
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

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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k: Lichtstad 
Revuetheater 
in Het Klooster

Regiobesturen 
Zonnebloem 
te gast in 
Nuenen

Open huis
bij Kunsten-      
centrum CAN

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

De Huufkes 19b - Nuenen
040 - 284 31 06

Diverse acties tijdens jubileumweek

’t Schuurke bestaat 50 jaar
In 1962 begonnen Frans en Mien van Oorschot met de kweek en thuisver-
koop van groenten aan de Kuilen 1, bij het Nuenens Broek. Later gingen ze 
over op bloemen en planten. Nu 50 jaar later wordt ’t Schuurke gerund 
door de jongste zoon, Hans van Oorschot en zijn partner Myra Cocu. 
Samen met een betrokken en zeer enthousiast team zorgen Hans en Myra 
voor een goede kwaliteit en service. Want dat vinden zij het belangrijkst. 
Net zoals Frans en Mien in de begintijd. Iedere dag staat er een veilingvers 
en zeer uitgebreid bloemenassortiment voor de klanten klaar.

In de loop van de jaren is ’t Schuurke  
uitgebreid met een bloemisterij, waar 
klanten terecht kunnen voor boeket-
ten en bloemstukken en voor rouw- 
en bruidswerk. Een gediplomeerd 
team helpt de klanten bij de keuze van 
een gepast bloemwerk. Ook voor een 
kamerplant, een pot, of  verjaarsca-
deau kunnen klanten terecht bij ’t 
Schuurke.

Jubileumweek
In de jubileumweek van maandag 22 
t/m zaterdag 27 oktober zijn er diverse 
acties. 
Op woensdag 24 oktober is er een kin-
dermiddag en op zaterdag 27 oktober 
nodigen Hans en Myra u uit om onder 
het genot van een hapje en drankje de 
afgelopen 50 jaar nog eens door te ne-
men.

Start werkzaamheden 
paviljoen De Kievit 
Het paviljoen van speeltuin De Kievit wordt volledig vernieuwd. Afgelopen 
maanden is er hard gewerkt door het bestuur van De Kievit samen met de 
stuurgroep, bestaande uit ledenraadleden van Rabobank Dommelstreek 
en architect Anne-Marie Pors. 
Op 1 oktober werd een belangrijke 
mijlpaal bereikt. RJ Bouw uit Nuenen 
is gekozen als aannemer en gaat de 
bouw van het paviljoen voor zijn reke-
ning nemen. Het Nuenense bedrijf 
heeft ervaring op dit gebied, doordat 
zij ook het clubhuis van een van de 
scoutinggroepen in Nuenen heeft ge-
maakt.

Naast de grote inzet van vele vrijwilli-
gers heeft ook de gemeente Nuenen 
een steentje bijgedragen. Rabobank 
Dommelstreek zorgt voor een sub-
stantiële financiële ondersteuning in 
aanvulling op de eigen middelen van 
De Kievit. In het kader van het Jaar van 
de Coöperatie doet Rabobank graag 
iets extra’s voor haar werkgebied. 

Peter Derks 25 jaar actief bij Showkorps
Op zaterdag 13 oktober is Peter Derks door Showkorps O&V in de bloeme-
tjes gezet ter gelegenheid van zijn 25 jarig lidmaatschap.

Gerwen Kermis 
op vernieuwde Gerwenseweg
De laatste kermis in deze regio is in het kerkdorp Gerwen en wel van vrij-
dag 19 tot en met maandag 22 oktober. Daar begint het gezellige dorpsfeest 
vrijdagmiddag 19 oktober om 15.00 uur met diverse attracties voor kinde-
ren. De Nuenense jeugdburgemeester Judi Groote zal samen met de kinde-
ren de kermis openen en van de attracties gaan genieten. 
Vrijdagavond om zeven uur wordt de 
kermis op de vernieuwde Gerwenseweg 
officieel geopend door Drumfanfare Jong 
Leven, het Gerwens Muziekkorps en het 
Heilig Kruisgilde. De kermis wordt aan-
gezegd aan de dorpsraad Gerwen.

Mark Elbers en SMASH
Gerwen Kermis heeft ook weer enkele 
muzikale verrassingen in petto. Zo 
staat zanger Mark Elbers uit Nuenen 
vrijdagavond vanaf 22.00 uur op het 
podium en komt liveband SMASH 
zondagmiddag vanaf 17.00 uur optre-
den in de feesttent. Aansluitend ver-
zorgt een DJ feestmuziek. 

Rikken en jeugdmiddag
Zaterdag, zondag en maandag is de ker-

Het dorpsfeest in Gerwen is op de Gerwenseweg van 19 t/m 22 oktober

mis vanaf 14.00 uur geopend. Er wordt 
een speciaal bonnensysteem gebruikt, 
waarmee de bezoekers bij alle attracties 
en de horeca kunnen betalen. Er zijn di-
verse kortingsacties bij de exploitanten. 
Liefhebbers van het spannende kaart-
spel rikken zijn maandag 22 oktober 
welkom om 11.00 uur voor de inschrij-
ving à tien euro in de feesttent bij café de 
Stam, Gerwenseweg 38. Maandag is ook 
de eerste dag dat de basisschoolkinde-
ren weer aan de slag gaan na een mooie 
herfstvakantie. Vandaar dat de kinder-
middag op maandag 22 oktober is en wel 
vanaf 14.00 uur. In café de Stam treedt 
vanaf 15.00 uur all round zanger Rikske 
op en de DJ gaat de vier dagen Kermis 
knallend afsluiten. Iedereen is van harte 
welkom op het dorpsfeest in Gerwen. 

Eric Putman en Roland Jaspers (zittend) tekenen de samenwerkingsovereenkomst in bij-
zijn van Alex Meijvis (rechts staand), directeur Particulieren Rabobank Dommelstreek.

Hans  van Oorschot en Myra Cocu, trotse eigenaren van Kwekerij ’t Schuurke. 

Peter Derks is op 1 september 1987 lid 
geworden van de toenmalige Harmo-
nie “Oefening & Volharding”. Hij be-
gon als leerling blazer op de sousafoon 
en na het behalen van het diploma A 
heeft hij dit instrument niet meer los-
gelaten. 

Peter is een echt verenigingsmens 
waarop men altijd een beroep kan 
doen. Zo heeft hij zich jarenlang inge-
zet als lid van de activiteitencommis-
sie. 
Hij staat binnen de vereniging vooral 
bekend als een gezellige en sportief 

bandlid die altijd klaar staat om te hel-
pen. 
Tijdens de receptie heeft wethouder 
De Witte namens de gemeente Nue-
nen een Van Gogh-wandbord uitge-
reikt. Na de receptie was er een 
gezellige feestavond met als afsluiting 
een verrassingsoptreden door de Sub-
Club ’t Eenoodje.

Peter Derks neemt trots het 
Van Gogh-wandbord in ontvangst. 

WWW.SHOWKORPSOV.NL

ST
EU

N
K

AA
R

T

€ 1
OEFENING & VOLHARDING

NUENEN - EENEIND

50 jaar

Biertapwedstrijden 
Bij de regionale biertapwedstrijden in 
Valkenswaard 15 oktoer jl. heeft café 
Schafrath de 1e en 2e prijs gewonnen. 
Pascalle koks, werkzaam bij Schafrath, 
is winnaar geworden en uitbaatster Si-
mone van Daal is de nummer twee ge-
worden.
Bijzondere prestatie gezien de concur-
rentie en zeker omdat beiden in het-
zelfde café werkzaam zijn. 
De dames worden nu afgevaardigd 
voor de landelijke wedstrijd.
Voor Nuenen is nu, ten overvloede, 
bewezen dat er goed biertje bij Scha-
frath wordt getapt.

Dixie Jazz
Jazzmiddag op 
Weverkeshof
Op zondagmiddag  21  oktober treedt 
de Falcon Jazz Band op in Weverkes-
hof. Dit is een swingend orkest met 
gedreven en ervaren muzikanten af-
komstig uit de regio Zuidoost Brabant 
en België. Twee bandleden komen uit 
Nuenen: Eddy Reepmaker van Belle 
en Bert Sibbing. Zij spelen dus een 
thuiswedstrijd. Aanvang: 14.00 uur. 
Entree vrij.                                                                                                                               



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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Nassaustraat  Werkzaamheden zijn gereed. Enkele punten worden voor 9
  november opgelost. Het groen staat gepland voor week 46.

Sportlaan  Werkzaamheden zijn in week 42 gereed met uitzondering
  van het groen

Margrietstraat Werkzaamheden zijn in week 44 gereed met uitzondering
  van het groen

Oranjestraat  Werkzaamheden en het groen zijn gereed in week 51

Kerkstraat- Europalaan –  Werkzaamheden zijn tussen week 43 en 51
Sportlaan   

Gedeelte Kerkstraat, Park  Werkzaamheden zijn tussen week 3 en 17
en Pastoor van 
Aldenhuijsenstraat    

Irenestraat   Werkzaamheden zijn tussen week 7 en 14 

Beatrixstraat   Werkzaamheden zijn tussen week 12 en 18

Marijkestraat  Werkzaamheden zijn tussen week 15 en 21

Voirt  Werkzaamheden zijn tussen week 19 en 28

Lindenhof  Werkzaamheden zijn tussen week 26 en 36

In hoofdlijnen wordt de riolering vervangen door een nieuw systeem 
en een nieuwe bestrating. De beplanting in de nieuwe straten wordt 
aangebracht vanaf december tot medio april (plantseizoen). Tijdens 
deze werkzaamheden is er geen doorgaand verkeer mogelijk in de 
straat. De hulpdiensten zijn op de hoogte van de werkzaamheden. 
Als u nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met balie Wonen 
en Openbare ruimte via (040) 2631 699.

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

Soort Datum Dossier- Locatie Activiteit
aanvraag  ontvangst  Nummer    

Regulier 09/10/2012 N-HZ-2012-0159 Steenbroeken 10 Oprichten woning  

Regulier 11/10/2012 N-HZ-2012-0160 Collse Heide Bedrijfshal met kantoor 
   ongenummerd 

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

met de WSD (de pilot start binnenkort) is daar element van. 
Tot slot gaan we BCF2.0 introduceren om beter grip te krijgen op ef-
fecten van subsidiebeleid.  Waar mogelijk gaan we het aantal partijen 
waarmee een Beleidsgestuurd Contract Financiering - contract bestaat 
vergroten.

Woningbouw
De belangrijkste prioriteiten in de portefeuille woningbouw zijn het 
opstarten van de nodige bouwplannen op De Luistruik en in Nuenen 
West. Nieuwe woningbouw helpt mee om enerzijds negatieve finan-
ciële gevolgen te beperken, maar ook om inkomsten te verhogen. 

Duurzaamheid en groen
We gaan de Nota Duurzaamheid waar mogelijk versneld invoeren. 
Onder andere bij verlichtingsprojecten (vervangen gewoon licht door 
LED) en bij het terugdringen van ons restafval.

We gaan openbaar groen waarvan het onderhoud duur is omvormen 
naar goedkoper groen om de onderhoudskosten in de toekomst te 
verminderen. We verwachten de investering daarvoor in 2,5 jaar terug 
te verdienen. Daarna levert deze maatregel dus geld op.

Bedrijfsvoering
We gaan in de gemeentelijke dienstverlening werken op afspraak. 
Verder zetten we in op de samenwerking met andere gemeenten. Dat 
is zowel binnen Dommelvallei als in het Stedelijk Gebied.
We zijn kritisch op onze uitgaven, dat betekent ook kritisch zijn op 
bestaande werkwijzen en naar lean en mean kijken als het gaat om de 
organisatie en de processen.

Sinti
Het normaliseren van de situatie van de Sinti behoeft op dit moment 
extra aandacht. Het gaat dan om zowel rechten als plichten. Zoals 
het recht op een gezonde woonomgeving. Er komt dit jaar nog een 
concreet plan van aanpak. En de gesprekken gaan niet alleen over 
Sinti maar ook met Sinti.

Openbare orde en veiligheid
We willen duidelijke afspraken maken met jeugd, horecaondernemers, 
buurten en wijken. Om die vervolgens consequenter toetepassen en 
strenger te gaan handhaven.

Villagemarketing
De begroting is helder en op orde dus kunnen we tijd en energie steken 
in de ontwikkeling van Nuenen als aantrekkelijke woon- en recreatie-
gemeente. Gesprekken en ideeën over Nuenen in 2020 zijn al in volle 
gang. Het eerstvolgende actiepunt zijn de maandelijkse gesprekken 
die de burgemeester met steeds vijf betrokken Nuenenaren gaat voe-
ren.

INZAMELEN SNOEIHOUT
Eind oktober houdt de gemeente Nuenen c.a. een inzameling van 
snoeihout. Wanneer u snoeihout wilt aanbieden, kunt u hiervoor één 
of meerdere stickers kopen bij de afdeling Publiekszaken op het ge-
meentehuis.  Een sticker kost € 8,15. Voor dit bedrag kunt u 1 collo 
snoeihout laten ophalen. Een collo mag niet groter zijn dan 
0,5*0,5*1,5m. 
Op dit collo plakt u de sticker, zodat de inzamelaar ziet dat hij het 
moet meenemen. 
De inzameldag voor snoeihout is woensdag 31 oktober  2012.
Natuurlijk kunt u uw snoeihout ook brengen naar de Milieustraat, De 
Huufkes 48-50 te Nuenen. Voor het aanleveren van snoeihout moet 
u bij de Milieustraat een entreetarief van € 5,00 (1e t/m 4e aanbieding) 
of € 15,00 ( vanaf 5e aanbieding).

AANDACHTSGEBIED OPSPORINGSAMBTE-
NAREN – THEMA PLAKKEN EN KLADDEN
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor de opsporingsambtenaren (BOA’s) zijn 
benoemd. Wij zien gedurende week 43 en 44 extra toe op het thema 
plakken en kladden. Op de naleving van andere regels wordt uiteraard 
ook toegezien. 

In onze gemeente is het verboden om de weg of een (on)roerende zaak 
te (laten) beplakken, bekladden of bekrassen. Op verschillende plaat-
sen zijn speciale aanplakborden geplaatst, waarop u bekendmakingen 
en meningsuitingen kunt plakken. Deze borden zijn overigens niet 
bedoeld voor reclame-uitingen. Het plakken e.d. van reclame-uitingen 
is in geheel Nuenen in beginsel verboden.  

De regelgeving over plakken en kladden is vastgelegd in artikel 2.42 
van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De BOA’s zijn bevoegd 
om overtredingen van dit artikel te bekeuren. Als de overtreding op 
meer plaatsen is begaan (bijvoorbeeld het plakken van posters) treden 
wij handhavend op, mogelijk door toepassing van bestuursdwang. 

Voor vragen over dit artikel kunt u bellen naar 040 – 2 631 631. Voor 
meldingen of klachten over, onder andere, illegaal plakken en kladden 
kunt u contact opnemen met het meldpunt van de gemeente Nuenen: 
040 – 2 631 699. 

VOORTGANG WERKZAAMHEDEN 
WATERPLAN ORANJEBUURT EN KERKSTRAAT
Op 11 juni 2012 zijn de werkzaamheden waterplan Oranjebuurt en 
Kerkstraat en omgeving gestart. Door diverse omstandigheden heeft 
de aannemer de planning moeten aanpassen. 
Hieronder vindt u de straten en de staat van werkzaamheden.

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
Tijdelijke afsluiting parallelweg Europalaan  
Van 19 t/m 26 oktober wordt de parallelweg van de Europalaan, aan 
de zijde van de Parkstraat, afgesloten voor alle doorgaand verkeer 
(ook voor fietsers). De Beatrixstraat en de Claushof zijn bereikbaar 
via de Voirt. Voor de fietsers wordt er een omleiding ingesteld. Dit al-
les vanwege renovatiewerkzaamheden van de nutsvoorzieningen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de balie Wonen en Open-
bare ruimte via (040) 2631 699.

