
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

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

• Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl • Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl
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k: NMK viert 
15-jarig 
bestaan met 
Korenfestival

Een presentje 
van ZuidZorg 
voor   
mantelzorgers

Open dag 
Scouting Rudyard 
Kipling niet in het 
water gevallen

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

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

op afspraak ‘s avonds geopend.

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

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

Kwaliteitsstoffen tegen bodemprijzen

vóór samenwerking met
buurgemeente!

Supervoordeel voor professional & particulier
BLADBLAZERS

125 BVX van € 389,=

€ 339,=

350BT van € 639,=

€ 499,=

VERKOOP - REPARATIE - ONDERHOUD

vdwiel
    gremac

Tuin-Park & Golfmachines - Beekerheide 32 - Beek en Donk - 0492-464162

www.vdwielgremac.nl

Intocht Sinterklaas en 
Pietenfeest in Het Klooster!
Op 18 november komt Sinterklaas aan in Nuenen. De intocht vertrekt zoals 
altijd rond 13.30 uur vanaf sporthal de Hongerman richting Het Klooster. 
Burgemeester Maarten Houben en jeugburgemeester Judi Groote, ontvan-
gen Sinterklaas en al zijn Zwarte Pieten op het bordes. En daarna…….. 
barst het Pietenfeest los! 

Ben jij al een echte Zwarte Piet? 
Doe dan de test en kijk of jij pakjes 
door de schoorsteen kunt gooien, over 
daken kunt klimmen en pepernoten 
kunt gooien. Ben jij een Zwarte Piet, 
dan ontvang je een Pietendiploma! En 
er is meer: kom dansen, zingen en 
springen met de Muziekpiet. Hij 
draait de leukste plaatjes en maakt er 
een echt feest van en misschien danst 
Sint ook even mee! Met alle kinderen 
en Zwarte Pieten dansen we er op los. 

Gerda Petersen 
Kastelein van het Jaar
Gerda Petersen uit Gerwen is verkozen tot Eindhovense Kastelein van het 
jaar 2012. De Gerwense werkt al zeventien jaar bij De Strijpse Ketel, een 
bruin café aan de Zeelsterstraat. ‘Te gek’, noemt Gerda de prijs in een reac-
tie. ‘Ik ben nog steeds onder de indruk.’ 

De uitreiking vond vorige week plaats 
in de kantine van voetbalvereniging 
Nieuw Woensel. De verkiezing is een 
vier jaar oud initiatief van Bart Rog-
gen. Gerda kreeg de prijs uitgereikt 
door Geert, de broer van de in januari 
overleden Kees de Brouwer. Kees won 
de allereerste editie van de verkiezing 
en hij was de uitbater van De Strijpse 
Ketel. Op de avond werd de prijs dan 
ook omgedoopt tot Kees de Brouwer-
bokaal. ‘Na het overlijden van Kees 
hebben we het café voortgezet. De fa-
milie De Brouwer het financiële deel, 
ik de dagelijkse leiding’, aldus Gerda.
Een jury verkoos Gerda Petersen tot 
Kastelein van het Jaar. De publieks-
prijs ging naar Ria Schellekens van 
Ons Klein Café. De Oevreprijs was 
voor Hugo en Piet van Rooij van Dis-
cotheek Hollywood. Talent van het 
Jaar werd Josje Engels van Café Happy 
Corner.

Gerda Petersen met de Kees de Brou-
wer bokaal. Foto: FotoAllicht.

Bewoners De Akkers getrakteerd
Dankzij Lionsclub Nuenen en de Vrienden van De Akkers konden de bewoners 
van De Akkers op zondag 28 oktober genieten van een fantastisch optreden van 
Lichtstad Revuetheater. In plaats van een optreden bijwonen in Het Klooster 
waren de bewoners van De Akkers uitgenodigd om in de Gasterij deel te nemen 
aan deze gelegenheid. Vele bewoners van De Akkers waren ook aanwezig om 
deze bijzondere middag van dichtbij te bekijken. Door de Vrienden van De Ak-
kers werden de bewoners verwend met een lekker stuk gebak, heerlijke hapjes 
en drankjes. Een optreden om nooit te vergeten. 

Vrijwilligersprijs 2012
De gemeente Nuenen reikt sinds het jaar 2000 een vrijwilligersprijs uit aan 
een vrijwilliger. Dit is tevens een symbolische huldiging van alle (al dan 
niet) in organisatorisch verband werkzame vrijwilligers in de gemeente. 
Deze prijs wordt tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Nuenen 
aan de betreffende winnaar door de burgemeester uitgereikt.

Vrijwilligers die in het afgelopen jaar 
inspirerende activiteiten en/of bijzon-
dere activiteiten hebben uitgevoerd 
komen in aanmerking. 
Organisaties wordt gevraagd om 
vooral ook jonge vrijwilligers voor te 
dragen voor deze vrijwilligersprijs. De 
prijs bestaat uit een voor deze gele-
genheid ontworpen beeldje en een be-
drag van € 1000,- voor de organisatie, 
waarvoor de vrijwilliger werkzaam is. 

Ga ook knutselen in de pietenwerk-
plaats?
Er is van alles te beleven, kleurplaten 
maken, een pietenmuts vouwen, een 
echte mijter in elkaar knutselen... Na-
tuurlijk helpt Zwarte Piet je mee om er 
een super creatie van te maken. Sint 
komt natuurlijk ook even kijken naar 
al jullie mooie knutselwerkjes.
Kortom, het Pietenfeest in Het Kloos-
ter wordt een waar spektakel! Jij bent 
er toch ook bij?

Sinterklaas ontvangt de kinderen in Het Klooster.

Na de sluitingsdatum worden de no-
minaties voorgelegd aan het college 
van burgemeester en wethouders. Zij 
maken uiteindelijk de keuze.
 
Het aanmeldingsformulier voor de 
Vrijwilliger van het jaar 2012 is te ver-
krijgen bij Steunpunt Vrijwilligers-
werk en moet uiterlijk 15 november 
bij het Steunpunt, Berg 22c, worden 
ingeleverd. Hebt u vragen? Stuur een 
mail naar: ismene.borger@levgroep.
nl of loop binnen bij het Steunpunt 
tussen 8.30 en 12.30 uur of tel. 040 
2831675.

Criteria
De kandidaten die voor deze prijs 
worden voorgedragen, moeten aan de 
volgende criteria voldoen:
1. Het moet gaan om werk dat vrijwil-

lig wordt verricht voor een maat-
schappelijke organisatie of voor één 
of meer inwoners in de gemeente 
Nuenen. De vrijwilliger hoeft zelf 
geen inwoner van Nuenen te zijn. 

2. Het moet gaan om vrijwilligers-
werk, dat wil zeggen niet beroeps-
matig en zonder dat de vrijwilliger 
daar uit een inkomen geniet (een 
vergoeding voor gemaakte onkos-
ten is toegestaan).

3. Het moet gaan om vrijwilligers-
werk dat gedurende een langere 
periode wordt verricht (minimaal 
5 jaar). De jaren van verricht vrij-
willigerswerk op meerdere fron-
ten of voor meerdere organisaties 
kunnen bij elkaar worden opge-
teld. 

4. De intensiteit (tijdsbesteding en/
of frequentie) van het vrijwilli-
gerswerk kan onderdeel uitmaken 
van de beoordeling van een aan-
vraag.

Grijp deze kans om uw vrijwilliger in 
het zonnetje te zetten met beide han-
den aan!

2012, De digitale samenleving.. 
BOA-Nuenen, Buurtvereniging Omgeving Andriesplein (io), organiseert 
op 27 november in de Buurt Ontmoetings Ruimte van de Dassenburcht een 
informatie avond. 
Samen met SeniorWeb organiseert 
men een, “u vraagt, wij draaien” bij-
eenkomst. 
Hierin worden de behoefte, vragen en 
onderwerpen welke door de deelne-
mers worden aangedragen geïnventa-
riseerd. Het doel is om hieruit een 
passend programma samen te stellen. 
Ook kan gedacht worden aan het ge-
bruik van mobiele telefoons, smart-
phones, tablets, etc…

Zo kunt u gedurende het programma 
tijdens de info avonden terecht met 
vragen bijvoorbeeld over: 

Aanschaf nieuwe pc of tablet? 
Wat kun je wel en niet met een tablet? 
Verschillen tussen apple, samsung of 
een ander merk. PC bediening zoals 
vragen over tekstverwerking, (MS 
word), rekenen met Excel, (Social) 
media, zoals Facebook, Skype etc. en-
zovoort.

Alle wensen worden samengevat en 
ingedeeld naar categorieën waarna 
vaste info avonden volgen. Het doel is 
deze informatie avonden kosteloos te 
geven. Bij inhuur van derden kan een 
bijdrage gevraagd worden. 

BOA-Nuenen beperkt zich niet tot de 
omwonenden Andriesplein, maar 
juist voor de omgeving Andriesplein. 
Iedereen is dan ook van harte wel-
kom. Mensen worden in de gelegen-
heid gesteld elkaar te ontmoeten en 
gebruik te maken van de Buurt Ont-
moetings Ruimte, met dank aan het 
Oranje Fonds. 

Het gaat om een wijkinitiatief in sa-
menwerking met Seniorweb Nuenen. 

Datum: 27 november 2012, 20.00 uur. 
Locatie Dassenburcht, hoofdingang 
Jacob Castsstraat. Aanmelden vooraf 
via info@boa-nuenen.nl



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

VERLEENDE VERGUNNINGEN    
EN ONTHEFFINGEN
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 

29/10/ N-HZ-2012- Populierenhof 5 (Ver)bouwen Uitbreiden 30/10/ 
2012 0155  bouwwerk woonhuis 2012 

31/10/ N-HZ-2012- Gerwenseweg 7 Gebruik in strijd Uitbreiden 31/10/ 
2012 0163  bestemmingsplan woonhuis 2012 
 
01/11/ N-HZ-2012- Boord 14 Bouwen Verbouwen stal 01/11/ 
2012 0142  bouwwerk  2012 
   Gebruik in strijd     
   bestemmingsplan 

01/11/ N-HZ-2012- Jhr. Hugo van (Ver)bouwen Wijzigen gevelpui 01/11/  
2012 0146 Berckellaan 2 bouwwerk en wijzigen 2012 
    constructie  

 
Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	V.O.F.	Van	Houtum-Blummel	is	een	vergunning	verleend	voor	

het innemen van een standplaats voor de verkoop van brood, koek 
en banket op het Heuvelplein in Gerwen op elke donderdagochtend 
vanaf 15 november 2012 tot en met 31 december 2012 (verzend-
datum 2 november 2012);

•	 aan	de	heer	J.	Struik	is	een	vergunning	verleend	voor	het	innemen	
van een standplaats voor de verkoop van aardappelen, groenten 
en fruit op het Heuvelplein in Gerwen op elke donderdagochtend 
vanaf 15 november 2012 tot en met 31 december 2012 (verzend-
datum 2 november 2012);

•	 aan	marktslager	Hellings	V.O.F.	is	een	vergunning	verleend	voor	
het innemen van een standplaats voor de verkoop van vleespro-
dukten op het Heuvelplein in Gerwen op elke donderdagochtend 
vanaf 15 november 2012 tot en met 31 december 2012 (verzend-
datum 2 november 2012);

•	 V.O.F.	Bos	Vishandel	is	een	vergunning	verleend	voor	het	innemen	
van een standplaats voor de verkoop van vis en visproducten op 
het Heuvelplein in Gerwen op elke donderdagochtend vanaf 15 
november 2012 tot en met 31 december 2012 (verzenddatum 2 
november 2012)

•	 aan	Collse	Hoeve	Exploitatie	B.V.	zijn	een	vergunning	en	ontheffing	
verleend i.v.m. een bruiloft op 10 november 2012 in de tent aan 
de	achterzijde	van	de	Collse	Hoeve	aan	Collse	Hoefdijk	24	(ver-
zenddatum 2 november 2012);

•	 aan	carnavalsvereniging	“de	Wetters”	zijn	een	vergunning	en	ont-
heffing	verleend	voor	het	organiseren	van	het	prinsenbal	in	MFA	
“de	Koppelaar”,	aan	de	Koppel	1	op	10	november	2012	(verzend-
datum 6 november 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.  

PUBLICATIE

Bodemfunctieklassenkaart
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. maken bekend dat op 
23 oktober 2012 de concept bodemfunctieklassenkaart is vastgesteld 
voor Nuenen c.a.

De bodemfunctieklassenkaart ligt 6 weken ter inzage met ingang van 
31 oktober tot en met 12 december 2012  op elke werkdag tijdens 
kantooruren bij de balie Ontwikkeling. Er kunnen conform de uni-
forme openbare voorbereidingsprocedure (afd 3.4. Awb) zienswijze 
worden ingebracht. 

Waarschijnlijk hebt u ze al gezien in Nuenen: de elektrische oplaad-
palen. Op parkeervakken, waar op een onderbord staat aangegeven 
dat deze uitsluitend zijn voor het opladen van elektrische auto’s, mag 
u niet parkeren. U kunt hiervoor bekeurd worden! 

Fietsers	moeten	gebruik	maken	van	de	verplichte	fietspaden.	Wanneer	
een	verplicht	fietspad	ontbreekt	moeten	zij	de	rijbaan	gebruiken.	Fiet-
sen op het trottoir of in voetgangerszones zoals het Park en het Park-
hof is niet toegestaan, omdat dit tot gevaarlijke situaties voor het 
winkelende publiek kan leiden. Voetgangerszones herkent u aan de 
ter plaatse aanwezige verkeersborden. 

De wettelijke regels zijn onder meer terug te vinden in de artikelen 5, 
24, 25 en 26 van het RVV. De BOA’s zijn bevoegd om overtredingen 
van	de	genoemde	regelgeving	over	parkeren	en	fietsen	te	bekeuren.	
Als u vragen hebt over dit artikel dan kunt u contact opnemen met 
Handhaving via het nummer 2 631 631. Voor meldingen kunt u contact 
opnemen met het meldpunt van de gemeente Nuenen: 2 631 699. Dit 
kunt u ook digitaal doen: ga naar www.nuenen.nl. Daar kunt u klik-
ken	op	“meldpunt”.	

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

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

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 01/11/2012 N-HZ-2012-0168 Heerendonk Aanleggen paddenpoel 
   ongenummerd  

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

Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij het college van burgemeester en wethouders zijn de volgende aan-
vragen om vergunning op grond van de APV en bijzondere wetten 
ingekomen: 
•	 Aanvrager:	Van	Loon	Kaas-	en	Vershandel	V.O.F.	voor	het	innemen	

van een standplaats voor de verkoop van kaas- en versprodukten 
op donderdagochtend op het Heuvelplein in Gerwen;

Naar aanleiding hiervan wordt eenieder in de gelegenheid gesteld bin-
nen twee weken na deze publicatie zijn of haar zienswijze in te dienen 
bij het college van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., 
Postbus 10.000, 5670 GA  Nuenen.

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 mogelijk-
heid om met de burgemeester of een wethouder in contact te komen.
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)2631610.

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 13 november t/m 19 november 2012 wordt gecollec-
teerd	door	NSGK	(Nederlandse	Stichting	voor	het	Gehandicapte	Kind).

