
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

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: Diamanten paar
Marie en Noud
Jansen

Jan Linders 
helpt Nuenense 
verenigingen

Engelse 
brassband naar 
Nuenen voor 
uniek concert

De Huisartsenpraktijk 
Medisch Centrum 

aan de Berg
hebben dinsdag 30 oktober 2012

een teamdag.
De Huisartsenpraktijk is dan de 

gehele dag gesloten.
Is er op 30 oktober sprake van een 
spoedsituatie die niet kan wachten 

tot de volgende dag bel telefoon 
2951030 voor waarneming.

Vindt u nieuwe gordijnen te duur?
Wij bewijzen u het tegendeel!

Geopend woensdag t/m zaterdag 
van 9.30 tot 17.00 uur of 

op afspraak ‘s avonds geopend.

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

Tel./Fax 040-7519051

www.degordijnenconcurrent.nl

Kwaliteitsstoffen tegen bodemprijzen

kleurmijninterieur.nl

Oktober Woonmaand

Nuenen

 

Kuilen 1, Nuenen
Tel. 040 - 2831974

Jubileum-actie
geldig t/m zaterdag a.s.

Rozen per bos 
€ 2,50

Tray violen 8 stuks 
€ 2,00

50jaar

Dat moet 
in de krant
Om de plaats die Rond de Linde 
inneemt in de Nuenense samenle-
ving extra te accentueren, bent u 
welkom op onze redactiebijeen-
komst.

Op vrijdag 26 oktober hebben we spe-
ciaal voor onze lezers de deur open 
van 19.00 tot 19.30 uur bij kunsthan-
del Art Dumay, Park 75 in Nuenen.
De redactie zal met belangstelling de 
op- of aanmerkingen, complimenten, 
ideeën of kritiek vernemen die er on-
der onze Nuenense lezers of vaste in-
zenders leeft. Aarzel niet en laat uw  
mening horen. We gaan voor een nog 
betere krant die we samen maken voor 
onze Nuenense lezers.

Willem Ligtvoet, nieuwe voorzitter 
Coöperatie OnsNet Nuenen u.a.

Hein en Marga Houbraken 
50 jaar getrouwd
Dinsdag 6 november 2012 is de dag dat Hein en Marga Houbraken 50 jaar 
geleden in het huwelijksbootje zijn gestapt. Beiden zijn geboren en geto-
gen in Eindhoven en hebben elkaar leren kennen bij dansschool Need. Vier 
jaar later, in 1962, gaven zij elkaar het ja-woord.

In 1972 zijn ze in Nuenen komen wo-
nen aan de Refelingse Erven waar ze 
nu nog wonen. Hein werkte destijds, 
als chef werkplaats, bij de Volkswagen 
garage Groot Toerisme (later Auto 
Lichtstad) aan de Berg in Nuenen. 
Marga is gaan werken bij de V&D in 
Eindhoven in de supermarkt en later 
bij La Place bij de koffiecorner. Hein 
heeft in Nuenen een grote hobby ge-
vonden bij RKSV Nuenen. De voetbal-
vereniging waar hij nu nog vele uren 
doorbrengt. 

Na het secretariaat en competitielei-
der afdeling jeugd, is hij nu lid van de 
technische commissie en verzorgt 
daar veel hand en span diensten. 
Marga zet zich in voor de H. Clemens-
kerk in Nuenen en is voor diverse or-
ganisaties verdeelpunt voor de 
collectanten. Hein en Marga gaan 
graag op vakantie en houden erg veel 
van fietsen met op z’n tijd een hapje en 
een drankje. Hein en Marga hebben 
één zoon, een schoondochter en 2 
kleinkinderen.

Door de ledenraad van de Coöperatie OnsNet Nuenen u.a. is voormalig 
burgemeester van Nuenen, Willem Ligtvoet, unaniem gekozen tot nieuwe 
voorzitter van de Coöperatie. Willem Ligtvoet neemt per 1 januari 2013 de 
voorzittershamer over van de huidige voorzitter Leo van Rooij die  zich na 
zijn bestuurstermijn van drie jaar niet herkiesbaar heeft gesteld. 
De afgelopen drie jaar heeft Leo van 
Rooij als eerste ‘’eigen’’ voorzitter van 
de Coöperatie (tot december 2009 
werd de Coöperatie voorgezeten door 
de directeur van NEM Nuenen) met 
zijn medebestuursleden vorm gege-
ven aan een zelfstandige Coöperatie 
met een eigen adres, administratie en 
eigen inkomsten.

Ook heeft de Coöperatie met haar 
nieuwe logo en huisstijl een eigen ge-
zicht gekregen en is onder druk van de 
Coöperatie het verwarrende gebruik 
van de naam ‘’OnsNet‘’ door Edutel  
verdwenen. Edutel biedt nu haar dien-
sten aan onder de naam OnsBrabant-
Net. Het eigen gezicht van de 
Coöperatie  en alle relevante informa-
tie is sinds een half jaar  ook te vinden 
op haar website: www.connuenen.nl.

Daarnaast zijn onder voorzitterschap 
van Leo van Rooij banden aange-
knoopt met de lokale overheid, poli-
tieke partijen,  maatschappelijke 
organisaties, zakelijke partners en an-
dere partijen en heeft de Coöperatie 
meegewerkt aan het opstarten van het 
pilotproject Nuenennet.

De Coöperatie OnsNet Nuenen u.a. 
staat nu midden in de Nuenense sa-
menleving en heeft de mogelijkheden 
en de middelen om  de belangen van 
haar leden adequaat te kunnen die-
nen.

Willem Ligtvoet komt als voorzitter in 
een bestuur met drie gespecialiseerde 
bestuursleden.  Dave Hellings (tech-
niek), Stefan Prinsen (financiën), Roe-

lof Janssen (communicatie). Het 
bestuur staat voor een aantal grote 
uitdagingen de komende jaren. In de 
schaduw van schaalvergroting en gro-
te marktpartijen moet het Nuenense 
netwerk en het belang van de leden 
behartigd worden. Daarnaast is de 
Coöperatie volop bezig om nog meer 
zichtbaar en voelbaar te worden in 
Nuenen. Het bestuur en de ledenraad 
zijn unaniem van mening dat Willem 
Ligtvoet als voorzitter de Coöperatie 
de komende jaren uitstekend hierbij 
kan leiden.

Namens het bestuur, 
Roelof Janssen

Willem Ligtvoet, nieuwe voorzitter 
OnsNet Nuenen u.a.

Hein en Marga Houbraken 50 jaar getrouwd

Voor wie van 
zingen houdt
Op zondag 28 oktober  is er weer een 
liederentafel bij café Schafrath aan 
het Park in Nuenen, de aanvang is om 
20.30 uur.

Werkzaamheden 
HOV2 

Sterrenlaan-
Churchilllaan 

lopen 
voorspoedig

De werkzaamheden aan HOV2 
Sterrenlaan-Churchilllaan lopen 
voor op schema. Dit betekent dat 
eerder dan gepland de werk-
zaamheden aan het nieuwe via-
duct kunnen worden afgerond. 

De verwachting is dat vanaf maan-
dag 26 november het verkeer op de 
nieuwe infrastructuur kan rijden. 
Vanaf dat moment wordt er ook 
gestart met de aanleg van de bus-
banen.

Nachtwerkzaamheden
In de nacht van maandag op dins-
dag (22/23 oktober) zal de ooste-
lijke zijde van de Kennedylaan 
(stad uit) tussen 0.00 en 6.00 uur 
worden afgesloten voor het aan-
brengen van de liggers van het 
nieuwe viaduct. In de nacht van 
dinsdag op woensdag (23/24 okto-
ber) zal de westelijke zijde van de 
Kennedylaan (stad in) tussen 0.00 
en 6.00 uur worden afgesloten. Het 
verkeer wordt tijdens de afsluiting 
omgeleid met gele borden. 

Afsluitingen
Tegelijkertijd wordt een start ge-
maakt met het asfalteren van de 
noordelijke op- en afrit Kenne-
dylaan van en naar A50. Dit bete-
kent dat deze op- en afrit afgesloten 
worden van maandag 22 oktober 
tot maandag 26 november 2012.
Dit heeft consequenties voor het 
verkeer en zal mogelijk leiden tot 
extra overlast. Verkeer tussen Nue-
nen en de A50 wordt, zoals nu, ge-
adviseerd gebruik te maken van de 
route A270 – Eisenhowerlaan – 
Ring – Kennedylaan. Verkeer van-
uit de omliggende wijken wordt 
omgeleid via de Mercuriuslaan en 
Franklin Rooseveltlaan richting de 
aansluiting Kennedylaan/Airborn-
elaan. Het verkeer wordt omgeleid 
met gele borden. 
Meer informatie op www.HOV2.nl 
en via twitter: @hov2eindhoven.

Ruilbeurs en 
rommelmarkt
Klassieke Landbouw Werktuigen Ver-
eniging organiseert op zondag 28 ok-
tober weer haar jaarlijkse ruilbeurs/
rommelmarkt. Deze beurs vindt plaats 
te Ginderdoor 55 tussen Lieshout en 
Mariahout. Aanvang 08.00 uur tot 
14.00 uur. Info Jos Heijmans, tel: 0413-
476619 of www.klw-vereniging.nl.
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: ma. t/m vrij. 8.30 tot 12.30 uur, op woensdag ook van 14.30 tot 18.00 uur,
(afd. Bevolking tot 19.00 uur), Het cluster Sociale Zaken: dagelijks 8.30-12.30 uur, consulenten telefonisch 9.00-10.00 uur.
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Deze 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.

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 

17/10/ N-HZ-2012- Berg 32 Bouw Plaatsen bijgebouw 17/10/ 
2012 0147  RO  2012 
 
18/10/ N-HZ-2012- Papenvoortse Bouw Oprichten veldschuur 18/10/ 
2012 0134 Heide 4    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 
10.000, 5670 GA Nuenen.

Op grond van artikel 6:5 van de Awb moet een bezwaarschrift worden 
ondertekend en tenminste bevatten:

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

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

Natuurlijk kunt u uw snoeihout ook brengen naar de Milieustraat, De 
Huufkes 48-50 te Nuenen. Voor het aanleveren van snoeihout betaalt 
u (allen met pinpas!!) bij de Milieustraat een entreetarief van € 5,00 
(1e t/m 4e aanbieding ) of € 15,00 ( vanaf 5e aanbieding).

NOG ENKELE PLAATSEN 
BESCHIKBAAR……..
Uit met ouders: kroegentocht voor ouders
De gemeente Nuenen probeert het alcohol- en drugsgebruik door 
jongeren terug te dringen en het veilig uitgaan te promoten. De ge-
meente Eindhoven nodigt regelmatig ouders uit voor een “kroegen-
tocht” op het Stratumseind in Eindhoven. Nuenense jongeren bezoe-
ken dit uitgaansgebied ook veel. Tijdens de kroegentocht bezoeken 
ouders vier cafés waar zij presentaties krijgen. Deze gaan over wat er 
gebeurt tijdens een stapavond en wat politie en café-eigenaren doen 
om alcoholmisbruik tegen te gaan. Ook wanneer uw kind nog niet 
uitgaat is het belangrijk dat u weet in welke omgeving uw kind later 
eventueel terecht komt. 

Voor wie, waar en wanneer?
Deze avond is bedoeld voor ouders/verzorgers van Nuenense jongeren 
van 13 tot en met 16 jaar. De avond is niet voor jongeren bestemd. 
Op vrijdag 9 november 2012 worden ouders/verzorgers om 17.30 uur 
verwacht in het gemeentehuis van Nuenen. Rond 22.00 uur vertrek-
ken we weer naar Nuenen. Voor busvervoer wordt gezorgd. 

Aanmelding 
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan tot uiterlijk 
zondag 28 oktober bij m.vanonzenoort@nuenen.nl of telefonisch via 
040-2631671. 
Wacht niet te lang met aanmelden want er kunnen maximaal 50 per-
sonen deelnemen. 
De deelname is gratis voor u, wij betalen de kosten. Om wachtlijsten 
te voorkomen en te zorgen dat we niet onnodig betalen vragen wij u 
alleen aan te melden wanneer u ook echt meegaat.

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 16/10/2012 N-HZ-2012-0162 Opwettenseweg 76 Plaatsen lichtreclame  
    zuil  

Regulier 19/10/2012 N-HZ-2012-0163 Gerwenseweg 7 Uitbreiden woonhuis 
 

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

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

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

COLLECTE
In de week van 30 oktober t/m 5 november 2012 wordt gecollecteerd 
door het Diabetes Fonds.

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.

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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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.

•
•
•

•
•

•

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

Top tapsters van Café Schafrath
Een perfecte schuimkraag. Uitstekende glasbehandeling en presentatie. Een 
schoon glas dat de tapkraan niet mag raken. Viltje en logo in de richting van 
de consument. Pascalle Koks en Simone van Daal van Café Schafrath in 
Nuenen beheersen de kunst: biertappen.
Zij werden respectievelijk nummer 1 
en 2 bij de afdelingswedstrijd van de 
Nationale Biertapwedstrijden, vorige 
week in Valkenswaard. In samenwer-
king met AB Inbev hield Club Papa-
razzi de regionale biertapwedstrijd 
voor horecaprofessionals. Normaal 
wordt getapt met een druk van 2,2 bar, 
voor de wedstrijden is de druk op drie 

bar afgesteld. Zo wordt de techniek en 
de kunst van het tappen extra bena-
drukt.
Winnares Pascalle Koks gaat door naar 
de districtskampioenschappen op 5 
november. Mocht ze die ook doorko-
men dan lonkt op 23 januari 2013 de 
landelijke finale in het MECC in Maas-
tricht. 

 

Simone (links) en Pascalle (rechts) achter hun ‘thuistap’ in Café Schafrath.

NMK organiseert Nuenens 
korenfestival
Ter gelegenheid van de viering van het 15-jarig jubileum organiseert het 
Nuenens Mannenkoor (NMK) in de middag van zondag 4 november 2012 
een muzikale manifestatie: Het Korenfestival. 

In de tot zangarena aangeklede John 
Geven Studio’s  aan de Spegelt 45 in 
Nuenen zal van 13.30-18.00 uur een 
8-tal zangverenigingen optreden die 
afkomstig zijn uit Nuenen c.a.. Het 
NMK wil tijdens de 3e lustrumviering 
met dit spectaculaire korenfestival, 
waaraan ongeveer 260 zangers deelne-
men, vele toehoorders een prachtige 
middag bezorgen en hen laten ontdek-
ken hoe geweldig het is om te zingen 
en lid te zijn van een koor. De entree 
voor het  Korenfestival is gratis voor 
iedereen die daarvoor belangstelling 
heeft en biedt aan de deelnemende ko-
ren bovendien een uitstekende gele-
genheid om zich te promoten. Rond de 
Linde werkt daar graag aan mee met 
een greep uit de volgende koren die 
deze middag zullen optreden.  
 
KESKEDEE dat vanwege haar reper-
toire van leuke en vlotte liedjes uit 
Lapland, Mali, Bulgarije, Curaçao, 
Zuid-Afrika Japan, Indonesië en heel 
veel andere culturen zich terecht een 
Wereldkoor mag noemen. Zij zingen a 
capella of begeleid door hun eigen per-
cussiegroep feestliederen, strijdliede-

ren, protestliederen, oogstliederen, 
liefdesliederen, slaapliederen, enz. Als 
je houdt van volle of opzwepende klan-
ken, vrolijke muziek, intieme liedjes en 
de daarbij behorende ritmes, dan ben 
je bij dit gemengde koor, dat onder lei-
ding staat van dirigent Horst Rickels, 
aan het juiste adres (Inlichtingen: in-
fo@keskedee.nl). 