KOOPZONDAG
Het college van B en W heeft zondag 21 oktober a.s. aangewezen als 
koopzondag voor de bedrijven uit gebied III. Dit wil zeggen de vol-
gende ondernemingen:
•	 Goossens	wonen	&	slapen,
•	 Collse	Hoek,	Gerwenseweg	41,
•	 Ri-Jo	B.V.,	De	Huufkes	19,	
•	 Saniplein	B.V.,	De	Huufkes	19A,	
•	 Stein	Keuken,	Spegelt	19
•	 Autobedrijf	Tonnie	van	der	Heijden,	Gerwenseweg	24
Alle bedrijven uit gebied III mogen op deze dag geopend zijn.

BEGROTING 2013
We hebben als Nuenen een ambitieuze bouwopdracht opgepakt voor 
de regio om herindeling met Eindhoven te voorkomen en zelfstandig 
te kunnen blijven. De crisis in de bouwwereld is echter ook aan Nuenen 
niet voorbij gegaan. Door deze ontwikkelingen zijn we volledig door 
onze reserves heen geraakt. We hebben een negatief vermogen dat we 
met toestemming van de provincie in 10 jaar mogen wegwerken. 

De afgelopen jaren hadden we de broekriem al flink aangehaald. 
In 2011 is er 0,7 miljoen bezuinigd, in 2012 was dat 2,4 miljoen en 
lopende dit jaar ook nog eens 7 ton. 
Dit alles is gelukt zonder OZB verhoging sinds 2002 (afgezien van een  
inflatiecorrectie). Ook in ambtelijk apparaat is fors gesneden in fte de 
afgelopen jaren, ruim 20 fte. We hebben nog de opdracht om nog 
eens 5 fte te schrappen. Veder inkrimpen op personeel kan echt niet 
meer zonder definitief taken te schrappen of nog verdergaande sa-
menwerking met andere gemeenten.

We hebben te maken met lastenstijgingen door de consequenties van 
de  Ruimtebalans en prioritering van 2,6 miljoen. Onontkoombare 
noodzakelijke ontwikkelingen of verhogingen kosten ruim 6 ton. Dat 
is in totaal al 3,3 miljoen aan kostenstijgingen t.o.v. 2012 zonder dat 
we nieuw beleid of wensen uitvoeren.

Autonome ontwikkelingen bijsturen levert ruim 6 ton op. Beleidsaan-
passingen levert nog eens ruim 9 ton oplopend naar ruim 1,7 miljoen 
in 2016 op. Die beleidsaanpassingen komen met name voort uit de 
besluiten van de raad tot het kostendekkend maken van de accom-
modaties en verschuivingen naar gesloten huishoudingen zoals voor 
riolering en afvalstoffen. 

Het college kiest ervoor niet verdergaand te snijden in de sociale in-
frastructuur. Daarom is er voor gekozen om zo lang als nodig is de 
OZB te verhogen. 
De maatregelen zullen voor alle inwoners voelbaar zijn, we zullen 
moeten zoeken naar creatieve oplossingen, maar de veerkracht van 
de Nuenenaar heeft zich ook de afgelopen jaren bewezen. We hebben 
er vertrouwen in dat we dit samen zullen kunnen aanpakken.

Hieronder de speerpunten voor 2013 vanuit de verschillende beleids-
velden:

Welzijn
We bereiden ons goed voor op de uitbreiding van ons takenpakket 
Welzijn/Wmo met delen van de AWBZ en Jeugdzorg. Dit doen we 
onder andere door een pilot Jeugdzorg te gaan doen met de gemeen-
ten Geldrop-Mierlo, Son en Breugel en Waalre. 
We willen een succes maken van de samenvoeging van de afdelingen 
Sociale Zaken van Son en Nuenen tot één afdeling. Zodat we de klan-
ten effectiever en beter kunnen bedienen en stijging van het aantal 
cliënten goed op kunnen vangen. Een verder gaande samenwerking 

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD



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: 19 & 20 oktober: 
erwtensoepgroenten, 1/2 kilo ... 1,49
Spliterwten, per pak ..................... 0,69
champignons, per bakje .............. 0,69
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 22 oktober:

Hutspot, panklaar, 1/2 kilo ............. 0,69
DINSDag 23 oktober:

Wokgroenten, speciaal, 1/2 kilo ... 0,99
WoeNSDag 24 oktober:

rodekool, panklaar, hele kilo ........ 0,99
DoNDerDag 25 oktober:

rauwkost, 1/2 kilo ......................... 0,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
geHele Week vaN 19 t/m 25 oktober:

NWo. mandarijnen, 12 stuks...... 1,99
bamigroenten, 1/2 kilo ................. 0,99
Wittekool-knoflooksalade, 250 gr. . 1,59
Perssinaasappels, 12 stuks..........  1,99

Vanaf nu!!!
Verse Kant en Klaar Maaltijden 

uit eigen keuken

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

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

     

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

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen.

Rond de Linde nu compleet digitaal, 
iedere donderdag nieuw op

www.ronddelinde.nl 

Deze week met: Maaltijd-
Hachee ............................. 5,95
Varkenshaas ........ 7,95
Zalm Filet ................. 7,95
Hachee Pakket
Vlees, uien en kruiden
500 gram .................................5,95
100 gram Runder Rookvlees +
100 gram Boterhamworst ...... 4,25
Ball en Beans
100 gram ......................................1,25

kooPJe

SPecIal

HERFSTVAKANTIE
AKTIE

20% KORTING OP ALLE KINDERJASSEN
€ 20,- KORTING OP ALLE NUDIE-JEANS

GELDIG T/M ZATERDAG 20 OKTOBER 2012

Parkstraat 10a, nuenen. Telefoon 040 - 283 60 19

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

T  040 283 16 96

F   040 283 95 09

De Pinckart 9

5674 CB Nuenen

E  ln.nenowhv@ofni 

I   www.vhwonen.nl

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

19
92

2

In 2012
bestaan wij 50 jaar!

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

raamdecoraties, shutters &

horren 

overgordijnen & inbetweens

vloerbedekking

karpetten & kleden op maat

marmoleum, vinyl, laminaat,

fineerparket en pvc-stroken

Actie geldig van 19 t/m 25 oktober:

2 brosse 
speculaasbrokken
Van € 3,35. Voor € 2,99
Grof 
volkorenbrood
Van € 2,20. Voor € 1,85
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Ingezonden brieven
Voor de burger ‘Artikel 12’     
zo slecht nog niet
Hier en daar proef ik enige euforie omdat we in Nuenen ontsnapt zijn aan ‘Arti-
kel 12’. Ik zou het goed gevonden hebben als een externe club van deskundigen 
de bedrijfsvoering  van Nuenen B.V., met een blik op het verleden en een verge-
zicht naar de toekomst , onder het vergrootglas zou leggen. Niet alleen kijkend 
naar grondpolitiek maar b.v. ook naar accommodatiebeleid zoals scholen, 
gymzalen, gemeenschapshuizen voorzieningen bij sportgelegenheden……. bouw 
én exploitatie. En naar bedrijfsvoering en subsidiebeleid in algemene zin.
Een transparante analyse van derden waar de gemeentelijke organisatie én 
burger wat wijzer van zouden worden.

Het publiceren van een kale, nipte, begroting 2013 is voor de burger te weinig.
Voor Nuenense politici voelt het, ternauwernood, ontsnappen aan ‘Artikel 12’ 
wellicht goed. Maar een karige, risico volle, begroting voor enkel 2013, mede ge-
baseerd op basis van fikse lastenverhoging voor de burger zegt mij te weinig. 
Nu wordt verwacht dat de ‘veroorzakers’ ook de ‘heelmeesters’ kunnen zijn, dat 
is niet onmogelijk maar een stevige opgave.

Het lijkt mij zinvol dat  de burgers in 2013,  tweemaandelijks,  via onze Nue-
nense krantjes en de LON…etc. de uitputting van de begroting 2013 kunnen vol-
gen. 
Natuurlijk komt het , op termijn , goed met Nuenen maar tegen welke prijs voor 
de burger?

Wim Metsemakers 

Nuenens Belang wil behoud 
van de sportverenigingen
Nuenens Belang wil besluiten die voldragen, zorgvuldig  en goed onderbouwd 
zijn. Al bij de eerste berichten in de pers dat de gemeente de huur van voetbal-
club RKSV van 50.000 naar 400.000 euro wilde verhogen, vroegen wij ons af of 
dit klopt. Nu lijkt het erop dat verenigingen in één keer en terstond voor het 
volle pond voor het blok gezet worden,waardoor hun bestaansrecht in het ge-
ding komt. Een dermate buitenproportionele  huurverhoging, indien juist, zal  
in een procedure door een rechter direct afgewezen worden. Wij gaan er daar-
om vanuit dat er pas iets gaat veranderen als er nader overleg voorafgaand 
aan besluiten is geweest met de verenigingen en dat eventuele uitvoering langs 
de weg van geleidelijkheid en in  overeenstemming met de verenigingen zal 
plaatsvinden.

Los van de huurverhogingen,vindt Nuenens Belang dat sport belangrijk is voor 
de sociale cohesie en een gezond leefpatroon van de burger. Sport hoort daar-
toe toegankelijk te zijn en blijven voor iedereen, voor jong en oud. Verder dat 
binnen een goed gezondheidsbeleid  een breed sportaanbod aanwezig dient te 
zijn. Bewegen en sporten is goed voor je hart en om allerlei ziekten te voorko-
men zoals diabetes en obesitas. Ook reumapatienten hebben baat bij bewegen.

Bewegen en nog eens bewegen. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. En 
het is goed om daar de jeugd al vroeg mee op te voeden. Wij zullen ons daarom 
in de Raad inzetten voor het behoud van de Nuenense verenigingen en de peu-
terspeelzalen.

Namens de fractie van Nuenens Belang in de gemeenteraad van Nuenen
Mr. Jacques Leemans en Marijke Moviat. Info:marijke@moviat.com

(tel. 2835000) en jac.leemans@upcmail.nl ( tel. 2835891)

Nb: De redactie heeft dit artikel vanwege zijn lengte ingekort. 

Verontrustend!
Het is verontrustend  te constateren wanneer we de laatste weken middels de 
media, zie Rond de Linde en het ED,  artikelen moeten lezen van enkele oppo-
sitionele politieke partijen als ook een open brief van een groot aantal sportver-
enigingen, die zich danig zorgen maken over de komende ingrijpende bezuini-
gingen in de subsidie- en accommodatieverstrekking voor de komende jaren. 
Kreten als: ‘sportverenigingen worden zwaar in de problemen gebracht’ als 
‘Nuenens verenigingsleven wordt om zeep gebracht’ logen er niet om. 

Verontrustend is het ook als je aan de inhoud van deze artikelen moet consta-
teren het sociaal maatschappelijk gemeenschapsleven van Nuenen zich begint 
te roeren en op zijn kop staat aangaande de komende voorgenomen bezuini-
gingen die de gemeente voor ogen heeft. Ieder wil zijn gelijk en voordeel halen, 
zo blijkt, maar offers brengen is er niet bij. Het verenigingsleven van Nuenen 
gaat zelfs binnenkort de straat op om via een demonstratie haar ongenoegen 
ten aanzien van het ongenuanceerd optreden van de Nuenense politiek tot ui-
ting te brengen. Een ongekend fenomeen in het anders zo vredige dorpje in het 
groen.

Die verontrusting  wordt nog meer verstevigd als je daarbij in ogenschouw 
neemt hoe de Nuenense politiek momenteel functioneert en de gemeenteraad 
en college , onder leiding van een toch goedwillende burgemeester, worstelen 
met een ver te zoeken eensgezindheid en een krampachtig sluitende begroting 
met slechts een reserve van € 2000, op tafel te leggen, die de komende jaren veel 
financiële offers ( o.a. afschaffen van subsidies en 40% OZB verhoging!) van de 
Nuenense burgers en verenigingen/instellingen zal vragen. Nu een artikel 
12-status voorlopig is afgewend, wil dat nog niet zeggen dat het beter zal gaan. 
Integendeel, provinciaal toezicht wat nu aan de orde is, geeft toch een verkapte 
vorm van onder curatele verder gaan.

Verontrusting kwam bij mij zelfs op toen ik afgelopen zondag  in de Clemens-
kerk aanhoorde, dat een onder vuur liggende wethouder van o.a. kunst, cul-
tuur, sport en accommodatiebeleid, daar in zijn functie van mede-voorganger 
in de liturgische dienst, podium kreeg of nam om “zijn overweging” naar mijn 
mening  min of meer met politiek omkleedde  en de ‘goegelovige kerkgangers’ 
tracht mee te geven dat, waar het ging om bezuinigingen en inleveren, wij als 
rijke Nederlanders, voorzien van luxe en comfort, daar begrip voor moeten 
hebben, ondanks dat het ons persoonlijk zou raken, en solidair moeten zijn met 
het verlenen van ontwikkelingshulp. Politiek in de kerk? 

Ook Den Haag en de provincie volgen nauwlettend de verrichtingen in politiek 
en bestuurlijk Nuenen en als het echt verkeerd zou gaan, zal er gauw een herin-
delingsvoorstel op tafel liggen. Want het zwaard van annexatie blijft Nuenen 
duidelijk boven het hoofd hangen. Vraag alleen is: hoe lang duurt het nog voor-
dat het valt. Menig inwoner van Nuenen c.a. houdt er al rekening mee.

Rens Kuijten, Vondelstraat 7, Nuenen

Burn-out en osteopathie
Onze omgeving vraagt steeds meer van ons. Dit houden we vol maar soms 
wordt het allemaal iets teveel. Je bent extreem vermoeid, hebt hoofdpijn, 
bent misselijk en je ondervindt allemaal onverklaarbare klachten en je zit 
hierdoor duidelijk niet lekker in je vel. Misschien heb je wel een burn-out. 
Osteopathie kan jouw klachten verlichten. 
 
Burn-out is een psychologische term 
voor het gevoel ‘opgebrand’ te zijn, 
geen energie of motivatie meer vinden 
voor de bezigheden op het werk of 
zelfs thuis. Een burn-out is een van de 
belangrijkste werkgerelateerde klach-
ten op dit moment. Burn-out is niet al-
leen bijzonder vervelend voor de be-
trokken werknemer maar leidt vaak 
tot (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid 
of werkloosheid.

Oorzaak van een burn-out
Stress is de grootste oorzaak van burn-
out klachten. Stress zorgt voor een dis-
balans tussen activiteit en herstel in 
het lichaam. Het lichaam maakt name-
lijk een verhoogde dosis cortisol aan. 
Cortisol, ook wel het stresshormoon 
genoemd, zorgt voor een constante ac-
tiviteit van het lichaam zelfs wanneer 
je rustig op de bank zit. Je kunt zeggen 
dat het lichaam continue aan het ‘spor-
ten’ is met als gevolg dat er roofbouw 
gepleegd wordt op het lichaam. Als dit 
te lang duurt heeft het lichaam geen 
‘energie’ meer over en dit kan dan uit-
eindelijk leiden tot een burn-out en/of 
andere klachten, zoals chronische ver-
moeidheid, concentratieproblemen, 
depressiviteit of slaapproblemen.

Wat doet een osteopaat bij een burn-
out?
Het weghalen van de stressor (dat wat 
de stress veroorzaakt) is het meest 
voor de handliggend om een burn-out 

Oud Nuenenaar Thijs Maas  
in Het Klooster 

Een eerste aanzet tot dit programma 
werd meteen opgemerkt door de jury 
van het ITs Festival: ‘Soms blaast een 
voorstelling nieuw leven in een onder-
mijnde theatervorm. Concert toont 
een authentieke performer die werd 
geïnspireerd door grote liedschrijvers, 
maar die nooit een imitatie is. Door 
subtiele beweging, heldere focus, 
geestig te zijn zonder grappen te ma-
ken en puur acteren, raakt Thijs het 
publiek.’