VERKEER
Afsluiting Vincent van Goghstraat
In verband met renovatiewerkzaamheden van gas- en waterleiding is 
het noodzakelijk de Vincent van Goghstraat op 14 en 15 november 
a.s. af te sluiten voor alle verkeer.
De afsluiting zal zijn op de kruising Park - Vincent van Goghstraat. De 
palen in de middenberm bij de ijssalon worden tijdelijk verwijderd 
zodat het autoverkeer hier kan keren.

VRIJWILLIGERSPRIJS 2012
De gemeente Nuenen reikt sinds het jaar 2000 tijdens de nieuwjaars-
ontmoeting een vrijwilligersprijs uit aan een vrijwilliger. De prijs bestaat 
uit een voor deze gelegenheid ontworpen beeldje en een bedrag van  
€ 1000,- voor de organisatie waarvoor de vrijwilliger werkzaam is. 
Vrijwilligers die in het afgelopen jaar inspirerende activiteiten en/of 
bijzondere activiteiten hebben uitgevoerd, komen in aanmerking. We 
nodigen organisaties nadrukkelijk uit om ook jonge vrijwilligers voor 
te dragen voor deze vrijwilligersprijs. 

Via een aanmeldingsformulier kunt u vrijwilligers opgeven voor de 
nominatie tot Vrijwilliger van het jaar 2012. Dit formulier is per post 
verstuurd aan organisaties in Nuenen en is ook te verkrijgen bij het 
Steunpunt Vrijwilligerswerk, onderdeel van het Servicepunt in Nuenen. 
Het volledig ingevulde formulier moet uiterlijk 15 november 2012 bin-
nen zijn bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk. De kandidaten die voor 
deze prijs worden voorgedragen, moeten aan de volgende criteria 
voldoen:
1. Het moet gaan om werk dat vrijwillig wordt verricht voor een 

maatschappelijke organisatie of voor één of meer inwoners in de 
gemeente Nuenen.  De vrijwilliger hoeft zelf geen inwoner van 
Nuenen te zijn. 

2. Het moet gaan om vrijwilligerswerk, dat wil zeggen niet beroeps-
matig en zonder dat de vrijwilliger daar uit een inkomen geniet (een 
vergoeding voor gemaakte onkosten is toegestaan).

3. Het moet gaan om vrijwilligerswerk dat gedurende een langere 
periode wordt verricht (minimaal 5 jaar). De jaren van verricht 
vrijwilligerswerk op meerdere fronten of voor meerdere organisa-
ties kunnen bij elkaar worden opgeteld.  

4. De intensiteit (tijdsbesteding en/of frequentie) van het vrijwilligers-
werk kan onderdeel uitmaken van de beoordeling van een aan-
vraag.

Grijp deze kans om uw vrijwilliger in het zonnetje te zetten met beide 
handen aan!
Hebt u vragen? Neemt u dan contact op met het Steunpunt Vrijwil-
ligerswerk,	Berg	22c,	5671	CC	Nuenen,	telefoon:	040-2831675.	Het	
Steunpunt is onderdeel van het Servicepunt en is dagelijks bereikbaar 
van 8.30 - 12.30 uur. 
U kunt ook een mail sturen naar: ismene.borger@levgroep.nl

CONTROLE OP NALEVING REGELS 
PARKEREN EN FIETSEN
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor de opsporingsambtenaren (BOA’s) zijn 
benoemd.	Wij	zien	gedurende	week	46	en	47	extra	toe	op	het	thema	
parkeren	en	fietsen.	Op	de	naleving	van	andere	regels	wordt	uiteraard	
ook toegezien. Over parkeren zijn een aantal regels vastgelegd in het 
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV). 

Parkeren mag alleen: 
•	 op	de	weg	(en	de	daarbij	behorende	zijkanten)	voor	zover	geen	

parkeerverbod van kracht is;
•	 bij	aanwezigheid	van	parkeervakken	alleen	in	deze	parkeervakken,	

niet daarbuiten;
•	 op	de	weg	wanneer	deze	niet	binnen	een	gebiedsgericht	parkeer-

verbod valt (zoals het centrum). Deze zones kunt u herkennen aan 
de verkeersborden. 

Parkeren is niet toegestaan: 
•	 op	het	trottoir;
•	 in	plantsoenen;
•	 op	grasvelden	of	andere	groenvoorzieningen;
•	 op	een	gehandicaptenparkeerplaats	zonder	geldige	gehandicap-

tenparkeerkaart. 

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD



PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

Reclames geldig t/m zaterdag a.s.ToT ziens bij

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

PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

 

  

SPEciAALzAAK
iN AARdAPPELEN

gROENTE EN FRUiT

PARKSTRAAT 12
Nuenen, 040-2840408

Groente
& Fruit

WeekeNDreclame: 9 & 10 November: 
Holl. bloemkool, per stuk  .......... 0,99
Holl. bleekselderij, per struik  ... 0,99
bistro-krieltjes, 1/2 kilo  .............. 1,49
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 12 November:

Zuurkool uit ‘t vat, hele kilo  ...... 0,99
DINSDag 13 November:

Hollandse Spruiten, hele kilo  ... 0,99
WoeNSDag 14 November:

rodekool, panklaar, hele kilo  ....... 0,99
DoNDerDag 15 November:

Worteltjes, panklaar, 1/2 kilo  ....... 0,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
geHele Week vaN 9 t/m 15 Nov.:

Nw. Zeelandse kiwi’s, 8 stuks  1,99
Doyenne du comice, hele kilo  .. 1,69
kersvers-Salade, 250 gram  ....... 1,59
Perssinaasappels, 12 stuks..........  1,99

“Kip met Pit”
Kipfilet gevuld met 

spinazie en pijnboompitten!!

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 

500 gr. Runder gehakt + 
4 Speklappen
samen ...........................................5,95
Kip met Pit
100 gram ......................................1,60
Bij 150 gr. Gebraden Rosbief
100 gr. Selderij Salade .....GRATIS
Broodje Gemak
per stuk .........................................2,75 
Rucola Rol
100 gram ......................................2,00 
Pineapple Inside
“Varkenshaas gevuld met ananas 
en heerlijke kruiden”
100 gram ......................................2,20

kooPJe

SPecIal

Actie geldig van 9 t/m 22 nov.:

Roomboter
Amandelstaaf

Van € 4,15. Voor € 3,25

The Famous Grouse 
Schotse whisky 
70cl … €16,95 

Smeets 
Jonge jenever 

100cl … €9,95 
Estaro 

Rum, alle smaken 
70cl … €9,50 

Esbjaerg 
Vodka 

100cl … €12,95 
Acties geldig tot en met 29 november 

Auto Service Verbroekken

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

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

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

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

Interieurbouw & Meubelatelier
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK	vOOr	particulieren!

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

 

Extra aanbiEdinGEn:
rosa Faia bH
B t/m F Cup, Wit, Ivoor en Zwart
van: 57,95  59,95

voor: 44,95

rosa Faia bH
Voorgevormd. Wit. B t/m E Cup
van: 74,95  

voor: 34,95

Mey Hemdje
100% katoen, maten 38 t/m 48
In de kleur Ivoor
van: 17,95  

voor: 12,95

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

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



Als je goed kunt luisteren, word dan vrijwilliger bij Sensoor.
Word VRIJWILLIGER bij SENSOOR Eindhoven.

Sensoor is er dag en nacht voor een gesprek. Anoniem en 
vertrouwelijk. We zoeken vrijwilligers voor aan de telefoon of chat. 

Voor informatie en aanmelden kijk op www.sensoor.nl/brabant. 
of bel 040 - 212 55 66 voor een informatiepakket.

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

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

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

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

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

Het fundament voor de start van een goede bouw!

 

aanstaande zondag open
van 11.00 tot 17.00 uur

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

Frank Helsper
Voor info: tel. 040-2839698

Tomakker 40, 5673 LG Nuenen

 

Bedrijfsprofiel
ABC Milieu en Infra is een internationaal dienstverlenend advies- en projectrealisatiebureau. 
Al ruim 25 jaar zijn we hét aanspreekpunt op het gebied van o.a. bodembescherming, 
civieltechnische / bouwkundige projecten en specialistische reiniging. Onze opdrachtgevers  
zijn o.a. bedrijven in de (petro)-chemische industrie en voedingsmiddelenindustrie, 
oliemaatschappijen, overheden, defensie, recycling en afvalverwerking.  
 
Wegens groei is de fulltime vacature ontstaan voor een  
 

werkvoorbereider / calculator
met bouwkundige achtergrond

Functieomschrijving
In deze functie vorm je een belangrijke schakel tussen de interne organisatie en de klant.  
Je bent onder andere verantwoordelijk voor: 
 
- Het uitwerken van (na)calculaties. 
- Het opstellen van offertes. 
- Meedenken aan en uitwerken van innovatieve producten. 
- Werkvoorbereiding. 
- Budgetbewaking. 
- Inkoop. 
 
Functieprofiel 
Je hebt HBO werk- en denkniveau. Je kunt planmatig en kwaliteits/ kostenbewust werken. 
Je hebt cijfermatig- en bouwtechnisch inzicht. Je bent klantgericht, nauwkeuring en kunt 
onder druk resultaatgericht en efficiënt blijven werken. Je hebt ca. 3 jaar relevante 
werkervaring in een soortgelijke functie. Je bent zelfstandig en neemt eigen 
verantwoordelijkheid bij het uitvoeren van je werkzaamheden. Je houdt van een informele 
sfeer maar kunt goed aanvoelen wanneer een zakelijke houding gewenst is.  
 
Sollicitatie 
Neem voor meer informatie contact op met de heer J. Belgers. (tel. 040-2567658).  
 
De sollicitatie zien wij graag schriftelijk of per e-mail (info@abcmilieueninfra.nl) tegemoet. 
Deze kun je vóór 30 november 2012 sturen aan: 
ABC Milieu en Infra 
o.v.v. “Vacature werkvoorbereider / calculator” 
T.a.v. mevr. K. Hoenselaars 
Postbus 190 
5690 AD  Son     Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
 

 
 

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200 • F 040-283 6055 • E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl

(XL)PRINTENONTWERPEN

NABEWERKENDRUKKEN

Famous Bluebird in Station Charlotte
 
‘De kracht van de teksten van Leonard Cohen en de weemoed van zijn melo-
dieën hebben een eeuwigdurend karakter.’ Dit is de reden voor de band Famous 
Bluebird uit Breda om zijn songs op het podium uit te voeren. 

Famous Bluebird wil graag gehoor geven aan de woorden van Leonard Cohen tij-
dens zijn laatste tour: ‘Thank you for keeping my songs alive’. Sommige uitvoerin-
gen benaderen het origineel, sommige worden uitgevoerd in een totaal andere 
versie of stijl.

De band bestaat uit: Gijs Quispel, zang en gitaar; Raymond van Kesteren, piano en 
keyboards; Mark Roozeboom, bas; Marianne van Dongen, backing vocals; Elisé 
Melis, backing vocals.

Zaterdag 10 november in Station Charlotte, Sportlaan 12 in Nuenen, aanvang 21.00 uur.

Politieberichten
Man aangehouden na zwaaien met vuurwapen
Bij zijn woning in Nuenen is maandag 29.10 rond 14.55 uur een 34-jarige man 
aangehouden. Bij de politie kwam de melding binnen dat een verwarde man op 
straat met een pistool zou staan te zwaaien. 
Het Arrestatieteam werd ingeschakeld en de man werd aangehouden. In zijn wo-
ning vond de politie op een vuurwapen gelijkend voorwerp, een bibi-gun. 
De man is de cel ingegaan voor verder onderzoek.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

Pracht palet aan Nuenense koren

NMK viert 15-jarig bestaan met Korenfestival
 
Theaterzaal Fotostudio John Geven, 4 november: Het 15-jarig Nuenens MannenKoor organiseerde die zon-
dagmiddag een Korenfestival voor 8 Nuenense koren en honderden dankbare en enthousiaste bezoekers.
 
Pop tot Klassiek
Wat een verscheidenheid in reper-
toire heeft de organisatie op het po-
dium gezet in de mooie theaterzaal. 
Welk een enthousiasme straalde van 
de zangers af. Ongekunsteld en blij 
presenteerde ieder koor mooie as-
pecten van hun zangkunst. Dit Ko-
renfestival werd een ontspannen 

muzikale middag voor de vele bezoe-
kers, die in en uit konden lopen door 
de bijzonder strak georganiseerd 
happening. Voor alle optredens was 
grote aandacht. Door de korte pau-
zes was publiekswisseling mogelijk 
en de keuze om de catering en de bar 
in een afgesloten ruimte onder te 
brengen, was er geen verstoring. 

Nuenens MannenKoor Parkstreet

Foto’s Wil Vermeulen.

Midore
New Balance

Lyrikon
Priamore

Keskedee

Gerwens Gemengd Koor

 
Nuenen mag trots zijn
Ongeveer de helft van de Nuenense 
koren heeft deelgenomen. Wat een 
rijkdom aan koren heeft onze ge-
meente. Een feit om trots op te zijn. 
Deelnemers: Keskedee, Lyrikon, 
New Balance, Priamore, Midore, 
Gerwens Gemengd Koor, Parkstreet 
en NMK.
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Expositie Angelique 
Mathijssen in Het Klooster
Angelique Mathijssen-van den Bosch exposeert in de maand november in 
Het Klooster. Inspiratie voor haar schilderijen haalt zij uit ontmoetingen 
die bij haar een gevoel van een-zijn teweegbrengen. Ontmoetingen waarbij 
ze even haar adem inhoudt, omdat ‘het klopt’: de mensen, de dieren, het 
landschap …

Een grote inspiratiebron zijn haar rei-
zen naar het noorden van Noorwegen, 
waar zij geïsoleerd van het leven van 
alle dag dichter bij zichzelf komt. 
Spontane momenten, zoals het treffen 
met een dier dat uit het niets opduikt, 
zijn de vonken die haar aanzetten tot 
werken. Ook dichter bij huis zijn er 
bijzondere gebeurtenissen met men-
sen en dieren om haar heen. Waar zij 
haar inspiratie ook vandaan haalt, in 
haar werk is altijd , zelfs soms letter-
lijk, een deel van haarzelf terug te vin-
den. Haar schilderijen zijn zelfportret-
ten waarin doorklinkt wat haar raakt. 
Angelique werkt voornamelijk met 
olie en acryl op doek. Op paneel ge-
bruikt ze tevens collagetechnieken. 
Ook maakt zij portretten in opdracht. 
De expositie van Angelique Mathijs-
sen is in Het Klooster te zien van 

maandag tot en met vrijdag tussen 
09.00 en 23.00 uur. 
Voor meer informatie kijkt u op de site 
www.hetklooster.org 

Lengselsfull

Carnaval in 
Gerwen
Het begint bij de carnavalsliefhebbers 
inmiddels alweer behoorlijk te kriebe-
len en het komende weekend worden 
de eerste prinsen en hun gevolg bin-
nen onze gemeente alweer bekend ge-
maakt. Het prinsenbal in Gerwen 
vindt plaats op 24 november en het 
gonst in Gerwen al van de geruchten 
en vermoedens. Maar de (juiste) na-
men zijn in deze geruchtenstroom 
nog niet genoemd. Hoogste tijd dus 
om de volgende aanwijzingen bekend 
te maken.

7. Samen hebben zij er vijf
8. Ze weten er wel raad méé

Succes!