MIDÒRE is een koor van ambitieuze 
zangers en zangeressen tussen de 25 
en 55 jaar dat een breed repertoire  
heeft van klassiek tot pop in unieke 
koorarrangementen van hun dirigent 
Frans Lammerts. Zij zingen vier- tot 
zes stemmige a capella liederen. Daar-
bij vinden zij een eigen inbreng van de 
koorleden in de keuze van nieuw re-
pertoire heel belangrijk. Iedereen in de 
genoemde leeftijdscategorie -en man-
nen tot 60 jaar- die van muziek en zin-
gen houdt is welkom. Zij repeteren el-
ke maandagavond van 20.00-22.00 uur 
in basisschool De Wentelwiek, Jaco-
bushoek 5 in Nuenen (Inlichtingen: 
zanggroepmidore@onsnet.nu). 

PARKSTREET is een gemengd koor 
dat met ondersteuning van een band 
nieuwe wegen inslaant op het gebied 
van eigentijdse muziek. Zo is een ver-
rassend en aantrekkelijk repertoire 
ontstaan. Naast zingen en muziekma-
ken vinden zij ook een daarbij passen-
de choreografie zeer belangrijk omdat 
dit de presentatie van het nummer ver-
sterkt. Het koor staat onder leiding van 

Hendrikje van der Linde en repeteert 
elke maandagavond van 20.00-22.00 
uur in Het Klooster (Inlichtingen: nue-
nen@parkstreet.nl).

Naast uiteraard het Nuenens Mannen-
koor treden verder nog op het operet-
tegezelschap Priamore, New Balance, 
het Gerwens Gemengd Koor en da-
meskoor Lyrikon. 
Als u daarvoor belangstelling heeft 
dan kunt u tijdens het festival over alle 
deelnemende koren verdere informa-
tie krijgen. Verder zal er in diverse 
ruimtes van John Geven Studio’s volop 
gelegenheid zijn om iets te eten of te 
drinken. 
 
Vanwege de financiële crisis wordt de-
ze middag niet gesubsidieerd of ge-
sponsord en is gratis toegankelijk voor 
iedereen. Uiteraard kost het festival 
geld en daarom zullen gedurende de 
middag loten worden verkocht voor 
twee tombola’s om circa 15.30 en 17.45 
uur waarbij u kans maakt op prachtige 
prijzen.  

Opbrengst collectie 
Brandwondenstg.
De opbrengst van de collecte van    
de Nederlandse Brandwondenstich-
ting  heeft in Nuenen een bedrag 
opgeleverd van € 5809,93)

Helaas  is een gebrek aan beschikbare 
collectanten de grootste oorzaak van 
de terugloop van opbrengsten. Hier-
door is er dit jaar in een aantal wijken 
niet gecollecteerd. Hopelijk melden 
zich nu spontaan collectanten aan uit 
alle wijken in Nuenen voor de collecte 
van volgend jaar bij de heer Wim 
Baselmans (2840780). 
   



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: 26 & 27 oktober: 

Spitskool, panklaar, hele kilo ........ 0,99
roseval aardappels, hele kilo ... 0,99
kaki Persimon, 2 stuks ............... 0,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 29 oktober:

Zuurkool uit het vat, hele kilo ... 0,99
DINSDag 30 oktober:

chinesekool, panklaar, hele kilo .... 0,99
WoeNSDag 31 oktober:

rodekool, panklaar, hele kilo ........ 0,99
DoNDerDag 1 November:

courgette, 2 stuks ......................... 0,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
gehele Week vaN 26 okt. t/m 1 Nov.:

mandarijnen, nw. oogst, 12 stuks 1,99
conferance peren, hele kilo ....... 1,35
bleek-kaassalade, 250 gram ..... 1,59
Perssinaasappels, 12 stuks..........  1,99

Voor Service en Kwaliteit

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 

4 Kalfs
Gehaktballen ..... 5,00
Bij 150 gram Achterham
100 gram Beenhamsalade GRATIS
Sole Mio
100 gram ......................................2,35
Carpaccio Misto
100 gram ......................................2,10 

Het is er weer tijd voor!!
Kalfs Sucade
Runder Sucade
Black Angus Sucade
Wij hebben ze alle drie!!
4 Houthakker steaks .....5,25

kooPJe

kooPJe

SPecIal

Actie geldig van 26 okt t/m 8 nov.:

Abrikozenvlaai
Van € 10,25. Voor € 6,95
2 Meergranen-
broden naar keuze
Voor € 3,75
4 Worstenbroodjes 
halen, 3 BetAlen!

glasbedrijf

smits b.v.
isorama

sinds 1976

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

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

info@glasbedrijfsmits.nl • www.glasbedrijfsmits.nl

WEEK 18

WEEK 20

WEEK 21 

Toyota Verso 1.8, 7 peroons MMT, 43.000 km

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

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

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

b o U W P l a N N e N ? 

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

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

Het fundament voor de start van een goede bouw!

 

Beekstraat 2   Nuenen   T 040 - 2912725
Openingstijden woensdag t/m zondag vanaf 17:00

www.restaurantpezzaz.nl

3 gangen keuze 
Pezzaz menu 

€ 23,50

 
Herfstmenu

3 gangen € 29,50
4 gangen € 34,50
5 gangen € 39,50

Geniet bij Pezzaz 
van het verrassende Herfstmenu 

of het aantrekkelijke Pezzaz menu.

Eerlijk en sfeervol dineren!

Adv48_PEZZAZ_Rond de Linde_week43.indd   1 23-10-12   10:06



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

Alle aanbiedingen zijn geldig 
van donderdag 25 oktober 2012 tot 

zaterdag 27 oktober 2012 
of zolang de voorraad strekt. 

Niet in combinatie met andere acties. 
OP = OP

20% KORTING 
op alle Collistar producten 

+ Luxe Tasje miniaturen 
CADEAU!

LINDEBLAADJES

ICT-er met de VUT heeft 
tijd over voor al uw com-
puter- netwerk- TV- en au-
dio installaties en/of instel-
lingen. Nuenen, tel. 040-
2952567 / 06-23854915.

REpARAtIE van was-, 
droog- en koel-appara-
ten. Tevens verkoop van 
AEG, Siemens, Miele en 
Beko. Zowel vrijstaand als 
inbouw. Voor aanbiedingen 
zie www.adivitswasdroog-
koelspec-nl. - Uw specialist 
AD IvItS, tel. 040-2541803 
/ 06-14697792, www.ivits.nl, 
email: aivits@onsmail.nl 

VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaatsen 
van nieuwe ketels. J. Ver-
happen, Mierlo, telefoon 
06-48273718.

CT KLUS Voor al uw klus-
sen in en om uw huis, tuin 
en (koi)vijver. Telefoon 040-
2434706 of 06-1058 7405. 
Voor particulier en bedrijf.

Feestje? Huur: Statafels 
€ 4,-; Barkruk € 1,25; Ka-
raoke € 35,-; Tenten vanaf 
€ 20,- eventueel bezorgen 
mogelijk. Mulders Staan-
tafelverhuur, Bruhezerweg 
49, 5704 CM Helmond, te-
lefoon 0492-510855 of 06-
27175412. Website: www.
ikgeefeenfeestje.nl.

Stichting vrijwilligers 
thuiszorg Geldrop /
Mierlo / Nuenen. Voor 
terminale zorg bereikbaar 
via tel. 06-12458961. Voor 
zorg aan mensen met de-
mentie en/of een lichame-
lijke beperking: Geldrop 
via Loket Zorg, tel. 14040. 
Servicepunt Nuenen: tel. 
040-2831675.

WIJ vERhuREN 
BoxEN vooR 

tIJDELIJkE
opSLAG

Lieshout
INfo: 06 - 53 86 35 12

Ervaren huisarts verricht 
rijbewijs- en hypotheek-
keuring bij u thuis! Tel. 
040-2844993.

v E R R A S S E N D 
k o M p L E E t ! 
Wilt u vakkundig binnen- of 
buitenonderhoudsschilder-
werk met garantie? Bel dan: 
040-2419092.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

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

www.twitter.com/deronddelinde

Laatste
Nieuws?

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

Collse Hoefdijk 25, 5674 Vl NUeNeN Tel. 040-2837774

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

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.

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

pedicuresalon Yvonne 
van den hurk. Aanteke-
ning diabetische voet, ook 
aan huis. Tel. 06-39662623.

VERLOREN: Bosje met 
o.a. autosleutel op de 
parkeerplaats Duivendijk 
bij Praxis/Goossens. Wie 
heeft ze gevonden? Graag 
contact opnemen tel. 06-
23087823 of 06-20376257.

Ter overname van “De 
Markies” Themapakketten 
voor kinderfeesten. Com-
pleet voor verhuur. Prijs: 
n.o.t.k. Tel. 040-2837788.

Hello, my name is Badmaa. 
I’m looking for a house-
cleaning job. I have much 
experience and I’m really 
trustful. Also I can iron and 
garden. If you have interest, 
please contact me by e-mail 
and mobile. E-mail: badam-
hand_mng@yahoo.com. 
Mobile: 06-86372444.

Hello, my name is Sodko. 
I’m looking for a house-
cleaning job. I have much 
experience and I’m really 
trustful. Also I can iron and 
garden. If you have inte-
rest, please contact me by 
e-mail and mobile. E-mail: 
nsodmandah@yahoo.com. 
Mobile: 06-84504247.

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 46004428 oktober Vlooienmarkt. 
Sporthal Tivoli Eindhoven. 
Geert Grootestraat 72. 9-16 
uur. 06-20299824.

tE huuR: 1 Vrijstaande 
en nog 2 halfvrijstaande 
nieuwbouwwoningen met 
garage of carport/berging. 
De woningen zijn voorzien 
van een luxe keuken, 3 
slaapkamers, badkamer en 
een vaste trap naar zolder. 
Vraagprijs; vanaf € 860,00 
per maand. Voor meer infor-
matie kunt u bellen met tel. 
06-53128536.

pEDIcuREpRAktIJk 
Saskia Groenen in 
Brandevoort. Bel voor een 
afspraak naar 0492-772616 
of 06-22827802 of kijk op 
www.saskiagroenen.nl.

Licht op Allerzielen 
Samen uw dierbare(n) her-
denken op vrijdagavond 
2 november. José Noor-
man 06-45393832 of www.
maaikedegraaff.nl.

Kerstkookworkshop
individuele inschrijving

Met Kerst iets speciaals op tafel zetten..?

Een heerlijk menu samenstellen lukt meestal wel, 
moeilijker is het bereiden van de toch enigszins 

ingewikkelde recepten en de timing en planning in de 
keuken. Wat is de kunst van het op tafel zetten van een 
voortreffelijk kerstdiner terwijl u gewoon tijd heeft om 

gezellig met uw gasten door te brengen?
Alles draait om een goede voorbereiding en oefening. 

Kookstudio John Geven biedt u graag deze kans op 
zaterdag 24 november. Reageer snel!

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

www.johngevenstudios.nl

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

frank helsper
Voor info: tel. 040-2839698

Tomakker 40, 5673 LG Nuenen

 

Osteopathie 
Mark Meulenbroeks

Fysiotherapie Nuenen
Vincent van Goghstraat 259

5691 DT Nuenen

Tel: 06 - 58 96 12 31
osteopathiemeulenbroeks@gmail.com

www.osteopathiemeulenbroeks.nl

De mooiste horeca locatie van helmonD, 
gelegen miDDen in staDswanDel park De waranDe

nieUw! 3-gangen week keUZemenU
keuze uit:

- voorgerecht vis of vlees of soep  - hoofdgerecht vis of vlees
- 2 Desserts of koffie/thee chocolaterie

Di. t/m Do. € 21,50   vr. t/m Zo. € 24,50 

Paviljoen de Warande
De Kluis 4, Helmond  T: 0492-536361

www.paviljoendewarande.com

gehele dag geopend VanaF 11.00 UUR
Van dinsdag t/m zondag

Wij breiden ons huidige assortiment uit 
met dit 3-gangen weekmenu. 

Kijk voor de smaken van de gerechten op onze site.
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Het huurbedrag of koopbedrag van de 
locatie waar een vereniging gebruik 
van maakt was onderwerp van veel 
misverstand en de onderhandelingen 
daarover waren niet transparant of de 
gemeente was onduidelijk of wist het 
niet zoals enkele insprekers aangaven.
Initiatieven om de kostenverhogingen 
te betalen uit nieuwe inkomstenbron-
nen zijn bijna voor alle verenigingen 
loze woorden. Verenigingen zonder 
kantine inkomsten zijn al erg beperkt 
en de hogere kosten doorberekenen in 
de contributie is niet haalbaar en zal 
leiden tot opzeggen van lidmaatschap-
pen en dus in verenigingen die stoppen 
of failliet gaan en dat zal uitmonden in 
onbezette sporthallen of leegstaande 
sportparken die miljoenen hebben ge-
kost.

Zonder de indruk te wekken volledig 
te zijn volgt hieronder een uittreksel 

van enkele insprekers die namens hun 
vereniging een zienswijze hadden in-
gediend.
Peter van Vroenhoven van de RKSV 
Nuenen had begrip van de frisse wind 
in het subsidiebeleid. Voor het accom-
modatiebeleid kon hij geen goed 
woord over hebben. De kosten stijgen 
voor de RKSV 420.000 Euro. De huur 
van het sportpark gaat 700% omhoog. 
De contributie gaat dan naar 930 Euro 
per lid. Dit beleid moet helemaal van 
tafel. Van Vroenhoven memoreerde 
nog dat het de gemeente was geweest 
die hen naar het nieuwe sportpark 
heeft geleid. Met tegenvallende kanti-
ne inkomsten doordat men verder van 
het centrum zit en verminderde spon-
sorinkomsten door de economische 
recessie, is het voorgestelde niet haal-
baar. Er is met ons nooit over de conse-
quenties gesproken en wat we wel kun-
nen dragen, was een veelgehoorde 
opmerking van veel verenigingen.

