en terras. 
Tel. 06-51998311.

Wij halen bij u thuis op 
alle bruikbare spullen,  elek-
trische apparatuur,  fietsen 
en bromfietsen, tevens alle 
bruikbare spullen. Tel. 040-
2856809.

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044
TE KOOP: 150 pakjes hooi 
€ 3,25 per pak. Openhaard-
hout en kachelhout, een 
volle kruiwagen voor € 10,-. 
Bij fam. Van Baren, Boord 
30. Tel. 040-2836270.

GEVRAAGD: Een huis-
houdelijke hulp voor ca. 
3 uren per week bij een 
ouder echtpaar wonende 
in het centrum van Nuenen. 
Brieven onder nr. 41-2012.

Benieuwd hoe jij van 
MINDFULNESS kan 
profiteren? Eind oktober 
start weer een nieuwe trai-
ning op woensdagavon-
den in NUENEN. www.
MeerMindful.nl of 06-
82000876.

LAST VAN OVERBE-
HARING?  Permanent 
ontharen mbv. IPL (flits-
licht), Elektrisch ontharen, 
nu beginnen volgende zo-
mer niet meer scheren! 
Vergoeding door ziekte-
kostenverzekeraar mo-
gelijk. Ook voor mannen! 
INSTITUUT ZILVER-
SCHOON Berg 51, 5671 
CB Nuenen, telefoon 040-
2300025. www.instituutzil-
verschoon.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, te-
lefoon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl.

GEVRAAGD
Gediplomeerd schoonheidsspecialiste

om goedlopende schoonheidssalon over te 
nemen. Regio Eindhoven/Nuenen.

Huurprijs € 700,- per maand, inclusief gas,
water en licht. Brieven onder nr. 1110.

Noordveld Drogisterij en Parfumerie
Hoge Brake 72 | 5672 GM  Nuenen | T 040 - 283 46 77 | www.drogisterijnoordveld.nl
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Dokter Lieveld vertelt...
Harry Lieveld is arts voor acupunctuur, acupressuur 
en ortho-manuele technieken in Nuenen. 
Voor meer info: www.acupunctuur-lieveld.nl 

Overtuigend internationaal onderzoek onder 17.922 patiënten
Pijnvermindering via acupunctuur bewezen
Acupunctuur vermindert lage rugpijn, nek- en schouderpijn, chronische hoofdpijn 
en ontsteking van de gewrichten (osteoarthritis). Internationale wetenschappers 
deden onderzoek naar de effecten van acupunctuur onder 17.922 mensen. Het 
team werd geleid door onderzoekers van het vermaarde Memorial Sloan-Kette-
ring Kanker Centrum in New York. Zij deden de grootste studie naar acupunctuur 
ooit. Het effect van acupunctuur bleek aanwezig! De resultaten gaven aan dat 
echte acupunctuur meer pijnstillend is dan acupunctuur in niet-acupunctuur-
punten (placebo-acupunctuur). Daarnaast bleek dat beide acupunctuurvormen 
weer beter zijn dan de gangbare zorg. 

Deze studie is van hoge kwaliteit. Dat blijkt ook wel uit de publicatie in het gezag-
hebbende, internationale medische vakblad Archives of Internal Medicine van 10 
september jl.
Het idee dat acupunctuur een nepbehandeling is, is met deze studie definitief 
naar het rijk der fabelen geholpen. Evenals het verhaal dat acupunctuur alleen 
werkt omdat de patiënt erin gelooft. Het is voor artsen nu ook wetenschappelijk 
gelegitimeerd om patiënten met chronische pijn op acupunctuur te wijzen. De 
conclusie van de studie luidt: “acupunctuur is effectief voor de behandeling van 
chronische pijn. Daarom is het verstandig om naar acupunctuur te verwijzen als 
mogelijke behandelvorm.” 
De gerenommeerde Amerikaanse internist dr. Andrew Avins schreef in hetzelfde 
vaktijdschrift een commentaar op de studie:”Het is nu uit dit grootschalige onder-
zoek gebleken, dat acupunctuur werkt en een goede mogelijkheid is om naar te 
verwijzen.” Vervolgens zegt hij: “Uiteindelijk zoeken patiënten onze hulp om zich 
beter te voelen en om langer en prettiger te leven….De belangrijkste vraag is daar-
om of een therapie werkt. Of beter nog: zijn de voordelen van een therapie groter 
dan de risico’s?” Volgens Avins is er met dit onderzoek fors bewijs geleverd dat acu-
punctuur meer voordelen biedt dan de gebruikelijke zorg voor patiënten met chro-
nische pijn. Ook het Nederlandse artsenblad Medisch Contact schreef positief 
over deze studie. Mijn eigen ervaring is, dat het effect van acupunctuur vaak ver-
bazingwekkend groot is. Ik behandel veel mensen die met hun pijn of kwaal “moes-
ten leren leven” of bij wie “niets te vinden was”. Ook zie ik vaak patiënten met me-
dicijnen die niet goed werken of die vervelende bijwerkingen geven. Dat drijft mij: 
mensen helpen, zodat zij een betere kwaliteit van leven hebben.

Inloopochtend 
Kiekeboe
Op dinsdag 16 oktober a.s. is er 
geen Kiekeboe in verband met de 
herfstvakantie. 