Hoogwaardige Raodsels
Waar waren we gebleven? Tenslotte is het alweer een week of 2 geleden dat 
we er over begonnen. Dus beginnen we gewoon met 3 aanwijzingen, op z’n 
Gerwens zullen we maar zeggen.

Op maandag handen wassen hoeft van 
hen niet.
Op dinsdag is het meestal bal.
Op woensdag is het maar half wat.
Maar we kunnen het niet laten dus gaan 
we raodselachtig verder.
Rustig op onze beurt wachtend om de 
rotonde te nemen vanaf de Panakkers 
richting Sterrenlaan ging het als een 
flits door ons heen. VLITS. Waarom 
heet het nu eigenlijk ook al hoogwaar-
dig. HOV, een term waar we ons wel 
iets bij kunnen voorstellen. Lekker war-
me, geruisloze bus. Muziekje op de ach-
tergrond en zonder opstoppingen naar 
de plaats van bestemming. Maar op de 
fiets; of zou het overdekt tracé worden. 
Ineens werd het ons duidelijk, tenslotte 
waren we eigenlijk aan het mijmeren 
over welke aanwijzingen we nog meer 
konden vinden om te achterhalen of de 
witte rook welke we gesignaleerd had-
den vanaf de richting Sterrenlaan ons 
wel naar de juiste persoon leidt. 
Loopt de beoogde hoogwaardige fiets-
verbinding nu niet nog deels parallel 
aan de A270 en was het niet 5 jaar gele-

den dat de Andrieskerk gesloopt werd. 
Zo op het eerste gezicht zaken die wei-
nig met elkaar te maken hebben, of het 
moet zijn de manier van plannen. Maar 
voor ons was het duidelijk want is 5 + 2 
+ 7 niet 14. En we zijn op zoek naar dui-
delijke aanwijzingen welke betrekking 
hebben op onze 14e Dorstlustige Hoog-
heid.
Dorstlustige Hoogheid; het verleden 
heeft ons geleerd dat enkele carnavales-
ke hoogwaardigheidsbekleders gelieerd 
zijn met de locatie waar eens de An-
drieskerk stond. De afgelopen 2 jaren 
zelfs zeer artistiek aangelegde perso-
nen. Jawel, het klopt weer, hoogwaar-
dig. Was dat niet het woord wat gekop-
peld was aan de eerste rooksignalen die 
we vonden. 
Het wordt voor ons allemaal steeds dui-
delijker. Zelfs de berichtgeving uit het 
Lampegat geeft ons steeds meer het ge-
voel dat we in de juiste richting zoeken. 
Wat wil het geval nu; de Lampegatse 
carnavalsmis zal dit carnaval na 15 jaar 
gevierd te zijn in de Catharinakerk 
plaatsvinden op 10-2-2013 in de Paters-

Een gesprek met Marjo van Meer

Docent tekenen en schilderen 
bij Kunstencentrum CAN
Marjo van Meer is in 1990 afgestudeerd aan Academie voor Beeldende Vor-
ming. Marjo is in 1994 bij het CAN begonnen met activiteiten binnen het 
algemeen bestuur en cursusbegeleiding als vrijwillig medewerker. ‘Mijn 
kinderen waren toen nog klein, vroegen veel aandacht en ik vond het leuk 
hiernaast betrokken te zijn bij de kunstzinnige activiteiten van het CAN’. 
Marjo werkt dagelijks als beeldend kunstenaar in haar atelier in Nuenen.

Wat zijn de belangrijkste dingen die 
cursisten tekenen-schilderen in jouw 
cursussen bij kunstencentrum CAN 
leren t.a.v. beeldend werken? 
‘Bij volwassenen begeleid ik de cursis-
ten zodanig dat ze langzaam steeds 
meer vat krijgen op de zichtbare wer-
kelijkheid, dat zij steeds meer aspec-
ten van de werkelijkheid gaan ervaren. 
Ik laat hen beginnen met zo goed mo-
gelijk natekenen, hierna gaan we door 
met het verkennen van kleur en verf. 
Ik laat hen ook ervaren hoe je een ver-
binding maakt met het onderwerp of 
thema waar je mee bezig bent, en hoe 
vertaal je dat dan in vorm en in kleur. 
Hier komt creativiteit bij kijken. Hier-
door leer je verschillende aspecten 
van het beeldend werken en kun je je 
eigen onderwerpen gaan uitbeelden, 
je eigen schilderstijl gaan ontwikkelen. 
De gezamenlijke besprekingen aan het 
eind van de lessen, waarbij cursisten 
naar elkaars werk kijken en waarin 
kwaliteiten van ieders werk benoemd 

worden, werken daarbij zeer enthou-
siasmerend en verbindend. De cursis-
ten leren de beeldende en technische 
begrippen van het schilderen en de 
vormgeving te herkennen en te be-
noemen en te waarderen.
Kinderen worden door mij in de les-
sen gestimuleerd hun fantasie te ge-
bruiken; de wereld om zich heen aan-
dachtig waar te nemen; kennis te 
maken met beeldende kunst en om 
nieuwe manieren van vormgeven uit 
te proberen. Het uitproberen van de 
verschillende teken- en schildertech-
nieken bevordert hun creativiteit. Wat 
ik vooral ook belangrijk vind is dat ze 
er plezier aan beleven. 
Middelbare scholieren worden op ni-
veau uitgedaagd. Ik stimuleer ze hun 
creativiteit te gebruiken, hun eigen 
mogelijkheden uit te breiden, om zich 
beeldend te ontplooien o.a. geïnspi-
reerd door beeldende kunst.’
Lees verder op www.kunstencentrum-
can.nl voor het volledige interview. 

kerk aan de Tramstraat. En is de tram 
niet een klein beetje de voorloper van 
het huidige HOV. En daarbij komt nog, 
ja we houden nu eenmaal van cijfers, is 
1+5+1+0+2+2+0+1+3 niet weer 14. 
Ah, u hebt meegeteld. Klopt dat is dus 
15, maar na de 14e Dorstlustige Hoog-
heid komt de 15e toch. 
We weten het er is weer geen touw aan 
vast te knopen, ook al vinden wij van 
wel. Maar om toch enige duidelijkheid 
te verschaffen hieronder nog een drie-
tal nieuwe aanwijzingen:
Vanuit het zolderraam een ruime blik 
over Antarctica.
Als een echte generaal houdt Custers er 
toezicht op, ach een k.. verschil.
Van het oog hangt de soepele binnen-
komst af.
Het is u nog niet duidelijk; geen nood 
we gaan nog verder op zoek naar de al-
les beslissende aanwijzingen. Zondag 
11-11 kunt u vanaf 16.11 uur de laatste 
2 aanwijzingen vinden in onze Residen-
sie Dinercafé Zinn. Waarna we, na eerst 
feestelijk afscheid te hebben genomen 
van Prins Geronimo en gevolg, om 
19.11 uur aan alle raodselachtigheid 
een einde zullen maken. 

Tot ziens op 11-11 om 16.11 uur in on-
ze Residensie...

Raod van Zatterdag

Wie is de nieuwe 
prins van de 
Dwèrsklippels?
Vorige week heeft u de eerste 5 aan-
wijzingen gehad. 

Gezien de reacties en de namen die de 
ronde doen, is het zeker nuttig om nog 
wat tips te geven.
Hierbij dus nog 6 verdere tips die teza-
men met de eerste 5, toch het een en 
ander zouden moeten verduidelijken. 
Of juist niet…?

6. Altijd van het kraagje gehouden, 
maar nooit gedronken

7. Ervaring speelt een rol.
8. Thuis is een bloeiende omgeving, 

maar nou nie.
9. De spoeling is dun geworden.
10. Lang achter de bar, maar over de 

bar schilde gin cent
11. Tevreden is niet genoeg, alleen en-

thousiasme maakt blij!

Kom a.s. zondag de 11e van de 11e 
naar het Dwèrsmonument in het Park. 
Om klokslag 18.11 uur (let op!! gewij-
zigd tijdstip) zal hier door middel van 
witte rook bekend gemaakt worden of 
er een nieuwe prins (of prinses..?) ge-
kozen is en zo ja, dan zal er ter plekke 
nog een extra 12e aanwijzing volgen. 

DUS TOT DE 11e OM 18.11 UUR IN 
HET PARK BIJ HET MONUMENT.

Wie wordt de nieuwe prins(es) in Nederwetten?
Prinsenbal CV De Wetters

Volk van vreemd pluimage 
in Het Klooster
Op zaterdag 17 november gaat het jeugdcarnaval bij CV De Dwèrsklippels 
weer van start. Om 14.11 uur begint als vanouds de Jeugdprinsen Revue en 
via een interactieve spelshow gaan we op zoek naar het nieuwe jeugdprin-
sen trio van 2013. Deze middag is vrij toegankelijk voor iedereen die 
benieuwd is naar het nieuwe jeugdprinsen trio.

Tijdens deze middag wordt ook de 
Jeugdraad van 11 aan het publiek 
voorgesteld en de Jeugddansgarde die 
dit jaar volledig in het nieuw is gesto-
ken, zal haar kunsten vertonen. Naast 
onze Nuenense carnavalsjeugd zal 
ook de carnavalsjeugd uit Gerwen 
haar beste beentje voorzetten. Het 
klapstuk van de middag zal de onthul-
ling van het Jeugdtrio van carnaval 
2013 zijn. Als je de show wil bijwonen, 
stuur dan een mailtje naar jeugdcar-
naval@dwersklippels.nl en er wordt 
een toegangskaart via de mail naar je 
gestuurd. Ook als je denkt te weten 
wie de nieuwe jeugdprins, adjudant en 
prinses worden, kun je een mailtje stu-
ren naar dit adres. Om je alvast een 

beetje op weg te helpen bij de speur-
tocht naar het nieuwe trio, 
verklappen we alvast een aantal hints.

1. Denk aan 4
2. Ze zijn regelmatig in een ander land 

te vinden
3. Hij is helemaal weg van de tuin
4. De één heeft genoeg aan 1 PK, de 

ander gebruikt er meer
5. Zeg je matté, dan ken je er twee
6. Ze zijn niet een-eiïg, maar ook niet 

twee-eiïg

Volgende week volgen nog 5 hints en 
natuurlijk is er voor degene die de juis-
te naam weet te raden een mooie prijs 
beschikbaar.

Mistery trio

Tijdens het prinsenbal op zaterdag 10 november zal bij CV De Wetters de 
nieuwe prins(es) worden gepresenteerd die de scepter over zal nemen van 
Prins Bartoli en zijn adjudanten Pa en Nini en de kar van het carnaval 2013 
zal gaan trekken. 

De avond begint om 20.00 uur en zal 
voor het eerst plaatsvinden in de nieu-
we Multi Functionele Accommodatie 
(MFA) De Koppel 1 in Nederwetten. 
Om 11 over 11 zullen de nieuwe 
prins(es) en gevolg gepresenteerd 
worden. Als u raadt wie de nieuwe 

prins(es) is, kunt u een fantastische 
prijs winnen. Om hierbij te helpen, 
worden hier de laatste 4 aanwijzingen, 
in de vorm van afbeeldingen, gegeven 
die van toepassing zijn op de nieuwe 
prins. Voor meer informatie kijk op 
www.dewetters.nl 

Discussieavond 
afsluiting Soeterbeek
De dorpsraad Nederwetten organi-
seert op dinsdag 13 november a.s. een 
discussieavond over de afsluiting van 
de Soeterbeek. Gediscussieerd zal wor-
den over de gevolgen van deze afslui-
ting voor met name de inwoners van 
Nederwetten en over de wensen, idee-
en en mogelijkheden om de overlast zo 
veel mogelijk te beperken. Alle Neder-
wettenaren, zowel voor- als tegenstan-
ders van deze afsluiting worden van 
harte uitgenodigd om aan deze discus-
sie deel te nemen. De bijeenkomst 
vindt plaats in de Koppelaar, aanvang 
20.00 uur.

Bekendmaking     
thema 56ste Brabantsedag 
Dinsdag 30 oktober werd op ludieke wijze in het Kasteel van Heeze het thema 
van de Brabantsedag bekend gemaakt aan de wagenbouwers van de cultuurhis-
torische optocht. Het thema van de 56ste Brabantsedag is: Hoezo Middeleeuws?!
De wagenbouwers zijn vrij een onder-
werp te kiezen uit de Middeleeuwen (een 
persoon, een gebeurtenis, etc.) binnen 
het Hertogdom Brabant, maar krijgen de 
opdracht om clichés over de Middeleeu-
wen te vermijden; dus onderwerpen als 
pest, ellende, oorlog en kwaad mogen 
niet worden uitgebeeld. Ze moeten zoe-
ken naar het vernieuwende en positieve 
wat er in die periode is gebeurd en wat 

het ons gebracht heeft. De wagenbou-
wers krijgen dus de opdracht een ont-
werp te maken waarbij de bezoeker zich 
afvraagt: ‘Hoezo is dit Middeleeuws?’, 
maar wat dus wel degelijk zijn oorsprong 
vindt in de Middeleeuwen.
Het cultuurfestival Brabantsedag vindt 
plaats van 17 t/m 25 augustus 2013, de 
cultuurhistorische optocht op zondag 25 
augustus 2013.



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.

glasbedrijf

smits b.v.
isorama

sinds 1976

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

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

info@glasbedrijfsmits.nl • www.glasbedrijfsmits.nl

Tafels - Accessoires - Banken - Stoelen - Kunststof vloeren - Kasten - Salontafels
Dressoirs - TV-meubels  -  Karpetten - Lampen  -  Spiegels  -  Schilderijen - Lokale kunst

10% 
korting op 
eetkamer-
stoelen!Nieuwstraat 50-52 / Son & Breugel

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

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

• Verrassend en eigentijds 

• Gemoedelijke ambiance 

• Interieuradvies

• Maatwerk

actie is geldig in november, uitgezonderd stoelen uit woonprogramma’sactie is geldi ramma’s

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

TM

 V n de Kerkhof
d kwerken

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

GARANTIEBEDRIJF

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

Tel. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

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

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

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

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

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

Autobedrijf joop v.d. Heuvel 
Gespecialiseerd 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

Tel. 040 - 283 60 43
b.g.g. 0495 - 53 87 37 
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Na ons ruim 23 jaar met veel enthousiasme en overgave te hebben                                                                                                                                                                                             
ingezet voor Amoca Caravans is het moment gekomen om met pensioen 
te gaan. 

Wij zijn geruime tijd op zoek geweest naar een overnamekandidaat die 
de continuïteit van Amoca Caravans zou kunnen waarborgen. Mede door 
de slechte economische omstandigheden en de teruglopende resultaten 
in de caravanbranche is dit helaas niet gelukt. 
 
Daarom hebben wij het besluit genomen om per 1 november 2012 onze 
activiteiten te staken. 
Amoca Caravans is vanaf 1 november niet meer geopend. 
 