Matthijs Brandt van het Oranje Comi-
té had de voorstellen van het College 
voor kennisgeving aan moeten nemen. 
Er waren geen gesprekken gevoerd en 
waarom zij zo laag stonden op de ma-
trix, (het meetmechanisme om de 
plaats te bepalen op de ranglijst), was 
voor hem een raadsel.
De BOSN die in opdracht van de ver-
enigingen de sportparken onderhield, 
had 23 jaar dat naar volle tevredenheid 
gedaan. Nu werd de subsidie beëin-
digd terwijl een jaar geleden nog werd 
gepraat over uitbreiding van de taken. 
Ook hier werd nooit overlegd over de 
huidige situatie.
NKV korfbal wilde wel eigenaar wor-
den van hun huidig sportpark tegen 
redelijke condities. Het gedane voor-
stel zal leiden tot een faillissement om-
dat de contributie omhoog moet naar 
350 Euro per lid, terwijl hele families 
lid zijn van de club. Het sportpark zal 
spoedig leegstaan. Het Kunstkwartier 
kwam met een achtergrondmuziekje 
en met een aantal jongeren, dat niet 
speelde uit protest. Aandacht werd ge-
vraagd voor de stelling dat kunstedu-
catie grenzen verlegt op basis van har-
monie en samenspel. Allemaal zaken 
die voor een evenwichtige opvoeding 
erg belangrijk zijn, volgens Mevrouw 
Hartzema. Zij wilde heel graag in ge-
sprek. 
Peter struik, voorzitter van de Bad-
mintonclub Nuenen had begrip voor 
het schrappen van de jeugdsubsidie 
maar de verhoging van de huur zal lei-
den tot een verdubbeling van de huur 
in 2014.
De EHBO die sinds 1940 vrijwilligers 
opleidt zag de dienstverlening in ge-
vaar komen en voorspelde dat na 2015 
de hulp zal stoppen. Ook de heer Mar-
tens van de EHBO had problemen met 
hun plaats op de matrix.
Kees Adams van de Stichting Carous-
sel stond al voor de derde keer subsidie 
te vragen voor zijn stichting die over-
koepelend is en opkomt voor mensen 
met een verstandelijke beperking. Hij 
had het idee dat men Club Sam in de 
kou liet staan.
De huur voor De Heuvel in Gerwen, 
zojuist geopend, gaat naar een bedrag 
van 45.000 euro. Dat betekent volgens 
Helma van den Brink een forse verho-
ging voor de huurders en dat wil zij 
niet op haar geweten hebben.
Tennisclub Wettenseind is blij met de 
privatisering maar zocht naar gelijke 
behandeling.
Ko van Miltenburg van de KBO me-
moreerde dat men in het verleden de 
KBO naar Het Klooster gelokt had met 
subsidie. Het verzocht wel te blijven 
inversteren in de Ouderenbonden.

Warmte en gevoel
De heer van Mierlo van Jong Leven uit 
Gerwen miste in het voorliggende sub-
sidie voorstel warmte en gevoel. Het 
lijkt wel een computerprogramma 
vond hij en achtte een kostenverho-
ging van 50% voor zijn club niet haal-
baar. De mogelijkheden om inventief 
te zijn werden hem ontnomen.
Stefan Prinsen zag dat zijn leden van 
de Brassband de Vooruitgang vrijwilli-
gers werden.
Het lidmaatschap voor een kind van 
een paar honderd euro zal velen naar 
elders drijven.
Het GMK zag de eigen subsidie verval-
len, de huisvestingskosten stijgen en 
het muziekonderwijs vervallen. Een 
weinig rooskleurige toekomst volgens 
Arno Brancart die vond dat Gerwen 
toch ook een stuk van Nuenen is.
Cor Molenaar stond als vreemde eend 
in de bijt en vond dat het voorliggende 
voorstel niet rijp was voor besluitvor-
ming. Als oud wethouder had hij mee-
gewerkt aan een basispakket voor een 
lang bestaan. Hij waarschuwde de raad 
dat zij niet op hun geweten konden 
hebben dat af te breken. Hij noemde 
als mogelijkheid te financiële impasse 
te doorbreken de gronden die eigen-
dom zijn van de gemeente in erfpacht 
te geven. De prijs van een huis zal 
daardoor flink dalen. Monique Don-
kers van De Combinatie liet weten dat 
erfpacht constructies weinig kansen 
hebben bij de banken.
Wim Sanders van O&V voorzag dat 
zijn drumfanfare meer buiten Nuenen 
zal gaan optreden omdat de vergoe-

Tijdens de insprekersavond op 23 oktober in de raadszaal van Het Klooster 
werd erg duidelijk hoe de Nuenense verenigingen dachten over de voorge-
stelde bezuinigingen op de subsidie en de voorstellen over de accommoda-
tie. Duidelijk werd ook dat de meeste verenigingen niet zoveel moeite had-
den met het langzaam terugdraaien van de subsidiekraan. Wat wel veel ver-
zet opwierp was het voorstel van het College om te komen tot een kosten-
dekkende exploitatie van gemeentelijke accommodaties zoals sporthallen 
en sportparken.

dingen daar veel hoger liggen. Als de 
subsidie vervalt kan men niet meer be-
langeloos optreden in Nuenen.
Nuvo 68 kan een zaalhuurstijging van 
50.000 Euro niet verwerken. Zij heb-
ben geen eigen kantine dus de contri-
butie moet naar 565 euro. Onbegrijpe-
lijk dat de gemeente niet begrijpt dat 
een kostendekkende zaalhuur niet 
voor alle verenigingen is op te bren-
gen, volgens Ivo Roes.

Elitesport
Voetbal wordt een elitesport vond W. 
Raaijmakers van RKVV Nederwetten. 
Onze 275 leden moeten samen 30.000 
euro meer op gaan brengen. Niemand 
hangt bij ons achter over, vond hij. Zijn 
club wilde wel naar Eindhoven maar 
de weg daar naar toe was afgesloten.
Zijn contacten met het gemeentebe-
stuur waren erg onzeker en besluite-
loos en zijn versie over die contacten 
zal in een ton niet misstaan.
Ook boven de RKGSV pakken zich 
donkere wolken samen. Met 80 jeugd-
leden is samenwerking zeer noodzake-
lijk zoals men al doet met de D en E 
spelers van Nederwetten. Joost Enge-
len merkte nog wel op dat de manier 
waarop voor Gerwen een nieuwe ac-
commodatie is aangeboden, onbe-
hoorlijk is. Het extra genereren van in-
komsten zoals de gemeente voorstelt, 
is niet eenvoudig. We vissen met heel 
veel verenigingen in hetzelfde vijvertje 
en dan vang je niet veel. We zitten op 
een doodlopende weg en moeten naar 
een gezonde samenwerking toe.
Jan Hein Swartjes van de Hockeyclub 

Nuenen pakte flink uit tegen de ver-
antwoordelijke wethouder Paul de 
Witte. Doe eens normaal man zou ik 
willen, zei hij. De relatie van de huur-
waarde en de waarde van de accom-
modatie is totaal onduidelijk. De wet-
houder weet niet waar hij over praat 
als hij zegt dat de vereniging niet met-
een moet kijken naar contributiever-
hoging.
Bas Luyten van het CAN sprak over 
culturele verarming, culturele kaal-
slag en culturele bevriezing. Ook 
voor hem was de plaats die het CAN 
gekregen had op de matrix onbegrij-
pelijk. Hij voorzag dat Nuenen een 
forenzendorp zou worden waar niets 
meer te beleven valt. Daarvoor moet 
je dan naar Eindhoven op de fiets. 
Met de auto is die stad niet meer te 
bereiken. Kunstencentrum is 40 jaar 
actief in Nuenen en zal door de kor-
ting helemaal verdwijnen om nooit 
meer terug te komen, ook niet als er 
over vijf jaar weer geld is. Zonder 
kwalitatief goede kunsteducatie leg-
gen we de bijl aan de wortels van de 
Linde, besloot Luyten.
R. Gilin sprak over discriminerend 
beleid. Zijn HSCN Nuenen was al 
sinds 1992 geprivatiseerd en 
sindsdein houden ze hun eigen broek 
op. Ze hadden nooit subsidie gehad 
en dat is pas discriminatie, vond hij.

Hiernaast staat een foto impressie van 
de afgelopen zaterdag gehouden pro-
testtocht van de Nuenense verenigin-
gen, tegen de subsidie en accommoda-
tie plannen, die vele honderden 
deelnemers kende.

28 insprekers vertegenwoordigen duizenden Nuenenaren

Insprekersavond over subsidie- en 
accommodatiebeleid interessante graadmeter
Door Gerrit van Ginkel
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Verbeelding in 
schilderijen met 
Julienne Warrink
Julienne schildert al jaren en geeft 
sinds 1989 schilderles in haar atelier. 
Ze werk met olieverf en voor haar 
eigen doeken werkt ze op formaat: 
vaak 100 x 100 cm. Haar techniek ken-
merkt zich door meerdere lagen met 
veel verf. De -voornamelijk- land-
schappen worden zeer pasteus door 
haar manier van werken. 

Zelf omschrijft ze het als volgt: ‘niet realis-
tisch, niet van hier en nu, geen mensen, 
geen horizon’. Julienne is een meester in 
het creëren van een sfeer en een gevoel in 
haar doeken met een sterke keuze aan tin-
ten en kleuren. 
Wilt u eens les van deze kunstenares? Dat 
is mogelijk! Haar schilderlessen vinden 
plaats in groepjes van 4 personen, waarbij 
iedereen zijn of haar eigen richting kan 
zoeken en vinden. Klassiek of modern, 
portretten of abstract; doordat Julienne 
alle technieken beheerst kan zij iedereen 
begeleiden. Voor meer informatie: www.
juliennewarrink.nl
 
 

Ook De Lindehof* en Clemenshof van de partij

HEERLIJK10Daagse trekt nog 
meer gasten
Er kan worden gereserveerd voor de tweede editie van de HEERLIJK-
10Daagse die duurt van 29 oktober tot en met 7 november 2012. In deze 
periode is lunchen of dineren bij de beste restaurants van ons land voor 
iedereen mogelijk. Op deze manier maken consumenten kans om voor een 
spotprijs kennis te maken met de culinaire top van Nederland.

HEERLIJK10Daagse succesproduct 
in crisis
Restaurants zijn een gevoelige partij 
wanneer het economisch minder gaat 

met het land. Gasten willen -ondanks 
de crisis- nog steeds graag uit eten 
maar letten veel scherper op de prij-
zen. Deze twee factoren zijn de belang-
rijkste ingrediënten van dit concept. 
De eerste HEERLIJK10Daagse heeft 
een enorme respons gekregen en 
steeds meer restaurateurs sluiten zich 
aan om op het succes mee te liften. 

Typisch Nederlands?
We mogen misschien ‘zunig’ zijn, maar 
het tijdelijk verlagen van de restau-
rantprijzen is niet typisch Nederlands. 
Zelfs een eetland als Frankrijk kent de 
‘Tous au restaurant’-week (diner voor 
twee voor de prijs van één) en in België 
is ‘Jong Keukengeweld’ begonnen. Tot 
15 november bieden jonge topchefs 
jongeren van 18 tot en met 30 jaar kor-
tingsmenu’s aan.

Betaalbaar uit eten
Tijdens de HEERLIJK10Daagse serve-
ren de restaurants een driegangen me-
nu. Voor een driegangen lunch rekent 
men slechts € 20,- af en voor een 
driegangen diner slechts € 25,-. Ster-
renzaken berekenen € 10,- toeslag per 
ster. In de regio Brabant nemen onder 
andere De Treeswijkhoeve*, De Linde-
hof*, Clemenshof, Boshuys Hermitage 
en Wollerich* deel aan de 10Daagse. 
Op dit moment heeft de tweede editie 
al 47 Michelinsterren onder de deelne-
mers! 

www.heerlijk10daagse.nl
Leuk detail: de website beschikt over 
een intelligent boekingssysteem waar 
ook de maximale reisafstand in kilo-
meters kan worden aangegeven. Hier-
door kan de ‘culinaire horizon’ verder 
worden verbreed. 

Muzikale theater-voorstelling:    
Op het leven!
Op 31 oktober treden Kees Posthumus en Juul Beerda op in een muzikale 
theatervoorstelling. In ‘Op het leven’ zijn joodse, christelijke en islamiti-
sche verhalen broederlijk bijeen gebracht. In teksten, liedjes en muziek 
wordt de loop van het leven gevolgd, beginnend bij de geboorte. 

Station Charlotte: The Codacon Project 
speelt Hendrix
The Codacon Project is een coverband, voortgekomen uit de band Slipper die in 
1976 is opgericht in Eindhoven. De bezetting is twee gitaren, bas en drums. Het 
repertoire bestaat vooral uit bewerkingen van de muziek van bijvoorbeeld Bry-
an Adams, Barry Ryan, Jimi Hendrix, Joe Cocker, Eric Clapton en David Bowie.

Lichtstad 
Revuetheater in 
Het Klooster
Zaterdag 27 oktober is in Het Kloos-
ter Miracle City, de jubileumshow 
van Het Lichtstad Revuetheater te 
zien. Tijdens deze voorstelling, vol 
van kostuums, muziek en zang, 
draait alles om een kleine attractie 
op de kermis; Miracle City. 

De eigenaar van deze attractie, een 
groots commedia dell’arte schrijver, 
is vanwege zijn zondige verleden ver-
vloekt en gedwongen voor eeuwig 
rond te trekken met zijn failliete at-
tractie. Hij kan zijn rust pas vinden 
als hij erin slaagt alle zeven figuren 
uit de commedia dell’arte nog één 
keer bij elkaar te krijgen voor een op-
treden in Venetië. Hij nodigt alle di-
recteuren van de andere attracties op 
de kermis uit voor een rit in zijn Mi-
racle City. Waar ze terecht komen 
tussen trollen, vampiers, paaldanse-
ressen en zigeuners. Het wordt een 
miraculeuze rit.
De voorstelling begint zaterdagavond 
27 oktober om 20.15 uur.

Toegangskaarten á € 20,-, inclusief 
pauzedrankje, zijn te bestellen via de 
website van Het Klooster. 

www.hetklooster.org 

Gerwense 
geschiedenis in 
knipsels
Mia Konings uit Gerwen is een echte 
verzamelaar. Zij bewaart als sinds 
jaar en dag krantenknipsels, waar-
onder ook over Gerwen. Zij neemt 
een deel van haar geschiedenis in 
krantenknipsel mee naar de Inloop 
van Werkgroep Leefbaarheid Ger-
wen in d’n Heuvel.

Iedereen die daarin geïnteresseerd is 
kan terecht op maandag 29 oktober 
van 13.30 tot 15.00 uur. Bent u bijzon-
der geïnteresseerd en voelt u ervoor de 
archivering voort te zetten, dan bent u 
de speciale gast die Mia zoekt. Want zij 
wil het graag overdragen en er op die 
manier voor zorgen dat het niet verlo-
ren gaat.

Elke maandag is er Inloop en daar is ie-
dereen welkom. De Werkgroep wil er 
iedereen ontvangen en te woord staan. 
Bovendien zijn er verschillende zaken 
waarbij de Werkgroep u kan helpen 
d.m.v. vrijwillige hulpdiensten. In for-
meer er naar op de Inloop of bel met 
06 41102625.

Binnen de band ontstond behoefte om 
het over een andere boeg te gooien. De 
naam Slipper lag niet goed in het ge-
hoor. Ook was er binnen de groep be-
hoefte om het repertoire een nieuwe 
impuls te geven. Als eerste is gekozen 
om een tribute te brengen aan Jimi 
Hendrix: het Gimi-Hendrix project.

The Codacon Project: Gimi-Hendrix. 
Zaterdag 27 oktober vanaf 21.00 uur in 
Station Charlotte aan de Sportlaan 12 
in Nuenen.

Black Bone in  
voorprogramma  
Status Quo

Op 21 november zal de Rock ’n 
Roll Band Black Bone uit Gerwen 
in de Heineken Music Hall het 
voorprogramma verzorgen van de 
legendarische band Status Quo.

Status Quo, wereldwijd bekend door 
nummers als What ever you want en 
Rockin’ all over the world, scoorde 
sinds 1968 al meer dan 60 hits. Voor 
Black Bone is het een grote eer even in 
dienst te zijn van deze grootheden.

Black Bone

Verhalen en liedjes over kinderen, va-
ders en moeders, armoede en rijkdom 
ouder worden en sterven. Joodse, 
christelijke en islamitische verhalen 
wisselen elkaar af. 