Op dinsdag 23 oktober vanaf 9.30 uur 
is iedereen weer van harte welkom. 
Kiekeboe is bedoeld voor ouders en 
grootouders met kinderen in de leef-
tijd tussen de 0 en 4 jaar, die behoefte 
hebben aan een gezellige ochtend, 
waarop kinderen kunnen spelen en 
ouders elkaar kunnen ontmoeten en 
vragen kunnen stellen omtrent opvoe-
ding en verzorging. Kiekeboe zit 
in de ruimte van Kids Society Erica, 
gebouw Dassenburcht, aan de Jacob 
Catsstraat 1-3 te Nuenen. www.kieke-
boenuenen.nl  

Platform Gehandicapten komt 
met voorstel parkeerbeleid
Mensen met een beperking ondervinden vaak problemen als ze onvoldoen-
de dicht kunnen parkeren bij hun doel.” In het ene geval loopt iemand, voor-
zien van invalidenparkeerkaart een bekeuring op, in het andere geval wordt 
een invalidenparkeerplaats voor de deur gewenst, waartegen bezwaar wordt 
aangetekend. In beide gevallen is sprake van onbegrijpelijk handelen door 
de Gemeente Nuenen en / of de Regio Politie in Nuenen”, vertelt voorzitter 
Jan Lammerts van het Platform Gehandicaptenbeleid Nuenen.
In de Wmo documentatie van de Ge-
meente Nuenen staat het duidelijk 
aangegeven: Indien u gehandicapt 
bent, kunt u in aanmerking komen 
voor een gehandicaptenparkeerkaart. 
Hiermee kunt u parkeren op de daar-
voor aangegeven parkeerplaatsen. 
Verder mag u onbeperkt parkeren op 
plaatsen waar voor anderen een be-
perkte parkeertijd geldt. U mag uw au-
to ook neerzetten op plaatsen waar 
parkeren normaal verboden is. Er 
staat echter niet aangegeven in hoe-
verre dit altijd of overal in de gemeen-
te geldt en onder welke voorwaarden.

Om die reden heeft het Platform Ge-
handicaptenbeleid Nuenen c.a. on-
langs aan de Gemeente Nuenen voor-
gesteld om hieromtrent duidelijkheid 
te verschaffen en is zelf met een voor-
stel gekomen. Dit voorstel houdt in, 
dat gedurende een beperkte tijd toe-
gestaan wordt te parkeren waar het 
normaliter verboden is, mits daarbij 
geen overlast wordt gegeven. Daarbij 

IVN lezing
De geschiedenis 
van de Nuenense 
dorpslinde
Op de Berg in Nuenen staat een 
unieke linde. Zij is de dikste zomer-
linde van ons land en geniet lande-
lijke bekendheid. 

De namen dorpslinde, gebodenlinde, 
gerechtslinde en etagelinde zijn op 
haar van toepassing. De linde werd in 
Nuenen geplant tijdens het laatste 
deel van de Tachtigjarige Oorlog. Dit 
was een rampzalige periode voor ons 
dorp. Kees Bottema vertelt over deze 
bijzondere boom.

Voor de pauze ligt het accent op de 
plantkundige wetenswaardigheden. 
Dan gaat het onder andere over soor-
ten, familierelaties, bladeren, bloe-
men, vruchten, knoppen, bast en 
houtgebruik van de linde en zal Kees 
Bottema meer vertellen over de be-
langrijke functie van dorpslinden 
sinds de middeleeuwen. In het tweede 
deel van de lezing ligt het accent op de 
historie. In de loop der eeuwen zag 
‘onze dorpslinde’ veel gebeuren. Niet 
alleen feestelijke gebeurtenissen maar 
ook veel narigheid.
De lezing vindt plaats op maandag-
avond 15 oktober in de IVN ruimte in 
Het Klooster; Aanvangstijd: 20.00 uur. 
Iedereen is welkom en deelname is 
gratis. Er is plaats voor 50 toehoor-
ders. Informatie: tel. 040-2833954.

Inloopavond Crijnsschool
Het team en de leerlingen van de Crijnsschool nodigen ouders, verzorgers 
en andere belangstellenden van harte uit om op donderdag 11 oktober tus-
sen 18.00 uur en 19.00 uur te komen kijken in de groepen.

De Kinderboekenweek is één van de 
hoogtepunten in het jaar om boeken 
en lezen te promoten. Na de school-
brede opening op 3 oktober, zijn di-
verse groepen op excursie geweest 
naar de bieb, is er in elke groep een 
voorleeswedstrijd op touw gezet en 
hebben leerlingen uit de midden- en 
bovenbouw voorgelezen in de onder-
bouw. In samenwerking met leerlin-
gen, leerkrachten en de ouderraad zijn 
nieuwe leesboeken aangeschaft waar 
weer veel, veelzijdig en met veel ple-
zier gebruik van wordt gemaakt tij-
dens het lezen op school.

De Crijnsschool heeft taalontwikke-
ling en lezen al jaren hoog in haar 
vaandel. Taal vormt de bloedsomloop 
van de samenleving wordt wel eens 

gezegd… Op deze school besteden ze 
aandacht aan diverse facetten daarvan 
– gesproken, geschreven en gedrukte 
taal, lichaamstaal en meer ook beeld-
taal- Dit doen ze met eigentijdse me-
thodes en met gebruik van digitale 
schoolborden, computers en laptops.

Het thema van de Kinderboekenweek 
dit jaar “Hallo Wereld” sluit perfect 
aan bij de projecten waar de groepen 
al eerder mee aan de slag waren ge-
gaan. Tijdens de inloopavond kunt u 
in elke groep zien en beleven hoe dit 
verwerkt is en wat de leerlingen ervan 
opgestoken hebben. In elke groep 
staat een ander land centraal.

Seniorenvereniging KBO Lieshout

Aan de slag met 
face book en twitter
Wie hoort niet dagelijks over facebook, twitter, linkdIn? Nieuwe media die 
de wereld razendsnel veroveren. Je hoort er positieve en negatieve geluiden 
over. Maar facebook heeft nu al bijna een miljard gebruikers. Twitteraars 
zijn er alleen in Nederland al een miljoen. Tijd om zelf eens wat meer over 
deze ‘sociale media’ te weten te komen! Op donderdag 25 oktober kan dat 
op een infomiddag in de grote zaal van het Dorpshuis in Lieshout. Aanvang 
14.00 uur. De leiding is in handen van de heer Rob Beckers, een veelge-
vraagd en boeiend spreker over dit onderwerp. Door een financiële bijdrage 
van Rabobank Peel Noord is deze middag gratis voor iedereen toegankelijk.