Ad en Mieke van de Molengraft 

Amoca Caravans, Wettenseind 2-b, 5674 AA  Nuenen, info@amoca.nl 

W70 Nuenen c.a.: Samenwerken: JA, fuseren: NEE
De fractie van W70 Nuenen c.a. is geschrokken van het voornemen van het nieuwe kabinet, om grootschalige her-
indeling toe te passen in Nederland. Voor de gemeente Nuenen c.a. zou dit het einde van de huidige bestuurlijke 
zelfstandigheid betekenen. En dat, juist nu Nuenen c.a. al geruime tijd bezig is te komen tot verregaande interge-
meentelijke samenwerking met de buurgemeenten Geldrop-Mierlo en Son en Breugel. W70 wil dat het reeds gerui-
me tijd geleden in gang gezette samenwerkingstraject met beide gemeenten de komende maanden in een stroom-
versnelling belandt, zodat genoemde gemeenten zo spoedig mogelijk haar circa 77.000 inwoners kan bedienen!

Dat de provincie Noord Brabant op ter-
mijn ook nog eens op dreigt te gaan in 
één van de door de regeringspartijen 
PvdA en VVD voorgestelde vijf lands-
delen, lijkt ons te veel afbreuk doen aan 
onze eigen, kenmerkende Brabantse 
identiteit. Kortom, W70 was en is tegen 
een vanuit Den Haag opgelegde fusie en 
ziet voldoende aanknopingspunten om 
gezamenlijk op te trekken met Geldrop-
Mierlo en Son en Breugel. Op onderde-
len kan er ons inziens ook samenge-
werkt worden met ándere gemeenten, 

den en het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken.

W70 Nuenen c.a. vraagt in deze onze-
kere tijden nadrukkelijk om steun van 
de inwoners van Nuenen, Gerwen, Ne-
derwetten en het Eeneind. Inwoners die 
onze visie steunen, kunnen dat kenbaar 
maken op www.facebook.com/groups/
nuenen.zelfstandig of middels het on-
dertekenen van de online petitie 
op http://www.petities24.com/nuenen_
gerwen_nederwetten_en_eeneind_zelf-
standig.

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

Helden en Heldinnen:
Ondanks het feit dat ik om negen uur in de ochtend op een koud perron aan het wach-
ten ben op een vertraagde trein, word ik plots overvallen door een golf van geluk. 
Een omroepbericht. Het omroepbericht der omroepberichten. “Dames en heren in de 
automaat is een enkele reis Breda gevonden, de rechtmatige eigenaar kan het ver-
voersbewijs ophalen bij de NS infobalie”. 
In tijden van oorlog, crisis, doping, donkerte, angst, individualisme, ontkerkelijking, 
een tekort aan tonijn, opportunisme en dit alles met Rutte 2 in het vooruitzicht, is er 
iemand geweest die een treinkaartje naar de infobalie bracht. Een heldendaad.
Ik vermoed een vrouw. Natuurlijk een vrouw! Zij laadde haar OVchipkaart op en zag 
de enkele reis Breda in het bakje liggen. Zij stopte met opladen, pakte de enkele reis en 
keek zoekend rond. Rennend deed ze een paar stappen richting het vertrekperron van 
de trein naar Breda, maar zag snel de zinloosheid van die actie in. Bedacht zich en 
bracht de enkele reis met een verontrust voorgevoel naar de infobalie. Daar heeft ze 
een lichtelijk emotioneel verhaal gehouden met aan het eind van haar monoloog de 
vraag of ze het alsjeblieft willen omroepen. Een heldendaad.
Jammer was wel dat toen het bericht op de helft was, de trein naar Breda net uit het 
zicht verdween. Toen de herhaling begon was de trein al in Tilburg.
En nu zit er iemand in die trein. Ik vermoed een vrouw. Natuurlijk een vrouw! Die een 
lichtelijk emotioneel verhaal houdt met aan het eind van die monoloog de vraag of ze 
alsjeblieft even naar de infobalie kunnen bellen. Misschien ligt haar kaartje nog in 
één van de betaalautomaten.
En zo blijkt dat het kaartje is afgegeven. Men had nog omgeroepen, maar tevergeefs. 
Toen de herhaling van het bericht begon was de trein namelijk al in Tilburg. 
Deze bijna christelijke suffigheid zet alles in perspectief. Natuurlijk is de wereld ver-
rot, maar een heldendaad kan blijkbaar een heldendaad zijn zonder dat er iets aan 
de situatie verandert. Het gaat om de intentie.

Ik wens u veel heldendaden toe,
Theo de Egel

Informatieavond LEVgroep

Combinatiefunctionaris voor verenigingen en 
maatschappelijke organisaties

“Het doel van de informatieavond is 
uitleg geven van de combinatiefuncti-
onaris in de praktijk en inventariseren 
van de soorten activiteiten die we in 
Nuenen kunnen aanbieden,” aldus 
Marianne Verrijt, combinatiefunctio-
naris bij LEVgroep. “Uiteindelijk wil-
len we een werkgroep vormen van 
vertegenwoordigers van verenigingen 
en organisaties die samen met LEV-

VVD Tweede kamerlid 
Cora van Nieuwenhuizen in ’t 
Boshuys in Best
Donderdagavond 15 november houdt 2e Kamerlid van de VVD, Cora van 
Nieuwenhuizen in het Boshuys/museum Bevrijdende Vleugels een spreek-
beurt. Een lustrum, want het is voor het 5e jaar dat regionale VVD fracties 
dit evenement organiseren. 

Cora van Nieuwenhuizen is op 2 juni 
1963 geboren en woonachtig in 
Oisterwijk. 
Na haar jarenlange ervaring in Bra-
bant in het bank- en bedrijfsleven, in 
de politiek als gemeenteraadslid van 
Oisterwijk, als fractievoorzitter van 
Provinciale Staten en als gedeputeer-
de op verschillende beleidsterreinen, 
is zij sinds 2010 volksvertegenwoordi-
ger namens de VVD in de Tweede Ka-
mer. In deze hoedanigheid beheert zij 
de portefeuille immigratie, asiel en in-
tegratie. 
De VVD-afdelingen van Best, Son en 
Breugel, Oirschot, Nuenen en St. Oe-
denrode nodigen u van harte uit om 
vanaf 20.00 uur de spreekbeurt van 
Cora van Nieuwenhuizen bij te wo-
nen. Onderwerpen die aan de orde 
kunnen komen zijn bijvoorbeeld de 
integratiepolitiek van niet-westerse 
migranten, ontwikkelingen ten aan-
zien van Oost-Europese arbeidsmi-
granten, maar ook de voortgang van 

de coalitiebesprekingen. 
De agenda zal zoveel mogelijk geactu-
aliseerd worden om te proberen tege-
moet te komen aan eventuele door het 
publiek ingebrachte discussiepunten. 
Voor u dus een unieke mogelijkheid 
om invloed te hebben op de agenda. 
Locatie: Het Boshuys, Sonseweg 39, 
5681 BH BEST.

Cora van Nieuwenhuizen

groep en de gemeente nadenken over 
de invulling.”

Samenwerking 
In samenwerking met de gemeenten 
Son & Breugel en Geldrop-Mierlo zal 
in Nuenen de combinatiefunctionaris 
worden ingezet. Ondersteuning komt 
uit een breed netwerk van inwoners 
die activiteiten op het gebied van sport 

Jubilarissen Drumfanfare Jong 
Leven Gerwen gehuldigd
Tijdens het donateursconcert van zondagmiddag 4 november in gemeen-
schapshuis D’n Heuvel in Gerwen, werden de jubilarissen van Drumfanfare 
Jong Leven gehuldigd. André van Bommel vierde zijn 25 jarig lidmaatschap; 
Elly van den Heuvel-Groenen en Frenk Raaijmakers vierden hun 40 jarig 
lidmaatschap. 

Bassist André werd in 1987 lid van de 
vereniging. Op deze datum is hij gestart 
met de opleiding tot bassist en is uitge-
groeid tot een goede muzikant. In 1989 
is André toegetreden tot het bestuur van 
de drumfanfare. Hij heeft 20 jaar als be-
stuurslid mede het beleid van de drum-
fanfare bepaald. André had als bestuurs-
lid vooral een algemene taak. Hij sprong 
bij, waar zijn hulp en zijn technische 
kennis nodig was.
Op 1 september 1972 werd Elly van den 
Heuvel, toen nog Elly Groenen, lid van 
toen nog Jeugddrumband Jong-Leven. 
Als 13-jarige begon Elly aan haar oplei-
ding van Jachthoorn. Na de omschake-
ling in 1981 van de toenmalige jeugd-
drumband naar drumfanfare, ging Elly 
hoorn blazen. Elly heeft met de drum-
fanfare onder andere het landskampi-
oenschap in Honselerdijk in 1981 be-
haald. Ook heeft Elly het initiatief 
genomen om de majorettengroep nieuw 
leven in te blazen. Zij heeft de meiden 
gedurende een flink aantal jaren goed 
begeleid en ondersteund. Verder staat 
Elly altijd klaar als er binnen de vereni-
ging iets gedaan moet worden. Drum-
fanfare Jong leven is een deel van haar 
leven. Als klein meisje begonnen, opge-
groeid, getrouwd, zelf kinderen gekre-
gen; altijd speelt de drumfanfare een rol 
in haar leven.
Ook Frenk Raaijmakers werd op 1 sep-
tember 1972 lid van Jeugddrumband 
Jong-Leven. Als 8-jarige begon Frenk 
aan zijn opleiding tot slagwerker. Dat is 
hij in hart en nieren. Toen Frenk zowat 

uitgegroeid was, is hij van snare-trom 
overgeschakeld op de grote trom, een 
instrument dat hij tot op de dag van van-
daag nog bespeelt. In 1987 is Frenk toe-
getreden tot het bestuur, waar hij nog 
steeds deel van uitmaakt. Op het mo-
ment is Frenk mede verantwoordelijke 
voor de ledenwerving. Frenk is de twee-

Op het gebied van sport en bewegen waren de laatste jaren veel nieuwe ont-
wikkelingen. Eén hiervan is het inzetten van de combinatiefunctionaris. 
Deze functionaris stimuleert bewegen bij inwoners van de gemeente. Daar-
naast legt een combinatiefunctionaris verbindingen tussen sport en bewe-
gen en andere sectoren zoals onderwijs, welzijn, kinderopvang, zorg, cul-
tuur en bedrijfsleven. Speciaal hiervoor vindt op maandag 12 november van 
20.00 tot 22.00 uur een informatieavond plaats. Wethouder Paul de Witte is 
aanwezig om een korte uitleg te geven op de sportnota en er zullen voor-
beelden van activiteiten uit Son & Breugel worden besproken.

en bewegen aanbieden. Het netwerk 
kan bestaan uit individuele inwoners, 
verenigingen en professionele organi-
saties. De activiteiten zijn voor een 
brede doelgroep zoals jeugd of oude-
ren, of voor specifieke doelgroepen 
zoals mantelzorgers of mensen met 
een beperking. De combinatiefunctio-
naris brengt partijen bij elkaar en on-
dersteunt waar nodig.

Aanmelden voor de bijeenkomst in 
basisschool de Dassenburcht kan via 
marianne.verrijt@levgroep.nlof tele-
fonisch via het Servicepunt op (040) 
283 16 75. Wanneer u uw naam, ver-
eniging, emailadres en telefoonnum-
mer doorgeeft, ontvangt u een beves-
tiging. 
U bent welkom met maximaal twee 
vertegenwoordigers.

Eerste snelladers voor      
elektrische auto’s in Eindhoven 
Sinds maandag 29 oktober heeft Eindhoven twee snelladers voor elektri-
sche auto’s. De snelladers staan op het parkeerterrein van McDonald’s aan 
de Noord Brabantlaan, vlakbij de A2. Een snellader laadt een elektrische 
auto in 15-30 minuten vrijwel geheel op, terwijl een normale lader daar al 
gauw enkele uren over doet.
Vereende krachten
De Eindhovense snellader is gereali-
seerd door samenwerking van The 
New Motion (exploitant), McDonald's 
en de gemeente Eindhoven, Stichting 
DOEN en financiële steun van het SRE 
en de provincie Noord-Brabant. Op 
dit moment hebben de Nissan LEAF, 
de Mitsubishi i-MiEV, de Peugeot Ion 
en de Citroën C-Zero de mogelijkheid 
om te snelladen. De komende jaren ko-

men hier steeds meer modellen bij.

Love to load
De Eindhovense snellader maakt deel 
uit van het love to load netwerk van 
The New Motion, een landelijk net-
werk van laadpunten in Nederland en 
wordt mede mogelijk gemaakt door 
verschillende partners. De snellader 
vlakbij de A2 in Eindhoven zorgt er-
voor dat nu ook naar het zuiden van het 

land gereden kan worden. Tijdens het 
snelladen hoeft de bestuurder zich ove-
rigens niet te vervelen. Alle snellaad-lo-
caties zijn voorzien van gratis internet 
en je kunt er vaak wat eten of drinken. 
Om van het snellaad-netwerk gebruik 
te maken, betaalt de afnemer abonne-
mentskosten en een tarief per keer.

Programma Energietransitie in de 
Brainport regio
Het uitrollen van laadpalen past binnen 
de ambitie van het SRE Energietransi-
tieprogramma om te komen tot een 
duurzame regionale energievoorzie-
ning. Elektrisch vervoer en slimme de-
centrale netwerken vormen een zeer 
kansrijke ontwikkeling voor de regio. 
Inmiddels zijn meer dan 130 laadpalen 
voor elektrische auto’s in de regio gere-
aliseerd.

maar de bestuurlijke zelfstandigheid 
van Nuenen, Gerwen, Nederwetten en 
het Eeneind staat voor ons in dat geval 
te allen tijde voorop. Het is aan Nuenen 
c.a., Geldrop-Mierlo en Son en Breugel 
het ongelijk van de PvdA en de VVD 
aan te tonen. Daar zijn we kundig en 
dwèrs genoeg voor.

De fractie van W70 heeft haar oproep 
tot versnelling van de uitvoering van het 
samenwerkingsverband met Geldrop-
Mierlo en Son en Breugel inmiddels ge-
deeld met de betreffende gemeentera-

de tambour-maître. Als de eerste is ver-
hinderd, staat Frenk voor het korps.

Alledrie werden ze voor hun inzet en 
verdiensten voor Drumfanfare geëerd. 
Door muziekbond KNFM werd een 
speld van verdienste opgespeld en wet-
houder van Cultuur en Sport Paul de 
Witte overhandigde namens de gemeen-
te Nuenen c.a. een Van Gogh bord.
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Succesvol sponsordiner 
Doctors for Mozambique 
Stichting
Afgelopen dinsdagavond 30 oktober heeft Doctors for Mozambique Stich-
ting voor de 3e maal een zeer succesvol sponsordiner gehouden in Restau-
rant Pezzaz in Nuenen. Voor 65 gasten werd een voortreffelijk diner geser-
veerd en aan het eind van de avond kon Pauline van Empel, voorzitter van 
de stichting, bekend maken dat deze avond netto circa € 5.000 heeft opge-
bracht.
Deze prachtige opbrengst kon gerea-
liseerd worden omdat de kosten voor 

het diner heel laag gehouden konden 
worden. Evenals de vorige keren heb-

Kokende mannen
Door Melanie Dumay

Business Cuisine Eindhoven is, on-
danks de naam, gevestigd in Nuenen. 
Rond 20.30 uur bel ik aan bij een deur 
naast de Praxis in Nuenen. Een trap 
bracht mij naar het walhalla van deze 
heren. En ik was verrast; deze zakelij-
ke kookclub beschikt over een zeer 
professionele keuken met alle ge-
wenste apparatuur. Daarnaast is er 
een compleet restaurant met bar in-
gericht. Deze club zorgt voor deze 
heren voor een prettige en zinvolle 
tijdsbesteding waarin netwerken een 
onderdeel is. 
De club is opgesplitst in diverse 
‘teams’. Ik was te gast bij de ‘maandag-

avondclub’. Op de andere avonden 
wordt er ook fanatiek gekookt. Busi-
ness Cuisine Eindhoven beschikt 
over ongeveer 120 leden, waarvan 
ook veel Nuenense ondernemers. De 
club heeft aangeboden om hun maan-
delijkse, bijzondere recepten te delen 
met de lezers van Rond de Linde, 
waarvoor hartelijk dank!

