
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

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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Griepprik praktijk Rutten 
  Di.    6 Nov. 13.30 - 17.00 uur
  Vrij.  9 Nov. 13.30 - 17.00 uur
  Di.  13 Nov. 13.30 - 17.00 uur
  Do. 22 Nov. 13.30 - 17.00 uur
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k: Nuenense 
debuteert met boek 
Het kruidenmandje

Lampionnen-
optocht 
Sint Maarten

Twee jubilarissen 
bij Vooruitgang 
gehuldigd

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

Rond de Linde 
Ook elke donderdag op

www.ronddelinde.nl

De Huufkes 19b - Nuenen
040 - 284 31 06

 

Kuilen 1, Nuenen
Tel. 040 - 2831974

Wij willen iedereen 
bedanken 

voor een onvergetelijke 
jubileum-week.

‘t Schuurke staat ook 
na 50 jaar nog voor u 
klaar met service en 

kwaliteit.
50jaar

STEUN W70: NUENEN C.A. MOET ZELFSTANDIG BLIJVEN!!!
www.facebook.com/groups/nuenen.zelfstandig

www.petities24.com/nuenen_gerwen_nederwetten_en_eeneind_zelfstandig

tégen verplichte
fusie!

vóór samenwerking met
buurgemeente!

Vogelvereniging “De Bastaarden” 
viert 50 jarig jubileum
In 1962 richtte, na een meningsverschil met de toenmalige vogelvereni-
ging, een aantal leden een nieuwe vogelvereniging op. Ze werden de Bas-
taarden genoemd en zo is de naam van de nieuwe vereniging geboren. 

De vereniging groeide snel en de vo-
geltentoonstelling  van De Bastaarden 
werd een begrip in Nuenen. Helaas 
ging na een brand al het tentoonstel-
lingsmateriaal verloren, waarna deur 
aan deur glazen met het logo van De 
Bastaarden werden verkocht om er 
weer bovenop te komen. De Vank 
werd het nieuwe onderkomen van de 
vereniging en na sluiting van De Vank, 
worden de shows georganiseerd in de 
kantine van HSCN. Door de Agglo-
meratie van de gemeente Eindhoven 
en omliggende gemeenten werd  de 
Nuenense tentoonstelling een Agglo-
meratie-tentoonstelling. Deze bestaat 
tot de dag van vandaag nog steeds.

Jubileumshow
Dit jaar wordt een extra jubileumshow 
gecombineerd met een kleine kring 
TT, waardoor zes verenigingen onder-
ling ook nog een wedstrijd houden. 
Tevens is het de bedoeling Agglome-
ratie kampioen te worden. Het is  ge-
lukt om tijdens de show meer dan 700 
vogels aan de bezoekers te tonen. Dit 
zijn verschillende soorten kanaries, 
tropen, wildzang, bastaarden en par-
kieten en hier zijn verschillende we-
reld- en nationaal kampioenen bij. De 
enthousiaste leden zullen hun hobby 
met veel plezier aan iedereen laten 
zien. Tijdens de show is er de moge-

Een overzicht van een eerdere tentoonstelling.

Al drie weken maken de organisatoren van het Ierse Sessie Festival op 
zaterdag muziek in de C1000. Een prima manier om het winkelend publiek 
warm te maken voor Ierse muziek en het festival op zondag 4 november. En 
ook om via de bonnenactie van de C1000 wat extra geld te verzamelen om 
de onkosten te dekken. Want het hele festival is gratis toegankelijk. Het 
festival wordt helemaal gedragen door sponsoren. En daar is medeorgani-
sator Kees van Wijnen heel trots op.

al met heel veel Ierse muzikanten heeft 
samengespeeld, fiddle specialist Siard 
de Jong is een Nederlander en David 
Munnelly is de enige echte Ier en de 
beste trekzakspeler als het gaat om 
Ierse Folk.

Workshop Sonja O’Brien
Sessiemuzikanten kunnen via het in-
ternet bieden op een workshop bij 
Boghill Centre gelegen tussen Kilfe-
nora en Lisdoonvarna. Voor sessie-

muzikanten is dit de plaats om veel bij 
te leren op het instrument. De teller 
staat op € 175,-. De normale deelne-
mersprijs is € 495,-. Zondagavond 
wordt de hoogste bieder bekend ge-
maakt. Er kan dus nog geboden wor-
den. Meer informatie over de 
workshop en deelnemende muzikan-
ten op www.iersesessiefestival.nl

De eerste editie van het festival vorig 
jaar was een groot succes. Vandaar dat 
besloten is om van het festival een 
jaarlijks terugkerend muziekfeest te 
maken. Op zondag 4 november is het 
zover. In 5 cafés rondom het Park, de 
Auberge, de ZINN, Schafrath, Bar van 
Gogh en Ons Dorp, zijn vanaf 13.30 
uur tussen de 60 en 70 sessiespelers te 
beluisteren. “Het is een soort reünie, 
vertelt Kees. “ Het is leuk om elkaar 
weer eens te zien en om samen te spe-
len. Niemand heeft muziek bij zich. 
De helft van de ‘sessietrekkers’ kan 
geen noot lezen. Ze spelen alles uit het 
hoofd. En dat lukt allemaal. Aan een 
sessie nemen wisselende muzikanten 
deel. De samenstelling is dus altijd an-
ders.”

Ook bezoekers zonder instrument 
zijn meer dan welkom om te genieten 
van tunes en zang. Op Weverkeshof, 
daar waar 14 jaar geleden de eerste 
maandelijkse sessies plaatsvonden, is 
een zogenaamde slowsessie met veel 
zang, waaraan ook minder ervaren 
muzikanten mee kunnen doen. Tus-
sen 17.00 en 18.00 uur houdt de mu-
ziek in de cafés op en gaat het festival 
door in Het Klooster. 

David Munnelly, de beste trekzak-
speler
In Het Klooster vinden vanaf 19.00 uur 
een tweetal optredens plaats: het trio 
David Munnelly, Siard de Jong en Phi-
lip Masure met in het voorprogramma 
Cairn ‘O Mhor. Philip Masure is een 
Belg met een eigen muziek-studio, die 

Ierse muziek a.s. zaterdag voor het laatst van 12.00 tot 14.00 uur in de C-1000.

lijkheid vogels te kopen en als klapper 
op de vuurpijl zijn er diverse koppels 
vogels, geschonken door de leden, te 
winnen bij de loterij. Na huldiging van 
de erevoorzitter vanwege zijn 50 jarig 
lidmaatschap, wordt de jubileumshow 
officieel geopend. De show is geopend 
op vrijdag 2 november 20.00 tot 22.00 
uur, op zaterdag 3 november van 10.00 
uur tot 20.00 uur en op zondag 4 no-
vember van 10.00 uur tot 16.30 uur. 
De locatie is de kantine van de Honk- 
en Softbalvereniging Nuenen aan de 
Lissevoort en de toegang is gratis.
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 Kienen bij 
Pleincollege
Dinsdag 6 november organiseert 
VrouwenVereniging Nuenen-Gerwen 
een avond kienen bij het Pleincollege 
Nuenen. De aanvang is 20.00 uur. Ook 
niet leden zijn welkom.

Geslaagd
Wouter Smeulders is cum laude ge-
slaagd voor Master of Finance aan de 
Universiteit Tilburg. Hij is oud leer-
ling van Basisschool de Nieuwe Linde 
en het Strabrecht College Geldrop.

Passie voor Ierse muziek

Tweede Sessie Festival in Nuenen
Door Elwien Bibbe
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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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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 

23/10/ N-HZ-2012- Gulberg 9 Aanleg Aanleg van vijvers 23/10/ 
2012 0139    2012 

29/10/ N-HZ-2012- Berg 23A Bouw Verbouwen woning  29/10/ 
2012 0140 en 23B  naar 2 woningen 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.

Tevens kan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank te ‘s-Herto-
genbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90.125, 5200 MA ‘s-Herto-
genbosch, een verzoek worden gedaan een voorlopige voorziening te 
treffen.

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

verleend i.v.m. een galadiner op vrijdag 2 november 2012 in de tent 
aan de achterzijde van de Collse Hoeve aan Collse Hoefdjk 24 
(verzenddatum 24 oktober 2012);

•	 aan	toneelvereniging	“de	Lindespelers”	is	een	ontheffing	verleend	
voor het uitdelen van flyers op 2 en 3 november 2012 t.b.v de pro-
motie	van	de	nieuwe	voorstelling	“Acht	Vrouwen”	en	promotie	van	
website (verzenddatum 26 oktober 2012);

•	 aan	Kunstkwartier	zijn	een	vergunning	en	ontheffing	verleend	voor	
het organiseren van een flashmob in het Park op zaterdag 3 no-
vember 2012 (verzenddatum 31 oktober 2012); 

•	 aan	Samen	Verder	is	een	vergunning	verleend	voor	het	organiseren	
van een collecte in de periode van 25 tot en met 30 maart 2012 
(verzenddatum 31 oktober 2012).

De vergunningen liggen vanaf heden ter inzage bij de balie Wonen en 
Openbare ruimte in het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te 
Nuenen. Tegen desbetreffende besluiten kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na verzenddatum (voor kapvergunningen geldt: na 
publicatiedatum) van het besluit, op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemees-
ter en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 10.000, 5670 GA Nuenen.
Op grond van artikel 6:5 van de Awb moet een bezwaarschrift worden 
ondertekend en tenminste bevatten:

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

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

Gevonden voorwerpen kunt u vanaf 1 juli inleveren bij het gemeente-
huis aan de Jan van Schijnveltlaan 2. Hebt u een voorwerp verloren 
dan kunt u bij de gemeente, via telefoonnummer 040-2631 631 navraag 
doen. 
U kunt gevonden of verloren voorwerpen zelf melden via de website 
van de gemeente; www.nuenen.nl. U kunt vervolgens het gevonden 
voorwerp brengen of het verloren voorwerp ophalen bij de receptie 
in de hal van het gemeentehuis. Vergeet dan niet uw legitimatiebewijs 
mee te nemen.

De gemeente bewaart de gevonden voorwerpen vervolgens gedu-
rende de wettelijke bewaartermijn. Afhankelijk van de waarde van het 
gevonden voorwerp bedraagt deze drie of twaalf maanden.  De poli-
tie verdwijnt overigens niet helemaal uit beeld want zij zal periodiek 
controleren of gevonden voorwerpen in verband kunnen worden ge-
bracht met aangiften van verlies of diefstal.

HOORZITTING BEZWAARSCHRIFTEN-
COMMISSIE ALGEMENE KAMER
Op dinsdag 6 november 2012 is er een hoorzitting van de algemene 
kamer van de commissie voor de bezwaarschriften in het gemeente-
huis. Het volgende onderwerp komt aan de orde:
•	 om	20.00	uur	het	bezwaar	ingediend	door	H.	van	den	Nieuwenhof	

tegen het besluit van 21 maart 2012 waarbij het verzoek om plan-
schade is afgewezen.

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

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

Soort Datum Dossier- Locatie Activiteit
aanvraag  ontvangst  Nummer    

Regulier 12/10/2012 N-HZ-2012- Moorven 4 Verbouwen recreatiewoning 
  0161 

Regulier 25/10/2012 N-HZ-2012- Gulberg 18 Plaatsen tijdelijke overdekte  
  0164  opslag voor containers  

Regulier 25/10/2012 N-HZ-2012- Collse Heide 28 Constructie voor ophangen  
  0166  bokszakken  

Regulier	 29/10/2012	 N-HZ-2012-	 Papenvoort	10B	 Kappen	van	een	boom	 	
  0167 

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.

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNING

Een uitgebreide omgevingsvergunning geweigerd voor:

Datum Dossiernr. Bouwadres Bouwactiviteit Verzend- 
besluit     datum  

24/10/2012 N-HZ-2012-0046 Broekdijk 1 Plaatsen dakkapel aan  24/10/2012 
   voorzijde woning   

Het besluit ligt vanaf heden ter inzage bij de balie Wonen en Open-
bare ruimte, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. De aanvraag en de 
ontwerp beschikking met bijbehorende stukken hebben van 7 septem-
ber 2012 tot en met 19 oktober 2012 ter inzage gelegen. Wij hebben 
in deze periode geen zienswijze ontvangen. Het is voor belangheb-
bende niet meer mogelijk om een beroep in te stellen.

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 6 november  t/m 12 november 2012 wordt gecollecteerd 
door Stichting Alzheimer Nederland.

VERKEER
Afsluiting Boord
Op dinsdag 6 november is Boord de gehele dag afgesloten voor door-
gaand verkeer. Deze afsluiting is noodzakelijk vanwege rooiwerkzaam-
heden met groot materieel. De weg wordt afgesloten vanaf 9.00 uur 
tot 17.00 uur vanaf de Panakkers tot aan de Soeterbeekseweg. Er wordt 
geen omleiding ingesteld. Als u vragen heeft, dan kunt u contact op-
nemen met de balie Wonen en Openbare ruimte via (040) 2631 699.

Aankondiging militaire oefening
De	Koninklijke	Landmacht	houdt	 in	de	periode	van	5	tot	en	met	9	
november 2012 een militaire oefening in onder andere Nuenen. U kunt 
daarom militaire voertuigen tegenkomen. Ook worden er verkenningen 
te voet uitgevoerd. Beide activiteiten vinden plaats op openbare wegen 
en buiten de bebouwde kom.  Aan de oefening nemen 80 personen 
deel, 18 pantserwielvoertuigen en 8 militaire wielvoertuigen. Er wordt 
geen gebruik gemaakt van oefenmunitie.

Wegwerkzaamheden Nederwetten
Maandag 5 november a.s. start de aannemer met wegwerkzaamheden 
in Nederwetten. In de Hoekstraat wordt een voetpad aangelegd 
vanaf de Esrand tot aan het geasfalteerd voetpad.
Aansluitend wordt de Hoekstraat opnieuw bestraat tussen Esrand en 
Eikelkampen. De werkzaamheden gaan in totaal 5 weken duren. 
Het doorgaand verkeer wordt omgeleid. Esrand blijft bereikbaar voor 
aanwonende.

Voor vragen betreffende de werkzaamheden kunt u terecht bij de ba-
lie Wonen en Openbare ruimte via (040) 2631 699.

 
GEVONDEN VOORWERPEN

WAT jE VINDT 
MOET jE NAAR 
DE POLITIE 
GEMEENTE BRENGEN!
Gevonden voorwerpen brengt u vanaf 1 juli niet meer naar de politie, 
maar naar de gemeente. Vanaf 1 juli is namelijk de gemeente verant-
woordelijk voor het innemen, registeren en bewaren van gevonden 
voorwerpen.

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

Aanmelding als hulppiet bij Sinterklaashof 
Wie gaat de uitdaging aan
Gedurende de periode van zaterdag 17 november tot woensdag 5 december 
is de Dorps & Kinderboerderij Weverkeshof omgedoopt tot Sinterklaashof.
Er is daar jaarlijks plaats voor:
Maatschappelijke Stagiaires. Heb je 
nog uren in te vullen voor je maat-
schappelijke stage schrijf je dan in.

Naast de stagiaires is iedereen vanaf 
15 jaar, indien nog plaats, van harte 
welkom om ons team als vrijwilliger te 
komen versterken. ‘s Morgens vanaf 
08.30 uur en middags vanaf 12.30 uur 
(dagelijks een dagdeel mogelijk).
Dus als je goed met kleine kinderen 
kan omgaan en gevoel voor toneelspe-
len hebt: Meldt je aan!!

Stuur een mailtje naar weverkeshof@
onsnet.nu of naar koet.mode@onsnet.
nu of bel naar Robert Koet 2834454. Je 

krijgt dan een inschrijfformulier ge-
maild.

Op woensdag 7 november om 17.00 
uur worden de regels uitgelegd dus zul 
je op de Weverkeshof aanwezig moe-
ten zijn. Jullie worden in overleg met 
de Pieten-coördinatie ingedeeld dus 
breng je agenda mee. Meer info over 
Sinterklaashof: www.weverkeshof.nl/

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

aMeeZing in 
Station Charlotte

aMeeZing2, het duo bestaande uit 
Toon van der Aa en Erroll, treedt 
zaterdag 3 november op in Stati-
on Charlotte.

Toon van Aa, een ervaren zanger, 
gitarist en levensgenieter maakte de 
afgelopen jaren deel uit van feest-
bands als De Blitz en Milestoon& 
Friends. Nu gaat hij terug naar de 
basis van de muziek, zonder gillen-
de gitaren en bonkende drums.  Het 
is nu simpel Toon, waarin  hij wordt 
bijgestaan door Erroll. Het genre 
dat ten gehore wordt gebracht, 
loopt van evergreens van de jaren 50 
tot nu. U vindt Station Charlotte 
aan de Sportlaan 12 in Nuenen, de 
toegang is gratis.

Sint Nicolaas komt naar Gerwen
Op zondag 25 november brengt Sint Nicolaas zijn jaarlijkse bezoek aan 
Gerwen. Vanaf 12.45 uur houdt de Goedheiligman een korte rijtoer door 
het kerkdorp. Hierbij wordt hij vergezeld door Drumfanfare Jong Leven. De 
rijtoer eindigt bij de grote feesttent aan de Heuvel. Rond 13.30 uur heet 
burgemeester Maarten Houben Sint Nicolaas welkom.

De route gaat over de Huikert, H. 
Kruisgildelaan, Haverkamp, Schieven, 
Van Kemenadelaan, Laar, Torenakker, 
Akker-straat, Gerwenseweg en ein-
digt aan de Heuvel.

Dankzij CV De Narre-Kappen kan de 
Sint Nicolaasmiddag weer plaatsvin-
den in de feesttent en kan de Sint alle 
kinderen in een keer ontvangen. Om 
16.00 uur wordt er voor de jeugd van 
10 t/m 12 jaar een film gedraaid in Ge-
meenschapshuis D’n Heuvel.

Toegangskaartjes
De toegangskaartjes voor de Gerwen-

se Sint Nicolaasmiddag en de film-
voorstelling worden verspreid door de 
Stichting Sint Nicolaasactiviteiten. 
Vanaf donderdag 1 november bezoe-
ken de leden van deze Stichting daar-
om alle Gerwense gezinnen. 