Museumplusbus
Voor mensen die best eens naar een 
museum willen, maar door omstan-
digheden niet meer zelf kunnen gaan, 
is er de Museumplusbus. Op dinsdag 
30 oktober maakt Seniorenvereniging 
KBO/Lieshout een dagtocht met deze 
bus naar museum Boijmans Van Beu-
ningen in Rotterdam. Het vertrek is 
om 10.00 uur bij het Dorpshuis. Om 
half zes ’s middags hoopt men weer in 
Lieshout terug te zijn. Maakt u ge-
bruik van een rollator of rolstoel? 
Geen probleem. De bus is daar speci-

Gerwen Kermis
De laatste kermis in Nuenen c.a. zal 
van vrijdag 19 oktober tot en met 22 
oktober plaatsvinden in Gerwen. In de 
herfstvakantie zal op vrijdagmiddag 
19 oktober om 15.00 uur de kermis 
voor de kinderen geopend worden. 
Om 19.00 uur wordt de kermis ge-
opend door de muziekverenigingen 
en de dorpsraad. Verder is de kermis 
iedere dag vanaf 14.00 uur geopend. 
Er is er een bonnensysteem waarmee 
bij alle attracties en de horeca betaald 
kan worden. Er zijn diverse kortings-
acties bij de exploitanten.
Kaartliefhebbers kunnen maandag 22 
oktober komen rikken. Inschrijving à 
€ 10 vanaf 11.00 uur bij café De Stam, 
Gerwenseweg 38. Natuurlijk zullen er 
ook de nodige muzikale verrassingen 
zijn. Het kermisterrein is op de Ger-
wenseweg in Gerwen.

De Heyde Hoeve 
wint verkiezing 
‘Beste varken van Nederland’ 
De Heyde Hoeve uit Gerwen (Noord-Brabant) is op dinsdag 2 oktober win-
naar geworden van de titel ‘Beste varken van Nederland’. Een smaakjury 
koos uit de meest innovatieve inzendingen de lekkerste. Het oordeel van de 
jury was unaniem. Als je het varkensvlees van de Heyde Hoeve in je mond 
steekt proef je het meteen. Sappig, goeie bite, goeie smaak.” 

Urgenda en Foodlog organiseerden 
deze wedstrijd om duidelijk te maken 
dat er naast grote hoeveelheden ano-
niem varkensvlees (Nederland produ-
ceert 25 miljoen biggen per jaar), 
steeds meer varkenshouders met on-
derscheidende concepten op de markt 
komen. Deze koplopers werken op al-
lerlei manieren aan verbetering van 
het dierenwelzijn, het sluiten van regi-
onale kringlopen, verminderen van 
antibiotica. Zij betrekken het voer uit 
de regio, zoeken naar nieuwe afzetka-
nalen en rechtstreeks contact met de 
consument, werken met zeldzame 
rassen, verwerken een teveel aan mest 
tot stroom of voeren hun beesten met 
lupinen, kruidenmengsels of eikeltjes. 
‘Gewoon biologisch  varkensvlees’ of 
‘gewoon varkensvlees met een ster’ is 
op smaak niet te onderscheiden van 
gangbaar. Nieuwe rassen of ander voer 
geven die onderscheidende smaak 
wel. Hoe bekender consumenten ra-
ken met deze nieuwe manieren van 
varkens houden, hoe makkelijker het 
zal worden voor anderen om te inno-
veren op weg naar een lekkerdere en 
verduurzamende wereld. 

Vijftien varkenshouders deden mee 
aan deze wedstrijd..
 
De Heyde Hoeve is een coöperatie van 
vier boeren. Zij hebben gezamenlijk 
15 bedrijven over heel Nederland, met 
in totaal 250.000 dieren. De varkens 
die verkocht worden onder het merk 
de Heyde Hoeve hebben 1 m2 per dier. 
De biggen worden niet gecastreerd. 
Het voer voor de dieren komt voor 40-
50% uit Nederland (granen van akker-
bouwers rondom een van de boerde-
rijen en breivoer). 

De Heyde Hoeve werkt met varkens 
van het Duroc-ras, onderscheidend in 
smaak en kwaliteit. Drie van de vier 
boeren hebben mestverwerkingsin-
stallaties. Zij produceren stroom uit 
biogas, wat naast energie voor het ei-
gen bedrijf ongeveer 6000 huishou-
dens van energie voorziet. 1 van deze 
3 boeren werkt met een mestverwer-
kingsinstallatie die ook nog eens een 
kwalitatief hoogwaardig mestproduct 
produceert. 
Dit product is weer bruikbaar voor ak-
kerbouwers. 

De jaarlijkse buitenlandreis van KBO Lieshout ging in september naar Praag.

aal voor ingericht. Geef het wel even 
door bij de Inloop. Daar is ook uitge-
breide informatie over deze (gratis) 
dag te krijgen.

Voor alle activiteiten kunt u terecht bij 
de Inloop in het Dorpshuis van Lies-
hout. Bent u ouder dan 50 jaar en wilt 
u wel eens wat meer weten over de 
KBO of u aanmelden als lid? Loop 
eens vrijblijvend binnen bij de Inloop 
en laat u informeren over onze actieve 
vereniging. Elke dinsdagochtend van 
10.00 uur tot 11.30 uur. 

is het wel noodzakelijk dat behalve de 
invalidenparkeerkaart ook een par-
keerschijf wordt getoond, zodat ge-
controleerd kan worden of de maxi-
male parkeertijd niet wordt 
overschreden.