Op woensdag de 31e, in kerkelijk cen-
trum de Regenboog, Sportlaan 5 in 
Nuenen. Dit is een oecumenische the-
ma-avond van de kerken in Nuenen. 
De toegang is gratis. 
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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 foto-
kopieën, opnamen of op enige andere ma-
nier zonder voorafgaande schriftelijke toe-
stemming van de uitgevers.”

Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger
Nuenen c.a.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorger 
Nuenen c.a.

Omdat persoonlijke wensen 
geen grenzen mogen kennen...
Iedere woensdag tussen 11.00 en 
13.00 uur staan wij voor u klaar
in ons uitvaartcentrum te Geldrop. 
Dan kunt u met ons kennismaken 
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 27 oktober, 18.30 uur: Eucha-
ristieviering, volkszang, voorganger pas-
tor J. Vossenaar.
Zondag 28 oktober, 09.30 uur: Eucharis-
tieviering, muzikale omlijsting, voorgan-
ger pastor S. Kuijpers.
Zondag 28 oktober, 11.00 uur: Eucha-
ristieviering, Jocanto, kinderwoord-
dienst, voorgangers pastor J. Vossenaar 
en dhr. J. Deckers.
Vrijdag 2 november 19.00 uur: Aller-
zielen, gebedsdienst, gelegenheidskoor, 
voorganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Zaterdag 27 oktober 18.30 uur: overle-
den ouders van Liempd-Scheepers; 
Ben en Adrie van der Wielen-Karre-
mans; overleden ouders Kees van Laar-
hoven (vanwege verjaardag) en Ger-

trude van Laarhoven-Dacus; Ben 
Gosselink.
Zondag 28 oktober 09.30 uur: Johannes 
Donkers (vanwege verjaardag); Henk 
Hendrikx; Wim van Boxtel; Marc Beks 
en Harrie Vinke.
Zondag 28 oktober 11.00 uur: Ger van 
Geffen-Schellens; Bertus Raaijmakers; 
Truus en Herman Campman-Heuijer-
jans; Fransje Ahuis-Philippa; Carel van 
den Brekel; Jan Matthijsse; Piet en 
Theo Keeris; Dorie Hiemstra-Keeris; 
Johan Schrauwen; Ria en Frits Ver-
stappen-de Weert; Harry van Dijck; 
Harrij van der Velden; Jeanne van der 
Sanden-van Schijndel; Rein en Jo 
Smeulders-Wagemakers.

Mededelingen
Op donderdag 1 november is er alleen 
in de Lambertuskerk te Nederwetten 
een Eucharistieviering om 19.00 uur.

De Regenboog   
Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl

28 oktober is er een zg. ZWO-zondag, 
waarin aandacht voor Zending, We-
relddiaconaat en Ontwikkelingssa-
menwerking. Als gast is het wereld-
koor Keskedee aanwezig. Voorganger 
is onze kerkelijk werker Pieter Flach. 
De dienst begint om 10.00 uur. Voor 
de basisschoolkinderen is er kinder-
nevendienst. We collecteren voor 
ZWO. 
Maandag 29 oktober is er weer ‘Samen 
aan Tafel’. Opgeven bij Inge Huizing. 
Ook start weer die dag de Carroussel 
van Compassie, dit keer in de Regen-
boog. Aanvang: 20.00 uur. 
Woensdag 31 oktober is er een oecu-
menische thema-avond met Kees 
Posthumus en Juul Beerda (zie persbe-

richt elders in dit nummer). Elke don-
derdag hebben we van 10.00-12.00 uur 
Open Huis in De Regenboog. U kunt 
binnenlopen voor een kop koffie of 
thee en gezellig contact met anderen. 
Van harte welkom!

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 28 oktober 9.30 uur: Eucharis-
tieviering, parochiekoor, voorganger 
pastor J. Vossenaar.

Misintenties 
Wim en Riek Hoeks; Vader en moeder 
Lie; Frans Saris en familie; An Versant-
voort-Teunisse; Thijs Migchels.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 28 oktober 11.00 uur: Eucha-
ristieviering, parochiekoor, voorgan-
ger pastor F. Groot.

Misintenties
Overleden ouders Stoop-van Berkel; 
Karel Bastiaans en Elisabeth Basti-
aans-Schuts; Piet van den Hurk; Frans 
en Anna de Groot-Vrijaldenhoven en 
zoon Henk.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Latijnse Heilige Mis
Donderdag 25 oktober: 17.30 uur Lof, 
18.30 uur H. Mis. 
Vrijdag 26 oktober: 07.15 uur H. Mis. 
Zaterdag 27 oktober: 08.30 uur Heilige 
Mis. 
Zondag 28 oktober: Christus Koning, 
10.30 uur Hoogmis. 
Maandag 29 oktober: Heilige Mis 
wordt nader aangekondigd. 
Dinsdag 30 oktober: 17.30 uur Lof, 
18.30 uur H. Mis. 
Woensdag 31 oktober: 07.15 uur Hei-
lige Mis.

Datum tijdstip activiteit organisatie plaats website     

Oktober 09.00 zondag  Wandelen WSV WSV Nuenen Parkeerplaats vijver gemeentehuis www.wsvnuenen.dse.nl.     

November 09.00 zondag  Wandelen WSV WSV Nuenen Parkeerterrein EMK Wettenseind www.wsvnuenen.dse.nl.     

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

25 oktober 14.00 uur Infomiddag facebook en twitter KBO Lieshout Dorpshuys Lieshout       

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

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

26 oktober 21.00-23.00 uur Funky disco fitness  Laco Fitnessgedeelte van De Drietip www.laco.eu     

  20.00 uur Kienen Katholieke Vrouwenvereniging  Dorpshuis in Lieshout      

27 oktober 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    

  19.10 uur Beleef de Duisternis IVN-Nuenen Vertrek bij Het Klooster www.ivn.nl/nuenen    

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

  20.30 uur Singleparty Laco Laco Strandbad Nuenen www.laco.eu     

  21.00 uur The Codacon Project: Jimi-Hendrix Station Charlotte Station Charlotte, Sportlaan 12 www.stationcharlotte.nl    

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

  08.00-14.00 uur Ruilbeurs KLWV Ginderdoor 55, Lieshout Mariahout  www.klw-vereniging.nl    

  20.30 uur Liederentafel Liederentafel Café Schafrath www.schafrath.nl    

30 oktober 11.00 uur Modeshow en verkoop Marto Mode Gasterij Jo van Dijkhof        

31 oktober 20.00-22.00 uur Op het leven! - Muzikale theatervoorstelling  Kerkelijk centrum De Regenboog       

1 november 09.30 uur iPad en andere tablets Bibliotheek Nuenen Bibliotheek Nuenen www.bibliotheekdommeldal.nl   

3 november  Natuurwerkdag IVN-Nuenen Kamerven www.ivn.nl/nuenen    

2 t/m 4 november 10.00 uur Agglomeratie kampioenschappen Vogelvereniging de Bastaarden Sportpark Lissevoort www.debastaarden.nl    

4 november Vanaf 13.30 Jaarlijks Iers Festival   Weverkeshof en Nuenen Centrum www.ierssessiefestivalnuenen.nl.   

  15.00 uur Memento, optreden Hoighe Donce  St. Genovevakerk Son www.hoighedonce.nl

  

Engelse brassband naar 
Nuenen voor uniek concert
Op maandagavond 29 oktober vindt in de Raadzaal van Het klooster een 
concert plaats van Brassband De Vooruitgang samen met de brassband uit 
het Engelse Colchester. Het belooft een avond te worden met een luchtig 
programma van koperblaasmuziek.

The Colchester Band is een op Britse 
traditie geschoeide brassband en werd 
in 1860 opgericht in ‘Brittains oldest 
recorded town’. Het oude stadje ligt net 
ten zuiden van Harwich en ten noord-
oosten van London in het graafschap 
Essex. Zoals gebruikelijk in de brass-
bandscene in Engeland, gaat ook de 
The Colchester Band ieder jaar op 
concours waar zij al jaren succesvol 
zijn. Recent won de band onder leiding 
van hun dirigent Peter Ivey het “Sou-
thern Counties Folkestone Festival”. 
Naast de lokale concerten had de band 
tijd om een aantal cd’s op te nemen en 
in 2010 hun 150-jarig jubileum te vie-
ren. The Colchester Band maakt in 

2012 een tour door Nederland en komt 
op 29 oktober speciaal naar Nuenen 
voor een concert.

Brassband De Vooruitgang, onder lei-
ding van dirigent Stefan Voncken, 
geeft graag concerten om de unieke 
klank van een brassband onder de aan-
dacht van het publiek te brengen. Dit 
doet de brassband onder meer door 
concerten met bekende solisten en 
met uitwisselingsconcerten. Een con-
cert met The Colchester Band uit En-
geland, de bakermat van de brassband-
muziek, sluit hierbij perfect aan.

Het concert begint om 20.00 uur en de 
toegang is gratis.

De Colchester Band komt naar Nuenen voor een concert

Wereldwinkel is fairbezig.nl
De Wereldwinkel start op 29 oktober met een mooie actie: de Big Fair Bag 
kost dan € 9,90 i.p.v. € 17,95. In de tas zitten twee pakken rijst, curry, wok-
saus sweet chili saus, ketjap en kokosmelk.

Het eind van het jaar met de feestda-
gen voor de boeg is bij uitstek een tijd 
voor mooie geschenken. De Wereld-
winkel verkoopt originele cadeaus en 
(h)eerlijke levensmiddelen uit ver-
schillende culturen. Deze producten 
zijn gemaakt met respect voor mens 
en milieu. Omdat de producenten, 
zoals zilversmeden, pottenbakkers 
en koffieboeren er een rechtvaardige 
prijs voor krijgen, kunnen zij een 
menswaardig bestaan opbouwen. 
Uw aankopen helpen hen daarbij.

Cadeaubonnen en kerstpakketten
Voor cadeaubonnen, december-

geschenken en kerstpakketten 
kunt u ook bij de Wereldwinkel te-
recht. De Wereldwinkel beschikt 
over een uitgebreide kerstfolder. 
U kunt natuurlijk zelf een pakket 
samenstellen, maar de medewer-
kers van de wereldwinkel denken 
graag met u mee en willen u graag 

helpen bij de samenstelling ervan. 

Wilt u meer informatie, neem dan 
contact op met Wereldwinkel Nue-
nen, Berg 28b. Tel. 040-283 91 95 of 
e-mail: wereldwinkel@onsnet.nu 

www.wereldwinkelnuenen.nl.



Be
rk

en
bo

s 6
, 5

67
2 A

K 
Nu

en
en

 •
 T 

04
0-

28
3 

12
00

 •
 F 

04
0-

28
3 

60
55

 •
 E 

dr
ij.m

es
@

iae
.nl

 •
 W

 w
ww

.dr
uk

ke
rij

me
ss

er
sc

hm
idt

.nl

(XL)PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

NIEUWE
Full Colour Prijzen Printen

A4 € 1,00
A4 CANVAS € 15,00

(210 x 297 mm)

A3 € 2,00
A3 CANVAS € 30,00

(297 x 420 mm)

A2 90 grams papier € 8,50
A2 120 grams papier € 9,00
A2 CANVAS € 40,00

(420 x 594 mm)

A1 90 grams papier € 12,50
A1 120 grams papier € 14,00
A1 CANVAS € 60,00

(594 x 840 mm)

Als kado een canvas 
print opgespannen 

op een lijst? 

Vraag vrijblijvend 
een offerte aan!

(prijzen exclusief 21% B.T.W.)

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

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

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

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

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

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

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

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

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

WWW.WOENSXL.NL

28 Oktober Koopzondag 

Met ruim 150 winkels het grootste semi-overdekte winkelcentrum van Nederland. 
Goedkoop parkeren op een van onze 1800 plaatsen.

Griezelig gezellig shoppen
Halloween markt op zaterdag 27 
en zondag 28 oktober.

Met gratis kinderattracties en 
op zaterdag optredens van 
orkest Bluswerruk en
op zondag van drumfanfare Acht.
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Een ode aan de
poëzieroute Nuenen
Het Park, Nuenen
“Zing ons, zing van was
buig met tranen in ons ogen
zucht van Nuenen ziedend, zo bewogen
omdat, omdat ik 
mijn woord ben
mijn woord was
was”

Zo dichtte Marcel van Buijtenen in zijn boek ‘Voorbij de lucht’. Wonend in 
Nuenen, bedacht hij samen met Hans Visser een poëzieroute. Nu 12,5 jaar 
geleden. Reden genoeg om in poëtische sferen terug te kijken op deze afge-
lopen periode. De route was destijds het resultaat van de voorbereidingen 
vanwege de millenniumwisseling: het jaar ‘Nuenen 2000 deur’. 

Uit d’n hoek…
Protest

Afgelopen zaterdag was er een protestmars in Nuenen. Het was groot nieuws in 
allerlei media. Zo’n 1000 man trok door het centrum om te protesteren tegen de 
voorgenomen bezuinigingen op de subsidies. Die zijn weer het gevolg van fout 
gelopen grondspeculaties.
 Het was dan ook iets unieks dat protest. Voor Nuenense begrippen al-
thans. Nuenenaren laten zich niet zo snel horen of zien in protestelijk verband. 
Hoogstens met de carnavalsoptocht. Nu het dichtbij komt en de eigen porte-
monnee raakt, komt iedereen wel in actie.
 Natuurlijk erken ik het belang van betaalbare sportieve en culturele ac-
tiviteiten. Maar waarom nu wel in actie? Als er oude panden worden afgebroken, 
hoor ik niemand. Toen in 1980 het Klooster gesloopt dreigde te worden, was het 
nota bene iemand die van buiten Nuenen kwam, Jan Jegerings, die het Klooster 
(en nog veel meer) heeft gered met zijn actie Behoud dorpskern Nuenen.
 Een actievere houding is gewenst, er zijn teveel mensen op dit gebied te 
passief. Dat moet met de moderne media toch een fluitje van een cent zijn. Waar 
het aan ligt? Geen idee. De tijdgeest? Mentaliteit? Of échte betrokkenheid. En 
werkt het waarschijnlijk gewoon zo.
 Hoe dan ook, het lijkt er op dat het protest heeft geholpen. De gemeen-
te trekt de keutel alweer in. Net als in 1980.

Edwin Coolen

Roxanne Swan schrijft thriller: 
Rood Canvas
Op donderdagavond 15 november om 20.00 uur presenteert schrijfster en 
schilderes Roxanne Swan uit Nuenen haar debuut-thriller ‘Rood Canvas’ in 
de Nuenense bibliotheek. Roxanne zal die avond ook uitgebreid stilstaan bij 
het ontstaan van haar schrijfdebuut en het proces van het schrijven.

In de pauze neemt ze de bezoekers mee 
voor een drankje en een rondje langs 
de schilderijen in het atrium van de bi-
bliotheek. Daar hangen de werken die 
op uitnodiging van bibliotheek dom-
meldal zijn gemaakt rond het thema 
‘Arm & Rijk’, in de maand van de ge-
schiedenis.
Na de pauze verzorgt Oscar Meijn, 
psycholoog en voormalig galeriehou-
der, en partner van Roxanne Swan, een 
verrassende interactieve presentatie 
over ‘visuele waarneming’. Hoe nemen 
we waar, als we ergens naar kijken? Wat 
zie je als je naar een schilderij kijkt? En 
wat zijn de parallellen met het lezen 
van een boek? Ontdek de geheimen 
van ons brein! 
U kunt zich vooraf aanmelden voor de-
ze avond via www.bibliotheekdommel-
dal.nl. De toegang is € 2 inclusief een 
kopje koffie of thee. Roxanne en Oscar 
zorgen voor het drankje in de pauze.