Hierbij zal ook om een vrijwillige bij-
drage worden gevraagd. Dit om de 
Sint Nicolaasviering weer mogelijk te 
maken. Voor alle kinderen die in het 
bezit zijn van een door Stichting ver-
strekt kaartje, brengt de Sint een ca-
deautje mee. Na 19 november zijn de 
kaartjes ook te verkrijgen bij Femke 
Mol, Huyakker 16 in Gerwen. 



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: 2 & 3 November: 

Hollandse Paksoi, per stuk  ....... 0,99
Hollandse Prei, hele kilo ............. 0,79
champignons, per bakje  ............. 0,69
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 5 November:

boerenkool, per zak  ..................... 1,49
DINSDag 6 November:

chinesekool, panklaar, 1/2 kilo  ... 0,69
WoeNSDag 7 November:

rodekool, panklaar, hele kilo  ....... 0,99
DoNDerDag 8 November:

gekookte bietjes, 1/2 kilo  ......... 0,79
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
geHele Week vaN 2 t/m 8 Nov.:

clementine, 12 stuks  ................... 1,99
conferance peren, hele kilo  ...... 1,49
Waldorfsalade, 250 gram  ............ 1,59
Perssinaasappels, 12 stuks..........  1,99

Overheerlijke Winterkost!

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 

Katenhaasjes
3 stuks ..........................................6,00
Sole Mio
100 gram ......................................2,35
100 gram Gebraden Kipfilet +
100 gram Rauwe Ham ........... 3,95
Shoarma Pakket
500 gr. vlees + 5 broodjes 
+ bakje saus ................................5,95
Rib Eye
100 gram ......................................2,25 

Ook voor uw 
Kant en Klaar Maaltijden,

uit eigen keuken!

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!

Vincent v. Goghstraat 36, Nuenen Tel.: 06 - 22 11 80 46 

www.morethanbags.nl

Glamorous - Glitz & Glam - Jacky Luxury - Silvian Heach - Amy Gee - Ibana Rouge 
Fracomina - Sapp - PH&T - Lott - Mi Moneda - Biba - Oozoo - IKKI

20% KORTING 
OP DE LAATSTE 
WINTERJASSEN!

NIEUW!

Glamorous - Glitz & Glam - Jacky Luxury - Silvian Heach - Amy Gee - Ibana Rouge 

WINTERJASSEN!

HEART TO GET 
JEWELRY

CHARMIN’S 
RINGEN 

IN ROSÉ EN 
GEEL GOUD

ARMBANDJES VAN 
4EVERWITH-
EVERYONE

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

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

T  040 283 16 96

F   040 283 95 09

De Pinckart 9

5674 CB Nuenen

E  ln.nenowhv@ofni 

I   www.vhwonen.nl

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

19
92

2

In 2012
bestaan wij 50 jaar!

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

raamdecoraties, shutters &

horren 

overgordijnen & inbetweens

vloerbedekking

karpetten & kleden op maat

marmoleum, vinyl, laminaat,

fineerparket en pvc-stroken



HELMOND De Hoefkens 1B  T: 0492-544407

VEGHEL Gasthuisstr. 36  T: 0413-344004

DEURNE Molenstraat 7   T: 0493-320051
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Dim Sum 
Oosterse hapjes
Asian Finger Food, 

3x20 stuks. 9,95

Kleintje bitterbal
Diepvriesspecialist, 

50 stuks. 4,99

Ambachtelijke appeltaart
De Veluwse, 

2 kg. 9,95

Dikke of dunne frites
Diepvriesspecialist, 

2,5 kg. 2,89

Mini frikandel 
VERNIEUWD RECEPT
Diepvriesspecialist, 50 stuks. 4,49

Kleintje kip (kipnuggets)
Diepvriesspecialist, 50 stuks. 6,95

Slagroomsoesjes
Diermen, 500 gr. 3,79

Lekkerbekjes 
gebakken of gepaneerd
Diepvriesspecialist, 1 kg. 10,95

Bloemkool
Diepvriesspecialist, 1 kg. 2,29

Broccoli
Diepvriesspecialist, 1 kg. 3,49

Roomijs chocolade, kaneel, 
hazelnoot of mokka
IJsfabriek, 1 ltr. 2,75

 3,75

 7,49

 1,99

 2,95

2 halen 
1 betalen

2 halen 
1 betalen

 1,99

 7,99

 4,75

 3,25
 7,99

SPAARKAART AANBIEDING
tegen inlevering van 10 spaarpunten

GRATIS KIPKROKETTEN 5 STUKS 
OF KANJERKROKETTEN 3 STUKS

Maaltijdloempia EXTRA GROOT
Diepvriesspecialist, 1 schaal à 2 stuks. 3,59 voor 2,79

NU 2 SCHALEN

 5,-

Dikke of dunne frites
Diepvriesspecialist

2,5 kg. 2,89

Diepvriesspecialist

2,5 kg. 2,89

www.diepvriesspecialist.nlvoor meer informatie zie:

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

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

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

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

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

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

Vincent van Goghplein 99 • 5671 DV Nuenen
Tel. 040-284 03 33 • Fax. 040 - 284 11 66

www.orieNTalparaDise.Nl

Chinees - Indisch 
specialiteiten restaurant
Oriëntal Paradise

Catering bij 
Oriental Paradise

Onbeperkt aantal personen in nuenen C.a.
restaurant plaats tot 100 personen.

specialiteit Peking eend
“de beste uit de oosterse keuken”

Het lopend buffet is van 1 november 
totaal vernieuwd met onze speciale 

oosterse gerechten.

Stucadoorsbedrijf

JOS COOLEN
Voor stucadoorwerk,

afbouw en onderhoud.
Johan Frisostraat 8, Nuenen

Tel. 06 - 21 89 56 72

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders
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Project Nuenen (Brand)Veilig
In april van dit jaar plaatst burgemeester Houben symbolisch de eerste 
rookmelder in een woning aan de Hugo Brouwershof.  Dit gebeurde na het 
ondertekenen van een convenant tussen de gemeente Nuenen, de brand-
weer en woningbouwvereniging Helpt Elkander,  waarmee offi  cieel het 
startsein werd gegeven voor het project Nuenen (Brand)Veilig.

Rookmelders en een goed vluchtplan 
kunnen bij een woningbrand het ver-
schil maken tussen leven en dood. De 
ervaring leert dat weinig woningen, 
gebouwd voor 2003, voorzien zijn van 
werkende rookmelders. In Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten gaat dit om 
ruim 9000 woningen. Met het project 
Nuenen (Brand)Veilig wil de brand-
weer mensen bewust maken van 
brandveiligheid in woningen. Hier-
voor is contact gelegd met diverse vrij-
willigersorganisaties die dit project sa-
men met de brandweer, de gemeente 
en de woningbouwvereniging Helpt 
elkander moeten dragen en uitvoeren. 
Uitgangspunt is het zelforganiserend 
vermogen van burgers die zich willen 
inzetten voor een belang of goed, zon-
der een primaire rol van de overheid; 
civil society. De wijze waarop dit pro-
ject wordt uitgevoerd is uniek in Ne-
derland.

Ver van kazerne
Het project richt zich in eerste instan-
tie op woningen in Gerwen, Neder-
wetten en Eeneind, dit vanwege de 
grotere afstand tot de brandweerka-
zerne. Daarna komen de woningen in 
Nuenen aan de beurt. Eerst zullen de 
vrijwilligers met huurders van wo-
ningbouwvereniging Helpt Elkander 
een afspraak maken voor het plaatsen 
van een rookmelder en het uitvoeren 
van een brandveiligheidscheck. Daar-
na worden eigenaren van koopwonin-
gen van voor 2003 benaderd. Vanaf 
november wordt begonnen met de 
huisbezoeken. Een huisbezoek duurt 
gemiddeld een half uur en wordt uit-
gevoerd door minimaal 2 vrijwilligers, 

herkenbaar aan een rode jas en logo 
van het project Nuenen (Brand)Veilig. 
De aangeboden rookmelders zijn 
voorzien van een ingesealde batterij 
die niet verwijderd kan worden en 
hebben een levensduur van 10 jaar. De 
rookmelders kunnen tegen flinke kor-
ting worden aangeschaft, inclusief 
plaatsing en gratis brandveiligheids-
check. Voor huurders van Helpt Elk-
ander zijn rookmelders die worden 
geplaatst in de vluchtroute, gratis.

Sam’s Kledingactie
 
Op zaterdag 6 oktober heeft Sam's 
Kledingactie voor Mensen in Nood in 
Helmond e.o. een kledinginzameling 
gehouden. Dankzij de vrijwillige hulp 
van diverse mensen en de goedgeefs-
heid van burgers werd in totaal 4.640 
kg kleding ingezameld.
De opbrengsten zijn als volgt ver-
deeld (kg):
Nuenen   1360
Helmond  1180
Mierlo   1400
Geldrop    700
Sam's Kledingactie danken iedereen 
hartelijk die hieraan heeft bijgedra-
gen! De opbrengst van de ingezamelde 
kleding gaat naar de projecten van 
Cordaid Mensen in Nood. Voor meer 
informatie over Sam's Kledingactie en 
de gesteunde projecten kunt u kijken 
op www.samskledingactie.nl of bellen 
naar 073-687 1060.

 1.257.627 loten verkocht
Trekking 
Zonnebloemloterij
Door vrijwilligers van de Zonne-
bloem zijn dit jaar 1.257.627 loten 
verkocht, waarmee een bedrag van 
2.515.245 euro is opgehaald.

Dit bedrag komt ten goede aan de vele 
dagactiviteiten en aangepaste vakanties 
die de Zonnebloem organiseert. Bij de 
trekking zijn 5.020 geldprijzen uitge-
loofd, waaronder de hoofdprijs van 
15.000 euro. De trekkingsuitslag is te 
vinden op www.zonnebloem.nl en op 
teletekst pagina 559. Ook kan het ser-
vicenummer (0900) 06 33 (0,35 euro per 
gesprek)  gebeld worden om de uitslag 
te horen. Als u een prijs hebt gewonnen, 
kunt u het winnende lot sturen naar 
Pondres, t.a.v. Zonnebloemloterij Post-
bus 1279 5004 BG Tilburg, onder ver-
melding van NAW-gegevens en uw 
bankrekeningnummer.

De Zonnebloem
Zonder elkaar is iedereen alleen. Dat 
is de kern van de Zonnebloem. De 
Zonnebloem zorgt voor impactvolle 
ontmoetingen tussen vrijwilligers en 
mensen met een fysieke beperking, 
waarbij de zonnebloemloterij  al 44 
jaar een belangrijke bron van inkom-
sten is. De opbrengst wordt gebruikt 
voor extra voorzieningen, nodig voor 
de hulpbehoevende deelnemers van 
Zonnebloemactiviteiten en – vakan-
ties. Het gaat bijvoorbeeld om aange-
past vervoer, aangepaste accommoda-
ties en (verpleegkundige) begeleiding.

Voorbereiding aanleg fietspad 
Helmond- Eindhoven kan van start
Met de ondertekening van een convenant gaven het SRE, de gemeenten Hel-
mond, Eindhoven en Nuenen en beheermaatschappij Gulbergen, het start-
sein voor het fi etspad Helmond - Eindhoven. Dit deden zij tijdens een fees-
telijke bijeenkomst op donderdag 25 oktober. 
Snelle verbinding
Al jaren zijn er plannen in omloop 
voor een hoogwaardige, snelle en 
rechtstreekse  fietsverbinding tussen 
Helmond en Eindhoven. De partijen 
die het convenant op donderdag 25 
oktober 2012 ondertekenden, hebben 
onderling afgesproken dat in 2015 de 
fietsers gebruik van het fietspad moe-
ten kunnen maken. Er hoeft in totaal 
minder dan 6 kilometer fietspad te 
worden aangelegd om de fietsverbin-
ding tussen de centra van de gemeen-

ten Helmond en Eindhoven compleet 
te maken. De financiering van het 
plan, dat ruim 3,4 miljoen euro gaat 
kosten, is helemaal rond, mede dank-
zij de 1,2 miljoen euro die de minister 
van Infrastructuur en Milieu aan het 
project heeft toegekend. Het fietspad 
loopt aan de noordkant langs het 
spoor. De gemeente Helmond is al 
volop bezig met de voorbereidingen 
voor het nog aan te leggen deel op 
haar grondgebied.

Retourtje

In de trein naar Amsterdam, op weg naar een tegenbezoek aan een vriend, las ik 
in de krant een bericht over Het Wonder van Eindhoven. Dat trok natuurlijk mijn 
aandacht. Met die titel gaat Amsterdam half februari de Lichtstad in de schijn-
werpers zetten. De VPRO, Paradiso en Uitgeverij Podium belichten ‘de interes-
santste stad van Nederland’ in een boek, een cultureel festival en op televisie. Iets 
om in de gaten te houden.
 Eenmaal in de hoofdstad aangekomen, ging ik naar de Beurs van Ber-
lage. Daar was een expositie over, wie anders, Van Gogh. Een paar bekende schil-
derijen waren er in 3D-projectie te bekijken. Daarvoor moest je dan zo’n 3D-bril-
letje op hebben. De Aardappeleters leek in 3D meer op een kijkdoos, met van die 
uitgeknipte poppetjes die achter elkaar staan. Het schilderij De Amandelbloe-
sem was wel goed gedaan en had een hypnotiserende werking.
Ik kwam tot de conclusie dat de schilderijen van Van Gogh van zichzelf al 3D ge-
noeg zijn. Bij het verlaten van de expositie moest je gedwongen door zo’n sou-
venirwinkeltje heen. De Disney-formule, zeg maar.
 Tegen half één ’s nachts stapte ik weer uit de bus, thuis in Nuenen. Het 
rook naar herfst.

Edwin Coolen

               Uit d’n hoek…

Duvelscross bij 
Runnersclub 
Lieshout
Op zondag 4 november wordt in Lies-
hout weer de Duvelscross gelopen.
De wedstrijdcommissie hoopt vele lo-
pers naar de Duvelsberg te trekken.
Inschrijven is mogelijk vanaf 10.00 uur 
voor de afstanden 2, 4, 6, of 8 km.
De start is om 11.00 uur bij de Duvels-
berg in ’t Hof te Lieshout.
Het inschrijfgeld bedraagt 3 euro. Er 
zijn prijzen voor de eerste 3 aanko-
mende dames en heren op de 8 km. 
Het parcours wordt door middel van 
borden aangegeven. Voor meer infor-
matie,  www.runnersclublieshout.nl

Veilig Verkeer Nederland, afdeling Nuenen:

Verkeersinfarct op de Europalaan tijdelijk?
Momenteel maken 25.000 voertuigen per etmaal gebruik van de Europalaan. Dit aantal kan op de uit twee rijstro-
ken bestaande weg door de bebouwde kom nog net worden verwerkt. Als er tenminste geen ombouwwerkzaamhe-
den plaatsvinden. Bij meer dan 25.000 mag er in Nuenen-West niet worden gebouwd. De bouwcrisis vertraagt ook 
daar de bouwplannen. Maar de plannen zijn niet van tafel. De verwachting was dat het aantal voertuigen op de 
Europalaan, waarbij ook veel doorgaand verkeer, richting 40.000 zou groeien in 2030. Ook door de ontwikkeling 
van Nuenen-West en Brandevoort.
Daarom besloot de gemeenteraad in 
2009 om vijf maatregelen te nemen. 
Daarvan viel de meest ingrijpende 
maatregel, een ringweg om Nuenen, al 
snel af. Het Nuenense Broek werd er-
mee gespaard. Daarom moest maxi-
maal worden ingezet op de voltooiing 
van de ruit om Eindhoven, het beter 
benutten van de Helmondweg, dose-
ringsmaatregelen en stimulering van 
openbaar vervoer en fietsvoorzienin-
gen. 

Ruit
Of de ruit om Eindhoven voltooid 
wordt is onzeker. Plan is om daarbij 
knooppunt Ekkersrijt via een weg 
langs het Wilhelminakanaal met Hel-
mond-Noord te verbinden. Bij beter 
benutten van de Helmondweg en do-
sering is de medewerking van Eindho-
ven nodig. Bij dosering moet door-
gaand verkeer via lang op rood staande 
verkeerslichten ontmoedigd worden 
om door Nuenen te rijden. Aan stimu-
lering van zowel openbaar vervoer 
(Hoogwaardig Openbaar Vervoer 2) 
als fietsverkeer wordt momenteel sa-
men met Eindhoven veel gedaan. 

Voorbeeld van een voorrangspleintje

Beuk uit tuin gegroeid
Afgelopen vrijdag zweefde een hoge beuk over de Refeling 
in Nuenen Zuid. Tandarts Jan Prinsen plantte 40 jaar gele-
den in zijn nieuwe tuin onder andere een beuk. Deze boom 
groeide uit tot een hoogte van wel 20 meter en overscha-
duwde een groot deel van zijn tuin. Deskundigen maakten 
hem duidelijk dat de beuk ieder jaar meer dan een meter 
hoger en breder zou worden en dat snoeien geen enkele 
zin meer heeft. Monumentale beuk of niet, Jan wenste een 
kapvergunning voor de eigen beuk. Met behulp van een 
grote kraanwagen is de boom gestabiliseerd en tot op de 
grond afgezaagd, en vervolgens hoog over andere bomen 
en de straat naar een plantsoen getakeld. Daar is de beuk 
met ‘groot’ materieel ‘klein’ gemaakt. met ‘groot’ materieel ‘klein’ gemaakt. 