Iemand met een lichamelijke beper-
king, die op zeker moment niet direct 
voor zijn huis kan parkeren, omdat die 
parkeerhaven bezet is, zou bijvoor-
beeld tijdelijk vlak in de buurt kunnen 
parkeren, waar het voor een ander niet 
is toegestaan, om later zijn auto weer 
voor de eigen deur te zetten. Deze re-
gelgeving wordt met succes in Am-
sterdam toegepast zonder dat proble-
men met andere weggebruikers 
optreden. Met de maatregel wordt 
voorkomen, dat overal maar invali-
denparkeerplaatsen worden aangewe-
zen, die achteraf maar matig bezet 
zijn.

Tiny Schepers van de Heyde Hoeve uit Gerwen met de oorkonde
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Badminton Lieshout 
blijft winnen 
In de derde klasse van de RegioCompetitie Noord-Brabant heeft het vaan-
delteam van Badminton Club Lieshout met zeer duidelijke cijfers gewon-
nen van het derde team van BC Oss. Het werd uiteindelijk 7-1 in Lieshouts 
voordeel. Diezelfde uitslag werd ook behaald in de uitwedstrijd tegen het 
negende team van BC Alouette. Door deze duidelijke overwinningen draait 
het zojuist gepromoveerde vaandelteam mee in de top van de vierde afde-
ling. Na al twee keer achter elkaar gepromoveerd te zijn, doet het team het 
dus opnieuw erg goed.
BCL-1/BouwCenter Swinkels – BC 
Oss-3: 7-1
De  tweede wedstrijd van het eerste 
mixteam van Badminton Club Lies-
hout was een wedstrijd met grote 
krachtsverschillen. Die grote krachts-
verschillen waren het duidelijkst 
zichtbaar bij de mannen. In de dubbel-
partijen wonnen Pieter Sanders en 
Walter van Leuken dan ook met speels 
gemak. Bij de vrouwen was er wat 
minder krachtsverschil. Toch wisten 
de Lieshoutse vrouwen met 21-15 en 
21-13 te winnen. In de singlepartijen 
wist Karin van den Biggelaar, als twee-
de dame na een spannende, gelijkop-
gaande partij te winnen. Boukje van 
der Werf kon haar dat niet nadoen. Zij 
verloor, na een spannende eerste set 
en een mindere tweede set. Bij de 
mannen waren, zoals vermeld de ver-
schillen erg groot. Pieter Sanders won 

zijn singlepartij zéér afgetekend met 
21-4 en 21-5. Walter van Leuken deed 
het rustig aan en won uiteindelijk ook 
met duidelijke cijfers. In de afsluiten-
de mixpartijen profiteerde de Lies-
houtse badmintonners van de veel 
sterkere mannen: in de mixpartijen 
maakten zij het verschil, waardoor 
ook die partijen gewonnen werden, en 
er 7 punten bij het puntentotaal ge-
schreven konden worden.

BC Alouette-9 - BCL-1/BouwCen-
ter Swinkels: 1-7
Ook de uitwedstrijd tegen het zeer 
jeugdige negende team van BC Alou-
ette is in een klinkende overwinning 
omgezet. Nadat alle wedstrijden wa-
ren gespeeld bleek dat alleen Karin 
van den Biggelaar haar singlepartij 
had verloren. Walter van Leuken en 
Pieter Sanders speelden hun single-
partijen tegen de erg jeugdige mannen 
van Alouette zonder noemenswaardi-
ge problemen. Zij wonnen met duide-
lijke cijfers. Ook Boukje van der Werf 
herstelde zich van haar verliespartij 
tegen BC Oss. Nu won ze haar single-
partij wel. Ook de dubbel- en mixpar-
tijen gaven geen ander beeld. BCL-1/
BouwCenter Swinkels was duidelijk 
een maatje te groot voor het Bestse 
mixteam. 

Programma
In verband met de herfstvakantie wor-
den de eerstvolgende competitiewed-
strijden op 21 oktober (voor BCL-1/
BouwCenter Swinkels) en op 28 okto-
ber (voor de overige teams) gespeeld.

RKVV Nederwetten 
lanceert: 'Club van 50' 
Na de nodige voorbereidingen is RKVV Nederwetten dit seizoen een nieuw 
initiatief gestart, de 'Club van 50'. Via deze weg hoopt de organisatie extra 
activiteiten en/of materialen voor de voetbalclub te kunnen realiseren. Met 
het 50-jarig jubileum in 2015 in het vooruitzicht is dit een zeer welkom 
initiatief.
Mensen die RKVV Nederwetten een 
warm hart toedragen, kunnen zich 
voor € 50,- per jaar inschrijven bij de 
‘Club van 50’. Ze krijgen dan een plaats 
in de koker van het bord en natuurlijk 
eeuwige roem. Daarnaast zal er één 
keer per jaar een 'Club van 50 avond' 
worden georganiseerd, waarvan het 
programma voorlopig nog een verras-
sing blijft. De sponsorcommissie heeft 

samen met Fred ten Hoor gezocht 
naar een origineel ‘Club van 50’ bord. 
Dit bord heeft hij inmiddels gemaakt 
en het hangt in de kantine. Is uw inte-
resse gewekt? Stuur dan een mail naar 
sponsor@rkvvnederwetten.nl. Of be-
nader de leden van de sponsorcom-
missie: Niek Evers, Rens van Herpt, 
Pieter Donkers, Martijn Migchels en 
Ivo van der Heijden.

Bridge leren? Bridgen in clubverband? TRIO-bridge?