Maas won het Concours om de Wim 
Sonneveld prijs én de Publieksprijs op 
het Amsterdams Kleinkunst Festival 

Op donderdag 25 oktober staat Thijs Maas in Het Klooster met de voorstelling 
concert. Thijs Maas zingt alsof zijn leven ervan afhangt. Begeleid door een 
energiek en fijnzinnig jazz-trio vertelt hij muzikale verhalen; expressief en 
ingetogen, romantisch en met beide benen op de grond, universeel en in zijn 
eigen taal. Thijs is opgegroeid in Nuenen en menig Nuenenaar heeft ongetwij-
feld zijn eerste voorstelling hier gezien. Nu staat hij er dus met concert.

2007 en maakte daarna indruk met 
twee muzikale cabaretprogramma’s. 
In 2011 werd hij genomineerd voor de 
Neerlands Hoop, de prijs voor de 
meest veelbelovende kleinkunstenaar. 
Deze avond wordt hij vergezeld door 
Thijs Cuppen, piano, Olaf Meijer, con-
trabas en Klaas van Donkersgoed, 
drums.

De voorstelling begint om 20.15 uur. 
Toegangskaarten kosten € 17,50 inclu-
sief pauzedrankje. Kaarten kunnen 
worden besteld via www.hetklooster.
org of tijdens kantooruren via de re-
serveerlijn 040 -2843399.

te verminderen. Dit is niet altijd even 
gemakkelijk. Voor de osteopaat is het 
belangrijk om de reden te vinden 
waarom het lichaam niet meer aan de 
gevraagde activiteiten gedurende de 
dag kan voldoen. De osteopaat kent 
het lichaam van A tot Z. Zij zien het li-

chaam als één geheel en zijn op zoek 
naar bewegingsverliezen in het li-
chaam die de oorzaak en/of een rol 
kunnen spelen bij het krijgen van een 
burn-out. Hierbij wordt niet alleen ge-
keken naar de wervelkolom en zenu-
wen maar ook naar organen, bloeds-
omloop, de hormonale regulering en 
de dynamiek van de schedel. Dit alles 
om burn-out klachten te verminderen.

Voor meer informatie: www.osteopa-
thiemeulenbroeks.nl of tel: 06 – 58 96 
12 31. Voor een osteopathie behande-
ling is geen verwijzing van de huisarts 
nodig.

Foto-expositie       
toneelvereniging Mariahout

De foto-expositie vindt plaatst op:
Zaterdag 27 oktober van 10.00 tot 
12.30 uur; Zondag 28 oktober van 
10.00 tot 15.00 uur; Locatie: Buurthuis 
Mariahout.

De toneelvereniging is opgericht in 
1973 en heeft sindsdien vele prachtige 
producties gemaakt en opgevoerd in 
het openluchttheater van Mariahout. 

De foto-expositie is voor iedereen vrij 
toegankelijk. Het verenigingsbestuur 
rekent op een grote belangstelling van 
hen die een warme band hebben met 
deze jubilerende club.

Sunny Blues Nuenen met Mojo Hand

Nicolle proficiat met het behalen van je persoonlijk record
tijdens de hele marathon van Eindhoven. Een topprestatie!

Riny, Tonnie, Angelique, 
Lambert, Steffie, Gertjan, 
Veerle, Bram, Tijn
en alle medewerkers van
Riny van Kessel 
groenten en fruit.

Toneelvereniging Mariahout bestaat 
40 jaar.

Sunny Blues Nuenen organiseert op 
zondag 21 oktober het tweede blues 
optreden van het seizoen 2012/13 on-
der het motto “ZINN in Blues”. Om 
15.30 uur wordt er deze zondag ge-
start met bluesband Mojo Hand, met 
gitarist Frank Reemers uit Nuenen. 
Deze 4-mans formatie met veel muzi-
kale ervaring speelt de blues met soul, 
passie en blues. De uitgebreide instru-
mentale bezetting (gitaar, hammond, 
piano, bluesharp, drums, bas en twee-
maal zang) maakt het mogelijk om di-
verse soorten blues te spelen. Met een 
keuze uit Swing Blues, Bluesrock, 
Funky Blues, Texas Blues en meer, ko-
men naast eigen werk ook bewerkin-
gen van nummers van Joe Bonamassa, 
SRV, Walter Trout, Albert Collins, 
Popa Chubby, Tab Benoit en vele an-
deren voorbij.

Sunny Blues Nuenen: Mojo Hand, zondag 21 oktober vanaf 15.30 uur, DinerCafe 
ZINN, Park  in Nuenen. Toegang gratis.

Niet alleen producties voor volwas-
senen maar ook voor kinderen. In al 
die jaren kwamen duizenden bezoe-
kers af op het podiumwerk van deze 
club. Een club van louter amateur-
toneelspelers, omringd door een 
grote groep vrijwilligers die samen 
openluchtproducties neer hebben 
gezet van een kwalitatief hoog ge-
halte. 

Toneelvereniging Mariahout bestaat 40 jaar. Om die reden wordt er een 
grootse foto-expositie gehouden over 40 jaar theaterwerk door deze actieve 
spelersgroep.

www.twitter.com/deronddelinde



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.

18 Oktober 2012Rond de Linde  Nr.  42

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.

•
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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.

•
•
•

•
•

•

PUBLICATIE

KENNISGEVING BESLUIT MOBIEL  
BREKEN BOUW- EN SLOOPAFVAL
Burgemeester en wethouders maken bekend dat op 8 oktober 2012 
een melding ingevolge het ‘Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval’ 
is ontvangen van Bowie Recycling bv, Heistraat 28, 5445 AS te Land-
horst. De melding betreft het mobiel breken van bouw- en sloopafval 
op de locatie Boord 51 te Nuenen.

De werkzaamheden vinden naar verwachting plaats in de periode 
vanaf 29 oktober 2012 tot 30 november 2012. De werkzaamheden 
zullen ongeveer 8 werkdagen in beslag nemen en zijn beperkt van 07.00 
uur tot 19.00 uur. 

Het ‘Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval’ bevat onder meer 
voorschriften ter beperking van geluids- en stofoverlast. Deze melding 
dient slechts ter kennisgeving, het is dan ook niet mogelijk tegen deze 
melding bezwaar te maken. Een mondelinge toelichting kunt u tijdens 
kantooruren verkrijgen van de heer G. Koops, te bereiken via telefoon-
nummer (040) 2631631.

De melding en andere ter zake zijnde stukken, liggen met ingang van 
18 oktober tot en met 29 november 2012, elke werkdag tijdens kan-
tooruren ter inzage bij de balie Ontwikkeling.

Nuenen, 18 oktober 2012
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a

PUBLICATIE

KENNISGEVING VERLENING /   
INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 9 oktober 2012 
een 

•	 omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht (WABO) hebben verleend aan: L.J.G. Renders, voor 
het veranderen van een agrarisch bedrijf, gelegen aan de Hoek-
straat 7 te Nuenen;

•	 vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht in hebben getrokken van: de heer A.E.J.M. van der Putten 
en mevrouw W.M. van der Putten-Engelen, voor het houden van 
varkens, gelegen aan Rullen 7 te Nuenen.

De aanvraag en de beschikking en andere ter zake zijnde stukken lig-
gen ter inzage van 19 oktober 2012 tot 30 november 2012 bij het ge-
meentehuis Nuenen, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. De openings-
tijden zijn elke werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en op woensdag-
middag van 14.30 uur tot 18.00 uur. Wilt u een mondelinge toelichting 
op de stukken dan kunt u hiervoor een telefonisch afspraak maken 
met de heer H. Verhoeven (SRE Milieudienst, 0492-587075)
 
Beroep
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht bestaat voor belang-
hebbenden de mogelijkheid om binnen zes weken na de dag van be-
kendmaking van het besluit in weekblad Rond de Linde, een beroep-
schrift in te dienen bij de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, sector be-
stuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het besluit 
treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de gestelde 
beroepstermijn. Ook kan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 
worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Opmerking 
verdient dat geen beroep meer kan worden ingesteld door een belang-
hebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij in het 
kader van de eerder gevolgde voorbereidingsprocedure geen ziens-
wijze naar voren heeft gebracht.

Een beschikking wordt de dag na afloop van de beroepstermijn onher-
roepelijk, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld. Bij het indienen 
van een beroepschrift door een belanghebbende kan men bovendien 
een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter 
bij de rechtbank te ’s-Hertogenbosch,sector bestuursrecht, Postbus 
90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. De indiener van een beroep en/
of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffiegeld verschul-
digd. 

Nuenen, 18 oktober 2012
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a

PUBLICATIE

GEWIJZIGDE VASTSTELLING 
BESTEMMINGSPLAN ‘OPWETTENSE 
WATERMOLEN EN OMGEVING’

Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. maken bekend dat de 
gemeenteraad in zijn vergadering van 20 september 2012 het bestem-
mingsplan ‘Opwettense Watermolen en omgeving’ gewijzigd heeft 
vastgesteld.

Het bestemmingsplan
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het planologisch veranke-
ren van de activiteiten waarvoor in het verleden al een vrijstellingsbe-
sluit was genomen, zoals de bouw van een restaurant en de inrichting 
van het terrein.  

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij het college van burgemeester en wethouders zijn de volgende aan-
vragen om vergunning op grond van de APV en bijzondere wetten 
ingekomen:

•	 Aanvrager: V.O.F. Bos Vishandel voor het innemen van een stand-
plaats voor de verkoop van vis en vispodukten op donderdagoch-
tend op het Heuvelplein in Gerwen;

•	 Aanvrager: Carnavalsvereniging de Wetters voor het organiseren 
van het jaarlijks prinsenbal in MFA “de Koppelaar” op 10 novem-
ber 2012;

•	 Aanvrager: V.O.F. H. Scheffers en M. Jansen voor het jaarlijks in-
nemen van een standplaats op het Vincent van Goghplein op de 
vrijdag voor de verkoop van brood, koek, banket en snacks.

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 van 14.30 uur tot 18.00 uur) bij de balie Wonen en Open-
bare Ruimte in het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.

Nuenen, 18 oktober 2012.

VERLEENDE VERGUNNINGEN EN 
ONTHEFFINGEN

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

Datum Dossiernr. Bouwadres Activiteit Omschrijving Verzend-
besluit      datum 

09/10/ N-HZ-2012- Eeneind 11 Bouw Uitbreiden bestaande  09/10/ 
2012 0135   garage 2012  

10/10/ N-HZ-2012- Papenvoort 11 RO Plaatsen overkapping 10/10/ 
2012 0130    2012 

De vergunningen liggen vanaf heden ter inzage bij de balie Wonen en 
Openbare ruimte, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Tegen desbe-
treffende besluiten kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de 
dag van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het 
College van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 
10000, 5670 GA  Nuenen.
Tevens kan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank te ‘s-Herto-
genbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90.125, 5200 MA ‘s-Herto-
genbosch, een verzoek worden gedaan een voorlopige voorziening te 
treffen.

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

verleend i.v.m. een diner t.g.v. de opening van het wildseizoen op 
zondag 21 oktober 2012 in de tent aan de achterzijde van de 
Collse Hoeve aan Collse Hoefdjk 24 (verzenddatum 10 oktober 
2012);

•	 aan Jan Linders Supermarkt is een ontheffing verleend voor zon-
dagopenstelling van de supermarkt aan Vincent van Goghstraat 
37 in het jaar 2013 (verzenddatum 12 oktober 2012);

•	 aan de volgende supermarkten is voor 2013 geen ontheffing ver-
leend voor zondagopenstelling: Albert Heijn (Parkstraat 22 en 
Hoge Brake 8), Jumbo Nuenen (Hoge Brake 36/40), C1000 Ton 
Grimberg (De Smidse 1), Aldi Best B.V. (Parkhof 13) (verzenddatum 
11 oktober 2012);

•	 aan V.O.F. de Stam zijn vergunningen en ontheffingen verleend 
voor het organiseren van een dorpsfeest in de vorm van een dorps-
kermis in de periode van 19 tot en met 22 oktober 2012 op het 
weggedeelte Gerwenseweg, gelegen tussen Kerkakkers en Mgr. 
Frenkenstraat (verzenddatum 12 oktober 2012).

Indien u het met deze beschikkingen niet eens bent kunt u op grond 
van de Algemene Wet Bestuursrecht hiertegen binnen zes weken na 
datum van verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen bij 
het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burge-
meester van de gemeente 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.

Indien bezwaar is gemaakt, kan door de indiener van het bezwaar-
schrift een verzoek tot voorlopige voorziening worden gedaan bij de 
voorzieningenrechter bij de rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 
90.125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Gewijzigde vaststelling
Het bestemmingsplan is naar aanleiding van een zienswijze ten op-
zichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Meer 
informatie hierover is te vinden in het raadsbesluit, de daarbij beho-
rende ‘Nota van zienswijzen’ en het gewijzigd vastgestelde bestem-
mingsplan zelf. Het plan wordt gewijzigd vastgesteld naar aanleiding 
van de zienswijze dat voor de noodweg te ruime gebruiksmogelijkhe-
den bestonden.

Tervisielegging 
Het raadsbesluit, het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan en de 
hierbij behorende stukken liggen met ingang van 19 oktober 2012 
gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis, Jan van Schijn-
veltlaan 2 te Nuenen, bij de balie Wonen en Openbare Ruimte.
De balie is iedere werkdag geopend van 08.30 tot 12.30 uur en op 
woensdagavond van 14.30 tot 18.00 uur. Tegen betaling van leges kan 
een afschrift worden verstrekt van de ter inzage gelegde stukken. Het 
bestemmingsplan is ook in te zien via de website van de gemeente 
Nuenen (www.nuenen.nl) en de landelijke website www.ruimtelijke-
plannen.nl. 
Het bestemmingsplan ‘Opwettense Watermolen en omgeving’ kan op 
die website rechtstreeks worden geraadpleegd via de volgende link:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0820.
BPBGOpwettenseWate-D001

Beroep 
Tegen het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan kan gedurende 
voornoemde termijn van tervisielegging beroep worden ingesteld bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Van deze 
mogelijkheid kan gebruikmaken: 
•	 een	belanghebbende	die	tijdig	zijn	zienswijze	bij	de	gemeenteraad	

naar voren heeft gebracht; 
•	 een	belanghebbende	die	aantoont	dat	hij	redelijkerwijs	niet	in	staat	

is geweest zijn zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij 
de gemeenteraad naar voren te brengen; 

•	 een	belanghebbende,	voor	zover	het	beroep	wordt	ingesteld	tegen	
de wijzigingen die de raad bij de vaststelling in het plan heeft aan-
gebracht. 

Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA  Den 
Haag. 

Voorlopige voorziening
Ingevolge artikel 3.8, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het 
besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in werking daags na 
afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen deze termijn 
kan degene die beroep heeft ingesteld bij de Raad van State tevens 
een verzoek om voorlopige voorziening indienen, waardoor het besluit 
niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist. Een dergelijk 
verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA  
Den Haag.

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer A. Ras 
van de afdeling Ontwikkeling en Handhaving. Hij is telefonisch te be-
reiken onder 040-2631545 en per email: a.ras@nuenen.nl 

Nuenen, 18 oktober 2012.
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a



Lekker bijverdienen?  
Begin een krantenwijk.

 
 

 
 
 

- PLUS elke dag 
   een gratis krant
- PLUS een gratis 
   regenpak
- PLUS sparen voor 
   leuke cadeaus.

voor informatie en aanmelden:* min. leeftijd 18 jaar,
legitimatie verplicht

Heeft u overlast van:
Muizen of ratten? 

Papiervisjes of andere insekten?

Voor al uw plaagdieroverlast bel met:
FD plaagdierpreventie Eindhoven

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

Vraag naar de voorwaarden.

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 

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

onze prachtige kookstudio.