Foto: Wil Vermeulen

HOV2
Via de vrije HOV2-busbanen kan straks 
frequent, binnen een kwartier, zonder 
vertraging en parkeerkosten op en neer 
worden gereisd tussen Nuenen, cen-
trum Eindhoven en winkelcentrum 
Woensel. Er kan ook in andere richtin-
gen worden gereisd via een overstap bij 
winkelcentrum Woensel. Ook voor rei-
zigers uit ons achterland Lieshout, Aar-
le-Rixtel, Beek en Donk en Gemert 
biedt HOV2 kansen. Natuurlijk is lang 
niet iedereen met HOV2 geholpen. 
Toch biedt HOV2 de kans om de cen-
trumstad ook per auto bereikbaar te 
houden. Wij vinden overigens dat het 
openbaar vervoer ten opzichte van de 
auto aantrekkelijk moet blijven via 
goedkope buskaartjes, stadspas en dal-
urenkaartjes buiten de spits.

De bereikbaarheid van Nuenen-Zuid 
is ons inziens in de aangepaste HOV2-
plannen verzekerd via de zogenaamde 
voorrangspleintjes, ook bij kruispunt 
Parkstraat / Vallestap. Langzaam ver-
keer kan de Europalaan op de voor-
rangspleintjes veilig oversteken. 
Onderdeel van HOV2 zijn ruime 
tweerichting-fietspaden aan beide zij-
den van de Europa- én Sterrenlaan. 
Verder zijn er concrete plannen om 

een rechtstreekse ‘hoogwaardige 
fietsverbinding’ aan te leggen tussen 
Helmond en Eindhoven. Als bij deze 
twee plannen de potentie van de elek-
trische fiets wordt betrokken, mag, 
ook op de Europalaan, een verminde-
ring van het autoverkeer worden ver-
wacht. 
Een op korte termijn niet te voorko-
men reconstructie van de Europalaan 
zou Nuenen meer gaan kosten dan de 
financiële bijdrage die nu noodzake-
lijk is voor het HOV2-plan. Het kan 
niet anders dan dat de werkzaamhe-
den aan HOV2 veel verkeersergernis 
opleveren. Wij hopen dat met de ge-
noemde maatregelen de verkeersin-
tensiteit op de Europalaan tot 25.000 
voertuigen per etmaal beperkt kan 
blijven. En dat alles natuurlijk zonder 
sluipverkeer door onze Nuenense 
woonwijken! 

Veilig Verkeer Nederland 
Afdeling Nuenen c.a.

Jacques Weterings
Secretaris/Penningmeester

Voorstellingen 
LINDESPELERS

gaan niet door
In tegenstelling tot eerdere 
bericht geving in deze krant 
gaan de voorstellingen van 

de Linderspelers in 
Het Klooster op 

9, 10 en 11 november a.s. 
NIET door.

Door persoonlijke 
omstandigheden van een van 
de hoofdrolspelers heeft men 

moeten besluiten de 
voorstellingen uit te stellen.
De nieuwe speeldata volgen 

zo spoedig mogelijk.



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

Zondag 4 november 
Wijn voor het goede doel 
(op reservering)

la Sonnerie en Ladies’ Circle Son en Breugel 
nodigen u uit om wijn te kopen waarvan de 
opbrengst bestemd is voor het goede doel!

Toegang gratis Meer informatie: www.sonnerie.nl

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

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

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

Hotel • Brasserie • Zalen

Activiteitenagenda
Het hele jaar door de leukste activiteiten,

natuurlijk bij la Sonnerie!

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

KURA GEEFT UW PAND
EEN EIGEN GEZICHT
KURA GEEFT UW PANDKURA GEEFT UW PAND

CUBE KOZIJN

GRATIS HR++ GLAS
VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

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 koffi e/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.

29 NOVEMBER 2012
MUZIEKGEBOUW FRITS PHILIPS

AANVANG 20.30 UUR

|  bi jzonder  betrokken | 

(OF BIJ KASSA MUZIEKGEBOUW TEGEN € 1,= EXTRA ADMINISTRATIEKOSTEN)
BEPERKT AANTAL KAARTEN BESCHIKBAAR, MAX 2 KAARTEN PP.

DE OPBRENGST GAAT NAAR STICHTING       

BESTEL KAARTEN à € 5,- VIA WWW.MUZIEKGEBOUWEINDHOVEN.NL

LACHEN
IS GEZOND!

U BENT VAN HARTE
WELKOM BIJ DE SPECIALE

VOORSTELLING VOOR
RELATIES VAN HET ANNA 

Casimirgebouw

Celebeslaan 10

5641 AG Eindhoven

T 040 - 2909420

w w w. l c l . n l

info
avond

SLiM? 
kieS Leuk!

donderdag
8/11/2012
19.00 - 20.30 uur

AUTOBEDRIJF JOOP V.D. HEUVEL 
Gespecialiceerd in VOLVO en Japanse merken

WIJ ONDERHOUDEN, REPAREREN, KEUREN
EN VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

Voor zowel particulieren als bedrijven bieden wij betaalbaar
onderhoud en/of reparaties aan.

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

GELDROPSEDIJK 51-53 • NUENEN • TELEFOON 040 - 283 24 47
WWW.AUTOBEDRIJFJOOPVDHEUVEL.NL
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Nederland Leest 2012

De donkere kamer 
van Damokles
De donkere kamer van Damokles van W.F. Hermans is het boek van Neder-
land Leest 2012. In november deelt bibliotheek dommeldal dit boek gratis 
uit aan alle volwassen leden. Biebpashouders kunnen in dezelfde periode 
ook meedoen aan een krasactie met aantrekkelijke prijzen. 
Nederland Leest is de grootste natio-
nale leescampagne. De Brabantse bi-
bliotheken doen dit jaar nog een 
schepje bovenop het gratis boek. Voor 
biebpashouders zijn er mooie prijzen 
te winnen, zoals een ballonvaart, cul-
turele uitjes, sportieve dagjes weg, cu-
linaire workshops en goedgevulde 
BiebBoxen. De gratis actieboekenleg-

ger in het cadeauboek bevat een unie-
ke code die tevoorschijn gekrast 
wordt. Op voordeelmetjebiebpas.nl 
staat of de code in de prijzen valt. 
Meedoen kan van 1 tot 30 november 
2012, zolang de voorraad strekt. 

Altijd voordeel met de biebpas
Voordeelmetjebiebpas.nl is een web-
site met voordelige uitjes voor biblio-
theekleden. Met een Brabantse biblio-
theekpas kunnen leden met korting 
naar theaters, dierenparken, musea, 
pretparken, filmhuizen, lezingen, 
sportactiviteiten, festivals en nog veel 
meer. Zo kun je in Mierlo  met korting 
naar Dierenrijk Europa, in Eindhoven 
met korting naar het van Abbemuse-
um, in Helmond met korting naar het 
Gemeentemuseum, in Geldrop met 
korting naar een lezing van de Volks-

Donateursconcert 
GMK
Op zaterdag 3 november a.s. vindt in 
Het Klooster in Nuenen het jaarlijkse 
donateursconcert plaats van het Ger-
wens Muziekkorps. Onder leiding van 
Harold Lenssen, zal het GMK deze 
avond een gevarieerd programma ten 
gehore brengen. Enkele van de te spe-
len nummers zijn  Flashing Winds van 
Jan van der Roost, Antarctica van Carl 
Wittrock, Gladiator  van Hans Zim-
mermand & Lisa Gerrard, en Ameri-
can Graphity in een arrangement van 
Naohiro Iwai. Na de pauze volgt er een 
optreden van de Koninklijke Stadshar-
monie Phileutonia uit Helmond, dit 
orkest staat onder leiding van Tom 
Koster.
De aanvang van het concert is 20.00 
uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur en 
de toegang  is gratis. Dit jaar zorgt het 
Aspirantenorkest van het GMK, on-
der leiding van Nico van Beekveld, op 
het Rabobankplein voorafgaand aan 
het concert voor de muzikale ont-
vangst van de gasten.

Donateursconcert 
wordt 
jubileumconcert
Zondag 4 november organiseert 
Jong Leven haar donateursconcert. 
Dit jaar mag dit echter gerust omge-
doopt worden tot Jubileumconcert. 

Tijdens deze muziekmiddag zullen 
namelijk 3 leden gehuldigd worden. 
André van Bommel wordt gehuldigd 
voor zijn 25-jarig lidmaatschap. Elly 
van den Heuvel en Frenk Raaijmakers 
worden in het zonnetje gezet vanwege 
hun 40-jarig lidmaatschap. 

Deze muziekmiddag begint om 14.00 
uur met een concert van Drumfanfare 
Jong Leven. Vervolgens zullen de jubi-
larissen worden gehuldigd. Hierna 
biedt Jong Leven hen een receptie aan, 
deze begint om 16.00 uur. Tijdens de-
ze receptie zullen de Parkbloazers uit 
Nuenen het muzikale gedeelte verzor-
gen. Graag verwelkomen ze u op zon-
dag 4 november in gemeenschapshuis 
D’n Heuvel in Gerwen.

Vincentre film genomineerd 
voor 2 Gouden Camera’s
De film ‘Donker dat toch kleur is’, die permanent wordt vertoond in het Van 
Gogh Museum Vincentre in Nuenen, is genomineerd in 2 categorieën voor 
een Gouden Camera op het Eindhovens Film Festival: Art Direction en de 
publieksprijs. 

De film, in 2010 gemaakt door Veld-
kamp Produkties uit Eindhoven, gaat 
over het ontstaan van het eerste mees-
terwerk van Vincent van Gogh in      
Nuenen, ‘De Aardappeleters’. De film 
was al eerder geselecteerd en genomi-
neerd als beste opdrachtfilm van Ne-
derland op het Nederlands Film Festi-
val Utrecht in 2010.

Het Eindhovens Film Festival wordt 

dit jaar voor de derde keer gehouden 
en vindt plaats in Plaza Futura in Eind-
hoven op 9, 10 en 11 november. Op 
het festival zijn alleen films te zien die 
gemaakt zijn in de regio Eindhoven of 
door producenten uit de regio Eind-
hoven. De Awardshow waarbij de 
Gouden Camera’s worden uitgereikt 
vindt plaats op zondag 11 november 
om 16.45 uur in Plaza Futura in Eind-
hoven.

Prins van Nuenen
Carnavalsvereniging De Dwersklip-
pels heeft een Prins uitgekozen om 
Carnaval in 2013 weer te laten sla-
gen zoals alle andere jaren. Maar 
zo’n keuze wordt niet zomaar 
bekend gemaakt. Het gonst van de 
geruchten in Nuenen. De één denkt 
nog beter dan de ander te weten wie 
de nieuwe Prins zal worden. Het 
blijft nog even gissen...

Er zijn wel enkele aanwijzingen waar-
door de Nuenenaar te weten kan ko-
men wie het zal zijn:
1. Van balkenbrij flipt tie.
2. Toch iets met veul ballen
3. Pas maar op…..of toch niet meer
4. Hij is nog niet jarig! Maar die ande-

re 2 wel!
5. Zou die het ervoor wagen?

Volgende week treft u 6 nieuwe aan-
wijzingen in de Rond de Linde aan en 
op 11 november wordt Witte Rook 
verwacht in het Park van Nuenen. 
Daar krijgt u de laatste hint. Voor een 
blik achter de schermen van de vereni-
ging kijk op www.dwersklippels.nl.

Kapladag 
bij de Toermalijn
  
Zaterdag 3 november doet de Toer-
malijn mee aan de nationale Kapladag. 
Kinderen, ouders en grootouders zijn 
die dag van harte welkom om in de 
winkel aan de Kruisstraat 65a in Eind-
hoven  te komen bouwen met Kapla, 
de KAbouterPLAnkjes van grenen-
hout.
 Onder het motto ""Kapla is doen"" zal 
jong en oud de gelegenheid geboden 
worden om de magie van Kapla te be-
leven. Er zijn die dag verschillende 
leuke aanbiedingen.

Carnaval in Gerwen
Inmiddels zijn we hieronder al weer 
toe aan de vijfde en zesde aanwij-
zing voor het prinsen raden. En dat 
wil dus zeggen dat we over de helft 
zijn. Voor de meeste zou dit eigen-
lijk al genoeg moeten zijn. 

Onze zusterverenigingen uiten zich in 
roadselachtige verhalen, niets (?, of 
veel) zeggende foto’s, of hullen zich 
voorlopig nog in stilzwijgen (om de 
spanning te verhogen?). Wij van de 
Narre-Kappen hebben er dit jaar voor 
gekozen om gewoon hele simpele, 
duidelijk aanwijzingen te geven.
5. Hij gaat voor de tweede kans
6. Hij rooit het wel
Zoals wij zeggen: simpeler kunnen we 
het niet maken, duidelijker ook niet! 
Succes!

Gratis fietsverlichtingscontrole in Nuenen 

Verlichte fiets een bittere 
noodzaak! 
Onder dit motto houdt Veilig Verkeer Nederland afdeling Nuenen gratis 
fietsverlichtingscontroles tussen 10.00 uur en 17.00 uur op zaterdag 3 
november bij het winkelcentrum Parkhof en op zaterdag 10 november bij 
het winkelcentrum Kernkwartier. 
Naast deze controle en voorlichting 
zullen zo mogelijk ook kleine repara-
ties ter plaatse worden uitgevoerd in 
samenwerking met Wielershop Rubi-
no. Met deze actie brengt VVN Nue-
nen in dit donkere jaargetijde het ge-
bruik van fietsverlichting onder de 
aandacht van het publiek. 

Controles
Tijdens de controle van 3 november 
bij het Parkhof wordt ook nog aan-
dacht gevraagd voor de Brabantse ac-
tie: “nul verkeersdoden” zie: www.nul-
verkeersdodenbrabant.nl. 
Op 8 november zal op het Plein Col-
lege Nuenen een soortgelijke controle 
plaatsvinden, ook vinden er binnen-
kort controles plaats op de Nuenense 
basisscholen. Goed gedrag wordt be-
loond. Elke gecontroleerde fietser met 
goede fietsverlichting en reflectie 
krijgt een attentie aangeboden.
Elk jaar vallen er doden doordat fiet-
sers niet of onvoldoende zichtbaar 
zijn, daarom de landelijke actie “Ik wil 
je zien”. In opdracht van het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu ontwik-
kelde de Fietsersbond deze campagne, 
zie www.ikwiljezien.nl. De bond werkt 

Lezing gebitten en 
implantaten
Dinsdagmiddag 13 november organi-
seert VrouwenVereniging Nuenen-
Gerwen een lezing over gebitten en 
implantaten. De heer Marco Dekkers 
van tandprothesische praktijk Dentis-
tique komt hier samen met een im-
plantoloog/tandarts alles over vertel-
len. Ook wordt aandacht besteed aan  
vergoedingen hiervoor door de zorg-
verzekeraar. De lezing vindt plaats in 
Gemeenschapshuis d’n Heuvel, Heu-
vel 11 Gerwen en begint om 13.30 uur. 
De kosten zijn € 3,- per persoon. Ook 
niet leden zijn welkom.

Wie wordt de nieuw Prins(es) 
in Nederwetten?
In totaal zijn er 11 aanwijzingen. Vorige week zijn de eerste 3 aanwijzingen 
vrijgegeven. 

Door mee te raden maakt u, net als andere jaren weer kans op een super mooie 
prijs. Kijk voor meer informatie ook op www.dewetters.nl

Voor deze week deze 4 aanwijzingen.

Actie behoud 
kunst- en 
cultuureducatie in 
Nuenen
 In het kader van behoud van Kunst en 
Cultuureducatie in ons dorp organise-
ren Kunstkwartier en Kunstencen-
trum CAN aanstaande zaterdag een 
ludieke actie om hierdoor op een posi-
tieve manier onze twee instellingen 
nogmaals onder de aandacht te bren-
gen. Wij willen de raadsleden laten 
zien wat onze organisaties kunnen en 
ook hoeveel mensen kunst en cultuur 
in het eigen dorp belangrijk vinden. 
Bent u liefhebber van kunst en cultuur 
kom dan met vrienden en familie kij-
ken om 14.30 uur in het Park, dan 
graag ook in het zwart gekleed. Daar-
mee ondersteunt u onze happening.

Een beeld uit de film Donker dat toch kleur is

universiteit en in Nuenen met korting 
een boekje kopen in het Vincentre. 
Momenteel biedt de website honder-
den uitjes in de provincies Gelderland, 
Brabant, Noord- en Zuid-Holland. 

Nederland leest het boek en praat 
over de film
Op woensdagavond 14 november or-
ganiseert bibliotheek dommeldal in de 
vestiging in Mierlo een lezing door 
Marc Westerman, rond de verfilming 
van de Donkere kamer van Damokles. 
Als twee druppels water is de titel van 
de film die Fons Rademakers maakte 
naar het boek. Westerman, docent 
filmgeschiedenis, audiovisuele com-
municatie en Film&Literatuur, vertelt 
hoe het geschreven verhaal van Her-
mans getransformeerd wordt naar 
film. Hij vertelt ook over  de conflic-
ten, die kunnen ontstaan in het den-
ken in woorden en het denken in beel-
den. 
Tijdens de ´samenwerking´ tussen 
schrijver Hermans en filmer Radema-
kers kwam het denken in woorden van 
de schrijver hevig in botsing met het 
denken in beelden, van de regisseur. 
Dit is ook duidelijk te zien in de film. 
Kaartjes kosten € 4 en zijn verkrijg-
baar in de bibliotheek of via www.bi-
bliotheekdommeldal.nl.

samen met de Regionale Organen Ver-
keersveiligheid, Bovag, de fietsbran-
che, VVN, gemeenten, politie en NS-
stallinghouders. Het is zeer belangrijk 
om als fietser op te vallen in het ver-
keer. Je gebruikt verlichting niet alleen 
om zelf beter te zien, maar ook om 
zichtbaar te zijn voor anderen. Als we 
allemaal ons licht aan doen scheelt dat 
veel onnodige slachtoffers. Alles be-
gint bij een fietsverlichting die werkt. 

Boetes
Rijden zonder voor- en/of achterlicht 
kost € 45,- Geen reflectie op achterzij-
de, trappers of wielen kost minimaal € 
30,-. Een gewaarschuwd mens telt 
voor twee! Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met VVN afdeling 
Nuenen, tel: 2833810, VVN.Nuenen@
onsnet.nu of kijk op www.vvn.nl/nue-
nenca.