Bij bridgeclub Common Sense 
kan het allemaal !
Het bridgeseizoen is weer gestart, zo ook bij bridgeclub Common Sense te 
Nuenen en zij bieden u allerlei mogelijkheden van “Bridge leren”, “Bridgen 
in clubverband” tot “Trio-bridge”.
Indien u het bridgespel wilt leren, uw 
bridgekennis wilt opfrissen of uw spel-
niveau wilt verbeteren, kan dat bij 
bridgeclub Common Sense. Een NBB-
erkende bridgedocente zal de cursus-
sen verzorgen tegen een geringe ver-
goeding en u op weg helpen naar het 
niveau dat u wenst. Doorstromen naar 
het competitiebridge van bridgeclub 
Common Sense kan vervolgens naad-
loos worden gerealiseerd. De cursus-
sen beginnen na 1 januari. Wanneer u 
zich nu opgeeft, kan er een opleidings-
schema naar wens samengesteld wor-
den.

TRIO-bridge
Omdat er ook mensen zijn die niet al-
tijd op een vaste avond kunnen brid-
gen, maar die wel plezier beleven aan 
het bridgen op competitieniveau, is 
het fenomeen TRIO-bridge bedacht. 
In dat geval vormen 3 leden van de 
bridgeclub een bridgepaar en kunnen 
zij vervolgens onderling bepalen wie-
met-wie en wanneer speelt. De flexibi-
liteit gaat zelfs zo ver, dat er in een wis-
selende paarsamenstelling op dezelfde 
avond kan worden gespeeld.
Bridgeclub Common Sense houdt de 
bridgeavonden op een goed bereikba-
re locatie met voldoende gratis par-
keergelegenheid, in een gezellige am-
biance, waarbij ze als club zelf 
zorgdragen voor de versnaperingen, 
zodat het allemaal betaalbaar blijft. 

Dit betekent overigens niet dat de club 
ongeschikt zou zijn voor de fanatieke 
bridger. Ook zij komen aan hun trek-
ken. Er wordt namelijk op 3 niveaus 
gebridget (Lijnen A, B en C).

De club is aangesloten bij de Neder-
landse Bridge Bond en organiseert 
sinds jaar en dag de welbekende en 

Bij bridgeclub Common Sense 

Voetbal

Walter van Leuken, speler van BCL-1/
BouwCenter Swinkels, in opperste con-
centratie voor de opslag

Badminton

Bridge
zeer gewaardeerde “Zonnebloem-
drive”, waar mensen van buitenaf in 
een open wedstrijd met vele Common 
Sense-leden, de Zonnebloem steunen, 
maar ook proberen een leuke prijs in 
de wacht te slepen.

Heeft u interesse om mee te doen aan 
de opleiding(en) of stapt u direct in? 
Neem dan even contact op met: Wil 
Veugelers: 283 51 60 of via email: 
w.veugelers@onsnet.nu of Anny Ver-
hoeven: 283 43 70 of via e-mail: aw.
verhoeven@onsnet.nu.
Vaste opleidings- en speellocatie: Bre-
de School Oude Landen, Ouwlandse-
dijk 27, 5673 PS Nuenen altijd op dins-
dagavond. Voor meer informatie: 
www.bridgeclubcommonsense.nl.

De sponsorcommissie RKVV Nederwetten voor het bord van de ‘Club van 50’. 
V.l.n.r.: Martijn, Rens, Niek, Ivo, Pieter en Fred.

Zeer geslaagde van Goghrit
Afgelopen zondag is onder schitterende omstandigheden een geweldig 
mooie van Goghrit verreden. De organisatie kijkt terug op een succesvol 
verloop met heel veel deelnemers in alle klassen en geniet nog na, net als het 
talrijke publiek, van de mooiste combinaties.

Uitslag Vincent van Goghrit   
   
Equipe Schoonste geheel   
Ranking start nr Naam Plaats
1 53 K. Rademakers & Mevr. v Kemenade  Nuenen
2 54 J. Dekkers & Mevr. Johanns Luyksgestel
3 82 A. Prinssen & P vd Dungen Den Bosch
   
Aanspanningen Schoonste geheel   
1 131 Chantal van de Wijst Nuenen
2 128 Patrick Engelen Lierop
3 139 Dhr van de Ven Aarle-ritxtel
   
Publieksprijs Aanspanning   
1 133 Dennis Rijntjes Gerwen

Publieksprijs Equipe   
1 54 J. Dekkers & Mevr. Johanns Luyksgestel
   
Equipe Recreatie (= op tijd)   
1 85 C. Meulendijks & A. Vermeulen St Oedenrode
2 84 R. Koeter & M. Laurier Son

Aanspanningen Recreatie (= op tijd)   
1 230 C. van de Bos Someren
2 232 J. Corsten Mariahout
3 213 J. Stabel Nederwetten

Equipe Orientatie   
1 54 J. Dekkers & Mevr. Johanns Luyksgestel
2 52 G. Bos & H. Vroegh Veldhoven
3 51 E. Barschot & H. van de Ven Eindhoven
   
Aanspanningen Orientatie   
1 105 C. Vorstenbosch Veldhoven
2 119 Fam. Van de Broek Geldrop
3 130 Team Schrijvers Dommelen
   
Piet Coolen prijs (aanmoedigingsprijs)   
25 111 J. Theunisse Son
   
Algeheel winnaar   
1 54 J. Dekkers & Mevr. Johanns Luyksgestel

Uitslagenlijst authentiek   
Authentieke rijtuigen “Publieksprijs”   
1 4A Mevr. Fleskens Lieshout

Authentieke rijtuigen    
Cat 1 Rubriek 1 
1 1A C.W.T. van Rooij Nuenen
   
Cat 2 Rubriek 4 
1 9A Th.J.H. Knoops Nuenen

Een mooie combinatie die in het centrum veel bekijks heeft.

Paardensport

Ring gevonden
Mijn dochter heeft in het zwem-

bad de Drietip een zilveren 
vriendschapsring gevonden. Er 

staat het volgende in gegraveerd: 
Sinds 8 mei 2009 ....

Als de eigenaar kan vertellen wat 
er achter de datum staat, kan hij/

zij de ring bij ons ophalen.