Voor iedere gelegenheid,
zowel zakelijk als privé.

Vanaf 10 personen bent u al
van harte welkom!

Kookworkshops | Walking dinner
Recepties | Jubilea | Teambuilding 

Vergader- en presentatieruimte
Vraag vrijblijvend om info of maak

gerust een afspraak.

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

www.johngevenstudios.nl

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

M rcel v n de Kerkhof

Stuc doorswerk

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

Casimirgebouw

Celebeslaan 10

5641 AG Eindhoven

T 040 - 2909420

w w w. l c l . n l

info
avond

SLiM? 
kieS Leuk!

donderdag
8/11/2012
19.00 - 20.30 uur

CarPro Carwash & Carcleaning is een jong en dynamisch bedrijf, 

dat gespecialiseerd is in het wassen en poetsen van auto’s.

Wegens uitbreiding van onze activiteiten in Nuenen en omgeving, zijn wij op zoek naar nieuwe medewerkers 
die verantwoordelijk zullen zijn voor de dagelijkse gang van zaken in het nieuwe Indoor Carwash Centrum 
die sinds oktober 2011 gevestigd is op industrieterrein Eeneind I in Nuenen.  

Medewerker Autowasstraat 
- m/v ( 30 uur)

Als eerste aanspreekpunt voor de klant ben je verantwoordelijk voor het ontvangen van klanten in de 
wasstraat, het eventueel voorbehandelen van de auto’s en het afrekenen van de wasprogramma’s. Het 
schoonmaken en onderhouden van de werkplek hoort tevens bij de werkzaamheden.
 
Wij bieden:
	 •	 Een	afwisselende	functie	met	ruimte	voor	ideeën	en	eigen	inbreng.
	 •	 Een	moderne	werkomgeving.
	 •	 Een	prettige	werksfeer	in	een	informeel	bedrijf
	 •	 Doorgroeimogelijkheden.
Wij vragen:
	 •	 Een	proactieve	en	zelfstandige	houding.	
	 •	 Commerciële	instelling.	
	 •	 Affiniteit	met	auto’s.
	 •	 Goede	communicatieve	eigenschappen	en	een	klantvriendelijke	houding.
	 •	 Beschikbaar	op	maandag/dinsdag	en	donderdag.
	 •	 Bereid	om	indien	nodig	in	weekend	te	werken.

Ben	je	geïnteresseerd	in	een	van	de	vacatures?
Stuur dan een sollicitatiebrief met C.V. en pasfoto naar:
CarPro Carwash & Carcleaning
T.a.v. dhr. Crooymans, Collseweg 22 – 5674 TR Nuenen - of via email: nuenen@carpro.nl

GEKOZEN 
DOOR CONSUMENTEN ALS ABSOLUTE 

NR.1 SPIER- & GEWRICHTSBALSEM!

Noordveld Drogisterij en Parfumerie
Hoge Brake 72 | 5672 GM  Nuenen | T 040 - 283 46 77 | www.drogisterijnoordveld.nl
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Carnavalskriebels in Gerwen
 
Carnavalsvereniging De Narre-Kappen uit Gerwen heeft de afgelopen zomer-
periode niet stil gezeten. Achter de schermen zijn verschillende commissies 
actief geweest. Zo heeft de commissie facilitair de mogelijkheden van een 
andere locatie voor de carnavalsactiviteiten bekeken. Maar gezien het ondui-
delijke accommodatie- en subsidiebeleid van de gemeente is er voor gekozen 
om ook de komende jaren in de feesttent op het Heuvelplein te blijven.

Wel zal er komend jaar met carnaval wat 
veranderen: de eerste en tweede zwam-
avond blijven op de vrijdag (1 februari) 
en zaterdag (2 februari) van het weekend 
voor de carnaval. De derde zwamavond 
is echter op VRIJDAG 8 februari (dit in 
plaats van de vertrouwde zaterdag met 
de carnaval). De kaartvoorverkoop voor 
deze avonden zal zijn op woensdag 12 
december.

Nieuwe prinsen
De Prinsen Keuze Commissies van de 
vereniging hebben hun werk gedaan. Zij 
presenteren op zaterdag 24 november 
de nieuwe prinsen. Allereerst wordt er ‘s 
middags vanaf 14.00 uur afscheid geno-
men van jeugdprins Martijn, Prinses 
Michelle en Hofdame Iris. Het afgelo-
pen carnavalsjaar zijn zij de kartrekkers 
van de jeugd geweest. Er zal op een ge-

Concert Willie & the Oldtimers
Willie en zijn orkest the Old-timers geven op zondag 21 oktober 2012 een con-
certmiddag in Het Klooster te Nuenen. Met medewerking van Da Capo uit As-
ten, BBC en Octopus band uit Beek en Donk en the Old-timers uit Nuenen. Aan-
vang is om 13.00 uur, de toegang is gratis. 

Fotografiecursus bij het CAN

De kunst van het fotograferen
Door de fotografie leren mensen beter kijken, beter met compositie, vorm 
en kleur om te gaan, hun eigen camera beter te hanteren en leren ze het 
werk van kunstfotografen kennen en waarderen.

We spraken Maurits van Hout, docent 
bij Kunstencentrum CAN en beroeps-
fotograaf. 
Maurits ‘Door een fotografiecursus te 
volgen bij het CAN in Nuenen leren 
de cursisten om méér uit  de digitale 
spiegelreflexcamera te halen. Maar 
nog belangrijker: hij leert om anders 
met foto’s, met beelden om te gaan. 
Hij gaat denken in beelden en vorm-
geving en zelf beelden creëren. In de 
vervolgcursus bijvoorbeeld speelt het 
vormgeven van beelden naar aanlei-
ding van thema’s en het ontwikkelen 
van een eigen stijl in het fotograferen 
een cruciale rol.’

‘De cursus bij het CAN is geen vakop-
leiding, ondanks dat de docent be-
roepsfotograaf is. Het doel is dan ook 
niet alle ins en outs van het vak te le-
ren, daarvoor zijn de cursussen te 
kort. Wel zijn het cursussen waarbij 
de cursist leert om duidelijke keuzes te 
maken die ervoor zorgen dat hij de ca-
mera maximaal kan gebruiken en be-
nutten als uitdrukkingsmiddel in een 
tijd dat beelden cruciaal zijn. Hij leert 
zijn gevoelens en beleving ten aanzien 
van het onderwerp uit te drukken 
waardoor er foto’s ontstaan die veel 

meer zijn dan slechts het neutraal 
vastleggen van een situatie.’
 
Een cursus volgen bij het CAN is meer 
dan bezig zijn met kunst hoor je wel 
eens in Nuenen. Kun je aangeven wat 
dat is: meer dan bezig zijn met kunst? 
Maurits: ‘Een cursus bij het CAN is 
niet uitsluitend bezig zijn met kunst. 
Dat geldt zeker ook voor de fotografie-
cursus die van zichzelf al uitgaat van 

Bij de overstap naar Morgen Groene 
Energie bespaart Vincentre al 15 à 
20% op de elektriciteitsrekening. 
Zo’n kostenbesparing wil het muse-
um nu ook bereiken voor de gasreke-
ning. Het bestaande gastarief is on-
geveer 8% hoger dan het tarief van 
deze lokale coöperatie.

Minder stroom
Vincentre is een grootverbruiker van 
elektriciteit (circa 75.000 kWh/jaar) 
door alle apparaten die dagelijks no-
dig zijn om bezoekers de ‘Van Gogh 
beleving’ te laten meemaken. Mor-
gen Groene Energie gaat samen met 
de medewerkers van Vincentre bekij-
ken hoe minder elektriciteit ver-
bruikt kan worden. Daarbij wordt 
bijvoorbeeld gedacht aan ledverlich-
ting en aan plaatsing van bewegings-
melders, waardoor apparaten alleen 
starten als een bezoeker in de buurt 
is.

Advies
De besparingen die voor Vincentre 

gerealiseerd worden, zijn ook moge-
lijk voor andere bedrijven of organi-

Vier  vrouwelijke generaties 
in Nuenen

4 generaties in Nuenen! 
V.b.n.b. Marjan, Yvonne, Mien en Nomi.

Na het verblijde nieuws dat Nomi Boeren op 23 september 2012 was 
geboren. Is er nog iets heel bijzonders aan de hand. Er zijn nu namelijk 
4 generaties vrouwen in Nuenen.

Overgroot oma Mien Jansen - v.d. 
Wouw, was al overgroot oma, maar 
nu met de komst van Nomi zijn er 
4 generatie vrouwen in Nuenen. En 
dat op de mooie leeftijd van 93 jaar!
Marjan Hurkx - Jansen is dolgeluk-
kig met het wonderlijke nieuws en 
mag zichzelf nu dan ook oma noe-
men. 

Yvonne Boeren - Hurkx mag zich-
zelf dan ook graag moeder noe-
men. Yvonne en Jochem Boeren 
zijn erg trots op hun kleine en 
mooie meisje. 

Dus erg bijzonder en super gezel-
lig; 4 generaties van opeenvolgende 
moeders in Nuenen!

bestaande visuele voorwerpen, natuur 
en dingen. De cursisten leren behalve 
de fotografietechnische vaardigheden 
ook om zich verder te ontplooien en 
leren ook sociale vaardigheden. Dit le-
ren ze spelenderwijs bij het maken van 
een foto. Verder speelt het groepspro-
ces een rol. Het is meestal ook gewoon 
heel gezellig in de cursus, waarbij 
mensen elkaar ook helpen. Het is dan 
ook niet voor niets dat er in de ver-
volgcursus mensen al meerdere jaren 
achtereen deelnemen.’

‘Het belangrijkste doel is om mensen 
tijdens een avondje fotografie alles te 
laten vergeten en even heerlijk bezig te 
zijn met hun hobby fotografie. Uiter-
aard met als doel om ieder zich op ei-
gen niveau verder te laten ontwikkelen.’

Hoge scores borstkankerzorg 
voor St. Anna Ziekenhuis
Zorgverzekeraar CZ heeft het St. Anna Ziekenhuis ingedeeld in de hoogste 
categorie voor borstkankerzorg in Nederland. Dat blijkt uit de beoorde-
lingslijst van ziekenhuizen op het gebied van borstkankerzorg die CZ vrij-
dag jl. heeft uitgegeven. 

Het St. Anna Ziekenhuis voldoet daar-
mee aan alle kwaliteitscriteria. De resul-
taten zijn gemeten over de periode juli 
2011 t/m juni 2012. Ga voor uitgebreide 
informatie naar www.cz.nl.

Roze lintje
In september 2012 ontving het St. Anna 
Ziekenhuis als enige ziekenhuis in de 
regio Zuidoost Brabant ook het roze 
lintje voor het voldoen aan alle basisei-
sen voor 2012. Dat bleek uit de Monitor 
Borstkankerzorg die is gebaseerd op pa-
tiëntervaringen in combinatie met fei-
telijke ziekenhuisinformatie. Het St. 
Anna Ziekenhuis ontving dit kwaliteits-
keurmerk voor het derde jaar op rij.

Mammapoli
Binnen het St. Anna Ziekenhuis is een 

mammapoli opgezet, gespecialiseerd in 
het onderzoeken, behandelen en bege-
leiden van patiënten met afwijkingen in 
de borst. Voor meer informatie: www.
chirurgie-anna.nl/borstkanker. 

Verwendag
In het kader van de landelijke borstkan-
kermaand organiseert het St. Anna Zie-
kenhuis op 20 oktober aanstaande een 
verwendag boordevol ontspannende 
bezigheden voor (oud-)borstkankerpa-
tiënten en hun naaste(n). Dat vindt 
plaats in cultureel centrum Hofdael te 
Geldrop. Met veel aandacht voor zowel 
het innerlijk als het uiterlijk. Met diver-
se workshops, modeshows, beautyad-
vies en meer. 
Ga voor meer informatie naar www.st-
anna.nl/borstkankermaand. 

Subsidie- 
beleid leeft 
ook op Facebook
Op het stuk dat Rond de Linde 
plaatste vorige week, kwamen via 
Facebook diverse reacties op het 
platform Nuenen, Gerwen, 
Nederwetten, Eeneind. Een korte 
samenvatting:

De jeugd heeft de toekomst maar 
langzaam wordt duidelijk dat die 
toekomst voor velen niet in Nue-
nen zal liggen.

Oproep tot deelname aan een pro-
testmars op 20 oktober.

Jocanto: onze lastenverhoging is € 
3000,- i.p.v. eerder vernoemde € 300,-

Jeugd verdient aandacht, zij moe-
ten de gemeente gaan dragen.

Oproep aan de verenigingen om de 
inspraakavond van 23 oktober te 
bezoeken.

Meer jongeren op verkiesbare plek 
bij gemeenteraadsverkiezing.

Voor de gehele conversaties verwij-
zen wij U graag naar Facebook.

paste manier afscheid van ze worden ge-
nomen. Daarna presenteert de jeugd-
commissie de nieuwe jeugdprins met 
zijn gevolg voor het komend carnavals-
seizoen.
‘s Avonds is het dan tijd om afscheid te 
nemen van Prins Metal en Adjudant 
Road. Zij zullen op een ludieke manier 
bedankt worden. Daarna zullen de 
kartrekkers voor het carnavalsseizoen 
2012-2013 gepresenteerd worden. De 
Narre-Kappen denken dat de zoektocht 
naar de nieuwe prins/prinses weer met 
de kermis gaat losbarsten. En aangezien 
de PKC ook voor komend seizoen met 
een complete verrassing gaat komen, 
volgen alvast een paar aanwijzingen om 
iedereen op de goede weg te helpen:
 
1. Hij geeft kleur aan groen
2. Hij heeft hier zijn STAMboom

Vincentre wil ook gas van 
Morgen Groene Energie
Sinds september ontvangt het Van Goghmuseum Vincentre stroom via de 
Nuenense coöperatie Morgen Groene Energie. De besparing is zodanig dat 
Vincentre binnenkort ook gas gaat afnemen. Tegelijkertijd gaat Morgen 
Groene Energie hen adviseren over het verlagen van het verbruik van energie.

saties. Morgen Groene Energie kan 
snel uitrekenen wat een overstap hen 
oplevert en kan adviseren over ener-
giebesparende maatregelen. Wie 
meedoet met deze coöperatie zonder 
winstoogmerk, krijgt groene energie 
door gezamenlijke inkoop en kan bo-
vendien meebeslissen over projecten 
waarbij lokaal groene energie opge-
wekt wordt. Dit alles zoveel mogelijk 
met deelnemers en bedrijven uit on-
ze eigen regio.

Nationale Voorleesdagen

100 Voorleestips
Op 23 januari 2013 start het grootste voorleesfeest van Nederland: de Nati-
onale Voorleesdagen! Tien dagen lang wordt voorlezen aan peuters en kleu-
ters op een speelse en bijzondere wijze gestimuleerd. Daarnaast is 2013 
uitgeroepen tot het Jaar van het Voorlezen.

Omdat bibliotheek dommeldal vindt, 
dat 2013 nog veel te ver weg is, staat er 
vanaf 14 oktober, dit is het einde van de 
Kinderboekenweek, iedere dag één leu-
ke tip op de website. Dat zijn zowel 
voorleestips als tips over creatieve 
kraamcadeaus, bijzondere kinderlied-
jes, voorstellingen die ouders met hun 
kind kunnen bezoeken, en nog veel, 
veel meer. Dit om ouders en kinderen al 
een beetje in de stemming te brengen. 
Tot 23 januari zijn dat er precies 100! 
De tips zijn vormgegeven in de stijl van 

het Prentenboek van het Jaar 2013: Nog 
100 Nachtjes Slapen van Milja Praag-
man.
De boeken die onze ouders voorlazen 
toen we klein waren, blijven ons altijd 
bij. Ze herinneren ons aan die fijne mo-
menten nét voor het slapengaan. Die 
momenten waarop we in onze pyjama’s 
de spannendste avonturen beleefden. 
Heerlijk knus, heerlijk sámen. Maar 
voorlezen is meer dan knus en fijn. Het 
heeft ook een ongekend positief effect 
op de taalontwikkeling. 
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Regiobesturen Zonnebloem 
te gast in Nuenen
De regiobesturen van de Zonnebloem waren deze keer te gast in Nuenen 
met een bijeenkomst in het Vincentre op woensdagmiddag 10 oktober. 