Nuenense debuteert met boek 
Het kruidenmandje
Onder het pseudoniem Morrigan uit Oerle is Het Kruidenmandje versche-
nen. Het is een boek met magische verhalen, spirituele gedichten en blogs. 
De gemeenschappelijke factor is een spirituele kijk op het bestaan.

Magische verhalen: gevarieerde ver-
halen met een magisch-realistische 
aard. Het leven op een advocatenkan-
toor waar de Andere Wereld ingrijpt, 
de vooroudercultus in een ver land, 
een wetenschapper die voor een on-
verwachte verrassing komt te staan, 
een klassieke feeënvertelling en meer. 
De verhalen zijn geïnspireerd door de 
werkelijkheid, maar zijn een compila-
tie van vele verschillende niet-gerela-
teerde gegevens. 
Spirituele gedichten: hoe Morrigan 
verwonderd naar de wereld kijkt en 
inspiratie vindt in de natuur. Tevens 
zijn opgenomen een paar kinderge-

dichten die Morrigan schreef naar 
aanleiding van een sprookjesboek. 
Ontroerend is het gedicht “Gebed 
voor papa”.
Blogs: bespreking van enkele actuele 
onderwerpen, haar ervaringen in het 
communistische Rusland tijdens haar 
natuurkundestage in Leningrad (het 
huidige Sint Petersburg), spirituele 
overdenkingen en enkele lichtvoetiger 
stukjes.
Morrigan is op zoek naar oorsprongen 
en kijkt vol verwondering naar de we-
reld, ook de onzichtbare regionen. Het 
boek is door haarzelf geïllustreerd.
Het Kruidenmandje (200 p.) is o.a. 
verkrijgbaar bij Boekhandel Van de 
Moosdijk aan het Parkhof in Nuenen 
en via de website www.wolvenwoud.
nl. ISBN 9789491098277

Taizé-vesper in het 
Van Gogh Kerkje
Op zondag 4 november is er weer een 
Taizé vesper. De dagen worden korter, 
het is herfst. Het thema is ‘je naaste’: 
zij, die er zijn, of zij die er niet meer 
zijn. Tijd voor bezinning en rust. Tij-
dens de vesper klinken bekende Taizé-
liederen en zijn er meditatieve mo-
menten. De vesper wordt gehouden in 
het Van Gogh Kerkje aan de Papen-
voort in Nuenen en begint om 19:30 
uur. Voorafgaand is er verstillende pi-
anomuziek.

Open dag Scouting 
Rudyard Kipling
Zaterdag 3 november is het van 11.00 
uur tot 15.00 uur open dag bij de Scou-
ting van Rudyard Kipling op de Papen-
voortse Heide 5b. Iedereen die eens 
een kijkje wil nemen bij deze scouting-
groep is van harte welkom. Zweef tus-
sen de bomen door, kijk hoe een 
kampterrein eruit ziet, leer een knoop 
en stook mee met het vuur. Scouting 
Rudyard Kipling is altijd op zoek naar 
jeugdleden en  vrijwilligers. Iedereen, 
elke leeftijd, is van harte welkom om 
op deze dag eens te ervaren hoe het is 
om bij de scouting te zitten.
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NVK: Alcoholgrens    
naar 18 jaar 'zeer zinvol'
Volgens de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) is het 
'zeer zinvol' om de   wettelijke leeftijd voor aankoop en bezit van licht alco-
holische dranken nu te verhogen van 16 naar 18 jaar. Volgens de kinderart-
sen stelt dit een duidelijke norm en geeft het ouders van minderjarigen een 
steun in de rug om alcoholgebruik   te verbieden.

Duidelijke norm 
De NVK reageert daarmee op een brief 
die Koninklijke Horeca Nederland 
naar de informateurs heeft gestuurd. 
Daarin stelt de brancheorganisatie dat 
het verhogen van de leeftijdsgrens op 
dit moment geen oplossing geeft voor 
de problematiek van alcoholmisbruik, 
onder meer omdat eerst brede en 
strakke handhaving op orde zou moe-
ten zijn. De NVK is het daar niet mee 
eens. Het verhogen van de leeftijds-
grens voor licht alcoholische dranken 

is juist zeer zinvol, omdat daarmee de 
grens wordt gelijkgetrokken met die 
voor zwaar alcoholische dranken. Dit 
stelt een duidelijke norm aan jongeren, 
en geeft ouders van minderjarigen een 
steun in de rug bij het verbieden van 
alcoholgebruik.

Ervaring van kinderartsen “De erva-
ring van kinderartsen is dat ouders die 
alcoholgebruik willen verbieden, hier 
relatief makkelijk in slagen zolang hun 
kind jonger dan zestien jaar is. Daarna 
is het veel moeilijker, omdat het van de 
wet mag. Verhoging van de leeftijds-
grens naar 18 jaar is verder in overeen-
stemming met het advies van de Ge-
zondheidsraad van 18 december 2006 
en zou een einde maken aan de uitzon-
deringspositie die Nederland nu in Eu-
ropa inneemt. In driekwart van de lan-
den van de Europese Unie ligt de grens 
op 18 jaar.

Poliklinieken Jeugd en Alcohol
De NVK denkt dat verhoging van de 
alcoholgrens naar 18 jaar bij zal dragen 
aan vermindering van overmatig alco-
holgebruik door minderjarigen. Het 
aantal jongeren met een alcoholvergif-
tiging neemt nog steeds toe. Kinderen 
die overmatig alcohol gebruikt hebben 
komen bij de kinderarts. Na acute be-
handeling volgt, vaak samen met een 
kinderpsycholoog en al dan niet in een 
speciale polikliniek Jeugd en Alcohol, 
een voorlichtingstraject voor kinderen 
en ouders. Streven is dat kinderen niet 
in herhaling vallen en ouders beter in 
staat zijn opvoedingsregels ten aan-
zien van alcohol te hanteren. 

Alcohol bijzonder schadelijk
De NVK dringt aan op verhoging van 
de leeftijdsgrens naar 18 jaar omdat al-
cohol bijzonder schadelijk is voor min-
derjarigen, met name voor de nog in 
ontwikkeling zijnde hersenen. Hoe 
meer alcohol in korte tijd, hoe groter 
de schade, met alcoholvergiftiging als 
ultieme aanslag op de hersenen. Alco-
hol brengt schade toe aan de hersenen 
zolang deze in de groei zijn, dus tot 24 
jaar. 
Op jongere leeftijd is de schade groter 
dan op latere leeftijd. In de praktijk van 
kinderartsen zijn voorbeelden bekend 
van kinderen die na een incident van 
alcoholvergiftiging slechter presteren 
op school of moeten switchen naar een 
lager schooltype.
Meer informatie “http://www.nvk.nl/
Kwaliteit/Richtlijnenenindicatoren/
Standpunten/Alcoholenjeugd.aspx“

ZuidZorg neemt    
Kraamzorg VDA over
Op maandag 22 oktober heeft ZuidZorg Kraamzorg VDA en Kraambureau 
De Acht Zaligheden overgenomen. Hiermee doet Kraamzorg ZuidZorg een 
belangrijke stap voorwaarts in het waarborgen van kwalitatief hoogwaar-
dige kraamzorg in de regio Noord- en Zuidoost-Brabant.

De overname is het gevolg van drie be-
langrijke ontwikkelingen binnen de 
kraamzorg. 
Het aantal thuisbevallingen neemt af, 
onder andere door de aandacht in de 
media voor hoge kindersterfte in Ne-
derland. De samenwerking tussen ver-
loskundigen, ziekenhuizen en kraam-

zorg moet worden versterkt om de 
kindersterfte rond geboorten verder 
terug te dringen. En aanstaande ou-
ders willen graag zorg op maat en com-
fort rond de bevalling, bijvoorbeeld in 
de vorm van een verblijf in een kraam-
hotel. Marc Veldhoven, voorzitter 
Raad van Bestuur ZuidZorg: “Met de-
ze overname anticiperen wij op deze 
ontwikkelingen. ZuidZorg wil de con-
tinuïteit van zorg, maar zeker ook de 
kwaliteit van zorg kunnen blijven 
waarborgen, zodat jonge ouders kun-
nen genieten van een mooie kraamtijd 
met ondersteuning van deskundige 
kraamverzorgenden.” 

Over ZuidZorg
ZuidZorg biedt inwoners van Eindho-
ven en omliggende gemeenten een 
complete dienstverlening op het gebied 
van kraamzorg en jeugdgezondheids-
zorg. Aanstaande ouders kunnen bij 
ZuidZorg terecht voor zwangerschaps-
cursussen en professionele kraamzorg 
met borstvoedingsbegeleiding. Na de 
bevalling kunnen ouders rekenen op 
deskundige ondersteuning op het con-
sultatiebureau en biedt ZuidZorg ver-
schillende cursussen rondom opvoe-
den en opgroeien. Daarnaast heeft 
ZuidZorg een uitgebreid aanbod in de 
thuiszorg. Met verschillende diensten 
zoals verzorging, verpleging, huishou-
delijke hulp, personenalarmering, zorg 
op afstand, nachtzorg, maaltijden thuis 
en voeding- en dieetadvisering maakt 
ZuidZorg het voor klanten mogelijk om 
zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.

Afname thuishulp en pensioenkortingen grootste zorgen

OuderenOmbudsman krijgt 
ruim 1.400 klachten en vragen
De OuderenOmbudsman heeft in de eerste drie maanden van haar bestaan 
ruim 1.400 vragen en klachten ontvangen van senioren. Verreweg de mees-
te telefoontjes en mails kwamen van ouderen die zich ernstig benadeeld 
voelen door de forse bezuinigingen in de zorg. Eén van de zaken waarover 
volop is geklaagd, is het terugdringen van het aantal uren huishoudelijke 
hulp. Ook maken veel ouderen zich ernstige zorgen over de hoogte van hun 
pensioen en AOW. De OuderenOmbudsman is een initiatief van het Natio-
naal Ouderenfonds. 
De rapportage van de OuderenOm-
budsman over de eerste drie maanden 
laat zien dat veel ouderen in Neder-
land vrezen het kind van de rekening 
te worden. Ze hebben het gevoel op al-
lerlei gebieden te worden gekort. Bij 
de OuderenOmbudsman kwamen 
veel klachten binnen van ouderen bij 
wie het aantal uren huishoudelijke 
hulp aanzienlijk is teruggebracht. Ook 
trokken er ouderen aan de bel die als 
gevolg van de bezuinigingen minder 
uren thuiszorg krijgen. Daarnaast wa-
ren er klachten van ouderen over het 
gebrek aan persoonlijke aandacht in 
verpleeg- en verzorgingshuizen.

Steeds andere medicijnen
Ouderen klagen daarnaast over het 
feit dat zij van hun apotheek steeds 
“andere” medicijnen krijgen. Dit komt 
omdat veel zorgverzekeraars tegen-
woordig een zogenoemd preferentie-
beleid hanteren. Dit houdt in dat al-
leen nog de goedkoopste variant van 
een bepaald medicijn wordt vergoed. 
Omdat verzekeraars continu over de 
prijzen van geneesmiddelen onder-
handelen met de fabrikanten, krijgen 
mensen wel telkens hetzelfde medicijn 
mee naar huis, maar van een ander 
merk. Veel ouderen, die zich ver-
trouwd voelen met hun oude medi-
cijn, vinden dit niet prettig. Datzelfde 
geldt voor de verstrekking van incon-
tinentiemateriaal. Ook hierover is de 
afgelopen maanden meerdere keren 
geklaagd. Zo zouden sommige verze-
keraars alleen nog inferieure, goedko-
pe merken vergoeden met lekkende 
luiers als gevolg.

Valys
Met name in juli ontving de Oude-
renOmbudsman veel klachten over de 
forse terugdringing van het aantal kilo-
meters dat mensen met een mobili-
teitsbeperking voor het goedkope ta-
rief (€ 0,18 per kilometer) kunnen 
reizen met het taxivervoer van Valys. 
Dit is teruggedraaid van 750 naar 450 

kilometer per jaar. Iedere kilometer die 
extra wordt gereden, kost maar liefst € 
1,19. Veel ouderen dreigen door dit 
soort maatregelen nog eens extra in 
een sociaal isolement te komen omdat 
het aanzienlijk duurder is geworden 
om familie die ver weg woont te bezoe-
ken.

Financiële situatie
Uit de vele vragen die bij de Oude-
renOmbudsman zijn binnengekomen 
blijkt verder dat veel ouderen zich zor-
gen maken over de korting op hun 
pensioen en AOW. Ook zijn ze vaak 
slecht op de hoogte van regelingen op 
het gebied van de Wet Maatschappe-
lijke Ondersteuning. De OuderenOm-
budsman heeft hen zoveel mogelijk 
doorverwezen naar de juiste instan-
ties.

Overige klachten en vragen
Andere opmerkelijke zaken waarover 
de afgelopen maanden bij de Oude-

renOmbudsman aan de bel is getrok-
ken, zijn te kleine lettertjes op voed-
selverpakkingen en verpakkingen die 
voor ouderen moeilijk te openen zijn. 
Ook kwamen er meerdere klachten 
binnen over de invoering van de OV-
chipkaart. Zo blijken veel ouderen het 
uitchecken keer op keer te vergeten, 
wat hen onnodig veel geld kost. Daar-
naast werd geklaagd over herkeurin-
gen van het CBR, waarin mensen zich 
niet konden vinden.

Luisterend oor
De OuderenOmbudsman is overi-
gens de afgelopen maanden ook re-
gelmatig gebeld door ouderen die 
vooral behoefte hadden aan een luis-
terend oor. Zo kwamen meerdere te-
lefoontjes binnen van senioren die 
het erg moeilijk hadden omdat hun 
partner was opgenomen in een ver-
zorgingshuis. Ook bleek uit de tele-
foontjes dat er bij sommige ouderen 
schaamte is om met een rollator de 
straat op te gaan. 

Door de brij aan regelgeving en in-
stanties hebben veel ouderen geen 
idee meer waar ze recht op hebben, 
waar ze terecht kunnen voor hulp en 
waar ze terecht kunnen met hun 
klachten. Ook familie en vrijwilligers 
die zorg aan een oudere verlenen zien 
vaak door de bomen het bos niet 
meer. Om deze reden is de Oude-
renOmbudsman in het leven geroe-
pen. 
De organisatie inventariseert klach-
ten en wijst mensen de weg naar de 
juiste regelingen en instanties.

Dutch Design Week beleeft geslaagde elfde editie

Colour Porcelain wint Public 
Award DDA 2012
Het Nederlandse publiek heeft dit jaar Colour Porcelain van Scholten & 
Baijings gekozen tot winnaar van de Public award van de Dutch Design 
Awards 2012 (DDA). De ‘runners up’ waren Hotel � e Exchange van Studio 
Inna Matt en de CMYK lamp van Dennis Parren. Gedurende de hele Dutch 
Design Week brachten bezoekers van de drukbezochte tentoonstelling van 
DDA hun stem uit. De tentoonstelling met het werk van fi nalisten en win-
naars van DDA, gepresenteerd in het Eindhovense stadhuis, trok dit jaar 
een recordaantal bezoekers (ruim 13.000 bezoekers, 30% meer dan in 2011).

DDW
Dutch Design Week, van 20 tot en met 
28 oktober in Eindhoven, beleefde een 
bijzonder geslaagde elfde editie. In het 
programma was een prominente rol 
weggelegd voor experimenteel ont-
werp. Co-creatie en duurzaamheid 
waren daarbij de meest opvallende 
trends. De ontwerpwereld, maar ook 
het bedrijfsleven en de media wisten 
elkaar te midden van het overweldi-
gende aanbod goed te vinden. Op de 
laatste dag concludeert de organisatie 
op basis van steekproeven dat het eve-
nement in negen dagen meer dan 
200.000 bezoekers heeft getrokken.
Belangrijk voor het verloop van de 
week was de vernieuwde opzet van het 
Klokgebouw. Met ‘Behind the curtain’, 
een speciaal 360 graden presentatie-

ruimte in het hart van de week, is een 
geschikte plek gecreëerd waarin duur-
zame verbindingen tussen professio-
nals, sponsors en pers zijn ontstaan. 
De ruimte was met uiteenlopende 
presentaties, seminars en netwerkbij-
eenkomsten de hele week drukbezet.

Trends
Dutch Design Week heeft traditioneel 
veel aandacht voor innovatie en expe-
riment. Dit jaar waren met name co-
creatie en duurzaamheid de meest op-
vallende trends. Door de krachten te 
bundelen in collectieven, wisten veel 
ontwerpers tijdens Dutch Design 
Week tot in het oog springende pre-
sentaties te komen. Opvallend in die 
setting was dat ook het publiek vaak 
actief werd betrokken in het proces.

Foto’s van de week: HERFST

Met dank aan de inzenders
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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...
Omdat persoonlijke wensen 
geen grenzen mogen kennen...
Omdat persoonlijke wensen 

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

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

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

 

 

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Vrijdag 2 november, 19.00 uur: Aller-
zielen, gebedsdienst, gelegenheids-
koor, voorganger pastor J. Vossenaar.
Zaterdag 3 november, 18.30 uur: Eu-
charistieviering, muzikale omlijsting, 
voorganger pastor S. Kuijpers.
Zondag 4 november, 09.30 uur: Eu-
charistieviering, volkszang klein koor, 
voorganger pastor S. Kuijpers.
Zondag 4 november, 11.00 uur: Eu-
charistieviering, volkszang, voorgan-
ger pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Vrijdag 2 november, 19.00 uur: Riek 
Sanders en Miet Sanders; overleden 
ouders Sanders-de Greef; Ben en 
Adrie van der Wielen-Karremans; 
Noud van Rooij; Piet Royakkers; Piet 
Heesterbeek en Annie Vermeent; An 
Redegeld-van Mil; Arnold Arts en An-
nie Arts-Koonings; Jo Peijnenburg-
van de Wouw en Wim van de Bigge-
laar; Huub Knegtel.
Zaterdag 3 november, 18.30 uur: Ger-
rit van Bree; Geer van den Nieuwen-

hof; Leo Hoens; overleden ouders 
Strijbos-de Haas.
Zondag 4 november, 09.30 uur: Ineke 
Hilberink. 
Zondag 4 november, 11.00 uur: Ma-
chiel van Stokkom; Tinus van Gils; 
overleden ouders Jan de Louw en Dri-
ka van Happen en Geert Haex en Theo 
Saris; Jo van Streepen-Janssen; Doro-
thé van den Reek; Harry Vrijhoeven; 
Lotte van Rooij en Leo van Hevelingen 
(vanwege Allerzielen); John Delahaye; 
Joke Schepers-Cremers en Paul Sche-
pers; Jac Hamers; Noud van Rooij; 
Adriana Schenkels; Frans Teunissen 
en familie; overleden ouders Schee-
pens-Verberne; Marcella van de Ven 
en Johan de Rooij.