 De meeste leden zijn heren, gelukkig 
sluit zich af en toe ook een dame aan. 
De club is nog bezig om nieuwe leden 
te werven. Een wens is om een da-
mesteam samen te stellen. Voor de 
dames die hierin geïnteresseerd zijn 
geldt: meld je aan! Wellicht is een der-
gelijke club ook interessant voor an-
dere, ondernemende heren, zodat zij 
ook de kookkunsten onder de knie 
krijgen en dat uiteraard ook thuis ten 
uitvoering brengen. Wel zo prettig 
voor ons dames. Bij thuiskomst zei ik 
voorzichtig: ‘goh schat, ik heb een 
leuk idee voor je..’ 

Voor meer informatie: 
www.bce-online.nl. 

ben Sandra en Andreas Vorstermans 
hun Restaurant Pezzaz in Nuenen be-
langeloos ter beschikking gesteld op 
een dag dat normaal gesproken het 
restaurant gesloten is. De keukenbri-
gade bestond uit 5 amateurkoks van 
kookclub BCE die uiteraard onder lei-
ding stonden van chef kok Andreas. 
Gedurende de dag hadden de initia-
tiefnemers Gitta van de Meeren en 
Joop van de Looveren van de stichting 
(en tevens goede amateur-koks) sa-
men met Andreas al heel veel voorbe-
reidend werk gedaan. Daarnaast werd 
het diner uitgeserveerd door de leden 
van het bestuur van de stichting, die 
daarbij uiteraard werden aangestuurd 
door Sandra. De leverancier van de 
wijn gaf ten gunste van het goede doel 
een mooie korting. 

Omdat studenten geneeskunde in 
Mozambique (of hun familie) de stu-
die onmogelijk kunnen betalen, helpt 
Doctors for Mozambique hen door 
het collegegeld te betalen plus een 
kleine maandelijkse bijdrage. Inmid-
dels ondersteunt de stichting op deze 
manier 14 studenten, verdeeld over de 
verschillende leerjaren. Voorzitter 
Pauline van Empel. “In totaal kost 1 
studiejaar circa € 2700 per student, 
dus van de opbrengst van deze avond 
kunnen we toch bijna 2 studenten 
weer een jaar laten studeren, fantas-
tisch toch?”.

Het volgende sponsordiner is alweer 
gepland voor dinsdagavond 14 mei 
2013 in Restaurant Pezzaz in Nuenen. 
Voor meer informatie over de stich-
ting kunt u terecht op de website: 
www.doctorsformozambique.org

 

Nieuws met zaken

Profita Comfortabel Wonen      
heeft alles onder één dak

Wanneer u daar naar op zoek gaat 
wilt u dat perfect met elkaar combi-
neren.
Helaas zijn er weinig winkels waar u 
een complete collectie meubelen, 
vloerbedekking en raambekleding 
onder één dak vindt. En dan is het 
ook nog extra fijn om stalen mee 
naar huis te krijgen, welke de winke-
lier soms moeilijk kan missen, om 
thuis in de eigen omgeving te kun-
nen combineren.
Bij Profita Comfortabel Wonen 
vindt u het gemak van alles onder 
één dak.
Meubelen, slaapkamers, vloerbe-
dekking en raambekleding kunnen 
zo perfect met elkaar gecombineerd 
worden. Samen met de ervaren Pro-
fita adviseurs combineert u alles tot 
één mooi geheel.

Een nieuwe slaapkamer met bijpas-

sende vloerbedekking, een nieuw 
bankstel met prachtig karpet of 
mooie gordijnen die afgestemd zijn 
op uw nieuwe marmoleum- tapijt- 
vinyl- of pvc vloer?

Profita helpt u graag om uw nieuwe 
inrichting helemaal naar uw wensen 
af te maken.

Vindt u een klassiek interieur of 
juist een modern interieur mooi?
Of weet u het nog niet? Dan bent u 
bij Profita aan het juiste adres, want 
daar vindt u een complete collectie 
in zowel klassiek als modern, tot aan 
design toe. Dit geldt voor het hele 
assortiment van al hun producten; 
van gordijnen tot slaapkamers.

Profita Comfortabel Wonen bestaat 
al bijna 50 jaar. Een (h)echt familie-
bedrijf uit de regio Eindhoven. On-

Restaurant Clemenshof 
verandert naam in Olio
Door Gerrit van Ginkel

Iedere twee jaar vinden Pascal en Francis Janssen, die al bijna 7 jaren restau-
rant Clemenshof runnen, dat er iets aan hun restaurant moet veranderen. 
Deze keer werd de buitenkant onder handen genomen en verdween de 
veranda en de naam op de gevel. De veranda maakte plaats voor een ruim 
eigentijds terras en de naam veranderde in Olio, hetgeen olie betekent. Dit 
ingrediënt wordt veelvuldig gebruikt in hun Frans-mediterrane keuken in 
de vorm van olijfolie. 
Pascal en Francis Janssen zijn een ge-
dreven jong stel dat als kleine zelfstan-
digen iedere dag in de weer is om top-
prestaties te leveren. De complimenten 
na een geserveerd diner of de goede re-
censies in allerlei vakbladen en de plaats 
op de ranglijsten in die bladen zijn o.a. 
de dingen waarvoor zij het doen.
”Desondanks vonden we dat de uitstra-
ling van ons pand met de veranda aan 
de voorkant, niet geheel meer voldeed 
aan de uitstraling van onze zaak”, vertelt 
Pascal. Ook sloot die buitenkant niet 
meer aan bij het interieur dat fris, licht 
en warme kleuren uitstraalt. ”Ook de 
vroegere naam ’Clemenshof ’ mocht 
wel eens afgestoft worden”, vindt Fran-
cis Janssen-de Louw, de zeer betrokken 
partner van Pascal. De lokatie is een be-
grip in Nuenen. Voorheen waren Etze 
de Boer en van Roosmalen kleurrijke 
uitbaters van een café aldaar. Francis 
vervolgt: ”Olio betekent olie en het is de 
eerste naam in Nederland voor een res-
taurant”. 

Aanpassing prijzen
Bij de naamsverandering is ook eens 
kritisch gekeken naar de prijzen die 
men hanteert en die eigenlijk al 7 jaren 
ongewijzigd zijn. Het gegeven dat men 
de bekende kwaliteit met topproducten 
niet zal loslaten heeft geleid tot een 
aanpassing van de prijzen naar het mid-
densegment. Nieuw op de kaart zullen 
complete drie gangen menu’s zijn voor 
€ 30,00 euro compleet met amususes in 
de bekende kwaliteit. ”Natuurlijk zullen 
de bekende vier gangen menu’s gehand-
haaft blijven voor € 40,00. Met enkele 
consumpties er bij of een goed glas wijn 

kan men hier een hele avond aange-
naam verblijven voor een heel redelijke 
prijs in een geweldige ambiance en hui-
selijke sfeer”, bevestigt uitbater Pascal 
Janssen. Daarnaast wil hij ook graag 
kenbaar maken dat Frites met biefstuk 
tot kreeft en oesters nog steeds op het 
menu staan om aan te tonen dat er ei-
genlijk voor iedereen en in alle prijs-
klassen wel iets op de kaart te vinden is. 
In de wereld van de catering zijn de 
kwaliteiten van Pascal niet onopge-
merkt gebleven. Al jaren levert hij o.a. 
de maaltijden voor de VIP’s en sponso-
ren bij de marathon van Eindhoven. 
Ook dit jaar kan men gebruik maken 
van zijn vakmanschap bij het bestellen 
van een kerstmenu zoals vorig jaar 
ruim 100 vaste en nieuwe klanten de-
den. Zijn catering service levert als 
Kersttraiteur exact dezelfde kwaliteit 
als in zijn restaurant en na 8 minuten in 
de oven heeft men het kerstmaal op ta-
fel staan. Let op zijn advertenties in 
Rond de Linde rond de kersttijd.

Ook voor het nieuw aangelegde terras 
zijn de verwachtingen hoog gespannen. 
”Het buiten eten bij goed weer met 
vrienden is populair geworden en met 
de aanpassingen op onze kaart en ons 
nieuwe terras is dat voor velen mogelijk 
geworden”, besluit Pascal ons gesprek.

Restaurant Olio, Moorvensedijk 2, 
5674 XC Nuenen/Gerwen. Tel. 040-283 
13 30. Open: Ma, do, vrij, zat, zon van 
18.00-24.00. 

www.restaurantolio.nl 
of info@restaurantolio.nl.

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

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

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

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

aanstaande zondag open
van 11.00 tot 17.00 uur

Bent u onlangs verhuisd of heeft u verbouwd? Daardoor kan er behoefte aan 
nieuwe meubelen, vloerbedekking of raambekleding zijn ontstaan

dersteund door een compleet team 
van deskundige adviseurs neemt ie-
der met zijn/haar specialiteit, sa-
men met de klant, alle tijd die nodig 
is om uw woonwensen te realiseren. 

Profita: “Voor úw gemak, alles on-
der één dak.” Gratis advies.

Profita, Gestelsestraat 59, Aalst-
Waalre. Tel. 040 221 39 22. 

www.profita.nl

Op maandag 22 oktober had ik een afspraak met kokende mannen. Zo’n 
titel doet natuurlijk het ergste vermoeden. Het tegengestelde is echter 
waar; ik was in het prettige gezelschap van 15 rustige, aimabele en gepas-
sioneerde mannen. Zij kookten. Niet van binnen, maar in praktische zin. 
Liefhebbers van culinairiteiten en hobbykoks zo eens per maand. Zij zijn 
allen lid van Business Cuisine Eindhoven. En ik mocht meebeleven, mee-
praten en.. mee-eten.

Een nieuwe markt in Gerwen
Door Gerrit van Ginkel

Groenteboer Jaap Struik levert de beste 
kwaliteit voor een betaalbare prijs. Hij 
haalt veel van zijn producten rechts-
reeks van de teler, dus zijn spullen zijn 
kersvers. Verder verkoopt hij vers ge-
perste jus d’orange en geschilde ananas 
die nog 4 dagen in de koelkast bewaard 
kan worden. Verder heeft hij een tafel 
met alleen maar producten die een Eu-
ro kosten, de Eurotafel.

René en Jenny van Houtum zijn het 
bakkersechtpaar dat al 15 jaar op de 
markten staat. Zij betrekken hun brood 
en banket van de Echte Warme Bakker 
Doomerik uit Heeswijk Dinther.

Marktslager Jan Hellings en zijn vrouw 
Henriëtte vinden het belangrijk dat zij 
aan hun klanten eerlijk ambachtelijk 
vers vlees kunnen aanbieden tegen elke 
gewenste hoeveelheid.
Zij verwerken en benen het vlees zelf 
uit in hun moderne werkplaats, dus het 
is altijd vers. Daarom kan het vlees bij u 
thuis ingevroren worden. Ook bestaat 
de mogelijkheid vlees te kopen in grote 
extra voordelige kwaliteits vleespaket-
ten. Zelfs een half varken kan ingevro-
ren geleverd worden naast een uitge-
breid volledig verzorgd assortiment 
barbecueproducten compleet met sa-
lades, sauzen stokbrood enz.enz. inclu-

Vanaf donderdag 15 november vanaf 08.00 tot 12.00 uur komt in Gerwen op 
het Heuvelplein een nieuwe markt. De marktkooplui die tot nu toe toege-
zegd hebben een plaats te zullen innemen zijn een groenteman, een markt-
slager, een brood- koek- en banketbakker, een visboer en een kaashandelaar.

sief een barbecue apparaat. Meer info 
bij Jan aan de kraam.
Jan Hellings zijn slogan is: Bij de markt-
slager is het vlees altijd mager en de 
prijs een stuk lager.

Over de visboer en de kaashandelaar 
ontbreken nog de gegevens.
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Geslaagd Iers Sessie Festival

Nuenen is veranderd
Na een uitermate geslaagd Iers Sessie Festival blijft niets anders over dan te 
beweren dat Nuenen veranderd is. Echt wel! Door de organisatie van het 
festival is een evenement van formaat aan de Nuenense agenda toegevoegd.

Kinderen genieten 
van gezond ontbijt
De kinderen van brede school Vrouwkensakker begonnen op donderdag 1 
november met een goed en gezond gevulde maag. Aan mooi gedekte tafels 
smulden ze van de uitgebalanceerde lekkernijen die het Nationaal School-
ontbijt hen voorzette.

Verstuurd vanaf mijn iPad

704 vogels 
Door Elwien Bibbe

Ik heb precies gewacht tot het regende. Dus kom ik met een vochtig aura op 
de honkbalclub en begeef me tussen de vogelaars. Hoewel het zijn niet alle-
maal vogelaars, er stapt ook een oud prins binnen! Die weet niks van vogels, 
maar kent Lambert. Voor hem zijn het 704 dezelfde kwetteraars. Misschien 
zijn ze wel lekker met een sausje! Grapt hij. Maar dat is niet waar! Later 
ontdek ik toch een paar kwarteltjes.
Burgemeester Houben is nog niet ge-
signaleerd. Ligtvoet wel met zijn 
vrouw. 50 Jaar VV de Bastaarden is 
een hele tijd. Er is zelfs nog iemand bij 
die sinds de oprichting lid is, in diverse 
functies! Een onderscheiding had ik 
hier toch wel verwacht. Of minimaal 
een Van Goghbord.

‘Agaat rood intensief ’. Staat er onder 
een kanarie. Verstand heb ik er niet 

Dit jaar kwamen alle spullen van de 
Jumbo Supermarkt. Behalve diverse 
soorten brood, stonden onder meer 
fruitstroop, smeerkaas, fruitpasta, ha-
gelslag en halfvolle melk op de kids te 
wachten. Niet alleen de leerlingen van 
basisschool De Nieuwe Linde deden 
mee, maar ook de kinderen van peuter-
speelzaal ’t Dwersliggertje en kinder-
dagverblijf Korein schoven aan voor 
het gezonde voorbeeldontbijt. Na af-
loop haalde de Voedselbank Nuenen 

de niet gebruikte etenswaren op om ze 
later te verdelen onder hun leden. Met 
de deelname aan het Nationaal School-
ontbijt dragen de scholen ook een 
kwartje per leerling af aan een goede 
doelen. Dit jaar waren dat Bake for Life 
en het Oranjefonds. Bake for Life leidt 
jong gehandicapten in ontwikkelings-
landen op tot bakker. 
Het Oranjefonds brengt mensen bij el-
kaar door het steunen van allerlei soci-
ale initiatieven.