Dit jaar werd de bijeenkomst georga-
niseerd door de Zonnebloem afdeling 
Nuenen, met een middagvullend pro-
gramma. De gasten hebben de wereld 
van een schilder met wereldfaam mo-
gen beleven en ervaren. De besturen 
hebben kunnen genieten van de expo-
sitie in Vincentre. 
Ook is er onder begeleiding van een 
gids de route gelopen van het Van 

Gogh open-luchtmuseum. Wandelend 
langs de Van Gogh locaties, genietend 
van het gezellige Nuenen. Na afloop, 
onder het genot van een hapje en een 
drankje bij Le Souris, werd er nog na-
gepraat over de mooie dingen die Nue-
nen te bieden heeft. Het was voor de 
regiobesturen een geslaagde en inspi-
rerende dag met veel herinneringen 
uit Nuenen.

Open huis bij Kunstencentrum CAN
Van 22 t/m 27 oktober staan bij alle reeds gestarte lessen de deuren open 
voor nieuwsgierigen. Iedereen die eens een kijkje wil nemen in een van de 
ateliers van het CAN, is van harte welkom.

Een mooie gelegenheid om kunsten-
centrum CAN vol in bedrijf te zien en 
de sfeer te proeven. De afgelopen tijd 
is er hard gewerkt om alles er goed uit 
te laten zien en om er fijn te kunnen 
werken. De deuren staan open voor 
mensen van alle leeftijden, dus voor 
kinderen, voor jongeren en voor oude-
ren. Niet alleen de lessen beeldende 
kunst zijn vrij te bezoeken, maar ook 
de lessen dans, beweging en theater. 
Bij de cursussen die al zijn gestart, 
kunt u als er nog plaatsen vrij zijn, 
aanschuiven om mee te doen. Dit kunt 
u aan het begin van de les aan de do-

cent kenbaar maken. Ook van de cur-
sussen die nog niet gestart zijn, zijn de 
docenten aanwezig om informatie te 
geven. Ze zijn er op de dag en de tijd 
van de cursus. Wanneer dat precies is, 
kunt u vinden op www.kunstencen-
trumcan.nl.
Wilt u vooraf al weten of u met een les 
mee kan doen of wilt u een afspraak 
maken met een docent voor een cur-
sus die nog niet gestart is, dan kunt u 
dit doorgeven via info@kunstencen-
trumcan.nl of telefonisch op maan-
dagmiddag, woensdagavond of vrij-
dagmorgen tel. 040-2845775.

Mutsen breien in De Breikamer
Iedere donderdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur is De Breikamer weer 
geopend in de Jo van Dijkhof aan de Vinkenlaan in Nuenen. Iedere breister 
kan er terecht voor advies over garens, hulp bij patronen lezen en bij het 
afwerken van het werkstuk. Kosten zijn € 2,50 per ochtend.

Dit jaar gaan we aan de slag met een 
minicursus Mutsen breien. Prima om 
restanten van garens in te verwerken 
en een kleurrijk accent te geven aan de 
winterjas. Deze cursus is geschikt 
voor beginnende en voor ervaren 
breisters. Er wordt uitleg gegeven over 
het materiaal en de kleurencombina-
ties, het nemen van de maat, het kie-
zen van een patroon en de breitech-
niek steken opzetten en steken 
meerderen of minderen. Stap voor 
stap komt het model tot stand. Na de 
cursus kan de breister zelfstandig ver-
schillende soorten mutsen maken 
zonder patroon. Tot slot wordt de 

muts versierd en netjes afgewerkt. 
Breisters kunnen kiezen of ze met 
twee of vier pennen (in het rond) wil-
len breien.
Ook is het mogelijk om tijdens de cur-

De regiobesturen van de Zonnebloem hebben kennis gemaakt met de Nuenense 
Vincent. 

Vacaturebank vrijwilligers Week 42

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.
 Vrijw. voor organiseren/begeleiden kinderfeestjes (woensdag-, vrijdag-, zaterdagmiddag) dagdelen in overleg
————————————————————————————————————————————————————————————— 
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 08.30 - 12.30 uur of volgens afspraak tel. 040-2831675. Nieuwe vacatures kunt u aanleveren via ismene.borger@levgroep.nl.

De herfst wil nog niet zo. De bladeren 
vallen nog maar mondjesmaat. Maar 
paddenstoelen staan er volop in mijn 
tuin. Heeft te maken met mijn recycle-
woede. Achterin ligt een jarenlange op-
gebouwde laag van houtsnippers. En 
daar doen ze het goed op! 

(Foto Elwien Bibbe) 

BerkenBos 6  •  5672 Ak nuenen  •  tel. 040 - 283 12 00  •  fAx 040 - 283 60 55
drij.mes@iAe.nl  •  www.drukkerijmesserschmidt.nl

Voor al uw drukwerk
 • Zakelijk drukwerk
  - briefpapier
  - vervolgvellen
  - zakenkaartjes
  - enveloppen
 • Foliedruk
 • Flyers / Brochures
 • (XL) Posters
 • Kranten / Folders
 • Stickers / Etiketten
 • Familiedrukwerk
 • Ontwerpen

sus aan een eigen werkstuk te werken 
of een trui te breien voor kinderen in 
Nepal. Vindt u het fijn om een och-
tend samen te breien met anderen dan 
kunt u iedere donderdag terecht in De 
Breikamer. Er zijn altijd enthousiaste 
dames om u te helpen met een brei-
probleem en u vindt er veel inspiratie 
in tijdschriften en werkstukken van 
andere deelnemers. Kosten zijn € 2,50 
per ochtend, incl. koffie/thee. Infor-
matie bij Riekje Jouvenas, tel: 2834300 
of Kiddy Roelink, tel: 2838670.

Rond de Linde 
nu compleet 
digitaal op

ronddelinde.nl 
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Schrijf een gedicht

Doe mee aan de Poëziedag 2013 
Het thema van de Poëziedag is: In gesprek met ons… Dagelijks voeren we 
gesprekken. De dag begint met een gesprek met bijvoorbeeld uw partner, 
kinderen of huisgenoten. Later op de dag voert u gesprekken met collega’s 
en vrienden. 

Al die gesprekken zijn verschillend van 
inhoud, van duur en van betekenis. Zo 
switcht u eenvoudig van small talk naar 
een zakelijke conversatie of van een chat 
naar een diepgaand gesprek. Maar mis-
schien vindt u dat helemaal niet zo mak-
kelijk? Misschien praat u liever via de 
mail? Of via twitter of Facebook?
Kom in gesprek met bibliotheek dom-
meldal en laat weten of u in gesprek 
bent, met wie u in gesprek bent, hoe u in 
gesprek gaat. En doe dat door er een ge-

Met familie op reis door de Crijns
Alle kinderen, leerkrachten en familieleden van de Crijnsschool hebben 
genoten van de kinderboekenweek. Tijdens die week is er veel (voor)gelezen 
en gewerkt rondom het thema “Hallo Wereld”. Er is met veel plezier van 
alles geleerd over dit thema. 

Als afsluiting was er op donderdag 11 
oktober een kijkavond op school. Alle 
kinderen mochten samen met hun ou-
ders, verzorgers, broertjes, zusjes, 
opa’s, oma’s en andere familieleden 
een “Reis door de Crijns” maken. Er 

was van alles te zien over Azië, Euro-
pa, Nederland, China en Afrika. 

Ook was er nog een rode draad door 
de school met tekeningen van alle kin-
deren over hun ‘mooie wereld’.

Meetbaar Beter maakt kwaliteit  
ziekenhuiszorg inzichtelijk 

Gezondheidswinst
Volgens de initiatiefnemers van Meet-
baar Beter draait het bij het meten van 
de kwaliteit van zorg om het resultaat 
van de geleverde zorg. De in samen-
werking met The Decision Group ont-
wikkelde methode die is toegepast 
binnen Meetbaar Beter, meet niet al-
leen de medische uitkomst, maar ook 
de gezondheidswinst op langere ter-
mijn en de kwaliteit van leven na een 
ingreep. Tegelijkertijd geven de uit-
komsten nieuwe inzichten op basis 
waarvan artsen de zorg voor de patiënt 
verder kunnen verbeteren. Thoraxchi-
rurg Edgar Daeter van het St. Antonius 
Ziekenhuis: “Op welke hoog techni-
sche manier je je vak ook uitoefent, 
uiteindelijk gaat het om twee dingen: 
wat kan een patiënt verwachten en hoe 
kunnen we de resultaten verbeteren?”

Transparant
De beide hartcentra kiezen er bewust 
voor om de resultaten transparant te 
maken. Door Meetbaar Beter beschikt 
de patiënt over voor hem relevante 
kwaliteitsinformatie over het hartcen-
trum en op termijn ook over informa-
tie over of en hoe die kwaliteit verbe-
terd is. Tegelijkertijd helpt de openheid 
om ook daadwerkelijk de zorg te ver-
beteren. Bart van Straten, cardiothora-
caal chirurg in het Catharina Zieken-
huis en eveneens betrokken bij 
Meetbaar Beter: “Ik vind dat iedere 
dokter uiteindelijk verantwoording 
moet afleggen over de resultaten van 
de door hem of haar geleverde zorg.”

Breed draagvlak
De methodiek en de uitkomstindicato-
ren van Meetbaar Beter zijn gevali-
deerd door een internationale weten-
schappelijke adviesraad. Daarnaast is 
afstemming gezocht bij een klankbord-
groep met daarin vertegenwoordigd de 
Inspectie voor de Gezondheidszorg 
(IGZ), het ministerie van VWS, de 
Hart&Vaatgroep alsmede de grootste 
zorgverzekeraars in Nederland.  

Patiëntenorganisatie
De Hart&Vaatgroep noemt Meetbaar 
Beter een grote stap in de richting van 
transparante hartzorg. Zorgverzeke-
raar Achmea wil net zoals Meetbaar 
Beter de focus leggen op toegevoegde 
waarde. “Uiteindelijk draait het in de 
zorg om het herstel van de patiënt 
met de best mogelijke gezondheid en 
kwaliteit van leven”, aldus Robbert 
Huijsman, programmaleider ‘Kwali-
teit van Zorg’ bij Achmea. En ook CZ 
geeft aan dat Meetbaar Beter aansluit 
bij de manier waarop zij het inkoop-
beleid in de toekomst willen vormge-

Politieberichten
Politie houdt alcoholcontroles om verkeersveiligheid te verhogen
Nuenen, 08-10-2012 De politie heeft het afgelopen weekeinde op twee locaties 
in Nuenen alcoholcontroles gehouden. Dat gebeurde om de verkeersveiligheid 
te verhogen.
Zaterdag 6 oktober tussen 21.30 uur en 23.45 uur werden op de Smits van Oyen-
laan 183 weggebruikers gecontroleerd. Daarvan kreeg één persoon een proces-
verbaal met rijverbod omdat hij teveel had gedronken.
 
 
Zondag 7 oktober van 00.30 uur tot 04.00 uur werden 113 weggebruikers gecon-
troleerd op de Europalaan. Twee van hen hadden teveel gedronken en kregen 
een proces-verbaal met rijverbod. Eén van deze twee moest bovendien zijn rijbe-
wijs inleveren. Ook twee vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland werkten mee 
door het geven van voorlichting.

Motorrijder gewond bij aanrijding
Nuenen, 10-10-2012 Bij een ongeval op de Smits van Oyenlaan in Nuenen is op 
woensdagavond 10 oktober een motorrijder gewond geraakt. De man kwam 
rond 21.45 uur op de kruising met de Vincent van Goghstraat in botsing met een 
automobilist. De motorrijder is met onbekend letsel overgebracht naar het zie-
kenhuis. De bestuurder van de auto raakte niet gewond. Beide voertuigen moes-
ten worden afgevoerd door een bergingsbedrijf. Hoe het ongeval kon gebeuren 
is onbekend.

ven. “We vinden de methode met na-
me interessant, omdat deze niet 
alleen laat zien waar waarde wordt 
toegevoegd, maar ook waar de pati-
ent last van heeft in de vorm van bij-
voorbeeld complicaties,” zegt senior 
beleidsadviseur Jolyn van Vuuren van 
CZ.

Toekomstperspectief
Vooralsnog richt Meetbaar Beter zich 
op de behandeling van kransslagader-
lijden en dan met name de dotterbe-
handeling en bypass operaties. De 
komende jaren wordt Meetbaar Beter 
verder doorontwikkeld naar andere 
veelvoorkomende ziektebeelden en 
ingrepen binnen de hartcentra. Di-
verse grote andere hartcentra in Ne-
derland hebben serieuze belangstel-
ling getoond om deel te gaan nemen 
aan Meetbaar Beter. Als het aan de 
initiatiefnemers ligt mogen alle hart-
centra aansluiten. Met het oog hierop 
wordt samenwerking gezocht met 
onder meer de Nederlandse Vereni-
ging voor Cardiologie (NVVC) en de 
Nederlandse Vereniging voor Tho-
raxchirurgie (NVT).

Vlooienmarkt 
Genderbeemd
Zondag 21 oktober is er een gezellige 
vlooienmarkt in sporthal de Gender-
beemd aan de Sterkenburg 616 in 
Eindhoven. Deze markt heeft 90 kra-
men en is geopend van 9.00 tot 16.00 
uur. De entree is 2 euro p.p. Kinderen 
hebben gratis toegang. Timmermans 
evenementen  bestaat dan ook 10 jaar 
en dat wil het bedrijf niet onopge-
merkt voorbij laten gaan. Alle bezoek-
ers en standhouders krijgen een gratis 
kopje koffie of thee met wat lekkers 
erbij, als bedankje voor hun trouwe 
bezoek en de gezelligheid op onze 
markten. Voor de kinderen zal er een 
springkussen zijn en natuurlijk ook 
wat lekkers. www.timmermans-even-
ementen.nl

Kuilen 1, Nuenen
Tel. 040 - 283 19 74

50 jaar ,t Schuurke1962 - 2012

   Kindermiddag
       woensdagmiddag 24 oktober

 
Op zaterdag 27 oktober 
(van 9.00-17.00u.) 

nodigen wij u graag uit 
voor een hapje en een drankje 
om het 50-jarig bestaan te vieren.

Diverse jubileumakties:

Rozen € 2,50 per bos.

Winterharde violen 
uit eigen kwekerij 
€ 2,00 per tray

Diverse planten 
50% Korting

knutselen goochelaar spelletjes

Artsen van de hartcentra van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en het 
St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht en Nieuwegein, geven als eersten in 
Nederland inzicht in de uitkomsten van hun behandelingen. Onder de noe-
mer Meetbaar Beter wordt met een nieuwe methodiek gemeten wat het 
effect van bepaalde ingrepen is op onder meer de kwaliteit van leven van de 
patiënt. Tijdens het symposium op vrijdag 12 oktober werden de eerste 
resultaten bekend gemaakt. 

De kinderen hebben tijdens de kinderboekenweek hard gewerkt. De ouders genie-
ten van het resultaat.

dicht over te schrijven. 
En lever dit in vóór 15 december in één 
van de 4 vestigingen van bibliotheek 
dommeldal. Of mail naar r.bemel-
mans@bibliotheekdommeldal.nl.
De prijsuitreiking op zondag 27 januari 
2013 tijdens een feestelijke en muzikale 
middag in de Kasteelhoeve in Geldrop.
Er zijn prijzen te winnen in drie catego-
rieën, basisschool en middelbare school 
en een open categorie. Meer informatie 
op www.bibliotheekdommeldal.nl.