Mededelingen
In onze parochie zijn getrouwd Pia-
may de Vet en Christ Jan van Eijck. 
Wij wensen hen van harte proficiat en 
veel geluk.

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

De dienst begint op 4 november om 
10.00 uur. In deze viering klassiek gaat 
voor ds. C. Crouwel. Voor de kinderen 
is er nevendienst en voor jongeren een 
viering in De Zaak. We collecteren 
voor Kerk in Actie, zending. Na de 
dienst is er gelegenheid tot ontmoe-
ting met koffie en thee. Om 19.30 uur 
is er een Taizé-viering in het Van 

Gogh Kerkje. Open Huis: u bent elke 
donderdagmorgen welkom van 10.00-
12.00 uur. 

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Donderdag 1 november, 19.00 uur: 
Eucharistieviering met Volkszang, 
voorganger F. Groot.
Vrijdag 2 november, 19.00 uur: Eucha-
ristieviering, Avondwakekoor, voor-
ganger pastor F. Groot.
Zondag 4 november, 09.30 uur: Woord 
en communiedienst, parochiekoor.

Misintenties 
Donderdag 1 november, 19.00 uur: 
Marco Hoeks en Harrie Vinke; Piet 
Coolen.
Vrijdag 2 november, 19.00 uur: Kees 
en Anna Verhagen-Scheepers; Anna 
Maria Gruithuijzen; Anna Meijers-
Van Tilborg.
Zondag 4 november, 09.30 uur: Wil-
lem Renders en Wilhelmina Renders-
De Louw.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Vrijdag 2 november, 19.00 uur: Aller-
zielen, gebedsdienst met parochie-
koor, voorganger pastoraal werker J. 
Deckers.
Zondag 4 november, 11.00 uur: Eu-
charistieviering, tevens H. Mis uit 
dankbaarheid voor 60-jarig huwelijk 
van Noud en Marie Jansen-Raaijma-
kers, parochiekoor, voorganger pastor 
F. Groot.

Misintenties
Toon Jansen; Thea Jansen-de Brou-
wer; Overleden familie Jansen; Over-
leden familie Raaijmakers; Mien Sche-
pers-van der Linden; Overleden 
ouders Bunthof-de Weerd; Pham 
Cong Khanh; Antonius en Francisca 
de Groof-Vogels en Martien de Groof; 
Cisca Geven-van den Heuvel; Overle-
den ouders Marinus en Gerarda 
Maas-Smits; Piet en Miet Maas-van 
Berlo; Overleden ouders Adrianus en 
Alberta Bouw-van Grunsven.

Mededeling
De opbrengst van de collecte van                
21 oktober voor Wereldmissiedag is            
€ 153,92. Met dank aan alle gulle gevers.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Latijnse Heilige Mis
Donderdag 1 november: Allerheili-
gen, 18.30 uur Hoogmis. 
Vrijdag 2 november: Allerzielen, 10.30 
uur en 11.00 uur Requiem, 18.30 uur 
gezongen Requiem. 
Zaterdag 3 november: 08.30 uur Hei-
lige Mis en zegening Hubertusbrood, 
daarna uitstelling tot 12.30 uur. 
Zondag 4 november: 23e zondag na 
Pinksteren, 10.30 uur Hoogmis.
Maandag 5 november: Heilige Mis 
wordt nader aangekondigd. 
Dinsdag 6 november: 18.30 uur H. 
Mis, 19.30 uur geloofsverdieping. 
Woensdag 7 november: Heilige Willi-
brordus, 07.15 uur Heilige Mis.

Eerste Communie 
Gerwen 
Op zondag 26 mei 2013 ontvangen 
de kinderen van groep 4 van de 
parochie in Gerwen hun Eerste Hei-
lige Communie in de Eucharistie-
viering van 11.00 uur in de St. Cle-
menskerk in Gerwen.

Voor de ouders/verzorgers is er op 
maandag 12 november a.s. om 19.30 
uur een informatieavond gepland in 
het parochiezaaltje van de kerk. Elk 
jaar werkt de groep rond een thema. 
Afgelopen jaar was dat “samen aan ta-
fel”. De aandacht ging uit naar de voed-
selbank Nuenen. Met als doel “iets 
voor een ander te kunnen betekenen” 
hebben de communicantjes geld bij el-
kaar gebracht door zelfgemaakte spul-
letjes te verkopen en o.a. op school 
voedsel in te zamelen. Het jaar daar-
voor is de stichting Duchenne bedacht 
met een bijdrage. Misschien kunt U 
hier uw gedachten vast over laten gaan, 
zodat er op 12 november al een keuze 
gemaakt kan worden. Daarnaast kunt 
U zich dan ook opgeven voor diverse 
werkgroepjes bijv. boekje samenstellen 
of de versiergroep. Bent u verhinderd, 
maar wel geïnteresseerd, bel dan naar 
Leny Geenen, tel.0492-540776. Voor 
meer info: www.communiegerwen.tk.

Datum tijdstip activiteit organisatie plaats website    

November zondag 09.00 uur 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      

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

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

  14.00 uur Kienen Jo van Dijkhof Jo van Dijkhof     

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

2 nov 09.00-11.00 uur Zakelijk kleur bekennen, Open Coffee    Restaurant de Heerlyckheid      

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

3 nov 11.00-15.00 uur Scouting Rudyard Kipling Open Dag Scouting Rudyard Kipling Papenvoortse Heide 5b www.rudyardkipling.nl   

  10.00-17.00 uur Fietsverlichtingscontroles Veilig Verkeer Nederland Winkelcentrum Parkhof     

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

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

  14.00 uur Donateursconcert Jong Leven   Drumfanfare Jong Leven Gemeenschapshuis D’n Heuvel       

  19.30 uur Taizé vesper.   Van Goghkerkje      

8 nov 09.30 uur Outlook.com, de opvolger van Hotmail Bibliotheek Nuenen Bibliotheek Nuenen www.bibliotheekdommeldal.nl  

10 nov  Prinsenbal Nederwetten CV De Wetters  www.dewetters.nl   

  10.00-17.00 uur Fietsverlichtingscontroles Veilig Verkeer Nederland Winkelcentrum Kernkwartier      

9 t/m 11 nov 20.15 uur Komische thriller “8 vrouwen”  De Lindespelers Het Klooster www.lindespelers.nl   

11 nov  Sinterklaashof ingericht   Weverkeshof Hugo van Berckellaan 8 www.weverkeshof.nl   

  22.11 uur Witte rook CV De Dwersklippels Park Nuenen www.dwersklippels.nl

D A N K B E T U I G I N G
 

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor alle lieve 
brieven, telefoontjes en mooie bloemen bij het overlijden van 

mijn allerliefste man, ons pap en opa

BOB STULTIENS
Els Stultiens-Wouters

Kinderen en kleinkinderen

Nuenen Opnieuw
De redactie van dit blad biedt iedere week een politieke partij de mogelijk-
heid zich tot de Nuenense burgers te richten. Deze week de VVD.

Nuenen Opnieuw was de titel van het 
verkiezingsprogramma van de VVD 
in 2010. Als je de gebeurtenissen van 
de afgelopen maanden eens op een rij-
tje zet en de gevolgen daarvan goed 
beschouwd, zou deze titel zomaar 
weer van toepassing kunnen worden. 

De financiële problemen in Nuenen 
rijzen (nog steeds) de pan uit, de        
problematiek rond de HOV2 heeft in-
middels ook een geweldige impact ge-
kregen en het subsidie- en accommo-
datieprogramma stevent regelrecht op 
een door ons voorspeld failliet beleid 
aan. De problemen worden niet echt 
kleiner.
In plaats van in eigen vet te snijden 
wordt de knop van de OZB nog maar 
eens verder uitgedraaid, maar echt be-
zuinigen lijkt een vreemd woord in 
Nuenen, alsof er een taboe op rust.
De VVD en de collega-partijen in de 
oppositie hebben alternatieven aange-
dragen die wél uitgaan van het eerst 
op orde brengen van de eigen huis-
houding zonder dat er extreme en ver-
nietigende maatregelen moeten wor-
den genomen. En zonder de 
verenigingen om zeep te helpen.  Ja, 
ook wij draaien aan de OZB-knop, en 
dat is voor de VVD nou niet de meest 
favoriete bezigheid, maar wel als ui-
terst en noodzakelijk redmiddel om de 
begroting sluitend te krijgen.  Onze 
nieuwste doorrekening leidt tot een 
maximale OZB-stijging van 28%, maar 
ook met een beperking van formatie-
plaatsen door toepassing van vermin-
derde dienstverlening en een realisti-
sche benadering van uitvoeringstaken. 
Niet met 27 FTE’s, zoals sommigen 
willen doen geloven, maar ergens rond 
de 8. Een kleine, maar krachtige ge-

meentelijke overheid is ons motto. 
Nuenen Opnieuw. Want het lijkt er 
sterk op dat nu toch echt alles op-
nieuw moet worden aangepakt en zo 
hadden we het toen niet bedoeld met 
deze titel. 
Spreken u onze ideeën aan, wordt dan 
lid van de VVD. Aanmelden kan op 
vvd-nuenen.nl. De VVD heeft uw 
steun nodig, ook als er geen verkiezin-
gen zijn.

Chris Eeuwhorst fractievoorzitter van 
de VVD.

Jongerenkoor 
Jocanto 
 
Wilt U ook het leven van jong naar oud 
meemaken? Kom dan naar de jonge-
renviering, gemaakt door Jongeren-
koor Jocanto, op 28 oktober om 11.00 
uur in de Clemenskerk in Nuenen.
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Olijf
r e s t a u r a n t

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

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

Menu Olijf 

Pastrami hert   
Zilveruitjes | Old Amsterdam | verse piccalilly

***
Heldere wildbouillon

Shiitakes | kervel
***

Zeebaarsfi let
Pompoen | aceto | olijfolie

***
Zalmfi let

Groene kool | roomkaas | schaaldierenjus 
óf

Wildzwijnhaasfi let
Knolselderij | appel | cognac roomsaus

***
Bosbessenparfait | sabayon 

Gemarineerd rood fruit

€ 34,50 per persoon

Wij kijken er naar uit u bij Olijf te mogen ontvangen.

Wildavonden bij Olijf
Op maandag 19 en dinsdag 20 november organiseren wij 

twee avonden met wildgerechten in de hoofdrol. De kosten 
van dit 5 gangen wildmenu met 5 bijpassende glazen wijn, 

inclusief koffie of thee bedragen 67,50 € p.p. Alleen gebruik 
maken van dit menu is ook mogelijk voor 39,50 € p.p.

(de genuttigde drankjes worden dan in rekening gebracht).

TM

Heeft u overlast van:
Muizen of ratten? 

Papiervisjes of andere insekten?

Voor al uw plaagdieroverlast bel met:
FD plaagdierpreventie Eindhoven

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

Vraag naar de voorwaarden.

KINDERKLEDING MEGA wINtER SALE !!
Maten 50 t/m 176 – duizenden stuks!

Eenmalige wintersale 
Alle kleding oplopend tot 80% korting!

Replay, Vingino, Diesel, Retour jeans, Pepe jeans, 
Moodstreet, Blablabla, Funky XS, Flo, Girls Rock, 

Blue System, Miss 60, Eager Beaver, Rags, Name It,
Outfitters Nation, Royal Rebel en 

nog veel, veel meer….

WANNEER?
Zondag 11 november van 10.00 uur t/m 16.00 uur.

Waar?
Spaarpot 20E, 5667 KX GELDROP

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

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

Kijk voor onze aanbiedingen

op www.sandersparket.com

Nu op al ons Quick Step laminaat 15% korting
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Bekendmaking 
boerenbruidspaar 
Raopersgat
Op zaterdag 17 november wordt het 
35e boerenbruidspaar van Raopers-
gat bekend gemaakt. 
 
Het voorgenomen huwelijk zal vol-
trokken worden op maandag 11 febru-
ari 2013 tijdens een openbare en voor 
iedereen gratis toegankelijke ceremo-
nie in de grote tent op het Floreffeveld.

Wie het trouwlustige stel zijn, kan 
worden opgemaakt uit de volgende 
hints:
•	 Boeren,	Burgers,	Buitenlui.	
•	 Ze	staon	er	gesleepe	op.
•	 Ze	zalle	wel	wir	vur	dun	twidde	kèr	

komme.
•	 De	bèste	stuurlui	ston	an	de	wal.
•	 Bekant	iederein	hi-ter	wel	inne.
•	 Ze	hebbe	‘ne	goeie	groep.

Wil je getuige zijn van de onthulling 
van het boerenpaar en hun getuigen 
en vervolgens van de Prins en diens 
adjudant? Kom dan op 17 november 
gezellig naar het Prinsenbal in zaal de 
Koekoek in Lieshout. 

KBO Lieshout 
organiseert 
verschillende 
activiteiten
Woensdagmiddag 14 november orga-
niseert seniorenkoor Vogelenzang uit 
Lieshout	een	Korendag	 in	het	Buurt-
huis	van	Mariahout.	De	uitvoering	be-
gint om 13.30 uur. Opgave bij de se-
cretaris van koor Vogelenzang, Jeanne 
van de Ven, tel. 0499-422674. Op don-
derdag 15 november is er een gratis 
excursie naar Vliegbasis Volkel. Ver-
trek	is	om	12.15	uur	vanaf	het	Dorps-
huis in Lieshout. Men rijdt zoveel mo-
gelijk samen. Opgeven bij de Inloop, 
elke dinsdagochtend van 10.00 uur tot 
11.30 uur en elke dinsdagavond van 
19.00	uur	tot	20.00	uur	in	het	Dorps-
huis in Lieshout.

Subsidie- en accommodatievoorstel 
van de baan
Door Gerrit van Ginkel

Het door het Nuenense college voorgestelde subsidie- en accommodatiebe-
leid voor de komende jaren, is door de raad rigoreus afgeschoten tijdens de 
commissievergadering van woensdag 24 oktober j.l.

Daar komt u voor naar Stiphout!

De nieuwe 
mode is volop 

in zicht
Met vele mooie 
kleuren, óók de 
merken maken 

 meer o.a.:

Frank Lyman 
Dolce Vita

Lisa Campione
Monari 

Leo Guy enz.

Mr. Strikstraat 3, Stiphout, schuin t.o. kerk. 0492-523271
Open van 9.30-18.00 uur. 

 

Predikantswoning viert in 2014 haar 250e verjaardag

Bijzonder boek over de 
Pastorie aan de Berg
Begin 2014 zal er een boek verschijnen over de historie van dit mooie Nue-
nense pand aan de Berg . De auteurs hebben al veel materiaal voor dit boek 
maar hebben ook de hulp van de Nuenenaren nodig.
Wie in Nuenen de oude pastorie aan 
de	Berg	passeert	en	de	blik	op	de	gevel	
slaat,	zou	het	kunnen	weten.	De	muur-
ankers geven aan, dat de predikants-
woning in 1764 is gebouwd en dus in 
2014 haar 250e	verjaardag	beleeft.	Die	
bijzondere verjaardag zal niet onge-
merkt voorbijgaan en gevierd worden 
met enkele evenementen. Om te be-
ginnen heeft de PGN (Protestante Ge-
meente Nuenen) twee Nuenense au-
teurs benaderd om over dit historische 
pand en zijn bewoners een boek sa-
men te stellen dat begin 2014 gaat ver-
schijnen. Verder zijn er plannen voor 
een expositie over de geschiedenis van 
de pastorie en de kunstenaars die er-
door zijn geïnspireerd bij hun creatie-
ve werk. 

De bewoners 
Er zijn in Nuenen nauwelijks huizen te 
vinden met zo’n lange en rijke geschie-
denis als deze pastorie. Vanaf 1764 
hebben maar liefst 27 predikanten 
met hun gezin (en soms met nog an-
dere verwanten) in het huis gewoond 
en er gewerkt. Natuurlijk kent ieder-
een de namen van bekende en spraak-
makende bewoners als Vincent van 
Gogh	en	ds.	Bart	de	Ligt.	Maar	niet	al-
leen deze mensen hebben kleur gege-
ven aan het huis. Wat niet iedereen 
weet, is het feit dat het huis – in de tijd 
dat het naastgelegen Nune Ville als 
pastorie fungeerde – ook tientallen ja-
ren	 ‘burgerbewoners’	 heeft	 geher-
bergd. Ook kunstenaars, zoals Nico 
Eekman, hebben er een tijdlang ge-
woond en zich door deze plek laten in-
spireren. Als de stenen van het huis 
konden spreken, zouden zij openhar-
tig vertellen over hen en hun lotgeval-
len die zich binnen en buiten de mu-

ren voltrokken hebben. Allemaal stof 
in overvloed voor een lijvig boek. 

Geraakt door deze plek
De	auteurs	van	het	pastorieboek,	 Jos	
Thielemans en Peter van Overbrug-
gen, hebben intussen veel historische 
wetenswaardigheden opgediept uit 
het rijke archief van de protestantse 
gemeente en elders, interviews gehou-
den met predikanten, vele honderden 
foto’s en onthullende anekdotes verza-
meld. Wat daarbij opvalt, is de bijzon-
dere relatie die alle bewoners hebben 

De Pastorie aan de Berg, onderwerp voor een boek door Jos Thielemans en Peter 
van Overbruggen.

met	het	sfeervolle	huis	en	de	tuin.	Ze	
zijn er erg aan gehecht geraakt. Het zal 
duidelijk zijn dat het een boeiend 
boekwerk gaat worden, waarin -voor 
het eerst- de geschiedenis van de pas-
torie uitgebreid in woord en beeld 
wordt gepresenteerd.