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

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

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

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

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

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

Voetbalvereniging RKGSV ontvangt € 1166,-

Jan Linders helpt Nuenense 
verenigingen
Dat Supermarkt Jan Linders de maatschappij een warm hart toedraagt, is 
afgelopen zaterdag wel gebleken. Vier Nuenense verenigingen kregen van 
filiaalleider Dirk Hanegraaf een cheque met een mooi bedrag uitgereikt tij-
dens de finaleparty van de Club Spaar Actie.

Club Spaar Actie
De Club Spaar Actie van Jan Linders is 
een groot succes gebleken. Super-
markt Jan Linders steunt graag de 
jeugdafdelingen van verenigingen. Af-
gelopen zaterdag waren de winnende 
clubs aanwezig om onder het genot 
van koffie, gebak, suikerspinnen, bal-
lonnen en een feestelijk sfeertje de uit-
slag aan te horen. Deze happening kon 
op geen betere dag gehouden worden. 
Elders in Nuenen werd er geprotes-
teerd tegen de mogelijke bezuinigin-
gen van de gemeente op de subsidies 
aan Nuenense verenigingen. De Nue-
nense verenigingen kunnen een initia-
tief zoals dat van supermarkt Jan Lin-
ders alleen maar toejuichen.

Middels de actie kon het winkelend 
publiek muntjes doneren aan de diver-
se verenigingen. Ook kon men online 
laten weten wie favoriet was. Voetbal-
vereniging RKGSV was in de munten-
actie koploper. Jongerenkoor Jocanto 
is eerste geworden met het online 
stemmen en ontving daardoor nog 
eens € 500,= extra.

De uitslagen

•  Voetbalvereniging RKGSV € 1166,-

•  Jongerenkoor Jocanto € 1071,- + 
    € 500,- van de onlineactie.

•  Korfbalvereniging NKV € 938,-

•  Wandelavonvierdaagse € 826,-

Zondagse openstelling
Dat Jan Linders zelf in de prijzen is ge-
vallen is een leuke bijkomstigheid. Jan 
Linders heeft namelijk de loterij van de 
Gemeente Nuenen gewonnen inzake 
de zondagse openstelling en mag dus 
in 2013 op zondag open zijn voor het 
winkelend publiek. 

Voor meer informatie 
www.janlinders.nl.

Roxanne Swan

www.twitter.com/deronddelinde

Jumbo Kernkwartier stelt brood beschikbaar voor goed doel

Nationaal Schoolontbijt 2012

Gideon van Bavel (Filiaalmanager 
Jumbo Nuenen) vindt het Nationaal 
Schoolontbijt een zeer goede en sym-
pathieke actie. ‘Wij vinden het belang-
rijk om kinderen te leren dat ontbijten 
belangrijk is. Daarom doen we graag 
mee met deze actie en stellen bruin- en 
volkorenbrood beschikbaar in het ont-
bijtpakket voor de basisscholen De 
Nieuwe Linde en Heuvelrijk.’’ 

Dit jaar gaan op 2.500 basisscholen 
ruim 500.000 kinderen samen ontbij-
ten. Daarnaast onderstreept Het Nati-
onaal Schoolontbijt het belang van ge-
zond ontbijten met een eigen 
televisieprogramma, aandacht voor 
ouders, lesmateriaal voor niet-deelne-
mende scholen, de inzet van social me-
dia en zichtbaarheid bij bakkers en su-
permarkten. In elke deelnemende 
Jumbo winkel staat een opvallende dis-
play van Brody, het boterham-manne-
tje. Daarmee laat de winkel zien dat hij 
partner is van Het Nationaal School-
ontbijt. 

Bij Telekids op RTL8 krijgt Het Natio-
naal Schoolontbijt een eigen program-
ma in de 2 weken voorafgaand aan de 
ontbijtweek en in de week zelf. Daar-
mee krijgt het belang van ontbijten ook 
buiten school de aandacht van kinde-
ren en hun ouders. De ouders van de 
kinderen op de deelnemende scholen 
ontvangen bovendien een folder vol 
nuttige ontbijtinformatie. Scholen die 
niet deelnemen kunnen toch gebruik-
maken van de lesmaterialen.

Dwars door Nuenen in gedachten en 
gedichten
In de dichtbundel die uitgegeven werd 
met de titel: “Blauw, dwars door Nue-
nen in gedachten en gedichten” kregen 
gevoelens van Nuenense mensen een 
plek in het – voor Nuenen zo bijzon-
dere jaar - 2000. De bijzondere kanten 
van het leven in Nuenen werden be-
licht. Zo schreef Drs. Terwisse destijds 
in het blauwe boek. Marcel van Buijte-
nen was samen met Hans Visser het 
creatieve brein achter dit initiatief. Een 
aantal van deze gedichten kreeg een 
plek in Nuenen. Zo ontstond de zoge-
naamde poëzieroute en de bijbehoren-
de dichtbundel. 

12,5 jaar later
Een jury van wijze mannen kozen 37 
gedichten uit de 40 geselecteerde ge-
dichten. De gekozen gedichten pron-
ken op koperen platen in ons markant 
Nuenen. De platen werden zo popu-
lair dat er zelfs een gestolen werd. 
Hans Visser bleek niet alleen een poë-
zieman, hij bleek ook een Sherlock 
Holmes; hij spoorde de verdwenen 
koperen plaat met gedicht weer op en 
voegde het weer toe aan waar het 
hoort: in de poëzieroute. Nu, 12,5 jaar 
na dato, wederom aandacht voor deze 

route. Ook de kinderen van basis-
scholen kregen destijds de kans mee 
te dingen naar de eeuwige roem: een 
eigen gedicht vastgelegd in het blau-
we boek. Marlou de Win, toen in de 6e 
groep van Basisschool St. Jozef over-
kwam dit geluk. 

‘Gemeente Nuenen bestaat 700 jaar
Wij zijn bij elkaar. 
Het is een groot feest. 
Wij zijn zo blij als een beest!
Er is veel vuurwerk
Er is een nieuwe tijdperk.
Wij zijn in een nieuwe tijd.
Er is niemand die lijdt.
Een dorpje fijn en klein.
Daarom moeten we er zijn.”

37 keer op- en afstappen
Zelfs het Algemeen Dagblad schreef 
erover in het jaar 2000. Zij kopten: “Er 
zijn minder originele initiatieven te 
bedenken om zevenhonderd jaar ge-
meenterechten te vieren....“ Maar liefst 
36 kilometer lang is de poëzieroute te 
Nuenen. U wordt wel aangeraden 
vroeg op de dag te vertrekken voor de-
ze route: u moet 37 keer op en afstap-
pen om alle gedichten te lezen. 

Maar…! Zeker de moeite waard. 

 

Oranje Fonds
Dat Het Nationaal Schoolontbijt deze 
tiende editie voor het Oranje Fonds 
kiest als goede doel, heeft te maken met 
het feit dat deze stichting ook het 10-ja-
rig jubileum viert. Dit nationale fonds 
brengt mensen bij elkaar door het steu-
nen van allerlei sociale initiatieven in 
het hele koninkrijk. ‘’Dat spreekt ons 
aan. Ook ontbijten brengt mensen bij 
elkaar. Daarom doet Het Nationaal 
Schoolontbijt dit jaar een donatie aan 
het Oranje Fonds. Daarmee kunnen 
nog meer mensen elkaar ontmoeten en 
zo de onderlinge betrokkenheid in de 
samenleving vergroten’’, aldus directeur 
Formule en Marketing Colette Cloos-
terman – van Eerd. Een tweede goede 
doel van het Nationaal Schoolontbijt is 
Bake for Life, dat bakkerijen bouwt in 
de derde wereld om kansarmen daar 
een beter bestaan te geven.

Voor meer informatie: 
www.schoolontbijt.nl of 
www.jumbosupermarkten.nl.

Van 29 oktober tot en met 2 november wordt Het Nationaal Schoolontbijt 
gehouden. Ook Supermarkt Jumbo in Nuenen doet dit jaar mee. Met dit 
landelijke evenement wordt aandacht gevraagd voor een gezond en goed 
ontbijt. Daarnaast wordt een goed doel gesteund. Dit jaar is dat het Oranje 
Fonds. Jumbo Nuenen steunt het initiatief door vers brood en broodjes 
beschikbaar te stellen aan scholen in Nuenen en Gerwen.

Kienen met 
de Katholieke 
Vrouwenvereniging 
Lieshout
Op 26 oktober is het kienen in het 
Dorpshuis aan de Grotenhof in Lies-
hout. De avond begint om 20.00 uur en 
de zaal is vanaf 19.00 open. Iedereen is 
van harte welkom. Bij een grote op-
komst wordt er een extra ronde gekiend.

Verzoek om 
inlichtingen
De centrale database van Holocaust 
slachtoffers vermeldt, dat op 2 juli 
1943 in kamp Sobibor in Oost-Polen 
onder andere zijn gestorven:

Walter Eichenwald, geboren op 31 de-
cember 1900 in Horstmar, Westfalen 
en Paul Blumenfeld, geboren op 11 no-
vember 1902 in Wanne Eickel, Arns-
berg, Westfalen.

Beiden waren koopman en verbleven 
in de Tweede Wereldoorlog in Nue-
nen. 
Wil degene, die hier informatie over 
kan geven, contact opnemen met Fop-
pe D. de Lang, tel. 040-2832889 of f.de-
lang@onsnet.nu

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders
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v.d. Wildenberg b.v.
Europalaan 2, 5674 Ca nuEnEn

Tel. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

Auto Service Verbroekken

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

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

Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68

www.raaymakersbv.nl

Keukens
• apparatuur
• werkbladen
• renovatie 

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

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

Doe-het-zelf
Winkel

Praktische kasten
geheel naar uw wens gemaakt

almere - amsterdam - arnhem - breda - capelle a/d ijssel 
eindhoven - enschede - gorinchem - helmond - leiderdorp - nieuwegein 

voordeliger dan internet, prima legservice
meer dan 200 bekende merken op voorraad, tegen bodemprijzen. 
Kom eens langs en laat u verrassen door ons ruime assortiment 

laminaat, pvc en houten vloeren.

Vloer Het Zelf eindHoVen: 
Willem v. Konijnenburglaan 1c, 
industrieterrein de Kade, tel. 040-24 68 180. 
Geopend: ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur, 
vr. koopavond 09.30 - 21.00 uur, za. 9.00 - 17.00 uur. 

Gratis parkeren. www.vloerhetzelf.nl
Aanbiedingen alleen geldig in filiaal Eindhoven. 
Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

lamel parket
rustieK eiKen landhuisdelen

183 cm lang,

15 cm breed,

4 mm toplaag,

leverbaar in 

naturel geolied,

wit geolied, natuurKleur 

geolied of onbehandeld.

van 39,95

zondag
28 oktober 

geopend
11.00 - 17.00 uur

stuntprijs!

28,
95

m2
INCl. BtW

zoekt

interieurverzorg(st)er 
in omgeving nuenen  
voor 2 á 3 uur per dag. 

Werktijden: 
Van maandag t/m vrijdag 9.00 -12.00 uur
Zaterdag en zondag 11.00- 13.00 uur

Aanvang zo spoedig mogelijk.
Bij gebleken geschiktheid vaste baan mogelijk.

Heb je een goede mentaliteit en kun je 
zelfstandig werken, Bel dan naar 06-53493770, 
of mail naar info@ schoonmaaksevriens.nl

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

VOLOP VIOLEN 
VELE SOORTEN EN

IN MEER DAN 50 KLEUREN
HEIDEPLANTEN, BLOEMBOLLEN,

POTCHRYSANTEN, ENZ.

GROOT ASSORTIMENT TUINPLANTEN

Gepensioneerden 
die hun kennis willen 
doorgeven 

 

Voor meer informatie/aanmelden kunt u contact opnemen met: 

Carl van Lierop, docent School voor Autobranche & Mobiliteit
Frederiklaan 60a, Eindhoven
E-mail: cahp.vanlierop@roceindhoven.nl
Tel. 06 246 397 25

Kijk ook op: 

www.roceindhoven.nl/autobranche/opleidingen/
verkoopadviseur-personenauto-s.html

Verkoopadviseur Personenauto’s ROC Eindhoven

Gepensioneerden 
Gezocht: 

Bent u gepensioneerd, heeft u een commerciële en/of automotive achtergrond 
en vindt u het leuk om uw kennis en ervaring door te geven aan studenten? 
Grijp dan nu deze kans! Wij zoeken mensen zoals u. In onze lessen aan 
studenten van de opleiding Verkoopadviseur Personenauto’s willen we u 
een rol laten spelen als klant. Bijvoorbeeld een klant die een auto wil kopen, 
een klant met een klacht, een klant die wil weten wat zijn auto waard is... 
U ontvangt een kleine vergoeding. 
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Ingezonden brieven
Waarschuwing aan mede Nuenenaren
Een bende Italiaanse telefoon fraudeurs zijn actief. Hoe gaat de fraude precies 
in zijn werk?
 
Je wordt gebeld door een nummer dat begint met +39. Ze laten je telefoon echter 
maar één of misschien twee maal overgaan. Je hebt dus een oproep gemist. Het 
overgrote deel van de mensen is natuurlijk zo nieuwsgierig van wie ze dan wel een 
oproep gemist hebben dat ze eventjes terugbellen. En daar zit hem nu juist het ge-
mene trucje. Het nummer dat je terugbelt blijkt geen gewoon telefoonnum-
mer te zijn. Als gebelde personen terugbellen wordt er een bandje gestart met het 
geluid van een overgaande telefoon. Zo hebben ze niet door dat ze bellen naar een 
duur betaalnummer. Let dus op als je een 'gemiste oproep' vanuit Italië ont-
vangt en weersta de verleiding om terug te bellen. Als het echt iemand is die jou 
wil spreken, dan laat die wel een boodschap achter op je voicemail of belt die jou 
opnieuw terug.

Op 15 oktober 2012 werden we gebeld door het nummer 00390 1047 11300.
Op 16 oktober 2012 werden we gebeld door het nummer 00390 1047 11500.
Beide keren hebben we zo snel als mogelijk "opgegooid".
Bel, ook als je het nummer aantreft onder -gemiste oproepen- in GEEN geval te-
rug!!!! Dit kan namelijk veel geld gaan kosten.

Naam en adres van de inzender bij de redactie bekend.

Ingezonden mededeling 
(vertaald uit het Engels)
Geachte heren,

Sinds augustus 2007 wonen wij aan de Opwettenseweg. Gedurende deze jaren is 
het verkeer hier drukker en sneller geworden als handige sluiproute om verschil-
lende wegwerkzaamheden te omzeilen, zoals het HOV2-project en de brug bij Son. 
Ik begrijp de frustraties van bestuurders maar vraag me af of iedereen zich bewust 
is van de 30 km/u zone, terwijl ze het gas intrappen om hun steeds ingewikkeldere 
reis te vervolgen.
Als de gemeente Nuenen een toename van snelheid en een afname van geduld ach-
ter het stuur wil accepteren, is het dan geen idee om aan de verwachtingen van 
andere weggebruikers (fietsers) te voldoen en de maximumsnelheid tijdig te verho-
gen tot 50km/u voor de komende HOV2 periode? Zo legaliseer je de herrie van 
aanhangers als ze over de drempels vliegen, het inhalen om één autolengte eerder 
bij het stoplicht te staan, scooters met zelfmoordneigingen…
Zo niet, dan wat meer 30 km/u borden die de nieuwe forensen die de Opwettense-
weg op moeten eraan herinneren dat de 30 km/u een wettelijke grens is en geen 
vrijblijvend gebaar in het mooie kleine Van Gogh dorp.