SRE en ANWB onderzoeken 
vrijetijdsaanbod regio
Het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) en de ANWB beginnen 
een onderzoek naar de kwaliteit van recreatievoorzieningen in de regio 
Zuidoost-Brabant. Inwoners van deze regio worden gevraagd naar hun 
recreatieactiviteiten en de ervaringen met het regionale vrijetijdsaanbod. 
Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in activiteiten die de recreant 
leuk vindt om te doen en locaties die de recreant waardeert. Ook eventuele 
knelpunten of ontbrekende voorzieningen worden in beeld gebracht. Met 
die gegevens kunnen gemeenten of andere partijen het vrijetijdsaanbod 
verbeteren.

Aantrekkelijke recreatieve voorzie-
ningen in de kennisregio
De regio wil uitgroeien tot een kennis-
regio die behoort tot de top van de we-
reld. Daarbij past een goed woon- en 
leefklimaat. Aantrekkelijke recreatie-
ve voorzieningen en het optimaal 
kunnen recreëren in het groen maken 
hier onderdeel van uit.

Het onderzoek spitst zich toe op die 
voorzieningen waarop de overheid in-
vloed heeft. Voorbeelden zijn: wan-
del- en fietsvoorzieningen, mogelijk-
heden om op aantrekkelijke wijze 
dichtbij huis te recreëren of voldoende 
horecagelegenheden in het groen.

Enquête onder 10.000 inwoners 
Binnenkort gaat de inwonersenquête 
van start. Een groep van 10.000 inwo-
ners van de regio Zuidoost-Brabant 
wordt gevraagd mee te werken aan het 

onderzoek door het invullen van een 
enquête via internet. Het onderzoek 
wordt uitgevoerd door Dimensus Be-
leidsonderzoek en Bureau Buiten.

Meepraten over het vrijetijdsaan-
bod in Zuidoost Brabant? 
De ANWB biedt via haar Facebook-
pagina de mogelijkheid om over dit 
onderwerp door te praten. Vanaf 
maandag 15 oktober wordt iedere 
week (gedurende de periode van het 
onderzoek) een vraag gesteld waarop 
inwoners van de regio Zuidoost-Bra-
bant kunnen reageren. Kijk op de 
Facebook-pagina van de ANWB on-
der het tabblad ‘vrijetijdsonderzoek’.



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.

Rond de Linde nu 
compleet digitaal op
www.ronddelinde.nl 

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

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

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

GEVRAAGD
Gediplomeerd schoonheidsspecialiste

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

Huurprijs € 700,- per maand, inclusief gas,
water en licht. Tel. 06 - 53 71 85 46.

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

vERLoREN: Mobiele te-
lefoon Motorola type C115 
zilverkleurig, klein ouder 
model. Graag bellen, tel. 
040-2834086.

AANGEBoDEN: Hulp 
in de huishouding. Tel. 06-
86123159.

GEZoCht: Zelfstandige 
hulp in de huishouding 
voor 3 uur / week. Tel. 06-
22978348.

NIEuW: AtELIER “DE 
NIJvERhEID” Een di-
versiteit aan handgemaakte 
producten. opening Za-
terdag 20 oktober. Van 
13.00 - 18.00 uur. Welkom 
op Berg 59.

Zoekt u een oplos-
sing voor acné? Onder 
professionele begeleiding 
binnen enkele maanden 
een zuivere huid. Vergoe-
ding mogelijk. Meer in-
formatie: 06-51785988. 
SChooNhEIDSSALoN 
MoMENt 4 You. Ge-
specialiseerd in acné.

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

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

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

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

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

oERLEMANS kEukENS
MET DE VISUELE SHOWROOM

Keuze uit 1001 mogelijkheden 
Snel en vakkundig geleverd

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

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

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

Praktijk Alternatieve Geneeswijzen
Chronische pijnbestrijding. Nieuw in mijn praktijk pijnloze 

pijnbestrijding met de revolutionaire

APS Pijnbestrijder 
De APS apertuur is medisch gecertificeerd en een revolutie op zijn gebied. 

Behandelingen worden geheel/gedeeltelijk vergoed door de meeste zorgverzeke-
ringen. Heeft u last van: onderrugpijn, fibromyalgie, rsi-arm, artritis, artrose, reuma, 

dan geeft de APS pijnverlichting en herstel (in medische studies aangetoond).
Voor meer info bezoek www.vdvalk-natuurgeneeskunde.nl
Maak eens vrijblijvend een afspraak. Tel: 06 - 51 33 41 55.

Praktijkadres Berg 26a Nuenen - Cortenbachstraat 130 Mierlo-Hout

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

eigen geluidsinstallatie zodat deze zaal zeer geschikt is voor

bruiloften - verjaardagen
recepties - vergaderingen

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

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

Wij zoeken een flexi-
bele medewerker be-
diening, meer info. 
Restaurant heeren-
donck Nederwetten. 
040-2833927.

WEEK 18

WEEK 20

WEEK 21 

Toyota Verso 1.8, 7 peroons MMT, 43.000 km

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

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

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

RENé huIJGENS voor 
een gratis  Accordeon-  of 
orgel les in groepsver-
band of bij u thuis. Tel. 
06-23034047. www.ac-
cordeon-les.nl

22  t/m  27 oktober

DAGEN!
MAGAZIJN
VERKOOP
IN ONZE WINKEL!

2 Beha’s € 25,-

www.bodybrand.nl

15% extra korting op uw  

totale aankoopBedrag

6

Parkstraat 2a, nuenen

 Young ondermode
4 stuks €12,-

 Heren shorty
2 stuks €10,-

dames badmode
per stuk €15,-

dekbedovertrek
vanaf €15,-
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Uit d’n hoek…

Bob

Ik was wat laat met de aanschaf en vanwege de lovende recensies kon hij ei-
genlijk alleen maar tegenvallen. Maar dat deed ie niet, het nieuwe album van 
Bob Dylan: Tempest. Een betoverende plaat. De Nobelprijs voor de literatuur 
heeft Dylan weer niet gekregen. Niet erg, het gaat bij muziek toch om de klan-
ken. Een mooie tekst is meegenomen.
 Bijna tegelijkertijd kreeg ik de nieuwe van het Britse Mumford & Sons 
binnen. Hun muziek valt geloof ik onder de categorie Folk, subgenre folkrock. Ik 
heb hem pas één keer geluisterd maar ook dat is een voltreffer. Dylan is zijn car-
rière trouwens begonnen met folk.
 Jongensbandjes vind ik wel iets typisch Brits (en Iers), de lijst is einde-
loos. Vaak krijg je bij het luisteren naar die bands het gevoel dat je ze al jaren 
kent, dat het oude bekenden zijn. En ze zijn ook goed in het schrijven van die 
stadionnummers die iedereen mee kan brullen. Amerikanen doen het vaker so-
lo. Die muziek klinkt meestal ruiger en agressiever. Zal wel met de cultuur te ma-
ken hebben.
 Overigens had ie me toch weer te pakken, Bob. Met name nummer 4 
van de cd, Long and Waster Years. Een brok-in-de-keel-nummer, dat eeuwig 
mag duren. De Nobelprijs voor de muziek zou Dylan al lang gekregen hebben.

Edwin Coolen

Funky disco fitness     
bij Laco Nuenen
Op vrijdag 26 oktober organiseert Laco sportcentrum Nuenen iets nieuws. Zij 
combineert het sportgebeuren met een disco voor de jeugd. Zo kan de jeugd zich 
uitleven bij een echte disco in het fitnessgedeelte van de Drietip. Men kan fitnes-
sen en dansen tegelijk. Er komt een heuse discotheek die allerlei soorten funky 
muziek zal draaien van house, clubbin, dance music en hardstyle. Voor ieder wat 
wils. Tevens kan men geïnteresseerd raken voor het sportieve gebeuren. Deze 
Funky disco fitness is van 21.00 uur tot 23.00 uur en is voor de jeugd vanaf 13 
jaar. De entree is voor members gratis en voor niet members € 5,30 maar dat is 
inclusief een drankje. Zie ook www.laco.eu.

Gratis introductie wijnproeverij 
Het Nederlands Genootschap van Wijnvrienden (NGW) Oost-Brabant 
houdt op donderdag 1 november om 19.45 uur in het Klooster aan de 
Hoogstraat 6 in Waalre een introductie wijnproeverij. Iedereen met belang-
stelling voor wijn is na aanmelding van harte welkom.

Het Nederlands Genootschap van 
Wijnvrienden organiseert wijnproe-
verijen, cursussen, wijnreizen en wijn 
gerelateerde evenementen, alles zon-
der winstoogmerk. Er is dus geen ver-
koop van wijnen.
Het doel van deze avond is mensen 
bekend te maken met het NGW en in-
zicht te geven in de hobby: vinologie. 

NGW Oost-Brabant nodigt u van har-
te uit gratis kennis te komen maken 
met de wijnvrienden. Toegang uitslui-
tend na aanmelding via: secretaris An-
nie Jansen, tel.: 040-2812879, a.jan-
sen1@upcmail.nl. Meer info: www.
wijngenootschapngw.nl of www.face-
book.com/wijnproefgroep.ngwoost-
brabant.

Het Heilig Kruisgilde 
de Kermis in Gerwen
Van 19 tot en met 22 oktober, een week later dan normaal, wordt in Gerwen 
de jaarlijkse kermis gevierd. De Gerwenaren die de Gerwense kermis orga-
niseren doen er alles aan om dit eeuwenoude gebeuren te behouden. Daar-
om is het ook zo leuk dat iedereen met of zonder kinderen of kleinkinderen 
de kermis bezoeken. 

Voor het Heilig Kruisgilde is de kermis 
al eeuwenlang één van de belangrijk-
ste dorpsgebeurtenissen. Het kruisgil-
de begint de kermis dan ook op don-
derdag 18 oktober met een ander 
eeuwenoude traditie: “het bier bezien” 
(proeven). Heel vroeger was bier drin-
ken veiliger dan pompwater drinken. 
Daarom werden tapperijen en brou-
werijtjes bezocht en zij die het beste 
bier hadden, mochten dat aan het gil-
de leveren. Om 20.00 uur is de Schuts-
herd open om het kermisbier te tes-
ten. Niemand hoeft met honger naar 
huis want aan het eind van de avond is 
er de traditionele bonensoep.

Vrijdag 19 oktober om 20.00 uur trekt 
het gilde samen met de Harmonie en 
de Drumfanfare door Gerwen om de 
kermis aan te zeggen.
Zondag 21 oktober is er voor de leden 
van het Heilig Kruisgilde en verwan-
ten het interne kermisschieten. De 

voedselprijzen die er dan gewonnen 
kunnen worden, worden vaak meteen 
genuttigd.

Maandag om 11.00 uur is de Schuts-
herd open en kan er gerikt, gekat of 
iets anders gekaart worden en voor 
wie om 12.00 uur binnen is, is er een 
bord echte soep. Vanaf 14.00 uur is er 
het traditionele worstschieten: een 
spannend en vooral amusant gebeu-
ren waarin dorpsgenoten elkaar be-
kampen om een van de heerlijke wor-
sten in de wacht te slepen. De 
opbrengst van het worstschieten is 
evenals in anderen jaren voor zuster 
Bonnie in Kalimantan. 
Hopelijk zijn er weer veel Gerwenaren 
met hun vrienden of familie op de ker-
mis of bij de activiteiten, want volgens 
Het Heilig Kruisgilde (en volgens vele 
andere mensen) moet de Gerwense 
Kermis blijven en dat kan alleen als er 
veel belangstelling voor is.

Wentelwiekers 
houden flashmob!
 
Na een gezellige en interessante 
kinderboekenweek vol met 
optredens, boeken lezen, dansen 
en zingen was het dan eindelijk 
zo ver. De kinderen van de Wen-
telwiek hadden al twee weken 
gewerkt aan een spetterende 
flashmob. Er werd gedanst op het 
lied “Hallo Wereld” van Kinde-
ren voor Kinderen.
 
Tijdens het buitenspelen startte 
plotseling de muziek. Van alle kan-
ten kwamen de kinderen aangelo-
pen en al snel danste iedereen sa-
men op het schoolplein. Uiteraard 
werd er ook gezongen. Het zag er 
spectaculair uit! De leerkrachten en 
ouders waren dan ook erg trots op 
de kinderen.

Nu is het tijd om te genieten van een 
welverdiende herfstvakantie, mis-
schien wel lekker met een boekje op 
de bank? Want “Herfsttijd” geeft tijd 
voor boeken!

Verstuurd vanaf mijn iPad

TED
Door Elwien Bibbe

De gratis Boer zoekt Vrouw app zit niet op mijn iPad. Geen dagelijkse boe-
renbarometer voor mij. Want zó erg is het nu ook weer niet met mij gesteld! 
Liever Sky Free. Dan kan ik zoeken waar de Hubble staat aan de sterrenhe-
mel en het internationale ruimtestation waarin astronaut André Kuipers 
193 dagen vertoefd heeft of op zoek gaan naar alle sterrenbeelden boven of 
onder mij. 

Mijn nieuwste app is die van TED. 
(Voor wie er nog nooit van gehoord 
heeft, het gaat hierbij om het wereld-
wijd verspreiden van ideeën via lezin-
gen.) En mijn favoriete filmpje is dat 
van Malte Spitz. Spitz maakt zich zor-
gen over de dataverzamelwoede van 
mobiele telefoon- en internetbedrij-
ven. Al onze mobiele communicatie 
en dat via internetproviders wordt 6 
maanden tot 2 jaar bewaard. Dus al 
ons gegoogel, al onze mailtjes, alle ge-
sprekken, alle sms’jes, wie wij bellen 
en door wie wij gebeld worden en de 

plaats waar wij ons met ons mobieltje 
ophouden, dat wordt allemaal be-
waard. Tel daarbij een beetje compu-
terprogramma op en in no time ligt 
het hele sociale netwerk van een beller 
bloot. 
Op de cover van Volkskrant Magazine 
van afgelopen zaterdag lees ik: wan-
neer mag mijn kind een smartphone? 
Als je wilt weten met wie je kind ver-
keert, zou ik zeggen: zo snel mogelijk. 
En vrienden worden op Facebook na-
tuurlijk. Het is nog even wachten op 
de app: Big mother is watching you!

Edgie Geldtypetest genomineerd     
voor Publieksprijs Accenture Innovation Awards

Stem de Edgie Geldtypetest 
naar de overwinning!
 
De vakjury van de Accenture Innovation Awards 2012 heeft de Edgie Geld-
typetest van Stichting Weet Wat Je Besteedt genomineerd voor de Publieks-
prijs. Inmiddels is er een promotiefilmpje opgenomen dat geplaatst is op de 
website van de Accenture Innovation Awards: www.innovation-awards.nl. 
Daar kan iedereen op stemmen via de LinkedIn-, Twitter- en Facebook-
knoppen.