Wie heeft een verhaal?
Het verhaal over de woning en haar 
bewoners vormt natuurlijk de rode 
draad, maar zo’n huis heeft natuurlijk 
geen geïsoleerde positie ingenomen in 
de	 Nuenense	 gemeenschap.	 Daarom	
zijn de samenstellers van het boek ook 
benieuwd naar de verhalen van men-
sen die in de loop der jaren met de 
pastorie en zijn vroegere bewoners 
bijzondere contacten hebben gehad of 
daarover iets te melden hebben in de 
vorm van anekdotes, persoonlijke 
herinneringen of foto’s. Reacties zijn 
welkom tot 15 december 2012 bij j.
thielemans@onsnet.nu of p.vanover-
bruggen@onsnet.nu.

Nadat in de avond ervoor 29 inspre-
kers uit alle geledingen van het Nue-
nense maatschappelijke en culturele 
verenigingsleven hun zienswijze on-
derbouwd hadden in niet mis te ver-
stane bewoordingen, kwam de coalitie 
met een nieuw voorstel dat zij in zul-
len brengen tijdens de begrotingson-
derhandelingen op 8 november.
In grote lijnen behelst het voorstel van 
de coalitie dat het subsifibebeleid in 
2013 gehandhaaft blijft zoals het nu is. 
Er moet eerst beter gecommuniceerd 
worden door het gemeentebestuur 
met de verenigingen en de wegings-
systematiek (waarom men op een be-
paalde plaats op de ranglijst komt, 
red.) moet nog definitief worden.

Als taakstellende bezuinigingsop-
dracht voor het subsidie- en het ac-
commodatiebeleid waaraan voldaan 
moet worden, is het volgende dek-
kingsvoorstel ingebracht:
€	 50.000	 Bibliotheek	 Dommeldal,	 -	
50.000 LEV Groep. – 20.000 CAN en 
– 20.000 Kunstkwartier en – 50.000 
verhoging	1%	OZB.	Van	de	 totaalop-
brengst van 190.000 zal 90.000 aange-
wend worden om de bezuiniging op 
de subsisdies en 100.000 om de wijzi-
gingen in het accommodatiebeleid  te 
dekken.
De	huisvestingskosten	zullen	volgend	
jaar met 12½ % stijgen in plaats van de 
voorgestelde 25% van het college, om-
dat bij het raadsvoorstel de stijging 
naar een kostendekkende huur in 8 
jaar zal plaatsvinden in plaats van 4 
jaar.

Vooral het overleg met de verenigin-
gen in het voorjaar van 2013 en het ac-
tief en tranparant  in gesprek raken 
over het privatiseren van de buiten-
sportaccommodaties, staat met  
hoofdletters geschreven in het voor-
stel van de raad aan het college.
De	 oppostite	 stond	 zoals	 gewoonlijk	

weer loodrecht tegenover het voorstel 
van de coalitie.
Men wilde al weer doorrekeningen 
zien en had bedenkingen over de haal-
baarheid.	De	oppostie	zelf	zou	ook	ko-
men met een voorstel maar dat zou 
om onduidelijke redenen pas afgelo-
pen maandag naar de griffie gestuurd 
worden en dan pas in de openbaarheid 
komen.
De	tijd	om	daar	kennis	van	te	nemen	
en compromissen over te sluiten 
wordt dan wel erg kort en werkt dan 
ook weer de achterkamertjespolitiek 
in de hand, omdat beraadslagingen in 
het openbaar nauwelijks uitvoerbaar 
zijn omdat de begrotingsonderhande-
lingen op 8 november in een raadsver-
gadering plaatsvinden.

KBO Nuenen

Wanneer kan een 
truckchauffeur u zien?
Om de oudere verkeersdeelnemers (55+) vertrouwd te maken met de dode-
hoekspiegels en het zicht dat een chauffeur in een vrachtwagen heeft, orga-
niseert de KBO-Nuenen  op woensdag 14 november, aanvang 13.30 uur, een 
informatiemiddag in het DAF-museum aan de Tongelresestraat 27 in Eind-
hoven. 
De	presentatie	duurt	ongeveer	3	uur,	
en de kosten zijn € 2,- per persoon. 
Geïnteresseerden kunnen zich voor 
10	november	inschrijven	bij	de	KBO,	
Park 3a of mailen naar kbonuenen@
onsnet.nu of bellen naar 2838487, op 
maandag- en donderdagmorgen tus-
sen 9.00 en 12.00 uur.

Naar aanleiding van de ongelukken als 
gevolg	van	de	‘dode	hoek’	werd	in	Ne-
derland in 2003  voor vrachtwagens de 

zogeheten dodehoekspiegel verplicht 
gesteld. Inmiddels is er ook een came-
rasysteem.	 Daarbij	 kan	 de	 chauffeur	
op een monitor in de cabine zien of 
zich personen naast het voertuig be-
vinden.
Als een auto met aanhanger of cara-
van de bocht in draait, is er in een van 
de buitenspiegels geen direct zicht op 
de zijkant van de aanhanger; de chauf-
feur kan dan ook niet zien of de achter-
kant veilig uit kan zwenken. Vooral bij 
vrachtwagens is de dode hoek groter, 
wat een gevolg is van de hooggelegen 
positie van de cabine en de grootte van 
het voertuig. Vooral bij en rondom de 
bevoorrading van winkelcentra en 
winkels lopen verkeersdeelnemers al-
tijd	 een	 zeker	 risico.	 Dus	 alle	 voet-
gangers, fietsers en automobilisten, 
maar ook zeker de rolstoel- en scoot-
mobielgebruiker. Het is dus belangrijk 
dat de chauffeur u ziet.

Jubilarissen Brassband 
De Vooruitgang gehuldigd
Op zaterdagavond 27 oktober werden twee jubilarissen van Brassband De 
Vooruitgang tijdens een feestavond in het zonnetje gezet. Bassist Jos Pijs 
vierde zijn 40-jarig lidmaatschap van De Vooruitgang. Ere-dirigent Harry 
Godtschalk vierde zijn 50-jarig lidmaatschap.
Harry Godtschalk werd in 1962 uit 
negen sollicitanten gekozen als nieu-
we	dirigent	van	(toen	nog)	Fanfare	De	
Vooruitgang. Harry begon met 18 
muzikanten en 2 leerlingen, maar 
heeft er met zijn passie en enthousias-
me een volwaardige club van weten te 
maken. Tevens heeft Harry het voor 
elkaar gekregen om van de Fanfare 
een	 Brassband	 te	 maken.	 De	 brass-
band is onder leiding van Harry meer-
dere keren op concours geweest, 
waarbij twee keer de landstitel is bin-
nengehaald.	 Daarnaast	 hebben	 veel	
Nuenense muzikanten ooit les gehad 
van Harry.

Harry Godtschalk heeft ook veel mu-
ziek voor de brassband gearrangeerd, 
muziek die tot op de dag van vandaag 
nog	gespeeld	wordt	door	De	Vooruit-
gang. Harry is 20 jaar lang dirigent ge-
weest	 van	 De	 Vooruitgang	 en	 nog	

De	jubilarissen	Jos	Pijs	(links)	en	Harry	Godtschalk

steeds als ere-dirigent aan de vereni-
ging	 verbonden.	 Van	 de	 Brabantse	
Bond	 van	Muziekgezelschappen	ont-
ving Harry voor zijn 50-jarig jubileum 
een vergulde zilveren insigne met één 
zirconia.

Jos	 Pijs	 is	 bij	 Brassband	De	Vooruit-
gang begonnen op de alt-hoorn. Later 
stapte hij over op de es-bas die hij mo-
menteel alweer 25 jaar bespeelt. Jos is 
één van de muzikanten waarmee Har-
ry Godtschalk twee keer landskampi-
oen werd. Jos heeft zich altijd verdien-
stelijk	voor	de	vereniging	ingezet.	Zo	
is hij alweer vele jaren beheerder van 
de spaarkas. 

Ook is hij momenteel de muziekarchi-
varis	bij	De	Vooruitgang.	 Jos	ontving	
voor zijn 40-jarig jubileum een vergul-
de	 zilveren	 insigne	 van	de	Brabantse	
Bond	van	Muziekgezelschappen.

Computercafé Nuenen november
Het Computercafé Nuenen, een gezamenlijke activiteit van SeniorWeb 
Nuenen en bibliotheek dommeldal, is ook in november iedere donderdag-
ochtend geopend voor belangstellenden.
Het programma
1	 november:	 De	 iPad	 en	 andere	 ta-
blets. Een vergelijking tussen diverse 
tablet Pc’s. Wat is er op de markt en 
welk tablet is voor u het meest ge-
schikt?
8 november: Outlook.com. Volgend 
jaar komt er een eind aan Hotmail. 
Wie een Hotmail account heeft kan nu 
al het nieuwe e-mailprogramma ge-
bruiken. Sociale media als Facebook 
en Twitter zijn er in geïntegreerd.
15 november: Facebook. Wat is Face-
book en wat kunt u ermee?
22 november: GPS wandeling op de 
smartphone. Na deze workshop kunt 
u een route downloaden of zelf uitzet-
ten op Google Earth en er een GPX 
bestand van maken op uw telefoon. En 
daarna kunt u op pad.
29 november: Muziek luisteren via di-
gitale media. Muziek downloaden en 
al dan niet opslaan om te beluisteren 
op uw tablet of smartphone. U maakt 
kennis met Spotify, iTunes en Kies.

Om 9.00 uur staat de koffie klaar; de 
inleiding start om 9.30 uur, waarna er 
weer volop ruimte is voor vragen en 
oefeningen. Entree bedraagt € 3,50.



  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARCHIPEL AKKERS
Zorg aan huis. Alle zorg, verpleging en dienstverlening 
bij u thuis. Bel voor meer informatie 264 64 64 (24u 
per dag bereikbaar). ______________________________________ 

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

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

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

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

ZUIDZORG
Organisatie voor huishoudelijke hulp, verzorging, ver-
pleging, jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau), 
kraamzorg, voedingsvoorlichting en dieetadvies. 
Voor alle diensten dag en nacht bereikbaar: 
Postbus 2160, 5500 BD Veldhoven, 040-2308408.
• Thuiszorgwinkel Zuidzorg, Parkstraat 3F Nuenen.
 Voor aanvraag/verhuur verpleegartikelen en andere  
 hulpmiddelen. 
• Open: ma. t/m vr. 9.30 - 18.00. Za. 9.00 - 17.00 uur.
• Thuiszorgwinkel Zuidzorg, Kastelenplein 170-173, 
 Eindhoven. Voor uitleen, verhuur en verkoop van
 verpleeg- en kraamzorgartikelen.
• Open op werkdagen van 08.30 - 12.30 uur______________________________________

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

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

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

DIENSTEN EN INFORMATIE 17-10-2012

LINDEBLAADJES

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

HoE gAAt DAt?
’’Lindeblaadje’’ opgeven?

Tot uiterlijk dinsdagmorgen 12.00 uur 
kunt u de advertentie aanleveren bij: 

Drukkerij Messerschmidt, Berkenbos 6, Nuenen.

Lindeblaadjes worden uitsluitend tegen contante 
betaling geplaatst. Geen foto, geen logo. 
De kosten zijn € 10,- 
(max. 20 woorden). Per woord meer € 0,25. 
Voor advertenties onder nummer wordt € 2,00 extra 
berekend. Bewijsnummer is € 2,00 extra.

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

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

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

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

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

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

WIJ vERHuREN 
BoxEN vooR 

tIJDELIJkE
opSLAg

Lieshout
INfo: 06 - 53 86 35 12

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

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

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

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

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

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

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.

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

Te HUUR
AAnHAng
wAgens

veRkoop - ondeRHoUd

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040 - 283 20 29

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

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

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

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

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg
Geldrop/Mierlo & Nuenen c.a.

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

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

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

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

Zie ook www.vtzgeldropnuenen.nl

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

Telefoonnummer 040-2862395 of 040-2844005

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

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

eigen geluidsinstallatie zodat deze zaal zeer geschikt is voor

bruiloften - verjaardagen
recepties - vergaderingen

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

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

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

Praktijk Alternatieve Geneeswijzen
Chronische pijnbestrijding. Nieuw in mijn praktijk pijnloze 

pijnbestrijding met de revolutionaire

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

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

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

Praktijkadres Berg 26a Nuenen - Cortenbachstraat 130 Mierlo-Hout

MEgAvLooIENMARkt 
4 november, 120 kramen 
bomvol! Tennishal   noord. 
Vijfkamplaan 10, Eindho-
ven. 9 - 16 uur. € 2 p.p. 06-
20299824.

Sint is weer bijna in 
het land, de planning 
van Sint met pieten voor 
uw bedrijf, vereniging of 
thuis heeft Stijn in de hand. 
040-2840013 / stijn@tijd-
voorkwaliteit.nl.

SupER AANBIEDINg: 
Alleen ZAtERDAg 3 
NovEMBER een ton 
kApLA met 200 plankjes 
vooR SLEcHtS € 35,- 
Bij de Toermalijn, Kruis-
straat 65A in Eindhoven 
(parkeren voor de deur!).

AtELIER “DE NIJvER-
HEID” Een diversiteit aan 
handgemaakte producten. 
openingstijden: vrijdag 
14.00 - 18.00 uur. Zater-
dag 12.00 - 17.00 uur. 
Welkom op Berg 59.

Gezin met twee kinderen 
zoekt betaalbare woon-
ruimte in Nuenen (tijdelijk, 
voor ± een half jaar) 06-
27584683.
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8 Vrouwen op het toneel!
Na het succes van “Amateurs” spelen De Lindespelers op 9, 10 en 11 novem-
ber de komische thriller “8 Vrouwen” in theater Het Klooster in Nuenen.
De toneelvoorstelling speelt zich af in 
de jaren vijftig. Op het platteland van 
Limburg in een prachtig geïsoleerd 
landhuis maakt een familie zich op om 
samen het kerstfeest te vieren. De 
dochter uit Londen komt hiervoor 
speciaal naar huis, echter … wat gezel-
lig zou moeten worden, wordt wreed 
verstoord….. de heer des huizes blijkt 
vermoord te zijn!  En dat is niet het 
enige. De telefoon blijkt kapot, de auto 
gesaboteerd en het hek is ineens op 
slot. De familie zit bij elkaar en kan 
geen kant op. Als tenslotte de zus van 
het slachtoffer ook onverwacht voor 
de deur staat, ontaardt het moordon-
derzoek in een dag vol opzienbare 
onthullingen en hilarische verwikke-

Literair café dommeldal op 25 november

Hier is… Adriaan van Dis!
Zondag 25 november is Adriaan van Dis te gast in het Literair café Dom-
meldal. Van 1400 uur-16.00 uur vertelt hij in de sfeervolle Kasteelhoeve in 
Geldrop, over zijn leven en werk. Kaartjes zijn verkrijgbaar bij bibliotheek 
dommeldal, vestiging Geldrop en bij Boekhandel van Grinsven, Geldrop.
Adriaan van Dis (1946) is schrijver van 
een groot oeuvre. Hij schreef Indische 
romans (zoals Nathan Sid,  Indische 
duinen en Familieziek), karakterro-
mans (o.a. Zilver en Dubbelliefde) en 
reisromans en – verhalen (o.a. Bar-
baar in China, Het beloofde land, 
Leeftocht). 

Van Dis groeide op in een familie met 
een Indische geschiedenis. Hij stu-
deerde Nederlands en Zuid-Afri-
kaans, werkte bij NRC-Handelsblad 
en presenteerde televisieprogram-
ma’s. Als schrijver debuteerde hij in 
1983. Sinds 1992 wijdt hij zich vooral 

aan de literatuur. In 1996 schreef hij 
het Boekenweekgeschenk, Palmwijn. 
In al zijn boeken toont van Dis zich 
een scherpe observator en een betrok-
ken buitenstaander. 

Hij woonde van 2003 tot medio 2012 
in Parijs. De stad inspireerde hem tot 
het schrijven van de gids Onder het 
zink, een verslag van een inburge-
ringsproces van een Nederlander in 
Parijs. 

Van Dis werd voor zijn boeken onder-
scheiden met diverse prijzen, waaron-
der het Gouden Ezelsoor 1984, de 
Trouw-Publieksprijs 1995, de E. du 
Perronprijs 2009 en de Gouden Gan-
zenveer 2009. Zijn werk werd in vele 
talen vertaald. Hij won twee keer de 
Nipkowschijf voor het beste televisie-
programma, in 1986 voor Hier is…
Adriaan van Dis en in 2008 voor de ze-
vendelige reeks documentaires over 
reizen en ontmoetingen in Afrika Van 
Dis in Afrika.  Dit voorjaar werd de 
acht delige reeks documentaires Van 
Dis in Indonesië uitgezonden op vpro-
televisie. 

Literair café dommeldal is een samen-
werking tussen bibliotheek dommel-
dal en boekhandel van Grinsven 
Geldrop. Jongeren tot 18 jaar hebben 
een streepje voor bij het Literair café 
dommeldal, zij betalen slechts € 2,50 
toegang. Voor houders van een jaar-
kaart van het literair café dommeldal 
is deze lezing gratis toegankelijk. An-
dere belangstellenden zijn ook van 
harte welkom. Zij betalen € 10,- toe-
gang. Bibliotheek dommeldal heeft 4 
vestigingen (in Geldrop, Mierlo, Nue-
nen en Son en Breugel). Daarom wor-
den inwoners uit deze gemeentes uit-
genodigd om aanwezig te zijn. 

Het programma van het literair café 
dommeldal is te vinden op www.bi-
bliotheekdommeldal.nl.