Sonja Putman, tel. 040-2835079

Jubileum editie Dancing 
With � e Stars 2012 

Op zaterdagavond 20 oktober a.s. organiseert Mierlo-Hout Promoti-
on voor de 10e maal de ‘Helmondse’ versie van Dancing With � e 
Stars. 

Bekende Houtenaren worden door Dansschool van der Putten ‘klaarge-
stoomd’ om als professionals de strijd aan te gaan. 
Entreekaarten kosten 5 euro p.p. incl. 2 consumptiebonnen en zijn ver-
krijgbaar bij C1000 Brouns te Mierlo-Hout. Het wordt een prachtige 
avond, komt u ook? Iedereen is van harte welkom, schaf tijdig uw en-
treekaarten aan want vol is vol.

Dit alles vindt plaats in Danspaleis De Geseldonk. O.a. zal er een VIP-ter-
ras geplaatst worden.‘Dancing With The Stars/Strictly Come Dancing’ in 
Danspaleis de Geseldonk, zaterdagavond 20 okt. a.s., aanvang 20.00 uur.
Meer info: info@mierlohoutpromotion.nl
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Korfbal

Honk- en Softbal

Voetbal

Zwemmen

Baronie - Nuenen  1-0 
Jorn Sweres was vanaf de eerste minuut de grote plaag voor de defensie van 
Nuenen dat zonder Tommy Jacobs speelde (hamstringblessure). Zo wist 
Sweres na ongeveer 10 minuten Emre Uçerler al in stelling te brengen, maar 
de kans was te moeilijk om doelman Voogt in paniek te brengen.
Enkele minuten later wist Emre Uçer-
ler een voorzet met het hoofd te raken. 
De rake kopbal belandde op de krui-
sing waardoor de Nuenense doelman 
met de schrik vrij kwam. Ook Nuenen 
probeerde voetballend aanvallen op te 
zetten en dat lukte niet heel goed me-
de door het felle storen van de Baron-
nen. De aanvallers begonnen al met 
druk zetten onder leiding van Benja-
min van Wanrooy en Nuenen kreeg 
gewoonweg niet de rust om op te bou-
wen. Misschien was het gemis van 
Tommy Jacobs wel groter dan ge-
dacht. Doordat het allemaal in een 
hoog tempo moest was de passing niet 
altijd even zuiver. Op het middenveld 
liep Benjamin van Wanrooij gaatjes 
dicht waardoor Mark Werts niet of 
nauwelijks aan de bal kwam. Aan de 
linkerkant was Tiago Faria da Silva 
van de Baronie bijna altijd aanspeel-
baar. De behendige voetballer wist 
verdedigers in 1 beweging op het ver-
keerde been te zetten en de balaanna-
me van de linksbuiten was van een ni-
veau dat je meestal alleen ziet op de 
televisie. Bal aannemen, jezelf vrijspe-
len en twee man op het verkeerde 
been, bracht Nuenen vaak in de pro-
blemen. Nuenen stelde daar welgeteld 
1 kans in de eerste helft tegenover. Een 
voorzet kon nog net worden aange-
raakt en met een beetje geluk had de 
bal het doel in gegleden kunnen wor-

den. In de tweede helft leek Nuenen 
bewust te zijn van het feit dat de duels 
feller moesten. De verdediging van 
Baronie moest regelmatig ingrijpen en 
schuwde het niet om de bal gewoon 
over de tribune te schieten. En net 
toen Nuenen beter in de wedstrijd 
leek te komen was er een snelle aanval 
van de Baronie. 
De vrijstaande Tiago Faria da Silva 
kreeg de bal voor zijn voeten en krulde 
de bal in de linkerbovenhoek. Doel-
man Voogt was kansloos. Nuenen 
ging daarna op zoek naar de gelijkma-
ker en keeper Robbert van Oorschot 
had een geweldige reflex nodig om 
een ingeschoten bal van Rick Wijnen 
te keren. In de slotfase had Nuenen 
met een beetje geluk nog een puntje 
uit het duel met Baronie kunnen ha-
len, maar ook het laatste afstands-
schot ging net naast. Trainer Jack Swe-
res van de Baronie vond de 
overwinning terecht. En ook trainer 
Pierre van den Eeden vond de over-
winning van Baronie terecht: “Ja, op 
basis van de eerste helft hebben zij 
verdiend gewonnen, in de tweede 
helft vond ik ons beter staan. Tja, deze 
wedstrijden zitten erbij, kan gebeu-
ren…”
Nuenen speelt aanstaande zaterdag-
avond om 19.30 uur op Oude Landen 
tegen Someren en is na twee nederla-
gen weer toe aan een overwinning. 

EMK - Spoordonkse Boys    0-2
Na de wedstrijdopening door Pupil van de Week - Ties van den Broek, 
speelde EMK een moeizame wedstrijd tegen het laag geklasseerde Spoor-
donkse Boys. 
Door de afwezigheid van spits Ruud 
Bijsterveld (ziek) begon Jordy Fuhler 
als diepste aanspeelpunt. Na het al 
vroeg uitvallen van Sjef Sanders (ham-
string) en Roland van Bergen (enkel-
blessure), namen de zorgen voor EMK 
toe. Het veldspel zakte naar een be-
denkelijk niveau en beide ploegen 
konden niet echt doelkansen afdwin-
gen. De 0-0 ruststand was een terechte 
afspiegeling van de veldverhouding.
Na rust begonnen beide ploegen met 
nieuwe intenties aan de 2e helft. Toch 
was het spelbeeld grotendeels gelijk 
aan dat van de eerste helft. Toen een 
doelpunt van Spoordonkse Boys werd 
afgekeurd wegens buitenspel, leken 
beide ploegen zich te verzoenen met 
een gelijkspel. Toch was het Spoor-
donkse Boys dat uit een aanval een 0-1 
voorsprong nam en hiermee de wed-
strijd leek te beslissen. Toen na een 
fout achterin de 0-2 nog viel, werd 
duidelijk dat EMK niet kon spreken 
van een goede zondag. Na het eindsig-
naal werd duidelijk dat het komende 
week nog puzzelen wordt voor de 

technische staf van EMK voor de wed-
strijd van volgende week zondag tegen 
Tongelre.