De gehele Ierse ‘scene’ in Nederland 
verzamelde zich afgelopen weekeinde 
in de kroegen in het Park en de We-
verkeshof. En dat leverde een gebeur-
tenis van formaat op. In Schafrath, de 
Zinn, de Van Goghbar, de Auberge, 
Ons Dorp en in Weverkeshof was het 
afgeladen vol met zowel muzikanten 
als geïnteresseerde bezoekers. En dat 
leverde een reeks van sessies op die 
van zeer hoge kwaliteit waren. Muzi-
kanten uit zowel Nederland, België, 
Duitsland en Ierland waren te vinden 
op alle locaties. En de bezoekers die 
het weer trotseerden, want wat is er 
beter dan met slecht weer in een kroeg 
te zitten met goede muziek en vrien-

den, hebben er met volle teugen van 
genoten.

Maar met de sessies was het nog niet 
rond, want met de optredens in Het 
Klooster door enkele vooraanstaande 
band in de Ierse sfeer is het feestje een 
aantal uren opgerekt. Tot het laatst 
waren velen uit de verste uithoeken 
van Nederland en België getuige van 
een programma met uitgelezen Ierse 
muziek. Smullen kortom voor wie 
zich onder de liefhebbers schaart. 
“Dit feest hebben we gehad, dankzij de 
steun van de vele sponsors.” Maar we 
gaan er weer voor.” Aldus Kees van de 
Sande. “Tot 3 november 2013!”

Gevolgen regeerakkoord
Hulp door ANBO 
Nuenen
Gelukkig raken de maatregelen uit het 
Regeerakkoord ons voor wat de Ener-
gie en Ziektekosten rekening in 2013 
nog niet. Maar daarom blijft het ver-
standig de uitgaven op die beide ter-
reinen eens tegen het licht te houden.

Voor beide situaties kunt u een beroep 
op de ANBO Nuenen doen. Een lidmaat-
schap en de kosten daarvan zijn snel te-
rugverdiend. Wilt u meer weten? Stuur 
dan een e-mail naar p.van.doorn@ons-
neteindhoven.nl of bel naar 2833461

Open dag Scouting Rudyard Kipling     
niet in het water gevallen

Op zaterdag werd de open dag officieel 
geopend met heel de groep rondom de 
vlaggenmast. 
Hierna konden de activiteiten begin-
nen. Alle kinderen draaiden met hun 
eigen speltak, zodat de kinderen die 
kwamen kijken bij hun leeftijdgenoot-
jes aan konden sluiten. Er waren in het 
bos allerlei activiteiten te vinden om te 
doen. 
Zo konden de kinderen over een 
stormbaan rennen. Hiervoor moesten 
ze door banden lopen, onder een net 
door tijgeren en over touwen heen 
klimmen. 

Verder konden de kinderen nog; hout 
hakken, flensjes bakken op het kamp-
vuur, pionieren, speurtocht lopen, le-
vend tafelvoetballen, en aan een tuigje 
gezekerd uit het raam springen.

De activiteiten waren op alle leeftijden 
afgestemd zodat alle kinderen deel 
konden nemen aan de activiteiten. On-
danks de regen hebben alle kinderen 
zich prima vermaakt en werd de open 
dag een leuke dag vol speel plezier.

Ierse sessie in café Schafrath.

Een presentje van ZuidZorg 
voor mantelzorgers
Zaterdag 10 november is het de 15e Dag van de Mantelzorg. Een jaarlijks 
terugkerend moment om mensen die vrijwillig en onbetaald zorgen voor 
anderen, eens in het zonnetje te zetten.

Ouderenzorg in 
stand houden
De fractie van Nuenens Belang is ge-
schrokken van het voornemen van het 
nieuwe kabinet om de ouderenzorg en 
de Algemene Wet Bijzondere Ziekte-
kosten te hervormen. Voor de ge-
meente Nuenen met een bevolking 
van 22.542 inwoners en een grijze 
druk (65 jaar of ouder) van 30.4% te-
genover 25.7% gemiddelde in Noord-
Brabant, heeft dit grote gevolgen.

Met andere woorden: 
Nuenen vergrijst ten opzichte van an-
dere gemeenten in Noord-Brabant het 
meest.

Wat betekent de hervorming con-
creet voor Nuenen?
1. De AWBZ wordt opgeknipt. Zware 

gevallen zoals ernstig en chroni-
sche zieken en gehandicapten die 
binnen een instelling verpleging 
nodig hebben, komen in een lande-
lijke regeling. Deze groep krijgt bo-
vendien te maken met een hogere 
eigen bijdrage.

2. Lichte gevallen die thuis wonen en 
afhankelijk zijn van verzorging, be-
geleiding en ondersteuning, moeten 
aankloppen bij de Gemeente, maar 
die krijgt minder geld van het Rijk.

3.  De aanspraken op huishoudelijke 
hulp worden vervangen door een 
maatwerkvoorziening voor dege-
nen die het echt nodig hebben en 
niet uit eigen middelen kunnen be-
talen bijv. ouderen met alleen 
AOW of ouderen met AOW en een 
klein pensioentje. 

4. Recht op zorg vervalt.
5. Er zal meer beroep gedaan worden 

op mantelzorgers.
6. Hulpmiddelen zoals scootmobiel 

en rollator moeten worden herge-
bruikt.

De fractie van Nuenens Belang roept 
alle organisaties die met ouderenzorg te 
maken hebben op, de handen ineen te 
slaan. Voorkom dat ouderen het kind 
van de rekening worden van de bezui-
nigingen van het nieuwe kabinet. 

Cabaretvoorstelling voor relaties St. Anna Zorggroep

Lachen is gezond
De St. Anna Zorggroep nodigt belangstellenden van harte uit voor een 
avondvullend optreden op donderdag 29 november, aanvang 20.30 uur. 
Onder de noemer Lachen is gezond treedt cabaretier Leon van der Zanden 
op met zijn programma ‘Vruchtvlees’, voorzien van een kleine toespitsing 
op de St. Anna Zorggroep.

van. Ik zou bijna denken dat er een 
spuitbusje overheen gegaan is. Maar 
dat is vast niet zo. De vogels zingen er 
vrolijk op los. Bij navraag blijkt de klei-
ne fladderaar een kleurstof in de voe-
ding te krijgen. Is overigens alleen zo 
bij de rode vogels. Dus niet bij de groe-
nige en de gele. Bijzonder mooi vind ik 
de Australische kanaries. Nou ja, hier 
geboren natuurlijk, maar down under 
dus vliegend in het wild. 

Op naar de Spegelt. Want er is veel te 
doen deze zondag. Het Nuenens Man-
nenkoor viert 15 jaar met een koren-
festival. Bij binnenkomst sta ik opeens 
tussen heel ander zangtalent! Het zijn 
de in glimmend donkerblauw geklede 
dames van het Gerwens Gemengd 
Koor. Ik kom binnen tijdens het optre-
den van Midore. Ook hier geen burge-
meester, bord of lintje. Maar ja 15 jaar 
is ook nog niet zo lang voor een koor. 
Ik zak even later af in de kroegen 
rondom het Park. Iers Sessie Festival. 
Dat is pas voor de tweede keer. Dus 
die hebben voorlopig nog niks te ver-
wachten. Het is donker buiten, druk in 
Schafrath en aangenaam in de van 
Goghbar. In de Auberge typ ik, zittend 
op een barkruk met een kopje thee.

De lat voor een gemeentelijke onder-
scheiding ligt hoog. En dat kon ik zon-
dag al meteen merken. Wel vielen er 
een dag eerder nog een drietal Van 
Goghborden in Gerwen!

Groep De Pips van kinderopvang Korein peuzelt heerlijk het gezonde ontbijtje op.

De thuiszorgmedewerkers van Zuid-
Zorg gaan dit samen doen met hun 
cliënten. Zij verspreiden deze week 
mantelzorgpresentjes aan hun cliën-

ten, die deze op hun beurt overhandi-
gen aan hun eigen mantelzorgers. Een 
leuke manier om mantelzorgers te be-
danken voor al hun zorg een aandacht.

Het mantelzorgpresentje wordt uitgedeeld door de thuiszorgmedewerkers van 
ZuidZorg.

Scouting Rudyard Kipling organiseerde afgelopen zaterdag de jaarlijkse 
open dag op het scoutingterrein in en rondom de blokhut. De scouts en hun 
leiding waren op vrijdagavond al begonnen met de voorbereidingen voor de 
open dag. Zo werd er die avond een welkomstpoort gepionierd.

Toegangskaarten à € 5,- per persoon 
zijn te bestellen via muziekgebouw-
eindhoven.nl of aan de kassa van het 
Muziekgebouw Frits Philips in Eindho-
ven.
De opbrengst van deze voorstelling 
gaat naar Stichting Heppie. Het St. 
Anna Ziekenhuis, onderdeel van de 
St. Anna Zorggroep, is dit jaar in het 
kader van de komst van Hotel Heppie 
in Geldrop-Mierlo, met deze stichting 
een samenwerkingsverband aange-
gaan als medisch partner. Stichting 
Heppie zet zich in voor kinderen die 
opgroeien onder moeilijke omstan-
digheden. 

Lees hierover meer op de website 
www.heppie.nl.



LINDEBLAADJES

HoE gAAt DAt?
’’Lindeblaadje’’ opgeven?

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

Drukkerij Messerschmidt, Berkenbos 6, Nuenen.

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

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

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

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

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

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

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

WIJ vERHuREN 
BoxEN vooR 

tIJDELIJkE
opSLAg

Lieshout
INfo: 06 - 53 86 35 12

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

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

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

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

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

Collse Hoefdijk 25, 5674 Vl NUeNeN Tel. 040-2837774
www.twitter.com/deronddelinde

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.

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.

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

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

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

11 NovEMBER vLooI-
ENMARkt. Sporthal Strijp. 
Rijstenweg 7, Eindhoven. 90 
kramen. 9-16 uur. € 2 p.p. 
06-20299824

Met uw bedrijf ook online in 
de CLOUD werken? Vanaf 
elk apparaat uw eigen Win-
dows omgeving beschik-
baar hebben! www.instyle.nl

Vakkundige en voorde-
lig computerhulp aan 
huis! Einde aan uw PC 
/ MAC problemen. Bel 
Richard Hempelman op 
06-19149097 of internet 
www.insyte.nl.

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

oERLEMANS kEukENS
MET DE VISUELE SHOWROOM

Keuze uit 1001 mogelijkheden 
Snel en vakkundig geleverd

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

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

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

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

Vandaag is het opletten. 
Voor die nieuwe ABRA-
HAM in Wetten. Wie en 
Woar? Op de Heerendonk 
oNZE coR! DE LAAR-
BEEKERTJES.

t u I N o N t W E R p E N 
‘IRENE DE JoNg’ voor 
Ontwerp, Advies en On-
derhoud. Bel voor een af-
spraak: 06-48682612. www.
tuinontwerpen-irene.nl

tE koop: NIEuWE uIt-
LAtEN INcL. MoNtAgE 
diverse merken, 30 tot 50% 
korting. Tel. 06-53144105. 
Email vdheuvelauto@hot-
mail.com.

VCN Videoproducties 
Laat nu uw waardevolle 
8mm films overzetten naar 
DVD. Voor meer informatie: 
040-2837796.

MoRE tHAN SEvEN 
vERkoopt: DE  koE!!! 
De koe is te zien op Berg 
52a, Nuenen. U mag een 
bod doen via mail; lizjeanne@
xs4all.nl

permanent Make-up 
altijd een verzorgd uiterlijk! 
Al 15 jaar ervaring; voor 
eyeliners , wenkbrauwen 
(ook hairstroke methode, 
haartjes), lipliners. GGD ge-
certificeerd. INStItuut 
ZILvERScHooN Berg 
51, 5671 CB Nuenen, te-
lefoon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl. 

LASt vAN ovERBE-
HARINg?  Permanent 
ontharen mbv. IPL(flitslicht), 
Elektrisch ontharen, nu be-
ginnen volgende zomer niet 
meer scheren! Vergoeding 
door ziektekostenverze-
keraar mogelijk. Ook voor 
mannen ! INStItuut 
ZILvERScHooN Berg 
51, 5671 CB Nuenen, te-
lefoon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl. 

gEL LAk, Gel lak nieuw-
ste techniek op het ge-
bied van UV gel. Brengt de 
voordelen van nagellak en 
gelnagels samen! Weken-
lang prachtig mooie nagels, 
zonder beschadigingen. Nu 
in November en December 
22.50!! INStItuut ZIL-
vERScHooN Berg 51, 
5671 CB Nuenen, telefoon 
040-2300025. www.insti-
tuutzilverschoon.nl. 

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 8 november 2012 

tot en met woensdag 14 november  2012 
of zolang de voorraad strekt. 

Niet in combinatie met andere acties. 
OP = OP

20% KORTING 
op ALLE lichaams-

verzorgingsproducten

Promotiedag:

Met visagiste voor 
GRATIS huidadvies!
Donderdag 15 november

10.00 - 16.00 uur.

	  
 
U kunt bij ons terecht voor: 
Steunkousen, peelings, 
wondverzorging, huidadvies, 
ontharen, oedeem 
	  
Sneeuwgorshof 1 Nuenen 
Tel: 06-28577715 
www.careaboutskin.nl 
	  

	  

	   
Nieuw in Nuenen 
 
Last van huidproblemen of 
oedeem?? 
	  
Sneeuwgorshof 1 Nuenen 
Tel: 06-28577715 
www.careaboutskin.nl 

	  

	  

	  
	  
Voor de behandeling van: 
 
 Acne, couperose, gerstenkorrels, 
steelwratjes, littekens, oedeem 
 
Sneeuwgorshof 1 Nuenen 
Tel: 06-28577715 
www.careaboutskin.nl 
	  

Koop nu de cadeautjes voor de feestdagen 

tot 70 % korting 
Parfums o.a. Bvlgari & Memo 

Huidverzorging | Make-up | Nagellak 
Geurkaarsen-diffusers |  Zeepkralen etc. 

Sieraden voor de jonge meiden 

 Parfumerie - Schoonheidssalon 
  HUIDVERBETERING - ANTI-AGEÏNG– MANICURE-VISAGIE 

 Berg 33  Nuenen    
www.blush-beauty.nl   

Openingstijden  
Di t/m Vrij 9:30-17:30 uur  Zaterdag 11:00-16:00 uur 

uur 
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 Uit d’n hoek…

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

www.firstclassmodestiphout.nl

- Flits korting - 
Caroline Biss
slechts 3 dagen

25% korting
donderdag t/m 

zaterdag 

- alleen deze week - 

 

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

www.firstclassmodestiphout.nl

Aanpassing 
onderscheidingen-
beleid in Nuenen
De gemeente Nuenen is bezig met 
aanpassingen op gebied van het 
representatiebeleid. Een onder-
deel daarvan vormen de onder-
scheidingen. 

Om devaluatie van de onderscheidin-
gen te voorkomen is het nieuwe uit-
gangspunt dat de toekenning van ge-
meentelijke erepenningen exclusiever 
zal worden. De inzet en verdiensten 
van jubilerende en afscheidnemende 
verenigingsleden worden nu zo streng 
mogelijk getoetst aan de geldende cri-
teria. Dat heeft tot gevolg dat er veel 
minder onderscheidingen uitgereikt 
worden dan voorheen het geval was.