Dank u.
Allan Apel, Den Doel (Keizershof )

Ingezonden mededeling 
Soms vraag ik me af of ze weten wat de politiek allemaal verzint wel goed is voor 
de Nederlanders.
Nu komen ze weer met de plannen waarvan je zoiets hebt, de rijken worden rijker 
en de mensen die niet veel hebben moet je maar negeren. Ze hebben toch niets in te 
brengen.
Ga nu naar de inkomstenbelasting die mensen over hun pensioen extra moeten 
betalen. Van de 7500 euro moeten ze als dit door gaat 4500 euro afstaan aan de 
belasting. Dit kunnen ze al niet missen, omdat de huur al omhoog gaat en de btw 
naar 21%. Maar vergeet ook de ziektekosten niet en de AOW die ook nog maar een 
keer gekort wordt. Maar deze mensen hebben toch niets voor ons gedaan.

Of denk maar eens aan de mensen die niet kunnen werken door ziekte. Ze zitten in 
de bijstand die ook omlaag gaat, de huur die omhoog gaat. Een hele hoop medicatie 
en hulpmiddelen die niet meer vergoed worden en er komt nog een extra heffing op 
de eigen bijdrage van het eigen risico.
Nee blijkbaar doen deze mensen er niet toe. Waarom zouden we rekening met hen 
houden. Het zijn toch maar “nietsnutten” die maar het handje ophouden en klagen.

Soms denk ik wel eens: Dat de mensen die deze dingen bedenken zelf eens een paar 
maanden in een huurhuis gaan zitten op een bijstand of minimum niveau en de 
“normale” uitgaven hebben. Komen zij dan wel uit met het inkomen? Of weten zij 
ook niet hoe ze rond moeten komen.
Soms hoop ik dat eens iemand deze uitdaging durft aan te nemen en het wel eens 
wil uitproberen om “arm” te zijn.

M. Peerenboom, Cantersakker 10, 5673 PL Nuenen.

Prinsenbal Nederwetten
Op zaterdagavond 10 november a.s. zal er tijdens het Prinsenbal bij CV De 
Wetters weer een nieuwe Prins(es) gepresenteerd worden om de kar te trek-
ken tijdens carnaval 2013 en de scepter over te nemen van Prins Bartoli en 
zijn adudanten Pa en Nini.

Op die avond zullen eerst door alle 
Prinsen en adjudanten van de zuster-
verenigingen afscheid worden geno-
men van de kanjers die van carnaval 
2012 een geweldig feest hebben ge-
maakt. Daarna zullen “De Wetters” op 
ludieke wijze afscheid nemen van dit 
geweldige trio. Ook zullen de Spetters 
van de Wetters nog één keer speciaal 
voor hen, hun huidige dans opvoeren.

Om 11 over 11 zal de nieuwe Prins(es) 

en gevolg gepresenteerd worden. Er 
zijn al diverse speculaties over wie dat 
zullen zijn. 

Er kan een fantastische prijs gewon-
nen worden als u raadt wie de nieuwe 
Prins(es) is. Om iedereen te helpen ge-
ven we hier drie aanwijzingen in de 
vorm van afbeeldingen die van toepas-
sing zijn op de nieuwe Prins(es). 
Kijk voor meer informatie ook op 
www.dewetters.nl

Dichtbundel ‘Overleven’

‘Van een string aan de waslijn 
tot een mug op een damesdij’
In januari 2012 verscheen de eerste dichtbundel van Hannie van de Plas. Die 
had als titel ‘Doodleuk’ en bevatte gedichtjes over leven en dood, maar dan 
op een luchtige wijze neergeschreven. Inmiddels heeft zij een tweede dicht-
bundel geschreven met een 86-tal gedichtjes, die ditmaal het leven zelf 
betreffen met al zijn hilarische en soms ook serieuze momenten. Wederom 
op een humorvolle wijze neergepend. De titel luidt: ‘Overleven’.

We hebben allemaal wel eens moei-
lijke momenten waar we doorheen 
moeten, maar er doen zich ook veel 
hilarische en lachwekkende gebeur-
tenissen in een mensenleven voor. 
Bovendien heeft Hanny eveneens 
grappige voorvallen in een dierenle-
ven weten te ‘verpakken’ in kleine 
gedichten en laat ze daarbij ook die-
ren aan het woord alsof het mensen 
zijn. Het merendeel van de gedich-
ten zal u hopelijk dan ook laten 
(glim)lachen en gniffelen, terwijl an-
dere versjes wellicht meer tot naden-
ken stemmen. Kortom: leven en zien 
te overleven, daar gaat het om in de-
ze bundel.

Een ouderwetse directoire.
Hing te wapperen aan de lijn.
De harde wind deed ‘m flink bollen.
Zo leek ie wel ‘bewoond’ te zijn.
 
Ernaast een minuscule rode string.
Het verschil in stof was meters groot.
Zeg dus maar hoe je ‘t hebben wilt.
Derrière ingepakt of met de billen 
bloot.

De dichtbundel is verkrijgbaar bij 
Boekhandel van de Moosdijk. 

ISBN: 9789462063501. Prijs € 13,95.

Carnaval in Gerwen
Tijdens de afgelopen kermis is er 
vooral op de zaterdagavond door 
betrokkenen flink gespeculeerd 
over wie de nieuwe prins van Ger-
wen zou kunnen gaan worden.

Zowel de Raai als de Verraaij commis-
sie zitten nog helemaal in de verkeerde 
richting te denken, dus de twee nieuwe 
aanwijzingen hieronder zouden zeker 
voor hen nuttig kunnen zijn. Maar ook 
overige geïnteresseerden dagen wij uit 
om de juiste prins te raden. 

Op het prinsenbal, 24 november, kun 
je je vermoeden indienen in de daar-
voor bestemde ton. Er hangt zelfs nog 
een prijs aan vast voor degene die de 
goede naam (namen) kan invullen.
Voorlopig is de nieuwe prins (samen 
met de PrinsKeuzeCommissie) nog ze-
ker niet bang om geraden te worden, 
dus hierbij nog twee aanwijzingen die 
toch wel verhelderend kunnen zijn:

3. MCMXCIX
4. Hij is een zeer zelfstandig persoon

Succes!

Hersenkraker Raodsels

Dit jaar was er al relatief vroeg witte rook. 
Niet zo heel moeilijk natuurlijk want er 
waaide nogal wat stof over de Sterrenlaan 
heen richting Nuenen. Een klein pluimpje 
verdwaalde witte rook verraadde dat de 
goede keus was gemaakt. Er waren met-
een al een aantal duidelijke signalen die 
duidelijk maakten dat dit was waar we met 
spanning op zaten te wachten. Of ze ons 
ook op eenvoudige wijze leiden naar de 
uitkomst is natuurlijk nog maar de vraag.

Maar zeg nu zelf het kan eigenlijk niet 
duidelijker. Net zoals het voor de toe-
komstige gebruikers van het HOV ook 
allemaal zo klaar als een klontje is. De 
aanwijzingen spreken voor zich.
We zullen het proberen uit te leggen. 
Ten slotte staat het een beetje in de ster-
ren beschreven. Vanuit Nuenen komend 
rijd je over de Europalaan richting Eind-
hoven waar deze overgaat in de Sterren-
laan, dit ter hoogte van de Soeterbeekse-
weg. De geplande route voor deze 
HOV-2 lijn heeft als eindpunt Brain-
port. Duidelijk een hersenkraker dus.

Maar was het niet via Europese aanbeste-
ding dat al dat stof opwaaide over de Ster-
renlaan? En heb je om straks gebruik te 
mogen maken van die fraai geplande bus-
strook niet een sterabonnement nodig?
Ja dan de Soeterbeekseweg, de naam ver-

wijst met deze schrijfwijze naar de fraaie 
buitenplaats op het terrein van het voor-
malige klooster aan deze weg tussen Ne-
derwetten en Eckart. Maar de naamge-
ving is natuurlijk te danken aan de 
Soeterbeeck; een zijtak van de Dommel. 
En laat het nu in 1462 zijn dat de bewo-
ners van het toenmalige klooster besloten 
deze locatie op te zoeken om hun voeten 
zeker droog te kunnen houden. En u 
snapt het al; als de cijfers van dit jaartal 
opgeteld worden is het resultaat 13 en laat 
het de 11e van de 11e nu het afscheid zijn 
van onze 13e Dorstlustige Hoogheid.
En bij dorst denken we natuurlijk niet al-
leen aan water. Langs diverse andere zijtak-
ken van de Dommel hebben ze, voorname-

Voor deze week de eerste drie aanwijzingen:

Jawel het is weer zover. De jaarlijkse raodsels zullen de komende weken 
weer om uw oren vliegen.

lijk in kloosters, het bewuste vocht verder 
ontwikkeld tot het alom gewaardeerde ger-
stenat. HOV 2 lijkt trouwens verdacht veel 
op HO 2, zal wel geen toeval zijn. 

Maar aan al dit stoffige gewouwel is na-
tuurlijk geen touw vast te knopen dus 
hebben we hieronder een drietal duide-
lijkere aanwijzingen.

• Altijd even vroom.
• Rondom de kerk was hij vaak te vinden.
• Laat de kinderen tot mij komen.

Nu kunt u de hersenen laten kraken als 
u wat tijd over hebt tijdens uw rit over 
de Sterrenlaan, maar wacht ook op de 
volgende aanwijzingen. Want wij gaan 
verder met stofhappen en houden u op 
de hoogte van onze bevindingen.

Raod Van Zatterdag

Advocatuur Theo de Egel
Eens per drie weken schrijft Theo De Egel 
een prikkelende column over de turbulente 
wereld waar Nuenen ook deel van is.

(Waan)Zin:
Toevallig stuitte ik twee weken geleden op een documentaire over de kunstschil-
der Sam Dillemans (ik had ook nog nooit van hem gehoord). Ik weet niet hoe u 
aan die documentaire kunt komen, maar ga zoeken! In 40 minuten verandert je 
leven.
Soms vraag ik me af of ik wel besta. In een overvol café bijvoorbeeld of in de rij 
van de Nettorama. Dan vraag ik me oprecht af of mijn zijn wel wordt erkend. Ik 
had het laatst ook tijdens koopzondag.
Maar nadat ik “De waanzin van het detail” had gezien, gemaakt door de Vlaamse 
omroep Canvas, was ik betoverd. Gevangen. Sam analyseerde op zijn 15e het 
werk van onze voormalige dorpsgek (v Gogh). Grassprietje, voor grassprietje, 
voor grassprietje, met maar één doel: een bepaalde mate van onsterfelijkheid be-
reiken. 
Zijn hele leven staat in dienst van dat ene schilderij, een werk dat nog gemaakt 
moet worden. Een Nachtwacht, een Guernica, een Zaaier. Een werk dat hem on-
sterfelijk maakt. 
En om dat te bereiken moet onze Sam compromisloos leven. Hij heeft de wereld 
de rug toegekeerd om uiteindelijk de wereld te kunnen dienen met een meester-
werk. Een Tuin der lusten, een Melkmeisje, een Schreeuw. 
Omdat wij in ons bestaan in mindere mate een doel hebben, kunnen wij eenvou-
dig leven met elk compromis (een kinderopvang, een huwelijk, een alimentatie). 
Zo bewandelen wij de aarde zonder risico, uitgesproken gevoel of idealen. Een 
(slaapverwekkende) balans die zekerheid geeft. 
Maar wanneer wij leven zoals Sam, stijgen wij boven ons zelf uit. Als ik een stre-
ven zou hebben in mijn leven en daar vol voor durf te gaan, leef ik voller dan vol 
en liet mij niet afremmen door mijn ego of compromissen.
Dan gaat het er niet langer om of iemand mijn bestaan wel erkent want ik weet 
zelf wat ik hier doe. 
Ik vind het ook een heftig stukje voor een dorpskrantje, maar ja om de wijsheid 
van Sam nu alleen voor mezelf te houden is ook zoiets… 
Eigenlijk is Dillemans een therapeut: “Ga in dienst staan van iets dat groter is dan 
jezelf bent”. Ik bedoel hoe zalvend wilt u het hebben?

Ik wens u veel kijkplezier toe,
Theo De Egel.

Beleef de duisternis 
met het IVN Nuenen
Op 27 oktober houdt het IVN een avondexcursie in het kader van Nacht van 
de Nacht. Er worden ‘duistere’ activiteiten georganiseerd waardoor de 
schoonheid van de nacht kan worden beleefd en er aandacht wordt besteed 
aan het belang van duisternis voor mens en dier.

De activiteit vindt plaatst op het voor-
malige steenoventerrein op Eeneind. 
Onder leiding van natuurgidsen ma-
ken de deelnemers een korte boswan-

deling. Onderweg wordt aandacht be-
steed aan bijzondere activiteiten zoals: 
sterren kijken, fotograferen in het don-
ker en het leven van nacht actieve die-
ren zoals muizen en uilen.
Iedereen is van harte welkom en deel-
name is gratis. Verzamelen voor een 
gezamenlijk vertrek per fiets om 19.10 
uur vanaf Het Klooster. Op eigen gele-
genheid om 19.30 uur verzamelen aan 
het einde van de Parallelweg op Een-
eind. Dit is vanaf Nuenen op de Collse 
Hoefdijk richting Geldrop voorbij In-
tratuin en voor het spoor linksaf. Info: 
tel. 040-2837702.

De Nacht van de Nacht is een landelij-
ke actie die voor de achtste keer wordt 
gehouden. Het doel is om mensen be-
wust te maken van lichtvervuiling en 
van de mogelijkheden om deze vorm 
van vervuiling terug te dringen. Op 
honderden plaatsen in Nederland wor-
den op 27 oktober activiteiten georga-
niseerd. Evenals vorig jaar neemt IVN 
afdeling Nuenen hieraan deel.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders
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Rob Kamphues in Het Klooster 
met ‘Sterke Verhalen’ 
Rob Kamphues, bekend van TV staat dit seizoen in het theater met zijn 
voorstelling Sterke Verhalen. Op donderdag 1 november is hij in Het Kloos-
ter te zien.

Sterke verhalen zou gaan om de ellen-
de van een ander, maar om dat te kun-
nen vertellen, moet je bij jezelf begin-
nen. 
En dat bleek bij Rob al avondvullend te 
zijn. Is dat leuk? Ja, het is altijd leuk om 
te horen hoe iemand anders er een nog 
grotere puinhoop van heeft gemaakt 
dan jijzelf. 

Want wat doet iemand als ie in 7 sloten 
tegelijk loopt en alles kwijt denkt te ra-
ken dat hem dierbaar is? Als je met je 
kinderen in een caravan woont zonder 
gas, water & licht. Dan besluit je For-
mule 1 coureur te worden. Althans dat 
besloot Rob Kamphues. 