Pijnlijke keuzes zijn niet te 
voorkomen
De redactie van dit blad biedt iedere week een politieke partij de mogelijk-
heid zich tot de Nuenense burgers te richten. Deze week het CDA.
Vele Nuenense verenigingen maken 
zich momenteel ernstig zorgen in ver-
band met het vervallen of dalen van de 
gemeentelijke bijdrage in hun activi-
teiten en het gebruik van de accom-
modaties.
Dat zij zich zorgen maken is voor het 
CDA zeer begrijpelijk. Maar ook de 
gemeente heeft zijn zorgen. De rijks-
overheid draagt een deel van haar ta-
ken over aan de gemeenten met de be-
doeling om geld te besparen. 
Decentraliseren van taken heet dat 
met een duur woord. Nieuwe taken 
die op de gemeenten afkomen gaan 
over de jeugdzorg, werken naar ver-
mogen en de begeleiding in de Wmo.
Taken die er om vragen om het sociale 
beleid van de gemeenten opnieuw in 
te richten.
Voor het CDA geldt hierbij als cen-
traal thema de participatie van men-
sen: meedoen in de samenleving en 
voorkomen dat mensen aan de zijlijn 
staan. De doelstelling van het CDA is 
dat mensen dit vanuit hun eigen 
kracht doen en dat hulp geboden 
wordt voor hen die dat niet lukt.
Meer taken en minder geld betekent 
per definitie dat er pijnlijke keuzes 
moeten worden gemaakt. Dus moeten 
we ook durven kijken naar subsidies 
van verenigingen en instellingen.. Kies 
je voor ondersteuning van sport en 

culturele activiteiten of ligt je voor-
keur bij de zorgplicht voor burgers 
die, soms tijdelijk, minder inkomsten 
kunnen verwerven, of burgers die 
moeite hebben om zich zelfstandig 
staande te houden door ouderdom, 
handicap of anderszins, of bij ouders 
die problemen hebben bij de opgroei 
van hun kinderen? 
We moeten nu keuzes maken, waarbij 
we ook speciale aandacht aan de jeugd 
willen schenken. En dan met name 
aan die jeugd die een positieve bijdra-
ge levert aan het gemeenschapsleven 
in Nuenen. De leden van de jeugdver-
enigingen en de jeugdige leden van al-
le andere verenigingen. Door gemis 

aan beleid vallen zij nu buiten de boot 
bij de subsidieverdeling. Als CDA vin-
den we dat dit moet worden hersteld.
Sloop en afbraak van het verenigings-
leven in Nuenen moeten we gezamen-
lijk voorkomen, waarbij ons inziens 
een belangrijke verantwoordelijkheid 
bij de verenigingen zelf ligt. 
Welke mogelijkheden hebben zij om 
kosten te besparen of om inkomsten te 
verhogen?
Samen met de verenigingen zullen we 
op zoek moeten naar mogelijkheden, 
waarbij het initiatief bij de verenigin-
gen hoort te liggen.
De uitstraling van de gemeente Nue-
nen, met haar vele verenigingen en 
talloze vrijwilligers, moeten we koes-
teren ondanks de pijnlijke keuzes die 
helaas niet te voorkomen zijn.

Theo van den Tillaart, 
fractievoorzitter CDA, 

(t.vandentillaart@onsnet.nu) 
 www.nuenen.cda.nl

 
Alle stemmen tellen nu mee 
Als de Edgie Geldtypetest op 8 no-
vember, de dag van het Innovation 
Event, de meeste stemmen hebben ge-
kregen, zijn ze winnaar van de Pu-
blieksprijs. Fans van het concept kun-
nen heel eenvoudig op hen stemmen 
en hun voorkeur verspreiden in hun 
netwerk.
 
Over de Edgie Geldtypetest
De Edgie Geldtype test is een online 
tool die jongeren inzicht geeft in wat 
hun houding is ten opzichte van geld. 
Door dit inzicht weten zij hun krach-

ten en valkuilen te herkennen en kun-
nen ze zichzelf aanleren verstandiger 
met geld om te gaan. De tool is be-
doeld voor jongeren tussen 12 en 25 
jaar – een groep die het leuk vindt om 
testen te doen om meer over zichzelf 
te weten te komen. De test is geba-
seerd op het MoneyMindsets onder-
zoek door YoungWorks en Motivacti-
on onder 1150 jongeren, dat 
resulteerde in vier verschillende geld-
types. De namen voor die types zijn sa-
men met jongeren bedacht, net als de 
look en feel van de test en de tips die ze 
krijgen, zodat jongeren zich zoveel 
mogelijk herkennen in de tool. En dat 
is gelukt: ruim 200.000 jongeren heb-
ben de test al ingevuld en dat aantal 
stijgt nog iedere maand. De tool wordt 
gepromoot via MSN en Facebook. Bo-
vendien wordt de tool gebruikt in les-
sen voor financiële educatie.
 
Over de Innovation Awards
Accenture heeft de Innovation Awards 
in het leven geroepen om bedrijven 
die uitzonderlijke innovatieve presta-
ties leveren de erkenning te geven die 

ze verdienen. Daarnaast brengt het 
evenement in kaart hoe het ervoor 
staat met innovatie in Nederland. In 
totaal hebben zich voor deze zesde 
editie van de Accenture Innovation 
Awards het recordaantal van ruim 
1400 deelnemers ingeschreven. Voor 
de juryprijzen – de Blauwe Tulp en de 
Groene Tulp – worden de genomi-
neerden door vakkundige juryleden 
beoordeeld op mate van innovatie, 
succes en potentie. 
 
Wilt u meer weten over het evene-
ment in het algemeen, kijk dan op 
www.innovation-awards.nl.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders
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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 20 oktober, 18.30 uur: Eu-
charistieviering, abdijliturgie, voor-
ganger pastor J. Vossenaar.
Zondag 21 oktober, 09.30 uur: Eucha-
ristieviering, gregoriaans koor, voor-
ganger pastor J. Vossenaar.
Zondag 21 oktober, 11.00 uur: Eucha-
ristieviering, muzikale omlijsting, 
voorganger  pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Zaterdag 20 oktober 18.30 uur: Pastoor 
Carel Swinkels (vanwege sterfdag);     
Ineke Hilberink (vanwege verjaardag); 
overleden familie Rooswinkel-van 
Swaaij; Nic Magis; Harrie Vermeulen; 
Catrien en Piet Wernaart-van den Boo-
men.
Zondag 21 oktober 09.30 uur: Gerard 
van Roosmale (vanwege huwelijks-
dag).
Zondag 21 oktober 11.00 uur: Jan van 
de Ven; Jetta Thibau-Janssen; Frans en 
Trina van Kemenade-van Maasakkers; 

Lenie Rombouts; Tint de Greef-Smul-
ders (namens de Lindehof); Johan van 
Helvoirt; Ad van Helvoirt; Jan en 
Gusta Swinkels-Veldkamp en schoon-
zoon Hans Strijbosch; Ries Meulen-
dijk (vanwege verjaardag).

Mededelingen
In onze parochie is op 86-jarige leef-
tijd overleden mevrouw Mia Sche-
pers-van der Linden, Margot Bege-
manstraat 2. Wij wensen familie en 
vrienden veel troost en sterkte bij het 
verwerken van dit verlies.

Dit weekend is er een extra collecte 
voor Wereldmissiedag. Met de op-
brengst worden rechtstreeks paro-
chies en kerken gesteund in de derde 
wereld.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
In de dienst van zondag 21 oktober zal 
voorgaan ds. C. Crouwel. De dienst 
begint om 10.00 uur. In tegenstelling 
tot eerdere publicaties is er geen 
doopdienst! Voor de basisschoolkin-
deren is er kindernevendienst. Voor 
de oudere jeugd is er een jongerenvie-
ring in De Zaak. We collecteren voor 
het Diaconaal werk in Nuenen. 
Woensdag 24 oktober is er weer een 
filmavond in De Regenboog. Dit keer 
‘The age of Stupid’. Aanvang: 20.00 
uur. Elke donderdag hebben we van 
10.00-12.00 uur Open Huis in De Re-
genboog. U kunt binnenlopen voor 
een kop koffie of thee en gezellig con-
tact met anderen. 

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 21 oktober 09.30 uur: Eucha-
ristieviering, volkszang, voorganger 
pastor S. Kuijpers.

Misintenties 
Kees en Anna Verhagen-Scheepers; 
Henk Schenkels.

Mededeling
Zondag 21 oktober wordt een extra 
collecte gehouden voor Wereldmis-
siedag in het kader van Missio, de 
Pauselijke Missiewerken. Daarmee 
worden rechtstreeks kerken en paro-
chies gesteund in de derde wereld.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 21 oktober 11.00 uur: Eucha-
ristieviering, gezinsviering, voorgan-
ger pastor F. Groot

Misintenties
Netty de Groot; Jo Vorstenbosch; Jan 
van den Berk.

Mededeling
Zondag 21 oktober is er een extra col-
lecte voor Wereldmissiedag. Deze col-
lecte staat in het teken van Missio, de 
pauselijke missieweken. Hiermee 
worden rechtstreeks kerken en paro-
chies gesteund in de derde wereld.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Latijnse Heilige Mis
Donderdag 18 oktober: 17.30 uur Lof, 
18.30 uur H. Mis. 
Vrijdag 19 oktober: 07.15 uur H. Mis.
Zaterdag 20 oktober: 08.30 uur H. Mis. 
Zondag 21 oktober: 21e zondag na 
Pinksteren, 10.30 uur Hoogmis. 
Maandag 22 oktober: Heilige Mis 
wordt nader aangekondigd. 
Dinsdag 23 oktober: 17.30 uur Lof, 
18.30 uur H. Mis. 
Woensdag 24 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        

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

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

19-22 okt vanaf 14.00 uur Gerwen Kermis  Centrum Gerwen        

19 okt 22.00 uur Mark Elbers  Kermis Gerwen        

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

21 okt 13.00-17.00 uur Lifestylefair   Collse Hoeve www.collsehoeve.nl       

  13.00 uur concertmiddag Willie & the Oldtimers Het Klooster Het Klooster www.hetklooster.org       

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

  15.30 uur Bluesband Mojo Hand Sunny Blues Dinercafe Zinn www.dinercafezinn.nl       

  17.00 uur SMASH  Kermis Gerwen        

22 okt 14.00 uur Kindermiddag  Kermis Gerwen        

22-27 okt  Open huis Kunstencentrum CAN  Het Klooster www.kunstencentrumcan.nl       

25 okt 09.30 uur Afbeeldingen in een Word-bestand Bibliotheek Nuenen Bibliotheek Nuenen www.bibliotheekdommeldal.nl       

  14.00 uur Infomiddag facebook en twitter KBO Lieshout Dorpshuys Lieshout        

  20.15 uur Thijs Maas, concert Het Klooster Het Klooster www.hetklooster.org       

26 okt 21.00-23.00 uur Funky disco fi tness  Laco fi tnessgedeelte van De Drietip www.laco.eu       

27 okt 10.00-12.30 uur Foto-expositie Toneelvereniging Mariahout Toneelvereniging Mariahout Buurthuis Mariahout www.vierbinden.nl       

  18.30 uur TheaterTapas bij Lichtstad Revuetheater Het Klooster Het Klooster www.hetklooster.org       

  20.00 uur Halloweentocht Café Ons Dorp Café Ons Dorp www.cafeonsdorp.nl       

  20.30 uur Singleparty  Laco Strandbad Nuenen www.laco.eu       

28 okt 10.00-15.00 uur Foto-expositie Toneelvereniging Mariahout Toneelvereniging Mariahout Buurthuis Mariahout        

  20.30 uur Liederentafel Liederentafel Café Schafrath www.schafrath.nl       

            

Veel vernieuwing 
in jong sportieve 
merken écht in 

snelle Style
zo heeft u meer 
kans tot slagen

Meester Strikstraat 1  Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 523271
OPEN: 09.30-18.00 uur 

www.firstclassmodestiphout.nl

 

Meester Strikstraat 1  Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 523271
OPEN: 09.30-18.00 uur 

www.firstclassmodestiphout.nl

Hoighe 
Donce zingt 
Allerzielenconcert
Onder de titel ‘Memento’ zingt vocaal 
ensemble Hoighe Donce uit Son/Nue-
nen op zondag 4 november in de St. 
Genovevakerk in Breugel o.l.v. diri-
gent Tom Suters een Allerzielencon-
cert. Herdenking van overledenen, 
maar ook nadenken over de eigen ein-
digheid zijn de thema’s van Allerzie-
len. Veel componisten hebben hierbij 
intense muziek geschreven. Het pro-
gramma vermeldt muziek van Grego-
riaans tot minimal music, van Hein-
rich Schütz , tot Arvo Pärt. Organiste 
Tannie van Loon speelt op het Volle-
bregt-orgel werk van Mendelssohn en 
Distler.  St. Genovevastraat 16, Breu-
gel. Aanvang 15.00 uur; de toegang is 
vrij met collecte na afloop. www.hoig-
hedonce.nl 

Lichtstad Revuetheater met 
jubileumshow in Het Klooster 
Op zaterdag 27 oktober is het Lichtstad Revuetheater met de jubileumshow 
‘Miracle City’ te zien in  Het Klooster. Het lichtstad Revuetheater bestaat 25 
jaar, en daarom wordt er fl ink uitgepakt. Als vanouds een show vol schitte-
rende kostuums, dans, zang en toneel en met prachtige muziek, waarvan u 
zeker een fl ink aantal nummers zult kennen of herkennen. Afgelopen jaar 
was de show al in het Parktheater te zien. En nu dus in Nuenen.
De show neemt de bezoekers mee 
naar een kermis. Tussen al het grootse 
amusement bevindt zich ook de kleine 
attractie: ‘Miracle City’. De eigenaar 
van deze ‘duistere’ attractie, Carlo 
Goldoni, is de bekendste commedia 
dell’arte schrijver aller tijden. Vanwe-
ge zijn zondige verleden is hij ver-
vloekt en daardoor gedwongen eeu-
wig rond te trekken. Rust zal hij pas 
vinden, als hij er in slaagt de zeven fi-
guren uit de commedia dell’arte weer 
bij elkaar te krijgen en hen eenmalig te 
laten optreden in Venetië.

Goldoni nodigt de directeuren van de 
andere attracties uit voor een gratis 
ritje in zijn ‘Miracle City’. De attractie 
blijkt inderdaad miraculeus. Zo belan-
den de directeuren tussen elfen, trol-
len, vampiers, draken, paaldanseres-
sen en zigeuners. Laat u meeslepen 
door de avonturen in Miracle City. 
Durft u de rit aan?

De voorstelling begint om 20.15 uur. 
Toegangskaarten kosten € 20,00 inclu-
sief pauzedrankje. Kaarten kunnen 
worden besteld via www.hetklooster.
org of tijdens kantooruren via de re-
serveerlijn 040 -2843399. 

Oproep getuigen van de aanrijding 
kruising Vorsterdijk/ Europalaan

 
Op dinsdag 9 oktober ben ik als fietser rond 16.20 uur aangereden door een 
automobilist die vanaf de Vorsterdijk de Europalaan op wilde rijden, op het 
fietspad van de bewuste kruising. Ik reed richting Nuenen, en vóór mij reden 3 
fietsers, aan wie wel voorrang werd verleend . Zouden deze personen zich wil-
len melden? Ook stond er een auto op de middenberm te wachten om over te 
steken naar de Vorsterdijk, en er stond nog een auto achter de bewuste auto op 
de Vorsterdijk zelf. Willen ook deze bestuurders zich melden?
Verder hebben verschillende mensen mij geholpen met het opstaan: iemand 
wilde de ambulance bellen, en een aantal personen hebben mijn fiets in orde 
gemaakt. Ook was er een jonge dame die vroeg hoe het met mij ging. Zouden 
al deze mensen zich willen melden op: ajmhofman@onsnet.nu
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Tennis
Korfbal

Voetbal
P r o g r a m m a

Badminton

Loopgroep Nuenen sluit met 
succes beginnerscursus af
ook dit jaar verzorgde loopgroep LoNU een drukbezochte beginnerstrai-
ning. De groep startte in september en donderdag 11 oktober was de laatste 
training. 30 Lopers hebben de cursus van 6 weken met succes afgerond. Een 
groot aantal deelnemers had nog nooit hardgelopen. 

Maar dankzij de professionele begeleiding, het goede opbouwschema en de ge-
weldige inzet van de deelnemers zelf, houden de meeste lopers het nu een half 
uur vol. Een aantal van hen is nu met het hardloopvirus besmet en LONU mocht 
20 nieuwe leden verwelkomen. Ook geïnteresseerd in lopen in clubverband? 
Kijk eens op www.lonu.nl.