Presentatie over reeën en natuur 
in en rond het Wasven in Tongelre
Op maandag 12 november zal Kees van Grevenbroek een film vertonen van 
de Vereniging van het reewild. Het vertelt alles over de ree die in het Tonge-
rens- en het Nuenens grondgebied voorkomt.

Kees van Grevenbroek is coördinator van de Natuurwerkgroep in het Wasven in 
Tongelre en hij zal een impressie geven over de taakstelling van deze werkgroep 
en de natuur rond het Wasven. Deze presentatie wordt gehouden in de IVN-
ruimte in Het Klooster en de aanvang is 20.00 uur. Iedereen is welkom en deel-
name is gratis. De IVN ruimte is echter beperkt tot 50 toehoorders. Info: tel.nr. 
040-2421423.

Ingezonden brieven
INGEZONDEN MEDEDELING 1
Het lijkt niet meer zo fijn om in Klein-Griekenland aan de Dommel te zijn.
Potverteren en subsidiëren was hier jarenlang de leus en na recente grondaankopen 
rest alleen bittere keus.
Politici stonden elkaar jarenlang naar het leven en houden nu vast aan een onhaal-
baar streven.
Subsidiebedragen raken nu los en huiseigenaren worden in hoge mate de klos.
De vaststelling van   steeds dalende woningwaarden laat zich nog raaien, eigenaren 
laat je hierbij geen oor aann...
Men zegt woninglasten worden tzt weer lager, maar dit zal wel worden de 40 plus % 
van Van de Ven als schlager.
Nog meer  (te) dure projecten moeten komen, HOV lijn, rotondes en kruisingen zonder 
bomen.
Met ook nog een nieuw gemeentehuis op de achtergrond, komen de financiën later zeker 
niet meer rond.
Samengaan met een grote broer is nog niet de leuze, maar zal uiteindelijk blijken een 
onontkoombare keuze.
Niemand wil nog zetten de eerste stap, daar het de politici zal vergaan als Jolande Sap.
Ook  Rutte en Samsom nemen nu al stappen, daar kleine gemeenten de toekomstige ta-
ken niet meer kunnen behappen.
Eind goed al goed met de dure grond, daar de toekomstige gemeente dit gewoon krijgt in 
de mond.

 Ton Dorresteijn, Haffmanslaan 8, Nuenen

Dichtbundel Leo Mesman

Soep koken in een sarcofaag

Leo Mesman is in 1949 geboren in Nue-
nen en woont sinds 1974 in Utrecht. Daar 
is hij actief in de vereniging Taalpodium. 
Hij studeerde theologie en was jarenlang 
werkzaam als beleidsmedewerker bij de 
vakcentrale FNV. Sinds kort kan hij meer 
tijd besteden aan zijn grootste passie: het 
lezen en schrijven van zowel serieuze als 
humoristische gedichten. 
Leo publiceerde een aantal bibliofiel uit-
gegeven dichtbundels bij Fado Press Til-
burg. Gedichten van zijn hand versche-
nen ook in diverse tijdschriften en 
landelijke bloemlezingen. 

Over de inhoud
Is poëzie voor u een ver-van-mijn-bed-

show? Dan is deze dichtbundel echt iets 
voor u! Want Soep koken in een sarco-
faag bewijst dat gedichten best leesbaar 
en leuk kunnen zijn. Of ze nu over onze 
relatie met dieren gaan, een actueel ver-
schijnsel als Twitter behandelen of met 
het oeroude thema van de liefde stoeien. 
Ook vind je in deze bundel fraaie staaltjes 
van wat je met taal allemaal kunt doen. 
Kortom, een poëtisch brouwsel om je 
vingers bij af te likken en een leuk cadeau 
voor de komende feestdagen.

Te bestellen via internet: 
www.boekscout.nl/shop/ of via de plaat-
selijke boekhandel. Prijs € 13,95.
SBN: 978-94-6206-424-9

RIJMDWANG

Ik wil niet rijmen als ik dicht
Toch overkomt het mij nog licht

Als ik een regel heb geschreven
Dat er een volgende aan komt zweven

Met weer een rijmwoord aan het eind
Het is mijn noodlot naar het schijnt

Onder ons gezegd & gezwegen:
Ik heb mij er bij neergelegen

Sinterklaaskienen 
in Zaal de Koekoek
Op woensdagavond 14 november 
organiseert buurtvereniging Plan 
West uit Lieshout haar jaarlijkse 
Sinterklaaskienavond. Zwarte Piet 
zal deze avond met een bezoekje 
vereren en er zijn mooie speelgoed-
prijzen te winnen. 

De avond staat open voor iedereen en de 
opbrengst komt geheel ten goede aan de 
buurtvereniging. De avond vindt plaats 
in Zaal de Koekoek aan de Dorpsstraat in 
Lieshout en begint om 20.00 uur. De zaal 
is geopend vanaf 18.30 uur. Vanwege de 
grote belangstelling in andere jaren is het 
aan te raden op tijd aanwezig te zijn.

Het Klooster vol 
Brabantse humor
Op donderdag 22 november is caba-
retgroep Brabant Plat met een 
avondvullende voorstelling te zien 
in Het Klooster.

Brabant Plat, alweer bezig aan zijn 
tiende seizoen vol Brabantse humor, 
bestaat uit twee zeer ervaren Brabant-
se humoristen. Robert van Lamoen, 
meerdere keren Brabants kampioen 
tonpraten en Rob van Elst, regelmatige 
finalist van het Keiebijters kletstoer-
nooi. Zij worden bijgestaan door het 
kwartet De Turfstekers. Brabant Plat 
staat garant voor een avondje ijzerster-
ke en onvergetelijke Brabantse humor, 
waarbij de lachspieren zwaar op de 
proef worden gesteld. Entreekaarten 
voor deze avond zijn verkrijgbaar aan 
de kassa van Het Klooster.

De Walburg
Open 
winterwerkplaats
Heb jij ook oog voor de schoonheid 
van winterse structuren en bladvor-
men? Voor een grillige tak met een 
enkel bungelend besje of voor uitge-
droogde stengels? Als je graag werkt 
met natuurlijke plantmaterialen en 
bovendien van een gezellige werk-
sfeer houdt, dan is de Walburg de 
ideale werkplek voor jou!

Zondag 25 november: advent/kerst-
kransen, 13.30 tot 17.00 uur.
Zaterdag 22 december: kerst/winter-
decoraties, 13.30 tot 17.00 uur.
Meld je aan via dewalburg@hetnet.nl 
of telefonisch tel. 040-2449682.
De basiskosten zijn € 15,- voor het 
(kerst)groen, winters takkenspul en 
bindmaterialen. Je kunt een eigen 
schaal meenemen maar er zijn ook 
vormen (kransen en decoratiemateri-
alen) aanwezig tegen (lage) extra kos-
ten. Inclusief een winterse traktatie. 
Maximale groepsgrootte 12 personen. 
Meer over de activiteiten van de Wal-
burg op www.dewalburg.nl

Sinterklaas komt 
op het Eeneind
Speciaal voor de Eeneindse kinde-
ren komt Sinterklaas op zaterdag 24 
november naar het Eeneind. Sinter-
klaas is dan het middelpunt van een 
fantastische Sinterklaasmiddag.

Om 13.15 uur worden alle kinderen ver-
wacht bij het Enodegebouw. Van daar lo-
pen de kinderen Sinterklaas tegemoet 
onder begeleiding van Showkorps O&V. 
Als Sinterklaas eenmaal binnen is, be-
gint de feestelijke middag. En natuurlijk 
gaat niemand zonder een echte Sinter-
klaassnoepzak naar huis. Wijk C nodigt 
het hele Eeneind uit om er samen met de 
Sint en zijn Pieten weer een onvergetelijk 
middag voor de kinderen van te maken.

Foto expositie 
fotoclub Knipoog
Van 1 tot en met 30 november is er in 
de bibliotheek van Nuenen een expo-
sitie van foto’s van fotoclub KNIP-
OOG van Seniorenvereniging PVGE 
Nuenen. In 2012 werd een fotowed-
strijd gehouden onder de leden van de 
PVGE. De winnaars zijn: Josiane Clé-
ment (Rotterdam) en Hans Visser 
(Monniken Sri Lanka). Het werk van 
de winnaars maakt deel uit van de ex-
positie in de bibliotheek. De expositie 
is te bezoeken gedurende de ope-
ningstijden van de bibliotheek.

Een brief schrijven 
aan Sinterklaas, 
dat kan
Zaterdag 17 november komt Sinterklaas 
weer aan in Nederland, dit jaar in Roer-
mond. Veel kinderen willen echter nu al 
hun tekeningen, verlanglijstjes en andere 
spannende verhalen kwijt aan Sinter-
klaas. Dat kan vanaf 1 november, want 
dan is het secretariaat van Sinterklaas op 
de Sinterklaashof, (Nuenense dorps-
boerderij), weer geopend. Jaarlijks ont-
vangt dit secretariaat zo’n 10.000 brieven 
van kinderen. Het postadres van Sinter-
klaas is: Sinterklaashof, 5670 NA Nue-
nen.
Alle kinderen krijgen een persoonlijk be-
richt van Sinterklaas. Tientallen schrijf-
pieten helpen de Sint daarbij. Vergeet 
niet een postzegel (waarde 1) voor ant-
woord bij te sluiten. Brieven dienen voor 
28 november gepost te worden. Want 
dan valt de brief van Sinterklaas nog 
voor 5 december bij u op de deurmat!
Zie ook www.sinterklaashof.nl

Bibliotheek dommeldal
Nederland leest 
De donkere kamer 
van Damokles
In het kader van Nederland Leest heeft 
bibliotheek dommeldal een activiteit 
aan het programma toegevoegd.
Op 16 november is er een film in SCC 
de Hofdael Geldrop. De vertoning van 
Als twee druppels water, de verfilming 
van het boek De donkere kamer van 
Damokles. Toegangskaartjes kosten € 
4,50 en zijn verkrijgbaar in Hofdael. De 
lezing van Marc Westerman in Mierlo 
over de verfilming van het boek is ver-
plaatst van 14 naar 21 november. www.
bibliotheekdommeldal.nl

Oproep inwoners Nuenen-Zuid

Zeg nee, tegen de 
snelheidsverhoging Helmondweg
Op maandag 26 november vindt om 15.00 uur in Den Bosch de hoorzitting 
plaats over de snelheidsverhoging op de Helmondweg. In de hoorzitting 
zullen verschillende bezwaarmakers hun bezwaren tegen de snelheidsver-
hoging tot 130 km/uur op de A270 (Helmondweg) toelichten. Het gaat hier-
bij vooral om geluidshinder en veiligheid. Bezwaarmakers zijn onder ande-
re de Bewonersvereniging Heikampen, bewoners Zuiderklamp en bewo-
ners Molvense Erven en de gemeente Nuenen.
De vertegenwoordigers van de bewoners 
van Nuenen-Zuid doen een dringend ver-
zoek aan diegenen, die zelfstandig een be-
zwaar hebben ingediend zich te melden 
voor een overleg over deze hoorzitting. 
Dit om samen zo sterk mogelijk te staan.
Tevens wordt u uitgenodigd om persoon-
lijk bij de hoorzitting aanwezig te zijn om 
als inwoners van Nuenen-Zuid gezamen-
lijk kracht te zetten bij de bezwaren tegen 

het besluit van de Provincie Brabant om 
op een gering stukje A270, dat ‘pal langs 
onze woonwijken loopt’, van 07.00 tot 
23.00 uur een snelheid van 130 km/uur 
toe te staan.
U kunt zich hiervoor melden bij BV 
Heikampen ruud@moviat.com 040-
2835000, bewoners Zuiderklamp ruud.
macco@onsnet.nu of Molvense Erven 
h.kranen@onsnet.nu 

Heemlezing over 
oude radio’s
Heemkundekring ’t Hof van Liessent 
geeft op donderdag 15 november om 
20.00 uur een lezing over oude radio’s in 
zaal De Koekoek in Lieshout. Gidi Verhe-
ijen uit Aarle-Rixtel gaat daar vertellen 
over oude radio’s, de techniek, het belang 
van de radio vroeger en welke beroemde 
programma’s er waren waar de mensen 
massaal naar luisterden. Gidi Verheijen 
zal het allemaal vertellen: techniek met 
levende herinneringen. Heemkunde-
kring ‘Hof van Liessent’ heeft in het voor-
jaar van 2012 een grote en succesvolle 
tentoonstelling gehouden over de jaren 
’50, natuurlijk ook met radio’s.

Zorg

Het nieuwe kabinet kan aan de slag. Eindelijk is er een begin gemaakt met het af-
bouwen van de hypotheekrenteaftrek. Oke, de nieuwe zorgpremie moet mis-
schien nog wat bijgeschaafd worden. Maar al dat geklaag… Het aantal miljonairs 
en hun vermogen blijft maar groeien. 
 Als we eerlijk zijn, kan het allemaal makkelijk wat minder. Twee keer per 
jaar op vakantie in plaats van drie keer. Even geen duurder abonnement op tv-, 
internet- of mobiele telefoon. Een iets goedkopere auto. Daar lijde niks van. In de 
Volkskrant stond een ingezonden brief. Daarin werd (door een vrouw) voorge-
steld dat iedereen 1000 euro betaalt. Zijn we in één keer van de tekorten af. Geen 
gek idee.  De meeste van ons hebben de afgelopen jaren op te grote voet geleefd. 
We zijn allemaal verslaafd aan luxe. Macht, geld en prestige zijn geen heilzame 
idealen.
 Vanaf 2014 geeft de hoogte van je zorgpremie aan hoe arm of rijk je 
bent. Het zal een standaardvraag worden op feestjes: ‘Wat betaal jij aan zorgpre-
mie?’

Edwin Coolen 

Op 2 november is een nieuwe dichtbundel van Leo Mesman verschenen bij 
uitgeverij Boekscout.nl. De bundel draagt als titel: Soep koken in een sarco-
faag en bevat 50 lichtvoetige verzen.
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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
Zaterdag 10 november, 18.30 uur: Eu-
charistieviering, kinderkoor, voorgan-
gers pastor J. Vossenaar en dhr. J. Dec-
kers. 
Zondag 11 november, 09.30 uur: 
Woord en communiedienst, volks-
zang, voorganger  pastoraal werker J. 
Deckers.
Zondag 11 november, 11.00 uur: Eu-
charistieviering, parochiekoor, voor-
gangers pastor J. Vossenaar en dhr. J. 
Deckers.

Misintenties
Zaterdag 10 november 18.30 uur: 
Drieka van de Tillaart en familie; Julia 
Prinsen; Nic Magis; Marietje Swinkels 
- van Dongen (vanwege verjaardag).
Zondag  11 november 9.30 uur: Jan 
van Stratum; Francisca en Antoon van 
Moorsel; Mia van den Akker-de Rooij; 
Rob van den Akker; Suzanne Rayma-
kers-van den Akker.
Zondag 11 november 11.00 uur: Ans 
Moors-Westerveld; Tiny de Greef-
Smulders; Sjef van Nunen; Liny van 
der Leegte-Gerritse; Pater Piet van 
Santvoort; Oscar Haffmans en Sibilla 
Frieda Haffmans-Haan; Allegonda 

van den Elsen-Rooyackers en Gerard 
van Bree. 

Mededelingen
In onze parochie is gedoopt Cas de 
Bonth uit de Barisakker 20. Wij wen-
sen de familie van harte proficiat en 
veel geluk.