Sterke verhalen is ontroerend, humo-
ristisch en bij vlagen beklemmend. Een 
programma voor iedereen die nu in 
een crisis zit, hem net achter de rug 
heeft, of bang is dat hij binnenkort uit-
breekt, kortom iedereen dus. 
Voor meer informatie kijk op de nieu-
we site www.hetklooster.org 
De voorstelling begint om 20.15 uur. 
Toegangskaarten kosten € 18,00 inclu-

sief pauzedrankje. Kaarten kunnen 
worden besteld via website www.het-
klooster.org. Telefonisch reserveren 
kan ook tijdens kantooruren via de re-
serveerlijn 040 -284 33 99. 

Rob Kamphues in Het Klooster

Gerwens paar Marie en Noud Jansen   
viert diamanten huwelijk

Bekende inwoners
Marie Raaijmakers en Noud Jansen 
zijn allebei 82 jaar en ze zijn bekende 
inwoners in Gerwen. Noud Jansen is 
op 5 november 1929 geboren aan de 
Gerwenseweg en het leven van Marie 
Raaijmakers begon in een boerderij op 
de Stad van Gerwen waar ze 5 decem-
ber 1929 werd geboren. 

Vonk sloeg over in café
Noud en Marie waren klasgenoten op 
de lagere school, maar de verkering 

begon later elders in het dorp. De 
vonk sloeg over in café Jan van Roos-
malen in Gerwen. Noud was een 
stoere en knappe voetballer in het 
eerste van RKGSV en de aantrekkelij-
ke Marie hielp haar zus Riek een 
handje in het plaatselijk café, het 
clubhuis van RKGSV. Daar raakte het 
‘aan’ en op 4 november 1952 gaven 
Marie en Noud elkaar het Ja-woord. 
Volgende maand vieren ze het dia-
manten feest, precies op hun trouw-
dag.

Help! Heide Kamerven in gevaar

‘Maar we komen voor dat werk aan de 
hei gewoon handen tekort’, zegt Jan 
Kempers, voorman van de knotploeg. 
Een ‘rondje Kamerven’ staat menig 
weekeind op de agenda van natuur-
minnende wandelaars. Het kan er 
soms echt druk zijn. Terecht, want de 
afwisseling van bos, hei en ven is zeer 
aantrekkelijk. Als al die mensen zater-
dag 3 november behalve hun wandel-
schoenen of laarzen ook een schop 
mee zouden nemen, dan weet ik zeker 
dat het voortbestaan van de hei weer 
voor jaren is verzekerd. En misschien 
dat door het opschonen van de hei het 
grootste ven van de Stiphoutse vennen 
ook weer eens wat meer water kan 
vasthouden. Want ook kleine boom-
pjes onttrekken water aan de bodem’.”

Landschapsbeheer Nederland organi-
seert al jaren op de eerste zaterdag van 
november een Natuurwerkdag. Vrij-
willigers van alle leeftijden helpen dan 
een handje mee om grote en kleine na-
tuurgebieden een opknapbeurt te ge-
ven. De Knotgroep IVN-Nuenen heeft 
de opschoning van de heide rond het 
Kamerven als project aangemeld bij 
Landschapsbeheer. 

Het Kamerven ligt dicht bij de weg 
Lieshout-Gerwen en maakt deel uit 
van het gebied Stiphoutse bossen. 
Grove den en fijnspar zijn daar in het 

begin van de 20e eeuw aangeplant uit 
commerciële overwegingen. Nu de 
bossen al lang niet meer voor de hout-
productie dienen, streven de beheer-
ders van het gebied naar grotere afwis-
seling. 
Voordat de dekzandruggen zoals die 
tussen Lieshout, Stiphout en Gerwen 
ontdekt werden als zeer geschikt voor 
productiebossen, waren er op het ho-
ger gelegen land tussen de stroomge-
bieden van Dommel en Aa grote zand-
verstuivingen te vinden. Ruggen van 
zand die van elders zijn ‘aangewaaid’. 
Heide was een van de eerste planten, 
die er houvast vond. Zo ontstonden 

Verstuurd vanaf mijn iPad

Ik ben er één van….
Door Elwien Bibbe

Nog niet zo lang geleden liep ik achter de pastoor aan. Dat was bij de begrafenis 
van een zus van mijn moeder. In een klein dorpje op een heuvel, 201 kilometer 
van hier. Hemelsbreed natuurlijk veel minder.

De pastoor bleef de hele weg van de 
kerk naar het kerkhof hardop bidden 
en de in alle tinten zwart gestoken 
stoet mompelde mee. Een man, een 
tikkie dissonant in zijn nieuwe politie-
blauwe jack en ik met mijn oranje 
herfstboeket liepen achteraan met in 
onze rug de luide gebeden van de pas-
toor. Want de pastoor liep voorop met 
een microfoon en een van zijn assis-
tentes liep achteraan met een wireless 
speaker. Vandaar. Ik voelde me net een 
figurant in Dagboek van een Herders-
hond.

De kist met mijn tante erin stond in 
een huisje op het kerkhof tussen de 
bloemen op ons te wachten. Ik had het 
al eens eerder meegemaakt. Dat de kist 
met de overledene niet in de kerk 
stond tijdens de mis. Dat is hier niet 
gebruikelijk vertelde Hans Peter me la-

ter in het restaurant. Ook dat familie 
en vrienden meedoen bij het afscheid. 
Dat gebeurt daar gewoon niet. Geen 
kleinkinderen die kaarsen aansteken, 
geen zelf gekozen stukken uit het evan-
gelie, muziek, terugblik op het leven... 

Op het kerkhof schoten mijn nichten 
vol bij het neerlaten van de kist. Niet 
omdat hun moeder dood was. Dat was 
goed. Maar om die laatste 14 dagen. Ik 
knuffelde mijn nichten en we raapten 
onze emoties weer bij elkaar en ver-
trokken naar het restaurant. Daarvoor 
moesten we wel de heuvel weer af.
Ik ontkwam niet aan onderzoekende 
blikken tijdens de lunch. De oude nich-
ten konden in mijn gezicht precies die 
plooien aanwijzen, die ik van mijn 
moeder meegekregen heb. Ik ben er 
een van Gretel! Jaja, en ze kijken me al-
lemaal blij en verwonderd aan.

Marie en Noud Jansen-Raaijmakers zijn zestig jaar getrouwd en vieren dat 
zondag 4 november met een H. Mis in de Sint Clemenskerk in Gerwen, aan-
vang 11.00 uur. Die middag is er in zaal De Koekoek in Lieshout gelegenheid 
tot feliciteren tussen 15.00 uur en 17.30 uur. Het paar heeft 6 kinderen, 12 
kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen.

Zorgzaam en gezellig 
Marie heeft als zorgzame en gezellige 
moeder samen met haar man de zes 
kinderen groot kunnen brengen. 
Noud was veel op pad om de kost te 
verdienen. Toen Noud van school 
kwam, werd hij in Tongelre kranten-
bezorger van dagblad Oost-Brabant. 
Hij werd in die Eindhovense wijk al 
snel broodbezorger, eerst voor 
broodfabriek De Vlijt, later voor bak-
kerij Wim Verhallen met veel adres-
sen in Nuenen en Gerwen. 

Werk aan de winkel
“Op de boerderij was altijd wel werk 
aan de winkel”, zo vertelt Marie. Ze 
wisten allebei van aanpakken, ook 
toen er de kans kwam om de plaatse-
lijke Spar-winkel over te nemen. “We 
waren zo’n drie jaar getrouwd toen 
die kans zich voordeed en die hebben 
we met beide handen aangegrepen ”, 
vertellen ze in koor. Samen met bak-
ker Rien van de Kemenade gingen ze 
als kleine zelfstandigen aan de slag. 

De echtelieden bouwden na het hu-
welijk in 1952 hun eerste optrekje in 
de tuin van de ouders van Noud aan 
de Gerwenseweg. Begin 60-er jaren 
verhuisden ze naar het Alvershool. 
En nu wonen ze al ruim 15 jaar in hun 
huis met bloementuin aan De Schie-
ven.

RKGSV en PSV
Bij de oprichting van de voetbalclub 
in Gerwen in 1948 gaf Noud Jansen 
zich meteen op als lid. Hij speelde 17 
jaar op verschillende plaatsen in het 
vaandelteam van RKGSV. Noud was 
rechts- en linksbenig en stond in de 
regio bekend om zijn loeiharde scho-
ten. “Zo maakte ik ooit in de eerste 
minuut van de derby Gerwen-Nue-
nen vanaf het middenveld de ope-
ningstreffer”, zegt Noud glunderend. 
En die wedstrijden van RKGSV tegen 
Nuenen vormden in die tijd het 
hoogtepunt van het seizoen. In zijn 
loopbaan bij RKGSV viert Noud in 
totaal vier keer een kampioenschap. 
En dankzij het voetbal is hij verliefd 
geworden op Marie. Hij volgt zowat 
alles op voetbalgebied. Noud is sup-
porter van PSV en na een nederlaag 
van PSV is hij niet te genieten.

Marie en Noud trekken er veel samen 
op uit, wandelen, fietsen en vissen 
zijn zo hun geliefde bezigheden. En 
Marie is dagelijks te vinden in haar 
bloementuintje, waar ze het bezoek 
trots rondleidt.Marie en Noud traden op 4 november 1952 in het huwelijk.

Het diamanten echtpaar 
Noud en Marie Jansen-Raaijmakers. 

(foto Cees van Keulen) 

Als er geen maatregelen worden genomen, dreigt de 15 hectaren hei rond-
om het Kamerven in de Stiphoutse bossen langzaam maar zeker dicht te 
groeien. De knotploeg van het IVN-Nuenen probeert al jaren de opschie-
tende vliegdennen en berken met wortel en tak uit te roeien. Zodra de leden 
van de knotploeg zich niet meer hoeven bezig te houden met de heide, kun-
nen ze aan hun hoofdtaak beginnen: het knotten van wilgen.

heidegebieden als dat rond het Kamer-
ven en in Papenvoort. Grazende scha-
penkuddes konden jarenlang bosvor-
ming voorkomen, want schapen 
knabbelen de jonge loten van den en 
berk weg. Maar nu er nauwelijks meer 
schapenkuddes zijn, moet de mens wel 
een handje helpen om de hei te be-
schermen tegen oprukkend bos.

Vandaar de oproep van de Nuenense 
Knotgroep aan Kamerven-wandelaars 
en andere natuurliefhebbers om op za-
terdag 3 november schop, bijltje of 
hiep ter hand te nemen en mee te wer-
ken aan het voortbestaan van de heide 
rond het Kamerven. “Wel graag vooraf 
aanmelden,” zegt projectleider Jan 
Kempers. 

Dat kan via www.natuurwerkdag.nl. 
Of stuur een mailtje naar j.kempers@
onsnet.nu.

10 jaar met feestelijk hapjesbuffet 

Mantelzorgdag Nuenen 
Veel mensen zorgen voor iemand in hun naaste omgeving. Mensen die deze 
zorg geven worden mantelzorger genoemd. Vaak levert het veel voldoening 
op. Maar op den duur kan het zorgen voor iemand anders ook een zware 
belasting gaan vormen. De mantelzorger kan in de knel komen tussen het 
verlenen van zorg en het voldoen aan allerlei andere rollen en het verzorgen 
van taken. Dit kan binnen het eigen gezin zijn in de werksituatie. Het kan 
er toe leiden dat de mantelzorger zelf chronisch overbelast raakt of zelfs 
ziek wordt.

Nog te vaak heeft de omgeving geen 
oog voor deze problematiek. De 
aandacht gaat vaak uit naar de zorg-
vrager en niet naar de zorgverlener. 
Mantelzorg is een vorm van stille 
zorg, zorg die in betrekkelijke anoni-
miteit wordt verleend. Naarmate de 
zorg langer duurt, is er vaak steeds 
minder tijd voor ontspanning en 
ruimte voor een eigen leven. 
Wanneer u zich herkent in deze be-
schrijving, verleent u mantelzorg. 
Om mantelzorgers een hart onder 
de riem te steken wordt hen de Dag 
van de mantelzorg aangeboden.

Programma 
9 november in de Goudvink
Vanaf 13.00 uur ontvangst met kof-
fie/thee. 
Gezamenlijk ontspannen door be-
weging en muziek. In Nuenen volgt 
een workshop door Patron Baha-
doer van restaurant de Lindehof. De 
middag wordt afgesloten met een 
feestelijk hapjesbuffet, verzorgd 
door diverse horeca bedrijven uit 
Geldrop en Nuenen.

De feestelijke middag vindt plaats op 
vrijdagmiddag 9 november van 13.00 
tot 16.30 uur in Dienstencentrum de 
Goudvink, Goudvinkhof 12 a. Aan-
melden bij het mantelzorgsteunpunt 
LEVgroep, Berg 22c; inschrijven kan 
tot uiterlijk 31 oktober. Indien u ver-
vangende mantelzorg nodig heeft, 
wordt er hulp in het bemiddelen van 
vervangende mantelzorg aangebo-
den. 

Hierover kunt u contact opnemen 
met Aline Perdaen, tel. 040-2831675, 
tussen 8.30 en 16.00 en op vrijdag 
van 8.30 tot 12.30 uur. 

Voor meer info: www.levgroep.nl

18-10-2012, Nuenen, Automobiliste 
gewond bij eenzijdig ongeval

Donderdagochtend om 11.30 uur is er 
op de A270 bij Nuenen een eenzijdig 
ongeval gebeurd. Een auto raakte van 
de weg, reed vervolgens de sloot in en 
werd weer terug de berm in gelan-
ceerd. De jonge vrouw achter het stuur 
is met onbekende verwondingen naar 
het ziekenhuis gebracht. De oprit bij 
Nuenen is tijdelijk afgesloten geweest.

Politieberichten
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NKV D1 kampioen
NKV D1 is op 6 oktober, na het spelen van 6 wedstrijden ongeslagen  
poulewinnaar geworden. Met 49 doelpunten voor en 19 tegen, werd 
NKV D1  overtuigend kampioen. De hoop is dit tijdens het binnen sei-
zoen te evenaren.

Het kampioensteam NKV D1. 

SCI-EMK     1-2
Met nog steeds een aantal geblesseerde basisspelers was het afgelopen zon-
dag voor EMK trainer Ronny Everaerts puzzelen hoe de opstelling in deze 
wedstrijd moest zijn. 

Al na 2 minuten kreeg zijn team een 
tegenslag. Een bal vanaf rechts be-
landde bij de linksbuiten van SCI, die 
geen seconde nadacht en de bal snoei-
hard en onhoudbaar voor EMK doel-
man Edwin Cuppen binnen schoot. 
EMK herstelde zich echter van deze 
tegenslag. In de 12e minuut was er in 
de SCI verdediging, na druk van EMK 
spelers, een misverstand tussen de 
doelman en zijn verdedigers. EMK 
speler Jordy Fuhler profiteerde daar-
van en schoot de bal uiterst koel in het 
doel van de tegenstander. Een schot 
van linksbuiten Ruud Boerema enkele 
minuten later werd door de SCI doel-
man bekwaam gestopt. 