Nederwetten – Tuldania 2 -1
Nederwetten pakt drie punten in een zwaar bevochten zege.  al in de eerste 
minuut kreeg Pieter Donkers op aangeven van Koen van gorp een uitgele-
zen mogelijkheid om de score te openen, maar de bal ging voor Nederwet-
ten langs de verkeerde kant van de paal. 
5 Minuten later schoot Niek Evers dia-
gonaal in, maar de keeper redde uit-
stekend. In de 15e minuut krulde Giel 
van Korven een vrije trap op de paal 
en drie minuten later werd ook een in-
zet van Willem van Rooij door de uit-
stekend keepende doelman Rob van 
de Biggelaar van Tuldania gepareerd. 
Nederwetten kreeg nog veel kansen 
en Tuldania probeerde met de lange 
bal de verdediging van Nederwetten 
op de proef te stellen. Maar de rust 
werd met 0-0 gehaald. 
In de 2e helft zakte Nederwetten 
enigszins terug en dat bood Tuldania 
twee kansen die door doelman Thoo-
nen bekwaam werden gestopt. Daarna 
nam Nederwetten weer het initiatief 
en in de 82e minuut leverde dat uitein-

NKV - oEC 14-12
NKV wint de derby tegen oEC. NKV mag ook dit jaar weer aantreden tegen de 
ploeg uit Helmond. om aansluiting te blijven houden met de top van de poule 
moest NKV de winst pakken. ondanks 2 geblesseerde teamleden was het team 
er klaar voor om te laten zien dat zij de beter korfballende ploeg zijn.
De wedstrijd begon voortvarend voor 
NKV. De heren kregen de ruimte en 
maakten hier dankbaar gebruik van 
waardoor er al snel een 3-1 voor-
sprong ontstond. Gedurende de eerste 
helft waren er wel enkele momenten 
waarop de korf door NKV moeilijker 
gevonden werd, maar OEC wist daar-
tegenover ook geen goals te verzilve-
ren. Hierdoor kon de ploeg uit Nue-
nen toch langzaam maar zeker de 
afstand uitbouwen tot een gat van 8-4 
in de rust.

Na de rust zette OEC er een tandje bij. 
Er werden meerdere aanvallen gefor-
ceerd op de manier zoals men van 
OEC gewend is. Maar NKV was en 
bleef alert. Helaas zorgden enkele on-

nodige foutjes van NKV ervoor dat 
OEC weer terug in de wedstrijd kon 
komen. Gelukkig herpakte de Nue-
nense ploeg zich nog op tijd en wist zo 
met 2 punten verschil de overwinning 
te pakken, 14-12.
Door deze overwinning en het gelijk-
spel van Keizer Karel tegen KC Dor-
drecht, staat NKV op maar 1 punt 
achterstand van de koplopers en heeft 
dus het kampioenschap weer in eigen 
hand. Hiermee sluit NKV de eerste 
helft van de veldcompetitie goed af. 
De eerste competitie wedstrijden in de 
zaal zullen plaatsvinden in het week-
end van 10 en 11 november. Graag ziet 
NKV haar publiek dan weer terug. 
NKV 1 bedankt haar publiek voor alle 
steun tijdens de veldwedstrijden.

NKV heeft er in haar jubileumjaar weer een kampioen bij

NKV E1 (herfst) Kampioen!
NKV E1 een team met kinderen in de leeftijd 7 t/m 10 jaar allemaal super fanatiek 
en vanaf het begin van het seizoen riepen ze het al: “Wij worden kampioen!” En 13 
oktober was het al zo ver: de kampioenswedstrijd voor NKV E1. Bij korfbal spelen 
ze 3 competities (1ste deel veld, zaal, 2de deel veld) waardoor ze nu al kampioen kon-
den worden. De voorgaande wedstrijden werden op 1 gelijkspel na allemaal ge-
wonnen, 1 keer hebben ze zelfs met 16-0 gewonnen !!! Op 13 oktober moesten ze 
nog tegen SDO, om kampioen te worden moesten ze winnen of gelijkspelen. SDO 
werd met 0-3 verslagen, door 2 doelpunten van Tijmen en 1 mooie doorloopbal 
van Lara. Na de wedstrijd zijn ze snel terug gegaan naar NKV en daar zijn de spe-
lers gehuldigd met oorkondes, snoepzakken en veel kinderchampagne!! 

Alle kinderen zijn superblij dat ze kampioen zijn geworden.

rKgSV
Zaterdag 20 oktober
Vet RKGSV - Vet Wilhelmina B. 16.00
Zondag 21 oktober
Nederwetten 2 - RKGSV 2  ........ 12.00
RKGSV 3 - DBS 4  ........................ 12.00
RKGSV 4 - SBC 7  ........................ 12.00
Nuenen 8 - RKGSV 5  .................. 12.00

rKVV Nederwetten
Zaterdag 20 oktober.
Veteranen: 
Waalre - Nederwetten  ................ 16.15
Zondag 21 oktober.
Nederwetten 1 vrij
Nederwetten 2 - RKGSV 2  ........ 12.00 
N.Woensel 3 - Nederwetten 3  ... 14.30
Geldrop 10 - Nederwetten 4  ..... 10.30
Nederwetten Da1- Gestel Da1 .. 10.00
Nederwetten Da2 - Bergeijk Da1 10.00 

EmK
Zaterdag 20 oktober 
EMK Classics - Geldrop  ............ 15.30
Zondag 21 oktober 
SCI/Flynth 1 - EMK 1  ................. 14.30
Boxtel 4 - EMK 2  ......................... 11.00
EMK 3 - Gestel 4  ......................... 11.30
EMK 4 - Best Vooruit 7  .............. 11.30
Nuenen 9 - EMK 5  ...................... 10.00

rKSV Nuenen
Zaterdag 20 oktober
Nuenen Vet.-RKVVO ................. 16.15 
Zondag 21 oktober
LEW 2-Nuenen  4 ........................ 11.30
De Valk 3-Nuenen 5 .................... 11.30
RKSV Heeze 4 – Nuenen 6 ........ 11.00
Nuenen 7-Unitas´59 8  ................ 10.00
Nuenen 8-RKGSV 5   ................... 12.00
Nuenen 9-EMK 5   ....................... 10.00
Nuenen 10-DVS 4   ...................... 10.00
Nuenen 11-Valkenswaard 10 ..... 14.00
Nuenen VR1-RKVVL VR 1  ....... 14.00
(beker)
Beerse Boys VR2-Nuenen VR2   10.00
Dinsdag 23- oktober Beker
Nuenen 1 - De Valk 1  .................. 20.00

Tongelre-EmK  1-1
In de wetenschap dat het aantal geblesseerde basisspelers aan EmK zijde de 
laatste weken alleen maar groter is geworden, begon men zondag 14 okto-
ber aan de uitwedstrijd tegen Tongelre. 

40 jaar Badminton Club Lieshout
op 18 oktober a.s. bestaat de Badminton Club Lieshout 40 jaar. Dat laten de 
badmintonners niet zomaar voorbij gaan. op zaterdag 20 oktober organi-
seert het jubileumcomité een feestavond waar uitgebreid stilgestaan zal 
worden bij het jubileum. Voor de jeugd organiseert het comité de week 
erna, op 27 oktober, een leuke discoavond.

Het hele kalenderjaar organiseert 
Badminton Club Lieshout al extra 
evenementen om het 40-jarig jubile-
um luister bij te zetten. Het speciaal 
hiervoor opgerichte jubileumcomité 
organiseert iedere twee maanden een 
extra evenement zodat gespreid over 

het hele kalenderjaar het jubileum 
wordt herdacht. Zowel in het voorjaar 
als in het najaar is in die reeks plaats 
voor één extra opvallend evenement. 
In het voorjaar was dat het “Laarbeek-
toernooi”, waar alle badmintonnende 
Laarbekers zich met elkaar hebben 
kunnen meten. In het najaar is dat de 
feestavond, die op zaterdag 20 oktober 
wordt gehouden. Deze feestavond is 
alleen toegankelijk voor de senior- en 
juniorleden, ereleden, sponsoren en 
genodigden van Badminton Club 
Lieshout. Plaats van handeling is de 
thuishaven van Badminton Club Lies-
hout: de kantine van Sporthal “de 
Klumper”. Aanvang 20.30 uur. 

Voor de aspiranten van Badminton 
Club Lieshout wordt een speciale 
avond georganiseerd. Deze vindt 
plaats op zaterdag 27 oktober in jon-
gerencentrum Cendra, aan de Dui-
venakker in Aarle-Rixtel. Deze avond, 
die bedoeld is voor de jongste jeugd 
van Badminton Club Lieshout, zal ge-
heel in het teken van de disco staan. 

Ná deze evenementen hebben de bad-
mintonners nog één evenement te 
goed. Op zaterdag 8 december zal een 
heus Wii-toernooi worden gehouden. 
Op die avond zullen eerst de aspiran-
ten aantreden waarna de junioren en 
senioren de consoles ter hand zullen 
nemen. 

Programma
Zaterdag 20 oktober: 20.30 uur Feest-
avond, 40 jaar Badminton Club Lies-
hout (senioren/junioren).
Zondag, 21 oktober: 10.00 uur BC-
BH-1 - BCL-1/BouwCenter Swinkels.
Zaterdag, 27 oktober: 20.00 uur Dis-
coavond, 40 jaar Badminton Club 
Lieshout (aspiranten).

Ad Beekmans is een van de leden van 
het organisatiecomité en neemt samen 
met anderen de organisatie van de 
feestavond op zich.

delijk de 1-0 voorsprong op door een 
uitstekend benutte vrije trap van Giel 
van Korven. Een discutabele vrije trap 
toegekend aan Tuldania werd door 
Rien van der Wouw in rechterboven-
hoek gekruld. Met nog slechts vijf mi-
nuten op de klok trok Nederwetten 
ten aanval en dat resulteerde in de al-
lerlaatste minuut in een formidabel 
doelpunt van spitsspeler Toon van 
Rooij, een ziedende volley rechtson-
der in het doel. Een zwaarbevochten 
maar terechte overwinning voor Ne-
derwetten. Volgende week is Neder-
wetten vrij en dan wacht de uitwed-
strijd tegen EDN, waarin Nederwetten 
de eerste periode kan behalen. Zeker 
voor het publiek een spannende partij 
op sportpark de Koppel.

EMK begon niet slecht aan de wed-
strijd en gelegenheidsspits David 
Doevedans rondde een kans in de 12e 
minuut prima af. Dezelfde speler bood 
middels een voorzet vanaf rechts in de 
22e minuut de EMK aanval een uitste-
kende kans maar zijn medespeler wa-
ren niet alert genoeg op deze voorzet. 
Tongelre kwam in de 30e minuut op 
1-1 nadat een EMK verdedigers zich 
wel heel eenvoudig uit liet spelen. 
EMK kwam daarna nog een keer goed 
weg nadat een vrije trap van Tongelre 
op de lat belandde. Na rust werd een in-
zet van EMK speler Doevedans door de 

Tongelre doelman met moeite gekeerd 
en de terugspringende bal kon door 
rechtsbuiten Piet van Dooremalen niet 
binnen worden geschoten. Een voorzet 
vanaf links in de 82e minuut van Ruud 
Boerema werd door de EMK aanval 
wederom niet op waarde geschat. Ge-
zien de gehele wedstrijd een terecht ge-
lijkspel tussen de teams. EMK zal ech-
ter een tandje bij moeten schakelen om 
dit seizoen niet in de problemen te ko-
men. Ook het wissel en warmloopbe-
leid van de trainer is een punt wat door 
de EMK aanhang niet altijd begrepen 
en gewaardeerd wordt.

TV Wettenseind: 1e meisjesteam 
Kampioen KNLTB
Zondag 14 oktber is het 1e meisjesteam tot en met 14 jaar ongeslagen kam-
pioen geworden in hun poule. 

(v.l.n.r.:) Laura Teunissen, Mila van den Bergh, Tessa Teunissen, Julia van den 
Nieuwenhof en Bo Maeijer.

Met maar 1 verliespunt, doordat ze 
zelf een wedstrijd moesten opgeven. 
Laura was namelijk ziek geworden. 

Ze waren duidelijk te sterk voor deze 
poule, waarvoor er erg veel naar Lim-
burg gereisd moest worden. 
Volgend voorjaar gaan deze meisjes 

spelen in de categorie tot en met 17 
jaar. 
Op 24 oktober a.s. is de huldiging in 
het paviljoen van TV Wettenseind, 
waar, als het goed is, dan nog 2 teams 
kampioen zijn geworden. Een erg 
mooi resultaat; 3 van de 10 jeugd-
teams kampioen!
 

Country dansen in mariahout
Op zaterdagavond 20 oktober vindt de maandelijkse Country Dance 

Party plaats. De organisatie is in handen van The Black Longhorn en alle 
populaire line- en partnerdansen worden zoals altijd 

keurig achter elkaar gezet door Country-DJ Henk.  
Aanvang: 20.00 uur. Tevens bestaat er een mogelijkheid om in te schrij-

ven voor de jaarlijkse Oud- en Nieuw Party op 31 december. Plaats: 
Buurthuis, Bernadettestraat 43, Mariahout. www.blacklonghorn.nl 



Kunststof-, aluminium- 
en houten kozijnen 
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels 
- Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

Bart van Moorsel
Gerwenseweg 19, Nuenen, telefoon 06-10100736
www.rolimontage.nl

Ter introductie
10% korting op:
Karpetten van Ambiant
(standaard maten)

Kunststof designvloeren 
van MFLOR

(acties zijn geldig in oktober)

Nieuwstraat 50-52 / Son & Breugel

T. 0499 - 479 508 / M. 06 - 23 266 277

info@mo-el.nl / www.mo-el.nl

Ta f e l s  -  A c c e s s o i r e s  -  B a n k e n  -  S t o e l e n  -  K u n s t s t o f  D e s ig n v l o e r e n  -  K a s t e n  -  S a l o n t a f e l s
D r e s s o i r s  -  T V - m e u b e l s   -  K a r p e t t e n  -   K u s s e n s   -   L a m p e n   -   S p ie g e l s   -   S c h i l d e r i j e n  -  L o k a l e  k u n s t

• Verrassend en eigentijds 
• Gemoedelijke ambiance 
• Interieuradvies
• Maatwerk

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

Ieder weekend High Tea (op reservering)

Heerlijk genieten van een high tea met onbeperkt 
diverse soorten thee en heerlijke lekkernijen in 
onze Brasserie, of bij mooi weer lekker op één 
van onze terrassen. 

Standaard High Tea € 21,50 p.p. 
(uitbreiding mogelijk)

Iedere zaterdag en zondag
Tafelbrunch
(v.a. 11:30 tot 15:00 u) Heerlijk brunchen bij 
la Sonnerie. Vanaf 2 personen. 
Op ma. t/m vr. vanaf 10 personen.

Tafelbrunch € 21,50 p.p. 

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

Hotel • Brasserie • Zalen

Activiteitenagenda
Het hele jaar door de leukste activiteiten,

natuurlijk bij la Sonnerie!

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.

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

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

Doe mee met een van de workshops op 24 oktober a.s.

Denk jij straks naar de mavo te gaan, of heb je een kader plus advies?
Doe dan op 24 oktober a.s. van 18:30 tot 20:00 uur mee 
aan een van onze workshops over LifeTech Mavo!

Ons nieuwe LifeTech onderwijs is gericht op de beroepen van de toekomst, in topsectoren binnen de 
Brainportregio waar JIJ nodig bent. De mavo lessen worden in de bovenbouw aangevuld met een 
LifeTech stageweek, praktijkgerichte workshops en bedrijfsexcursies. Je krijgt zo een gedegen mavo 
opleiding en je wordt goed voorbereid op jouw keuze voor een vervolgopleiding in de toekomst.

Ontdek je toekomst 
op onze nieuwe 
LifeTech Mavo!

Stedelijk College Eindhoven

locatie Avignonlaan/Le Havre, Avignonlaan 2, 5627 GA Eindhoven, telefoon: 040 - 264 53 64

www.stedelijkcollege.nl
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