Nieuw in Nuenen: EigenEnergie.net 

Al meer dan 40 zonne-installaties 
Afgelopen zomer is het samenwerkingsverband EigenEnergie.net van start 
gegaan en inmiddels zijn de huizen van vele particulieren omgevormd tot 
privé energiecentrale. Het genot van een terugdraaiende energiemeter 
smaakt bij veel mensen naar meer en het rendement wat behaald wordt al 
helemaal. 
Naast particulieren richt EigenEner-
gie.net zich ook op de MKB markt. 
Sommige bedrijven kunnen met een 
zonne-installatie een terugverdientij-
den van soms wel 3 jaar realiseren. 

EigenEnergie.net gelooft in 100% 
duurzame energie die voor eigen ge-
bruik lokaal opgewekt en opgeslagen 
zal worden. Dit staat volledig los van 
het bestaande netwerk. EigenEnergie.
net gaat producten leveren en instal-
leren met behulp van lokale sterke 
partijen. In Nuenen betekent dat sa-
menwerken met betrouwbare partijen 
als ETB Van Keulen en Mebro.

Initiatiefnemer van EigenEnergie.net 
is Henrico van den Boomen. Tussen 
2001 en 2007 heeft hij bij het Ameri-
kaanse Ferro zijn sporen verdiend in 
de zonne-energiemarkt door het leve-
ren van hoogwaardige materialen aan 
de zonnecel fabrikanten. Henrico 
heeft de industrie in met name Japen 
en Duitsland van dichtbij op zien 

bloeien. Daarna heeft hij Vogel’s Pro-
ducts uit Eindhoven internationaal 
gewerkt. Nu is het voor Henrico tijd 
voor zelfstandig ondernemerschap. 
Met steun van en dank aan Jack Al-
denhoven en Gerard van Keulen is Ei-
genEnergie.net een feit. 
In Nuenen treft deze nieuwe onderne-
ming veel enthousiasme aan omtrent 
duurzame energie en zonnepanelen in 
het bijzonder. Dit is mede te danken 
aan de Coöperatie Morgen Groene 
Energie welke baanbrekend werk 
heeft verzet. EigenEnergie.net roept 
eenieder dan ook op om er nog een 
schepje bovenop te doen. Op 8 en 22 
november houden zij een speciale 
avond om u te laten kennismaken met 
zonne-energie. Dit zal plaatsvinden in 
showroom van EigenEnergie.net in De 
Vank aan de Kerkstraat. De avond 
start om 20.00 uur. 

lingen. Alle vrouwen hebben een mo-
tief en elk heeft een eigen geheim. Ie-
mand heeft de moord op haar 
geweten. Uit passie? Uit jaloezie? 
Geldgebrek?

Bent u benieuwd wat er zich in het 
huis afspeelt en wie de moord heeft 
gepleegd?........ dan zien we u graag bij 
de voorstellingen!

Regie: Dick Boonman 

Spelers: Karien Slegers, Hanneke 
Wernsen-Bogers, Pauline Jansen, Ani-
que Crooijmans, Evelyn Nieuwenhuis, 
Astrid van den Akker, Marlène van 
Kuyk, Gerrie Geijsen.

Gespreksavond 
Nederwetten 
In september is er in Nederwetten 
een enquête gehouden over de leef-
baarheid in de toekomst. Deze 
enquete is uitgevoerd door de 
Wageningen Universiteit. 

Vele inwoners van Nederwetten heb-
ben deze enquête ingevuld, waardoor 
er een goed beeld is ontstaan van de 
wensen en ideeën die er in het dorp le-
ven. 

Graag nodigen wij alle inwoners van 
Nederwetten uit om deel te nemen 
aan een gespreksavond over de resul-
taten en de ideeën. Op deze avond wil-
len we in gesprek gaan over concrete 
mogelijkheden die bijdragen aan een 
leefbaar Nederwetten in de toekomst. 
Deze bijeenkomst vindt plaats op 
maandag 5 november 2012 van 20.00 
tot 22.00 uur in dorpshuis De Koppe-
laar. 

Docenten, leerlingen en 
hun ouders in actie
Kunstkwartier 
organiseert 
muzikale act voor 
Nuenense politiek
Het Kunstkwartier organiseert 
zaterdag 3 november van 14.30 uur 
tot 14.45 uur een muzikale act in het 
Park in Nuenen om de gemeente-
raad van Nuenen een hart onder de 
riem te steken.
De Nuenense politieke partijen gaan 
niet akkoord met het subsidiepro-
gramma van het college. Alternatieve 
bezuinigingsplannen zijn nu in de 
maak. Op 8 november beslist de raad 
definitief over de begroting 2013. 
Kunstkwartier gaat graag met het col-
lege en de raad in gesprek om samen 
tot een haalbaar plan te komen. Kunst-
kwartier wil deze boodschap middels 
een verrassende muzikale act nog 
eens goed onder de aandacht brengen, 
om ook na 8 november garant te kun-
nen staan voor goed muziekonderwijs 
door Kunstkwartier.

Vrijkaarten winnen
Er zijn 2x2 vrijkaarten te winnen 
voor de uitvoering “8 Vrouwen” van 
toneelvereniging “De Lindespelers”. 
Voor deze voorstelling worden vrij-
kaarten verloot onder de inzenders 
met het juiste antwoord op de vol-
gende vraag:

Hoeveel vrouwen spelen er mee in “8 
Vrouwen”?

Het antwoord op deze vraag kunt u 
mailen naar pr@lindespelers.nl. Uit de 
goede antwoorden zullen twee prijs-
winnaars geloot worden. U kunt uw 
emailbericht met antwoord tot 5 no-
vember 2012 versturen. Prijswinnaars 
krijgen schriftelijk bericht.

Vier het leven
Samen uit, samen 
genieten
Stichting Vier het leven start in 
december met theater- en concert-
bezoek met begeleiding voor oude-
ren die dit niet meer zelfstandig 
kunnen ondernemen.

Deelnemende ouderen kunnen samen 
met vrijwilligers naar diverse voorstel-
lingen in Het Klooster en het Parkthe-
ater Eindhoven. In samenwerking met 
Het Klooster en het Parktheater Eind-
hoven is er een afwisselend program-
ma-aanbod van muziek, show, opera 
en concerten. Ouderen kunnen hier-
uit een keuze maken en zich aanmel-
den. Vier het leven zorgt dan voor de 
entreebewijzen, consumpties, vervoer 
en de begeleiding. De komende maan-
den kan onder andere genoten wor-
den van Karin Bloemen en klassieke 
Art in Listening koffieconcerten. Ou-
dere inwoners van Eindhoven en om-
streken kunnen zich vrijblijvend en 
kosteloos aanmelden bij Vier het le-
ven. Zij krijgen dan informatie thuis 
gestuurd. 
De stichting is tevens op zoek naar 
mensen die zich als vrijwilliger willen 
inzetten om ouderen een heerlijke 
avond te bezorgen. Aanmelden als 
vrijwilliger kan via het telefoonnum-
mer 035-524 51 56 of via e-mail 
info@4hetleven.nl 

Hilarische verwikkelingen in de komische thriller “8 Vrouwen”.

C1000 Ton Grimberg doet mee voor beste 
supermarktondernemer van Nederland
De komende tijd wordt de kwaliteit van het ondernemerschap van Ton en 
Roland Grimberg van C1000 Ton Grimberg in Nuenen kritisch beoordeeld. 
De ondernemer van uw supermarkt doet mee aan de competitie voor de 
ZO²Z Award 2013.

voor staan. Uw mening telt daarbij en 
is belangrijk.

In de eerste ronde om de ZO²Z Award 
2013 beoordeelt een gerenommeerd 
adviesbureau een door de deelnemers 
ingevulde vragenlijst over het functio-
neren van de ondernemer in relatie tot 
zijn klanten, de buurt, de medewer-
kers, leveranciers, collega-onderne-
mers, het verenigingsleven, de politiek 
en de lokale overheid. Daarnaast ge-
ven medewerkers van de deelnemers 
een beoordeling over hun werkgever. 
De ondernemerskwaliteiten worden 
beoordeeld door de klanten van de 
deelnemer. Per deelnemer kunnen de 
klanten deelnemen aan een digitale 
enquête over de ondernemer en zijn 
supermarkt. De mening van de klant
weegt dus zwaar mee in de beoorde-
ling van de supermarkt. Onder de 

deelnemers aan het klantenonderzoek 
verloot C1000 Ton Grimberg € 250,- 
aan boodschappen.

U kunt uw mening geven op uwme-
ning.onderzoek.nl met de code:
K601CS

Begin 2013 maakt het Vakcentrum de 
12 regionale/provinciale winnaars be-
kend. 
Daarna worden - opnieuw na een drie-
ledige beoordeling – de drie genomi-
neerde ondernemers bekendgemaakt. 
Tijdens de Dag van het Vakcentrum in 
het voorjaar van 2013 wordt de win-
naar van de ZO²Z Award 2013 gepre-
senteerd. 

Vanzelfsprekend houden wij u op de 
hoogte van de resultaten van Ton en 
Roland Grimberg van C1000 Ton 
Grimberg in Nuenen. Roland Grim-
berg: ‘wij nodigen onze klanten via de-
ze weg van harte uit om hun mening 
over onze supermarkt met ons te de-
len”.

ZO²Z staat voor Zelfstandig Onder-
nemer Onderscheidt Zich. De ZO²Z 
Award is de tweejaarlijkse prijs voor 
de beste zelfstandig supermarkton-
dernemer van Nederland. Vaak weten 
klanten en de lokale overheid echter 
niet dat er achter de supermarkt van 
een landelijke bekende winkelformule 
een zelfstandig ondernemer schuil 
gaat. Deze ondernemer runt de super-
markt voor eigen risico en met 200% 
inzet. Het bedrijf van deze onderne-
mer vormt vaak het sociaal econo-
misch middelpunt van wijk, dorp of 
stad. Samen met het Vakcentrum, de 
brancheorganisatie voor alle levens-
middelen detaillisten, maken de deel-
nemers aan de ZO²Z Award hun om-
geving duidelijk wie ze zijn en waar ze 

Lampionnenoptocht 
Sint Maarten
Op of rond 11 november wordt op een aantal plaatsen in Nederland St. 
Maarten gevierd. St. Maarten is  het feest dat gebaseerd is op de legende van 
Sint Martinus, die zijn mantel deelde met een bedelaar en het lichtjesfeest 
waarmee de aankondiging van de winter gevierd wordt.

Sint Maarten wordt vaak gevierd met 
een lampionnenoptocht, waarbij kin-
deren met zelfgemaakte lampionnen, 
al zingend, langs de deuren gaan. Zon-
dag 11 november zal, evenals voor-
gaande jaren, ook in Nuenen weer een 
lampionnenoptocht gehouden wor-
den.

Op woensdag 7 november tussen 
14.00 en 16.00 uur kunnen er lampi-
onnen geknutseld worden in brede 
school de Dassenburcht. Op zondag 
11 november verzamelt iedereen zich 
om 17.15 uur op het schoolplein de 
Dassenburcht. Waarna om 17.30 uur 
de optocht begint en iedereen zingend 
langs de deuren gaat. De optocht 
duurt tot 19.30 uur waarna er warme 
chocolademelk klaarstaat op het 
schoolplein van de Dassenburcht. Als 

je mee wilt doen, zijn er enkele spelre-
gels: kinderen onder de 6 jaar moeten 
een papa of mama meenemen om te 
begeleiden. De bijdrage voor de activi-
teit is 2 euro (dit is inclusief de lampi-
on en warme chocolademelk, maar 
zonder lampje). Aanmelden kan tot 
zondag 4 november.

Route
De optocht loopt door de straten; Ja-
cob Catsstraat, Meidoornstraat, An-
driesplein, Wilgenstraat, Weverstraat 
(tussen Emmastraat en Lijster-
besstraat) en Lijsterbesstraat. De kin-
deren worden graag beloond voor hun 
zingen met wat lekkers, dus als de kin-
deren welkom zijn om een lied te laten 
horen, plaats dan dit bericht op uw 
voordeur en zet lampjes, fakkels of 
kaarsen duidelijk zichtbaar neer.



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

Website: www.andrevanrooij.nl

Kwaliteit is belangrijk,
want we zien u graag terug!

_______________________________
Een bezoek meer dan waard!

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

U kunt bij ons voortaan ook altijd
terecht voor snijbloemen & boeketten!
KErstwOrKshOps IN DEcEmbEr
Diverse datums & tijden. Schrijf je nu in!!!

Onze eigen spaarkaart!
Sparen voor een leuke korting.
vrijdag kOOpavOnd tOt 20.00 uur

Ervaar een exclusieve 
gezichtsbehandeling

Speciaal voor uw huidtype. (70 min.)
Nu € 35,00 p.p. 

Incl. dieptereiniging, harsen, epileren, uitgebreide 
massage, ampul, intensief masker, dagverzorging 

en make-up indien u wenst. 
(Ook als duo behandeling te reserveren).

High tea & Manicure of 
pedicure for 2

Laat uw handen of voeten heerlijk verzorgen met 
als finishing touch, mooie gelakte nagels en ge-
niet van diverse soorten thee met lekkere hapjes. 

Nu € 32,50 p.p.

Beauty instituut de Collse Hoeve
Collse Hoefdijk 24 Nuenen • Tel: 040 - 283 88 08 / 06 - 23 39 93 45 • www.beautyinstituutdecollsehoeve.nl

Beauty instituut de Collse Hoeve
Laat uw huid stralen!

Young Lady treatment
Een gezellig arrangement voor jonge dames van 
12 tot 18 jaar. Een reinigende gezichtsbehande-
ling, masker, massage & een glas fris met wat 

lekkers. Na de behandeling voorzien wij je 
van een mooie make-up!  

Nu € 25,00 p.p. 
Ook te reserveren voor twee personen.

Behandelingen op afspraak, ook s’avonds! Aanbiedingen geldig tot 30 nov. 2012

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

Nergens voordeliger dan 
 bij Drogisterij Noordveld

Alle aanbiedingen zijn geldig 
van donderdag 1 november 2012 

tot en met woensdag 7 november  2012 
of zolang de voorraad strekt. 

Niet in combinatie met andere acties. 
OP = OP

25% KORTING 
op alle Lanôme

producten

op alle Biotherm
producten

Vacaturebank vrijwilligers Week 44

INSTELLING OMSCHRIJVING BENODIGDE TIJD / MEER INFO  
————————————————————————————————————————————————————————————— 
Amnesty International afd. Nuenen Werkgroeplid voor het organiseren/coördineren van activiteiten in Nuenen in overleg
————————————————————————————————————————————————————————————— 
Voetbalclub RKSV Nuenen Vrijw. v. onderhoud groen/sportpark + vrijw. cameraman/-vrouw (analyse trainingen) in overleg 
————————————————————————————————————————————————————————————— 
St. Vrijwillige Thuiszorg Vrijw. voor aanwezigheidshulp en praktische ondersteuning aan mantelzorgers i.o. 1 à 2 dagdelen p. wk.
————————————————————————————————————————————————————————————— 
Showkorps O&V Voorzitter gevraagd voor energieke vereniging met 55 leden. Bestuur: 7 leden.  in overleg
————————————————————————————————————————————————————————————— 
Platform Gehandicaptenbeleid Bestuursleden die zelfstandig en in teamverband activ. kunnen opzetten/uitvoeren in overleg
————————————————————————————————————————————————————————————— 
St. Culturele Activiteiten Nuenen Medew. grafiek/edelsmeed/textiel/fotografie-atelier + medew. algemeen beheer ca. 2 u. p. wk.
————————————————————————————————————————————————————————————— 
Nationaal Ouderenfonds Nuenen Bestuursleden (o.a. activiteiten rond organisatie zomerzegelverkoop) febr-juli: 1-2 u. p.wk, rest i.o.
————————————————————————————————————————————————————————————— 
Parochie Nuenen Lid Doopwerkgroep en Vormselwerkgroep. Organisatorische taken in overleg
————————————————————————————————————————————————————————————— 
PVGE Nuenen Coörd. bezorging nieuwsbrieven (6x p. jr.) en bestuurslid activiteitencommissie in overleg 
————————————————————————————————————————————————————————————— 
De Akkers Vrijwilliger voor de Gasterij (gastvrouw-/gastheertaken) wo en/of za 16.30-20.00 u.
 Ondersteuning bij maaltijden op verschillende afd. (affiniteit met dementerenden) diverse tijden (in overleg)
 Pianist voor begeleiding do (even wk) 9.45-12.00 u.
 Vrijw. voor bordspellen of creatieve workshops vanaf najaar 2012 vr. 9.30 – 12.00 u.
————————————————————————————————————————————————————————————— 
Dorpsboerderij Weverkeshof Coördinator Sinterklaasactiviteiten en een begeleider maatschappelijke stagiaires oktober - januari, in overleg
 Zwarte Pieten voor de doordeweekse dagen. Dagdelen in overleg. periode 17 nov. t/m 5 dec.
 Vrijw. v. organiseren/begeleiden kinderfeestjes (woensdag-,vrijdag-,zaterdagmiddag) dagdelen in overleg
————————————————————————————————————————————————————————————— 
St. Kindervakantiewerk Nuenen Bestuursleden (voorbereidingen nieuwe seizoen starten in september) in overleg
————————————————————————————————————————————————————————————— 
Zonnebloem afd. Nuenen Bestuurslid Activiteiten (div. werkz.h. m.b.t. organiseren/voorbereiden activiteiten) wisselend, in overleg
————————————————————————————————————————————————————————————— 
St. Out of Area Administratief medewerker m/v (receptie, telefoon, post, correspondentie enz.) in overleg
————————————————————————————————————————————————————————————— 
Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het Servicepunt - LEVgroep op Berg 22 in Nuenen. 
Dagelijks geopend van 8.30 - 12.30 uur of volgens afspraak tel. 040-2831675. Nieuwe vacatures kunt u aanleveren via ismene.borger@levgroep.nl
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Voetbal
P R O G R A M M A

Tennis

Hockey

Nederwetten behaalt periodetitel

EDN’56 - Nederwetten 3-7
Voordat Nederwetten goed wakker was keek het na 1 minuut tegen een 1-0 
achterstand aan toen Jorie Vromans vanuit een kortgenomen corner de bal 
in de linkerbovenhoek krulde. In de 12e minuut scoorde Nederwetten de 
gelijkmaker via Rene Foolen.  