Toernooien HSCN

Voor de 25e keer MEET
Na een geslaagd seizoen met kampioenen bij de jeugd en goede klasserin-
gen bij de senioren staat oktober nu in het teken van de toernooien. MEET 
beleefde haar 25e editie.
Vorige week zondag was het zover 
voor de jeugd van Honk en Softbal 
Club Nuenen. Dit weekend stond het 
eerste, goed gevulde seniorentoernooi 
op het programma. Het MEET, Mis-
sing Ear European Tournament. Zoals 
de naam al zegt: Europees, met teams 
uit de hoogste klasse van het Neder-
landse, Italiaanse en Engelse honk- en 
softbal. Op vrijdagavond werd de 1e 
bal gegooid en begon het weekend 
met 2 mooie wedstrijden. Helaas ein-
digde de laatste wedstrijd in de regen, 
maar dat kon de Engelsen niet deren.
De zaterdag begon erg nat. Gelukkig 
maakte de regen rond de middag 
plaats voor de zon en na wat dweil-
werk kon er met een aangepast wed-
strijdschema weer volop gespeeld 
worden.
De wedstrijden waren attractief om te 
zien met spannende acties en mooie 
slagbeurten. Na de wedstrijden werd 

gezamenlijk gegeten en eindigde de 
dag met een gezellig 25-jarig jubile-
umfeest. De Engelsen verrasten de 
club nog met een mooi cadeau. Dat 
krijgt nog een mooi plekje in de HSCN 
kantine!
In de finale op zondag stonden evenals 
vorig jaar twee Nederlandse teams: de 
Destructors en de Instructors. De 
Destructors mochten zich uiteindelijk 
winnaar noemen.

Komend weekend staat het THT 
(Theo Hendrix Toernooi) op het pro-
gramma en vanaf vrijdagavond loopt 
het veld vol met 19 honk- en softbal-
teams uit heel Nederland, die uitko-
men in de midden en lagere klassen 
van de competitie. Belangstellenden 
zijn van harte uitgenodigd om een 
kijkje te nemen op Sportpark de Lisse-
voort en kennis te maken met deze 
mooie sport en gezellige club.

(fotograaf Maartje Coolen - Heldens)

RKSV NUENEN
Zaterdag 13 oktober
Nuenen 1 - Someren 1   .................. 19.30 
De Valk -Nuenen Vet.A  ................ 16.30
Nuenen Vet.B – Best Vooruit   ..... 16.15
Zondag 14 oktober
Nuenen 2-JEAK 2   .......................... 12.00
Nuenen 3- Wilhelmina Boys 2   .... 12.00
Braakhuizen 3-Nuenen  4   ............ 12.00
Dommelen 4-Nuenen 5   ............... 12.00
Rood Wit V 3 – Nuenen 6   ........... 12.00
Nuenen 8-Acht 7   ........................... 12.00
Nuenen 9-Wilhelmina Boys 7   ..... 10.00
Nuenen 10-Dommelen 6   ............. 10.00
Geldrop 11-Nuenen 11   ................ 10.30
OVV´67  VR1-Nuenen VR1   ........ 10.30
RKVVO VR1-Nuenen VR2    ........ 12.00

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 13 oktober
Vet. Nederwetten - UNA  .............. 16.30
Zondag 14 oktober
Nederwetten 1 - Tuldania ............. 14.30
Nederwetten 2 - LEW 2  ................ 12.30
DBS 4 - Nederwetten 3  ................. 13.00
EMK 5 - Nederwetten 4  ................ 11.30
Nederwetten Da2 - Terlo Da2  ..... 10.00

EMK
Zaterdag 13 oktober 
Wilhelmina Boys - EMK Classics   16.00
Zondag 14 oktober 
Tongelre 1 - EMK 1   ....................... 14.30
EMK 2 - Tivoli 2   ............................ 11.30 
EMK 3 - Eindhoven av 3   .............. 11.30
Nieuw Woensel 4 - EMK 4   .......... 12.00
EMK 5 - Nederwetten 4   ............... 11.30

VV RKGSV
Zondag 14 oktober
De Bocht'80 1 - RKGSV 1  ............. 14.30
SBC 4 - RKGSV 2  ........................... 10.00
RKGSV 4 - Braakhuizen 6  ............ 10.00
Boxtel 10 - RKGSV 5  ..................... 11.00

KORFBAL
Zondag 14 oktober  
NKV 1 - OEC 1 ................................ 14.30
 

Vessem - Nederwetten  2 - 3
Nederwetten ging voortvarend van start en kreeg na enkele minuten al een 
prima kans om op voorsprong te komen. De keeper van Vessem pareerde de 
inzet echter uitstekend. 
Na 10 minuten kreeg Nederwetten 
een vrije trap op 20 meter van het 
doel. Giel van Korven schoot de bal 
schitterend binnen in de rechterkrui-
sing. 0-1. De blauwwitten bleven aan-
dringen en Vessem kwam nauwelijks 
toe aan aanvallen. Uit een vrije trap 
van Niek Evers in de 18e minuut kopte 
Willem van Rooij de bal met kracht te-
gen de touwen. 0-2.