Ook EMK speler Christian Mes-
serschmidt die in de laatste weken tot 
een volwaardige 1e elftal speler is uit-
gegroeid zag een prima schot door de 
doelman tot corner getikt. Net voor 
rust kwam EMK op een 1-2 voor-
sprong. Een vrije trap op rechts geno-
men door Eric Ribot werd door Boe-

rema ingeschoten. In de laatste 
minuut van de eerste helft moest Bart 
Heezemans bij de 1e paal zijn doelman 
helpen door de inzet van een SCI spe-
ler van de lijn te halen. Na rust waren 
er al direct een aantal kleine kansjes 
voor EMK en een grote kans voor SCI 
maar de bal belandde uit deze kans op 
het dak van het EMK doel. Na deze ac-
tie pakte EMK het initiatief in de wed-
strijd. Zelfs nadat EMK na een volko-
men onterechte 2e gele kaart voor 
Boerema in de minderheid kwam te 
staan. De in de 2e helft ingevallen Da-
vid Doevedans en B1 speler Guilher-
me “Beezie” Marques hielden de in de 
meerderheid spelende tegenstander 
continu bezig. Ook aan de rest van het 
team een groot compliment voor het 
spel. Jammer genoeg voor “Beezie” 
wist hij in de laatste minuut van de 
wedstrijd een geboden kans niet te be-
nutten. A.s. zondag de thuiswedstrijd 
tegen Woenselse Boys. Alles is moge-
lijk als EMK met dezelfde inzet speelt 
als in deze wedstrijd.

Joyce Helling wint QR code 
prijsvraag bij Laco Nuenen
Er is altijd wel wat te doen in het Laco sportcentrum Nuenen. Als het geen 
wedstrijden zijn, dan is het wel een gratis ontbijt of een prijsvraag. Deze 
keer dus een QR code prijsvraag. 

Wat is een QR code?
Een QR code is ongeveer hetzelfde als 
een streepjescode, die gebruikt wordt 
in de winkels voor artikelen. Elk be-
drijf, instantie of organisatie kan een 
eigen QR code aanmaken om herken-
baar te zijn voor het publiek. Je kunt 
met je mobieltje een QR code inscan-
nen en vervolgens herkent jouw mo-
bieltje deze code en verwijst direct 
naar het adres waar deze code aan ge-
koppeld is. Dan kun je vervolgens 
meteen naar de website van dit adres, 
waar alle gegevens opstaan die je maar 
nodig hebt.

Laco International heeft honderddui-
zenden QR codes verspreidt over alle 
gebieden waar Laco een vestiging 
heeft. Dus ook in Nuenen. 

Uit alle inzenders die de QR code had-
den in gescand werd een winnaar ge-
trokken. In Nuenen was Joyce Hel-
lings de gelukkige. Joyce mag een jaar 
lang gratis sporten. Voor Joyce kwam 
dit goed uit, want volgend jaar stapt zij 
in het huwelijksbootje en moet ze na-
tuurlijk in topvorm zijn. Ze was dan 
ook duidelijk in haar nopjes met deze 
prijs. 

Joyce ontvangt de prijs uit handen van manager Bert Mickers van Laco sportcen-
trum Nuenen.

RKSV NUENEN
Zaterdag 27 oktober
Nuenen Vet.B- Nuenen Vet.A  ..... 16.15
Zondag 28 oktober
Brabantia 1-Nuenen 1  ................... 14.30
RKVVO 2-Nuenen 2   .................... 11.30
SCI/FLYNTH 2-Nuenen 3   .........  11.00
Nuenen  4-EMK 2   ......................... 12.00
Nuenen 5-Bergeijk 3   ..................... 12.00
Nuenen 7-Woenselse Boys 7   ....... 10.00
SBC 8-Nuenen 8   ............................ 10.00
SBC 9-Nuenen 9   ............................ 12.00
UNA/Brinvast 8-Nuenen 10   ....... 10.00
Nuenen 11-Bladella 8   ................... 14.00
Nuenen VR1-Beerse Boys VR1   .. 14.00
Nuenen VR2-Riel VR1    ................ 10.00

RKGSV 
Zaterdag 27 oktober
Vet RKGSV - Vet EMK  .................. 16.00
Zondag 28 oktober
RKGSV 1 - Waalre 1  ...................... 14.30
RKGSV 2 - Boxtel 4  ........................ 11.00
Eindhoven AV 3 - RKGSV 3  ......... 13.00
Geldrop 9 - RKGSV 4  .................... 12.30
RKGSV 5 - ODC 7  ......................... 11.30

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 27 oktober
Vet Nederwetten - Geldrop  ......... 16.30
Zondag 28 oktober
EDN’56 1 - Nederwetten 1  ........... 14.30
DBS 2 - Nederwetten 2  ................. 11.00
Nederwetten 3 - Gestel 4  .............. 10.00
Nederwetten 4 - Acht 8  ................. 11.00
Wodan Da 2 - Nederwetten Da1  . 10.00
Valkenswaard Da1- Nederw. Da2 10.00

EMK
Zaterdag 27 oktober 
RKGSV - EMK Classics   ............... 16.00
Zondag 28 oktober 
EMK 1 - Woenselse Boys 1   .......... 14.30
Nuenen 4 - EMK 2   ........................ 12.00 
Braakhuizen 4 - EMK 3   ................ 12.00
EMK 4 - Geldrop/Houta Bouw 7   11.30
Geldrop/Houta Bouw 10 - EMK 5  10.30

RKSV Nuenen bij de beste 50 van Nederland

Top 100 jeugdopleidingen 
amateurvoetbal 2012/2013
Medio 2009 heeft Harry van Vlijmen van Alphense Boys het initiatief geno-
men tot het maken van een ranglijst van jeugdopleidingen in het amateur-
voetbal. In eerste instantie leverde dit een lijst op van clubs die in de beide 
topklassen actief waren en een aantal hoofdklasse verenigingen.
 Samen met Hans Waterschoot van de 
RKSV Nuenen is er sinds 2010 een lijst 
opgesteld waarbij alle amateurvereni-
gingen in Nederland zijn bekeken.

De ranglijst zegt natuurlijk niet alles 
over de kwaliteit van een opleiding, 
maar brengt wel duidelijk in beeld op 
welk niveau de jeugdselectieteams van 
een amateurvereniging actief zijn.
Bekeken is in welke klassen de A1, A2, 
B1, B2, C1, C2, D1 en D2 spelen. Een 
team dat  in de eerste divisie speelt 
krijgt 1 punt. Voor elke divisie (of klas-
se) lager komt er een punt bij. Op deze 
wijze is men tot een top 100 gekomen. 

Net als afgelopen seizoen is ook dit 
jaar AFC uit Amsterdam de duidelijke 
nummer 1 van de lijst. Verder is de top 
van de ranglijst met Spartaan'20 (Rot-
terdam), AVV Zeeburgia (Amster-
dam) en Alphense Boys hetzelfde ge-
bleven. Nieuw in de top 10 is Quick’20 
uit Oldenzaal en verder heeft Alexan-
dria’66 uit Rotterdam een grote sprong 
voorwaarts gemaakt.

De volledige TOP100 treft u aan op:  
http://jeugdvoetbaleindhoven.nl/
msg/300/Lijst-Top-100-Jeugdoplei-
dingen-Amateurvoetbalverenigin-
gen-.

Tennisteam Nederwetten kampioen

Twee jeugdteams kampioen bij TV Wettenseind 

Het jongensteam t/m 17 jaar van Wettenseind: v.l.n.r. Marvin Jansen, Joost van 
der Linden, Jasper van Megen, Niels Luttikhuis, Bram van den Nieuwenhof. Op de 
foto ontbreekt Wouter van Megen.

Het gemengd dubbel team uit Nederwetten bestaande uit José van Hugte, Anja en 
John Suiskens, Caroline en Jan den Besten, Han Meijer en coach Ingrid Neggers 
hebben dit najaar meegedaan aan de KNLTB districtscompetitie Regio Zuid 
tweede klasse. Zij zijn ongeslagen kampioen geworden.

Afgelopen zondag is tijdens een inhaalwedstrijd tegen Horst (Limburg) het jongensteam t/m 17 jaar van TV Wet-
tenseind kampioen geworden in hun poule. Maar liefst 5 seizoenen na elkaar werd dit jongensteam tweede in de 1e 
klasse. En nu is het dan gelukt om eerste te worden. Eindelijk kon Wettenseind het ‘eeuwige tweede syndroom’ van 
zich af schudden!
Ook het meisjesteam t/m 14 jaar, spe-
lend in de 2e klasse, is kampioen ge-
worden. Tamara Meeuwenberg, Sha-
ron Faber, Maura van der Neut, Noor 
en Loes van Leeuwen hadden weinig 
moeite met hun tegenstanders. De 
voorsprong van 6 punten op de num-
mer twee, Lissevoort 1, bedroeg maar 
liefst 6 punten. 
Bijna ging het fout in de eerste wed-
strijd, omdat captain Tamara vooraf-
gaand aan de wedstrijd een brom-
merongeluk kreeg. Daardoor moesten 
2 partijen worden opgegeven. De 
tweede wedstrijddag viel de 12-jarige 
Isa van Dijk  succesvol in. De volgende 
wedstrijden heeft Tamara met de pols 
in het gips gespeeld! 

Rikken bij de 
RKSV Nuenen
Sinds vorige week vrijdag is de sup-
portersclub van de RKSV weer 
begonen met de traditionele rik-
avonden  die in het gehele winter-
seizoen zullen plaatsvinden.

Op bijna alle vrijdagen tot de finale op 
vrijdag 22 maart 2013 bent u weer van 
harte welkom om mee te doen aan het 
oergezellige Brabantse spelletje rik-
ken. De bekende Nuenense gemoede-
lijkheid is kenmerkend voor de rik-
avonden bij de RKSV. Ook niet leden 
kunnen meedoen en strijden voor hele 
mooie prijzen met een grote levens-
middelenmand als hoofdprijs. Ieder-
een die de sfeer mee verhoogt is wel-
kom op bijna alle vrijdagen tot en met 
vrijdag 22 maart bij clublokaal Oude 
Landen, Pastoorsmast 14 om 20.15 
uur.
Voor meer info: Hans de Vries 06 403 
20 419 of Antoon Hurkmans 06 102 89 
797.

Laatste lange 
fi etstocht in Gerwen 
Wie van fietsen houdt kan nog een 
keer terecht voor een lange tocht op 
vrijdag 26 oktober. De start is om half 
tien bij d’n Heuvel in Gerwen. Op-
nieuw heeft Theo de Louw een route 
uitgezet voor Werkgroep Leefbaar-
heid Gerwen. Deze keer gaat de reis 
naar ‘het groene Woud’.
Op alle andere vrijdagen tot en met 
november wordt er een kortere route 
gefietst, zolang het weer het toelaat. 
Daarna wordt in overleg weer muse-
umbezoek gepland. Kom naar de in-
loop in d’n Heuvel op maandagmid-
dag als u daar meer van wil weten, of 
bel naar 06-41102625. 



Thuis in Nuenen
Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

Contactgegevens: Rabobank Dommelstreek  |  telefoon: (040) 280 75 00  |  e-mail:  info@dommelstreek.rabobank.nl  |  internet: www.rabobank.nl/dommelstreek  |   @rabodommelstr

Graag stellen wij Astrid Mimmel aan u 
voor als nieuwe commissaris bij Rabobank 
Dommelstreek. Astrid heeft een agrarische 
opleiding genoten aan de Landbouw-
universiteit in Wageningen. Aansluitend 
heeft zij haar MBA behaald aan Rotterdam 
School of Management. Zij startte haar 
carrière bij DSM en is sinds 2009 HR 
Director bij Sitech Services.

De ledenraad heeft haar voordracht 
bekrachtigd tijdens de  bijeenkomst 
van september jongstleden. Astrid Mimmel 
maakt sindsdien deel uit van de Raad 
van Commissarissen van Rabobank 
Dommelstreek.

Leden van Rabobank Dommelstreek kunnen tot en met 31 oktober 2012 stemmen 
op verenigingen en stichtingen die deelnemen aan 'Steuntje in de rug'. De deel-
nemende clubs kunnen via 'Steuntje in de rug' de clubkas spekken. Hoe meer 
stemmen een vereniging of stichting krijgt, hoe meer geld er verdiend wordt voor 
de club! Rabobank Dommelstreek stelt  dit jaar maar liefst € 55.000 ter beschikking.

Meer weten? Kijk op www.rabobank.nl/dommelstreek

Astrid Mimmel 
nieuwe commissaris

Stemmen voor Steuntje in de Rug 
Leden Rabobank steunen verenigingsleven

Stemmen kan tot en met 31-10

Als u verwacht langere tijd in uw nieuwe huis te blijven wonen, kan een huis kopen een 
goede optie zijn. Bent u van plan binnen vijf jaar weer te verhuizen? Dan kan het slimmer 
zijn om niet te kopen, aldus Marc van Heuven.

Of het voor u nu een goed moment is om een huis te kopen, is afhankelijk van uw 
persoonlijke situatie. Wilt u meer informatie of heeft u een andere (woon)vraag? Ik en 
mijn collega’s bekijken graag samen met u wat in uw situatie de mogelijkheden zijn. 

Bel voor een afspraak (040) 280 75 00.

Nu een huis kopen. Ja of nee?
Rabobank geeft antwoord op uw woonvragen

De vierde editie van het ledenmagazine Dichterbij 
van Rabobank wordt een bijzondere uitgave. 
Niet alleen krijgt het ledenmagazine een nieuw 
formaat en een nieuwe opmaak, ook vervullen 
jongeren in deze wintereditie een belangrijke rol. 

Jongeren schrijven voor Dichterbij
Rabobank Dommelstreek heeft voor deze editie 
een eigen Jongerenredactie gevormd. Zij gaan 
aan de slag met het thema ‘Ambities en toekomst -
plannen’ en werken hiervoor een eigen artikel uit. 

Nuenense jeugd actief
Nuenen wordt in de Jongerenredactie vertegen-
woordigd door Danique Billekens en Roeline 
Machiels. Beide dames zijn vol enthousiasme 
gestart en werken samen met de overige 
redactieleden in de komende weken een artikel 
uit dat in Dichterbij #4 te lezen is. Dichterbij 
verschijnt op 30 november 2012.

Jongerenredactie 
aan de slag 

Het paviljoen van speeltuin De Kievit in 
Nuenen 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 rekening nemen. Dit werd formeel 
vastgelegd door het tekenen van de samen-
werkingsovereenkomst in het kantoor van 
Rabobank in Nuenen.

Speeltuin Kievit start met bouw Paviljoen

Medewerkers van Private Banking van Rabobank Dommelstreek wilden graag de ouderen in 
Nuenen eens in het zonnetje zetten. Woensdag 3 oktober organiseerden zij dat bewoners van 
verzorgingshuis De Akkers konden genieten van de jaarlijkse Lichtjesroute in Eindhoven. 

Samen bereik je meer
De bewoners waren enthousiast, ze vonden het een geweldig gebaar dat we ons op deze 
manier inzetten voor de ouderen uit de gemeente Nuenen. Ook de medewerkers hebben 
veel plezier beleefd aan het rijden van de Lichtjesroute.

Medewerkers Rabobank  verrassen ouderen
Lichtjesroute voor bewoners De Akkers

Samen sterker
Rabobank Dommelstreek zorgt voor een 
substantiële fi nanciële 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 werk-

gebied. Door het project ontstaan er meerdere 
nieuwe samenwerkingsvormen wat de 
Nuenense samenleving sterker maakt. 
Daarnaast is de inzet van vele vrijwilligers 
onmisbaar en draagt ook gemeente Nuenen 
een steentje bij.
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