Het duurde tot de 30e minuut toen 
Toon van Rooij op aangeven van Giel 
van Korven de 1-2 kon aantekenen. 5 
minuten later scoorde Giel van Kor-
ven uit een vrije trap in de rechter be-
nedenhoek de 1-3. Na rust begon EDN 
snel aan een scherpe aanval en door 
een domme overtreding van Alvin 
Kuster kwam Nederwetten door een 
rode kaart met 10 man te staan. On-
danks dat de blauwwitten met 10 man 
stonden wisten ze wel het volle rende-
ment uit de counters te halen. Uit een 
toegekende penalty wegens hands 
scoorde Niek Evers de 1-4.  5 minuten 
later gaf Niek Evers een strakke pass 

op Toon van Rooij die de 1-5 aante-
kende. EDN scoorde tegen via Luuk 
van Dooremaal 2-5. Na een prima 
pass van Koen van Gorp rondde Toon 
van Rooij bekwaam af op 2-6. Uit een 
vrije trap maakte EDN’er Thijs van 
Ooijen de 3-6. Maar met zijn 4e treffer 
in de 87e minuut bepaalde Toon van 
Rooij de definitieve eindstand op 3-7. 
Vanwege dit doelsaldo en het feit dat 
LEW gelijkspeelde tegen Tuldania be-
haalde Nederwetten hiermee de peri-
odetitel en staat het bovenaan in de    
5e klasse G. Volgende week staat de 
thuiswedstrijd tegen Pusphaira op het 
programma.

EMK - Woenselse Boys 2-2
EMK en W.B. stonden afgelopen zondag tegenover elkaar in een uitermate 
sportieve wedstrijd. In de 6e minuut werd een vrije trap van EMK speler 
Boerema door de W.B. doelman gestopt. 
Na 18 minuten kwam EMK goed weg 
nadat een aanval vanaf links door de 
W.B. aanvallers voor het doel werd ge-
mist.  De W.B. doelman hield in de 21e 
minuut met zijn been EMK van een 
voorsprong af. Een aanval van de W.B. 
over rechts leverde in de 32e minuut 
een voorsprong op voor de gasten. 
EMK doelman Cuppen was kansloos 
op de net voor hem op stuiterende bal.  
Enkele minuten  later was het dezelfde 
doelman die EMK voor een verdere 
achterstand behoedde na een kopbal. 
In de 36e minuut wist EMK speler 
Ruud Bijsterveld een diepe bal be-
kwaam af te rondden nadat hij de 
doelman omspeelde.  Met een 1-1 
stand gingen beide teams de rust in.

Direct na rust was EMK speler Bart 
Heezemans na goed doorzetten op de 
W.B.  dicht bij een doelpunt, maar hij 
wist de veroverde bal niet in het doel 
te plaatsen.  EMK kwam in de 52e mi-
nuut goed weg toen een kopbal van 
W.B. op de lat belandde. W.B. creeerde 
daarna een overwicht met enkele klei-
ne kansjes. In de 65e minuut werd de 
EMK doelman gepasseerd en de op de 
doellijn staande Gilles Franse kon de 
bal ook niet meer keren. In de 75e mi-
nuut wist Ruud Bijsterveld een bal 
vanaf het middenveld bekwaam aan te 
nemen en daarna de W.B. doelman te 
passeren. Een gelijkspel was het eind-
resultaat van deze wedstrijd. Beide 
teams konden daar vrede mee hebben.

RKGSV - Waalre 7-1
Wat vooraf volgens de stand een spannende wedstrijd zou moeten worden, 
was maar voor een korte duur een spannende wedstrijd. Gerwen had afge-
lopen zondag  geen enkele moeite met een tegenvallend Waalre. Het vaan-
delteam was feller, sneller en kopsterker dan haar tegenstander.

De 1-0 viel al in de 9e minuut door een 
kopbal van Tom vd Elst. De goed lei-
dende  scheidsrechter negeerde het 
vlagsignaal voor buitenspel. Hiervoor 
had Nick van Loon al een goede kans 
gekregen, nadat hij zich prima had 
vrijgespeeld en alleen tegenover de 
keeper stond. Hij schoot echter naast.
In de 30e minuut was het wel raak. Uit 
een corner kopte Rob van Hoek uitste-
kend binnen. De 3-0 kwam ook van de 
voet van Rob van Hoek. Hij speelde 
een prima wedstrijd en had het dan 
ook als veldspeler prima naar zijn zin. 
De 4-0 kwam weer van de voet van 
Tommy vd Elst.  

Na 60 minuten voetballen scoorde 
Waalre tegen. De veel scorende spits 
kon goed inkoppen. De 5-1 kwam 
weer van de voet van Tommy vd Elst 
en was een snoerhard schot boven in 
de hoek. De keeper had nog geen kans 
zijn hand uit te steken. Ook de 6-1 
kwam van de voet van Tommy vd Elst.  
De 7-1 kwam in de laatste fase van de 
wedstrijd op naam van Mike vd Berk. 
Hij speelde een paar tegenstanders 
prima uit en kon links, buiten bereik 
van de keeper, scoren. De jonkies 
Wouter Vorstenbosch en Rick van   
Dael kregen de kans hun bijdrage te 
leveren aan het prachtige resultaat.      

Toon van Rooij haalt verwoestend uit voor de 1-5.

RKSV NUENEN
Zaterdag 3 november
Nuenen Vet.A-Braakhuizen B  ..... 16.15
Zondag 4 november
UDI´19/Beter Bed-Nuenen   ........ 14.30
Nuenen 2-DESK 2   ......................... 12.00
Nuenen 3-Beerse Boys 4   .............. 12.00
SBC 4-Nuenen  4   ........................... 10.00
Nuenen 6-Bergeijk 4   ..................... 12.00
RKGSV 4-Nuenen 7   ...................... 11.30
Nuenen 8-Essche Boys 4   .............. 12.00
Nuenen 9-Best Vooruit 11   ........... 10.00
WODAN 15-Nuenen 10   .............. 10.00
UNA/Brinvast 10-Nuenen 11 ....... 12.00
Schijf VR1-Nuenen VR1   .............. 13.15
SBC VR1-Nuenen VR2   ................ 10.00

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 3 november
Vet. EMK - Nederwetten  .............. 15.30
Zondag 4 november
Nederwetten 1 - Pusphaira 1  ....... 14.30
Nederwetten 2 - Eindhoven AV  .. 12.00
Geldrop 6 - Nederwetten 3  .......... 12.30
Wodan 14 - Nederwetten 4  .......... 11.00
Nederwetten Da1 - RKVVO Da2 10.15
Nederwetten Da2 - Pusphaira Da2 .. 9.45

RKGSV GERWEN
Zondag 4 november
DEES 1 - RKGSV 1  ......................... 14.30
Tivoli 2 - RKGSV 2  ......................... 12.00
RKGSV 3 - EMK 3  .......................... 12.00
RKGSV 4 - Nuenen 7  ..................... 11.30
LSV 4 - RKGSV 5  ........................... 11.30
 
EMK
Zaterdag 3 november 
EMK Classics - Nederwetten   ...... 15.30
Zondag 4 november 
EMK 1 - WODAN 1   ..................... 14.30
EMK 2 - LEW 2   ............................. 11.30 
RKGSV 3 - EMK 3   ......................... 12.00
Tongelre 2 - EMK 4   ....................... 11.30
EMK 5 - Wilhelmina Boys 7 .........  11.30

ZAALVOETBAL NUENEN
Sporthal De Hongerman
Zaterdag 3 november 
All Stars - Café Rene ....................... 18.45
v Egdom Security bv - Gipsy Boys 19.30 
Klezie Boys - ACR Reijnders  ........ 20.15
v Egdom Security bv - Autobedr. vd Heij-
den inhaal wedstrijd ......................  21.00

NKV KORFBAL Oefenprogramma
Donderdag 1 november  
NKV 1 - DKB 1 ................................ 20.30
NKV 2 - DKB 2 ................................ 21.30 
Sporthal De Hongerman Nuenen

TV Wettenseind

Lustrum 35 jaar uitbundig gevierd
Op een zonovergoten sportpark heeft TV Wettenseind afgelopen weekend 
het 7e lustrum gevierd. Het bestuur besloot deze keer, dat dit 35-jarig 
bestaan een feest zou moeten zijn voor alle leden. Jong en oud, met elkaar, 
een heel weekend lang, voor ieder wat wils. Dat hebben de leden geweten. 
Op zaterdag begonnen de lustrumac-
tiviteiten met een prachtige fietstocht 
richting Aarle-Rixtel en via Stad van 
Gerwen terug. Daarna borrelen in het 
paviljoen en de tent gevolgd door  een 
buffet van Tong Ah, waar in totaal 196 
leden zich het eten lekker lieten sma-
ken. Tussendoor begonnen de DJ-s al-
vast met de kinderdisco voor de aller-
kleinsten. Met de komst van de oudere 
jeugd kwam de disco pas goed op 
gang. Toen de moeders ook begonnen 
mee te dansen en nog wat later de 65 + 
senioren de dansvloer opkwamen 
voor de rock-and roll + twist, stonden 
er 3 generaties samen op de dansvloer. 
Op de zondag kwam het tennis aan 

bod in de vorm van een clinic. 52 Ju-
nior- en 44 seniorleden deden hieraan 
mee. Het was een geweldig gezicht om 
te zien, dat zowel de ‘3/4 veld jeugd’ 
vanaf 6 jaar t/m de oudste deelnemer 
van 73 jaar hun best deden om alle 
aanwijzingen en tips van de 9 trainers 
op het park tot zich te nemen. Met 
prijsschieten voor de allerkleinsten 
werd de clinic afgesloten. Om 17.30 
uur, na een laatste borrel met heerlijke 
hapjes van Le Souris, bedankte de 
voorzitter Peter van Aken alle deelne-
mers en organisatoren. Vooral Cees 
van der Kolk, die nu al 7 keer het Lus-
trum voor TV Wettenseind organi-
seerde, werd extra bedankt. 

Warming-up door jong en oud voor de tennisclinic.

Z&PV Nuenen 
krijgt loon naar 
werken
Vorige week zijn zo’n 40 zwemmers 
van Z&PV Nuenen 3 dagen in zwem-
bad de Tongelreep geweest voor een 
trainingsstage. Tijdens deze stage 
werd er zowel gezwommen als ge-
fietst, gelopen en gefitnesst.
Dat deze stage resultaat heeft opgele-
verd werd afgelopen week duidelijk 
toen vooral op de langere afstanden 
vele persoonlijke records sneuvelden. 
Ook werd het aantal behaalde limie-
ten voor de Brabantse Sprint Kampi-
oenschappen nog verder opge-
schroefd. Het totaal aantal starts voor 
zwemmers van Z&PV Nuenen is met 
de behaalde limieten inmiddels boven 
de 100 gekomen.

Zwemmen

Laco Vital en 
Lacovitaal 
Wintercheck 
Als actieve 65-plusser is het belang-
rijk  op een bewuste manier actief 
en gezond te blijven. Maar tijdens 
de wintermaanden is sporten en 
gezond bewegen in de buitenlucht 
niet altijd even makkelijk. 

“Met Laco Vitaal kun je ongeacht het 
seizoen bewust en verantwoord in be-
weging blijven, dus ook tijdens de 
winter. Laco Vitaal is een afwisselend 
fitprogramma dat afgestemd is op het 
individuele tempo en de mogelijkhe-
den van actieve senioren. Met Laco 
Vitaal ben je op een gezellige en spor-
tieve wijze met je gezondheid bezig en 
altijd onder onze deskundige begelei-
ding. En er is voor iedereen wat wils: 
zwemmen en/of fitnessen, alleen of in 
groepsverband. 65-plussers die be-
nieuwd zijn naar de mogelijkheden 
van Laco Vitaal en/of de Laco Vitaal 
Wintercheck, zijn tijdens de dagen 
van Laco Vitaal van 5 tot en met 18 
november welkom bij Laco  sportcen-
trum Nuenen.  Wie de Dagen wil be-
zoeken, meer informatie wenst en/of 
de Laco Vitaal Wintercheck wil doen, 
kan zich telefonisch aanmelden bij La-
co Nuenen 040-2832970 of via info.
drietip@laco. eu 

Wijziging startplaats WandelSport 
Vereniging Nuenen
De startlocatie voor de zondagmorgen wandeling bij de Nuenense Wandel-
SportVereniging WSV is in de maand november de ingang van het EMK terrein 
aan het Wettenseind. Zondagmorgen om 09.00 uur vertrekken 2 groepen, ieder 
in een eigen tempo, voor een sportieve wandeling van maximaal 2 uur door de 
mooie Nuenense omgeving. Iedereen is welkom om mee te wandelen. Aanmel-
den is niet nodig, dit kan op de startlocatie. Meer informatie is te vinden op 
www.wsvnuenen.dse.nl

Nuenen terug in linker rijtje

Brabantia  -  Nuenen  1-2
Nuenen maakte vanaf de aftrap duidelijk dat het maar met één doel naar 
Eindhoven was gekomen: winnen.
Al in de eerste minuut benutte Tom 
Jacobs een strafschop namens de Nue-
nen. Deze was terecht toegekend toen 
Rick Wijnen in het strafschopgebied 
was neergelegd.  In het vervolg van de 
eerste helft bleef Nuenen aandringen, 
wat leidde tot verschillende grote mo-
gelijkheden voor de bezoekers. Die 
werden echter niet op altijd op waarde 
geschat. Met name Mart van de Gevel 

miste een aantal zeer goede kansen en 
ook Rick Wijnen en Noël Jansen had-
den grote kansen om de wedstrijd 
voor de rust al te beslissen.  Alleen 
Brian de Ronde profiteerde nog voor 
de pauze door, in zijn eerste wedstrijd 
in de basiself, de 0-2 binnen te schie-
ten. In de 53e minuut werd Van de Ge-
vel wegens natrappen met rood van 
het veld gestuurd, waarop het duel 
kantelde. Brabantia buitte de overtal-
situatie goed uit en werd, zonder echt 
kansen te creëren,  steeds gevaarlijker. 
In de 71e minuut bracht Serigne Ni-
ang de spanning terug in de wedstrijd: 
1-2. In het restant van het duel was het 
tegenhouden geblazen voor de groen-
witten. Met enige moeite werd de 1-2 
voorsprong over de streep getrokken, 
waardoor de volle buit mee ging naar 
Nuenen. Volgende week staat een 
nieuwe uitwedstrijd op het program-
ma. De mannen van Pierre van den 
Eeden en John Heijster moeten dan 
naar Udi’19.
 

Hockeymeiden MA2 in het nieuw

Afgelopen zaterdag stonden de hockeymeiden van MA2 voor het eerste op het 
veld met hun nieuwe gesponsorde trainingspakken. Deze pakken zijn voor ten-
minste 2 jaar beschikbaar gesteld door Andries Mulder namens Eyeon en Bianca 
van Hevelingen namens Hunckemoller. De levering is tot stand gekomen via de 
sponsorcommissie van de hockeyclub en Brabant Sports in het Kernkwartier. 
Andries en Bianca hopen voor de meiden dat het hun gaat  helpen in de sportie-
ve prestaties, want met nog maar 3 wedstrijden te gaan is er nog zicht op het 
kampioenschap. Het belooft voor het team dus sowieso een hete herfst te wor-
den.



Is uw huis 
al klaar voor 
de zon?

www.eigenenergie.net

iedereen heeft recht op eigen energie.

Nieuw Nuenens Samenwerkingsverband EigenEnergie.net
Afgelopen zomer van start gegaan en inmiddels al vele 
particulieren omgevormd tot privé energiecentrale. De korte 
terugverdientijd van 6 jaar (bedrijven zelfs 4 jaar) valt bij 
eenieder in de smaak en de terugdraaiende energiemeter 
al helemaal. Naast een prima rendement zet je met een 
eigen zonne-installatie ook de eerste stap op weg naar 
een onafhankelijke energievoorziening. Tevens brengt het 
bewustwording met zich mee; voor sommige klanten is 
het inmiddels een sport geworden om energie te besparen. 
En wat dacht je van het milieu? Zonne-energie vermindert 
de uitstoot van CO2 aanzienlijk.

Enkele quotes van klanten:
‘De werkelijke opbrengst is in lijn met vooraf gegeven prognoses’, 
‘Het was bijzonder prettig zaken doen’, ‘De benadering door 
eigenenergie.net was vriendelijk en vertrouwenwekkend’, 
‘Men wist je te overtuigen van een goed product wat men levert’, 
‘De offerte was prima’, ‘Het is geen verkoop kletskoek maar 
echte kennis die eigenenergie.net met je deelt’

Subsidie
Het subsidiebedrag van maximaal 650 euro is misschien niet door-
slaggevend in de aankoopbeslissing maar wel leuk meegenomen. 
Op dit moment is de subsidiepot nog gevuld met zo’n 4,5 miljoen 
euro oftewel zo’n 7500 huishoudens (www.agentschapnl.nl). 
Reeds 30.000 huishoudens gingen u voor en kregen subsidie 
uitbetaald. Ons advies: Maak uw huis klaar voor de zon!

Kom donderdagavond 8 of 22 november naar de 
inloopavond van 19 tot 23 uur in De Vank aan de 
Kerkstraat en laat u informeren over de mogelijk heden 
voor uw huis. Of bel voor een individuele afspraak 
met 040-8432067 of 06-42260819

Niet langer afhankelijk 
van energiebronnen die op 
raken en geen uitstoot van 
schadelijke stoffen meer.

Ook het Nederlandse 
klimaat heeft ruim genoeg 

lichturen om een goed 
rendement te behalen.

De zonnepanelen 
kennen een garantie 

van 25 jaar.

Hoogwaardige innovatieve 
producten zorgen voor 
een optimale energie-

opbrengst.

Advies, installatie en onder-
houd worden uitgevoerd 

door lokale betrouwbare en 
gecertifi ceerde installateurs.

Slechts in elkele jaren 
is de investering van 
zonnepanelen terug 

verdiend.
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