Na rust kreeg de wedstrijd een rom-
melig verloop. Er werd hard gewerkt 
aan Nederwettense zijde, maar er 
werd veel balverlies geleden en men 
was onnauwkeurig  in de passing. 
Toch kon Nederwetten in de 70e mi-
nuut de voorsprong naar 0-3 tillen na-
dat een corner van Niek Evers weder-
om door Willem van Rooij sterk 
ingekopt werd. Kat in het bakkie zou 
je zeggen. Maar door slordigheden in 

de solide verdediging van Wetten 
kreeg Vessem in de 75e minuut de bal 
op een presenteerblaadje. 1-3 door 
Willem v.d. Vondervoort. Vessem 
bleef aandringen en dat resulteerde in 
de 89e minuut nog in een treffer van 
Job de Laat. 2-3. Door deze overwin-
ning van Nederwetten en door het 
verlies van koploper LEW voert Ne-
derwetten nu de ranglijst in de 5e klas-
se G aan. Volgende week staat  de 
thuiswedstrijd tegen Tuldania op het 
programma.

100% score voor zwemmers Z&PV Nuenen
Afgelopen weekend hebben de zwemmers van Z&PV Nuenen een bijzon-
dere prestatie neergezet. Verdeeld over 3 wedstrijden kwamen alle 27 Nue-
nense deelnemers tot nieuwe persoonlijke records.

Voor Ruud van Heerbeek betekende 
dat op de 100m schoolslag tevens zijn 
eerste limiet voor de Nederlandse 
Kampioenschappen korte baan in 
Amsterdam eind oktober.
Op vrijdagavond en zaterdag waren 
het Anne en Bas Gibbels, Merel Phaff 
en Ruud van Heerbeek die pr’s lieten 
optekenen. Merel zwom daarbij op de 
200m vlinderslag direct ook een limiet 
voor de Brabantse kampioenschappen 
en een clubrecord voor 11 jarigen. 
Ruud bracht zijn pr’s op de 100 en 
200m schoolslag een halve seconde 
omlaag, waarbij de 1.05.64 op de 100m 
ruim onder de NK limiet van 1.06.12 
uit kwam.

Op zondag was het de beurt aan de 
jongste jeugd. Totaal 47 starts lever-
den maar liefst 62 nieuwe persoonlijke 
toptijden op. 

Dat deze verhouding mogelijk is, komt 
omdat veel kinderen halverwege hun 
race ook al sneller zwommen dan ze 
ooit waren geweest. 

NKV pakt makkelijke 
overwinning
Na de onnodige verliespartij vorige week in eigen huis tegen promovendus 
BMC was het noodzaak voor NKV om ditmaal de volle winst te pakken om 
zo mee te blijven doen voor de titel. Tegen hekkensluiter KV Maastricht 
wist NKV dan ook beide punten mee terug te nemen naar Nuenen.
Met een vanwege blessures op enkele 
plaatsen gewijzigde basisopstelling 
opende NKV de wedstrijd aarzelend. 
Net als in voorgaande wedstrijden 
wist NKV maar moeilijk haar kansen 
af te ronden, waardoor het verschil 
nooit meer dan twee punten bedroeg. 
Dit leidde tot een 5-6 ruststand. Na 
rust wist NKV echter met meer over-
tuiging aan te vallen, waardoor alsnog 
met overtuiging de winst kon worden 
veiliggesteld. Deze tweede helft toon-
de aan dat het scorend vermogen bij 
alle spelers binnen het team zeker 

aanwezig is. De overtuigende 8-17 
overwinning is daarvan het bewijs. In 
de slotfase mocht de 15-jarige junior 
Sofie Loos haar debuut maken. Zij be-
wees hiermee dat ze in de toekomst 
van toegevoegde waarde kan worden 
voor het eerste team van NKV.
Volgende week sluit NKV het eerste 
deel van het veldseizoen af met een 
thuiswedstrijd tegen streekgenoot 
OEC uit Helmond. Deze wedstrijd 
start om 14.30 op sportpark Wet-
tenseind en is in het verleden altijd 
een spannende streekderby gebleken.

Al deze nieuwe toptijden zorgden er 
ook voor dat een grote groep een of 
meerdere medailles mee naar huis 
mocht nemen, 24 om precies te zijn. 
Goud was er voor Laura Bogers (2x), 

Robin Goossens en Ahmed Gadabor-
chev. Zilver ging met Sade Adetunji, 
Ahmed, Lennart van Sas (2x), Evi Tijs, 
Thomas van Ekert (2x), Robin, Milan 
Meurs (2x), Chris Verhoeven (2x) en 
Marit Verspaget (2x) mee naar huis, 
terwijl er brons was voor Frederiek 
Geurts (2x), Ashley Stevens (3x), Vic-
tor de Kousemaeker en Joep Dedding.

De zwemmers van Z&PV hebben 24 medailles en vele persoonlijke records behaald.

Chantal van der Wijst van de Coovelse Menners werd voor Het bordes van 
Het Klooster gehuldigd voor het behalen van het Nederlands Kampioenschap. 
Dit gebeurde aan het eind van de Van Gogh Oriëntatierit afgelopen zondag.

P R O G R A M M A
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Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

www.janlinders.nl
Acties geldig t/m zondag 14 oktober 2012

Alle Andrélon
haarverzorging 
of douche & bad
alle combinaties mogelijk
125-750 ml 
2.19-4.99   

 bij Jan Linders

Streek
weken

5
00

Kies uit:

Bloemkool  uit Kronenberg

Witlof  uit Kessel

Jonagold  uit Leunen

Komkommers  uit Baarlo

Paprika rood  uit Grubbenvorst

Tom4life trostomaten  uit Meijel

L’Amuse troscherrytomaten  uit Maasbree

Salatrio  uit Beesel

Radijs  uit Melderslo

Champignons middel,
450 gram  uit Heeswijk-Dinther

Pak ’n tas en vul ‘m met
streekgroente en fruit

1+1
GRATIS

*
Melkbollen
wit of tarwe 
10 stuks     
1.89   099
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500
3 VOORDr. Oetker 

Ristorante pizza
alle varianten 
3 stuks     
6.75/6.87      

5 VOOR

VRIES-
VERS

10 VOOR
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