In onze parochie zijn  overleden Frans 
Groenen, Beekstraat 38a en Sebasti-
aan Kootstra, Tweevoren 37. Wij wen-
sen de families en vrienden veel troost 
en sterkte bij het verwerken van dit 
verlies.

Informatieavond 
Vormsel Parochie Nuenen
Voor de kinderen uit onze parochie die 
na dit schooljaar de basisschool gaan 
verlaten is er op vrijdag 24 mei 2013 
gelegenheid om het sacrament van het 
Vormsel te ontvangen.  Mgr. Hurk-
mans zal voorgaan in deze viering.

Voor het ontvangen van het vormsel 
komen alle kinderen van groep acht in 
aanmerking die door het doopsel op 
weg gezet zijn naar een leven als chris-
ten. Door dit sacrament worden de 
vormelingen uitgenodigd een eigen 
keuze te maken om deze weg te blijven 
volgen.

Wij als parochie willen betrokken blij-
ven bij deze keuze en daarom lijkt het 
ons zinvol om ons samen hierover te 
bezinnen. Door middel van deze brief 
nodigen wij zowel de vormeling als 
zijn ouders uit voor een informatie-
avond, omdat we denken dat jullie sa-
men een keuze maken voor het vorm-
sel. Ook als u nog niet besloten heeft 
of uw kind aan het Vormsel deelneemt 
bent u van harte welkom!

Deze informatieavond wordt gehou-
den op maandag 26 november in de 
H. Clemenskerk, Park 55 en begint om 
19.30 uur. De verwachting is dat de in-
formatieavond rond 21.00 uur zal ein-
digen.

De opzet van de avond is als volgt: 
1.  een algemene bezinning voor           
     ouders en jongeren;
2. de jongeren gaan naar een aparte 

ruimte om met elkaar na te denken 
over keuzes die je kunt maken; tege-
lijkertijd wordt met de ouders die-
per ingegaan op de betekenis van 
het vormsel;

3. een gezamenlijke pauze;
4. het bespreken van praktische zaken 

als de inschrijving, de werkwijze 
van het project en wat verder nog 
ter sprake kan komen.

Tijdens deze avond zijn inschrijffor-
mulieren in de kerk aanwezig. Indien 
u dat wenst kunt u uw zoon/dochter 
direct inschrijven. U ontvangt dan te-
vens de werkmap en de oudermap. 
Wij vragen u een bijdrage in de kosten 
van € 25,- direct bij de inschrijving te 
voldoen. Indien u niet besluit om di-
rect in te schrijven dan is er een twee-
de mogelijkheid tot inschrijven en wel 
op maandag 10 december in het paro-
chiecentrum (Park 55) tussen 19.00 en 
20.00 uur.  Voor meer informatie kunt 
u terecht bij Han Waalen, telefoon 
040-2839061 of via de mail hanwaal-
en@onsnet.nu 

Gezinsviering H. Clemenskerk 
Nuenen zaterdag 10 november 
“Vertrouw op je vrienden!”
In huis, op school en in je familie…
overal heb je je vrienden of misschien 
wel bijzondere vrienden! Vrienden bij 
wie je veilig voelt, waar het gezellig is 
en die naar je luisteren of helpen. Dat 
zijn vrienden waarop je kunt vertrou-
wen… en waarop je kunt bouwen.
Wil je weten of de kerk ook een vriend 
van je is? Kom dan naar de gezinsvie-
ring van aanstaande zaterdag 10 no-
vember 2012 om 18.30 uur. Het kinder-
koor verzorgt de muzikale omlijsting.
Je bent van harte welkom in de H. Cle-
menskerk aan het Park.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl 

Zondag 11 november 11.00 uur: Eu-
charistieviering, tevens St. Caecilia-
feest Gerwens Gemend Koor, paro-
chiekoor, voorganger pastor F. Groot.

Misintenties  
Levende en overleden leden Gerwens 
Gemengd Koor; Drika Bisseling-
Aarts; Mien Schepers-van der Linden; 
Ben van den Hurk; Harrie de Groot; 
Piet en Jo Renders-Schoenmakers; Ja-
nuske Jansen en Dora Rooijakkers; 
Overleden ouders Jansen-Aalbers.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl
Zondag 11 november 9.30 uur: Eucha-
ristieviering, volkszang, voorganger 
pastor S. Kuijpers. 

Misintenties
Piet Coolen; Adrianus Smits en Chris-
tina Smits-Renders.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl
 
Latijnse Heilige Mis
Donderdag 8 november: 17.30 uur 
Lof, 18.30 uur Heilige Mis.

Vrijdag 9 november: 7.15 uur H. Mis.
Zaterdag 10 november: 8.30 uur H.Mis.
Zondag 11 november: 24e zondag na 
Pinksteren, 10.30 uur Hoogmis
Maandag 12 november: Heilige Mis 
wordt nader aangekondigd
Dinsdag 13 november: 18.30 uur Hei-
lige Mis.
Woensdag 14 november: 7.15 uur 
Heilige Mis.
 
Contactadres
Priesterbroederschap Sint Pius X, Pa-
ter Carlo de Beer, Heuvel 23, 5674 RR 
Nuenen/Gerwen, tel.: 040-283 45 05, 
fax : 040-283 71 17, e-mail: c.debeer@
stpiusx.nl

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

Op zondag 11 november is er een 
Open (S)preekstoeldienst. Aanvang: 
10.00 uur.
Voorgangers: ds. C. Crouwel en Cees-
Joost Botman, cardioloog te Eindho-
ven. Het thema is: 'Wat wilt u dat ik 
voor u doe?'
Voor de kinderen is er nevendienst. 
De collecte is voor de Voedselbank 
Nuenen.
Na de dienst is er gelegenheid tot ont-
moeting met koffie en thee. U bent 
van harte welkom.

In het Open Huis bent u elke donder-
dagmorgen welkom van 10-12 uur. U 
kunt gewoon binnenlopen.

Datum tijdstip activiteit organisatie plaats 

november  Foto expositie Knipoog, PVGE. Bibliotheek dommeldal Bibliotheek Nuenen       

november 09.00 uur  Wandelen met 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    

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

  10.00-17.00 uur Fietsverlichtingscontroles Veilig Verkeer Nederland Winkelcentrum Kernkwartier       

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

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

14 nov 13.30 uur Informatie dodehoekspiegels KBO Nuenen DAF Museum       

15 nov 20.00-22.00 uur Lezing thriller ‘Rood Canvas’ Roxanne Swan Bibliotheek Nuenen Van Goghplein 97 www.bibliotheekdommeldal.nl   

15 nov 09.30 uur Facebook Computercafe Bibliotheek Nuenen www.bibliotheekdommeldal.nl   

  14.00 uur Kienen  Jo van Dijkhof       

17 nov 22.11 uur t Dwersdebuut Dwersklippels Het Klooster       

17 nov 20.30 uur Single Party Laco Laco Strandbad Nuenen www.laco.nl     

18 nov 13.30 uur Intocht Sinterklaas in Nuenen met aansluitend Pietenfeest in Het Klooster        

  13.00-19.00 uur Benefi etconcert Stichting Warme Beer Stichting Warme Beer Café Ons Dorp www.warmebeer.nl    

  15.00-20.00 uur Open “Kerstdag”  De Snuffeltuin Ten Hout 4 in Nederwetten www.snuffeltuin.nl.   

  Inloop WLG Den Heuvel Gerwen       

22 nov 09.30 uur GPS-wandeling uitzetten op de smartphone Bibliotheek Nuenen Bibliotheek Nuenen www.bibliotheekdommeldal.nl  

 

“Het boek is uit, het was prachtig”
                                             Thea

Intens verdrietig, met groot respect en bewondering voor de kracht en waardigheid
en de manier waarop zij met haar kortstondige ziekte omging, hebben wij, 

in haar vertrouwde omgeving, liefdevol afscheid genomen van 
onze moeder, schoonmoeder en oma 

Thea Bouten-Braam
echtgenote van

Frans Bouten †
7 september 1933                                                                       4 november 2012

 Marinka en Jan Donze
  Jordy en Amanda
  Kiki

 Stephanie en Jos Göbbels
  Joost
  Evelien
 
Adriaan Rijkenstraat 8
5671 DN  Nuenen

Vilten tijdens de 
Inloop in Gerwen
De Werkgroep Leefbaarheid Ger-
wen (WLG) begint aan zijn derde 
actieve jaar. De wekelijkse inloop 
met wandelingen en de wekelijkse 
fi etstochten zijn een niet meer weg 
te denken onderdeel in het leven 
van een groeiend aantal Gerwena-
ren. Dat komt niet in de laatste 
plaats door de inzet van een groep 
vrijwilligers die wekelijks als gast-
vrouw- heer bezoekers ontvangen, 
koffi  e aanbieden, een praatje maken 
en vaak ook activiteiten voorberei-
den.

Op maandag 19 en 26 november staat 
twee keer achtereen ‘vilten’ op het 
programma. De workshop wordt ge-
leid door An Dammers. Iedereen die 
interesse heeft in het werken met deze 
‘stof ’ en graag met de handen actief is, 
kan zich aanmelden. Aanmelden heeft 
de voorkeur i.v.m. de voorbereiding en 
aanschaf van voldoende materiaal. Er 
zal gewerkt worden met voorbeelden. 
Deelnemers dienen 4 wasknijpers, een 
badstof keukendoek, een stukje zeep 
en een afwaskwastje mee te brengen. 
De eigen bijdrage is € 1,50. 

Opgeven kan bij de inloop in den Heu-
vel op maandag van 13.30 - 15.00 uur 
of telefonisch tel. 06-41102625 of mail 
naar werkgroepleefbaarheidgerwen@
gmail.com.

Kerstengel beschilderen
Workshop in 
Atelier & Galerie 
Den Dries
Alvast in de kerststemming komen? 
Kom dan naar de workshop Ker-
stengel beschilderen. Het sfeervolle 
atelier en de begeleiding zullen zor-
gen voor en verrassend resultaat. 

Data
U kunt deelnemen aan de workshop 
op maandag 12 en 19 november om 
19.00 uur. Op woensdag 7 en 21 no-
vember om 14.00 uur en op zaterdag 
17 november om 13.00 uur. 

De kosten zijn €17,50 per persoon in-
clusief materiaal, koffie en thee. Aan-
melden kan tot 2 dagen van te voren,  
via een aanmeldingsformulier.
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Voetbal

Zwemmen

P R O G R A M M A

Sprintsuccessen 
voor Z&PV Nuenen
Met nog 3 weken te gaan tot de Brabantse Sprint Kampioenschappen heb-
ben de zwemmers van Z&PV Nuenen laten zien op de goede weg te zijn. 
Afgelopen weekend werden nog 6 limieten toegevoegd aan de toch al grote 
collectie van de zwemmers uit Nuenen.

UDI - Nuenen  2-2
De eerste tien minuten was UDI duidelijk de bovenliggende partij maar 
grote kansen waren er niet. Nuenen kreeg na een kwartier een goede schiet-
kans via Philippart maar doelman van Hoeij redde bekwaam. Na een half 
uur spelen kreeg Nuenen kort na elkaar twee uitstekende kansen middels 
Werts (kopbal) en Philippart (schot) maar twee keer redde doelman van 
Hoeij door de bal over de lat te tikken. Enkele minuten voor de rust komt 
UDI ineens op voorsprong wanneer van den Berk een voorzet geeft die door 
Richard van Malten in eigen doel wordt gegleden (1-0). 

EMK - Wodan  3-2
In de 11e minuut plaatste Ruud van Helvert de bal uitstekend op Ruud Boe-
rema en tegen diens strakke schot had de Wodan doelman geen verweer, 
1-0. Enkele minuten later kwam Wodan goed weg toen een terugspeelbal 
van een verdediger op de lat belandde. Daarna miste Piet van Dorenmalen 
al zwevend door de lucht op een haar na de bal voor het Wodan doel. 

RKSV NUENEN
Zaterdag 10 november
Nuenen 1-UNA/Brinvast 1   ......... 19.30
Wilhelmina Boys-Nuenen Vet.A   16.00
Nuenen Vet.B-Waalre  ................... 16.15
Zondag 11 november
Nuenen 2-Sarto 2   .......................... 12.00
Geldrop 3-Nuenen 3....................... 12.30
Nuenen  4-Tivoli 2   ......................... 12.00
UNA/Brinvast 5-Nuenen 5   ......... 13.00
Waalre 4-Nuenen 6   ....................... 10.30
Nuenen 7-Wilhelmina Boys 6   ..... 10.00
ODC 7-Nuenen 8   .......................... 12.30
Nuenen 9-RPC 7   ........................... 10.00
Nuenen 10-Marvilde 5   ................. 10.00
UDI ´19 VR1-Nuenen VR1   ......... 11.00
Hulsel VR1-Nuenen VR2  ............. 10.00

EMK
Zaterdag 10 november 
EMK Classics - Best Vooruit   ....... 15.30
Zondag 11 november 
Oirschot Vooruit 1 - EMK 1   ........ 14.30
DBS 2 - EMK 2   ............................... 11.00 
EMK 3 - Boxtel 7   ........................... 11.30
EMK 4 - Woenselse Boys 3   .......... 11.30
SBC 9 - EMK 5   ............................... 12.00

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 10 november
Vet. De Valk - Nederwetten  ......... 16.30
Zondag 11 november
Waalre 1 - Nederwetten 1  ............ 14.30
Boxtel 4 - Nederwetten 2  .............. 11.00
Nederwetten 3 - LSV 3  .................. 10.00
Nederwetten 4 - Braakhuizen 7 ... 11.00
De Weebosch Da1 - Nederw.Da2  11.00

RKGSV
Zondag 11 november
DVS 1 - RKGSV 1  ........................... 14.30
WODAN 3 - RKGSV 2  .................. 12.00
RKGSV 3 - Braakhuizen 4  ............ 11.30
ODC 6 - RKGSV 4  ......................... 10.00
Best Vooruit 10 - RKGSV 5 ........... 1 1 . 3 0

ZAALVOETBAL COMPETITIE
Zaterdag 10 november  De Hongerman
v. Egdom Security bv  - All Stars  18.45.
Gipsy Boys   - Autobedrijf van der Heij-
den  .................................................... 19.30
Cafe Rene  - ACR  Reijnders  ....... 20.15. 

NKV KORFBAL
Zondag 11 november
NKV 1 - Olympus ‘58 1  ................. 14.40

Ook in de 38e minuut was dezelfde 
speler kansrijk bij een voorzet van Da-
vid Doevedans maar ook nu ging zijn 
kopbal naast. In de 45e minuut wist de 
kleinste (maar ook gevaarlijkste) Wo-
dan speler de bal bij de eerste paal 
door te koppen. Bij de 2e paal kon 
daarna de bal simpel binnen worden 
geschoten, 1-1. Direct daarna werd 
een voorzet van Ruud Boerema door 
een Wodan verdediger gemist en wist 
Ruud Bijsterveld EMK op een ver-
diende voorsprong de rust in te schie-
ten. Wodan begon feller dan EMK aan 
de 2e helft. Direct na rust moest EMK 
verdediger Gilles Franse al een bal van 
de doellijn halen. Direct daarna kwam 
een bal na slecht uitverdedigen van 
EMK bij een Wodan aanvaller terecht 

Direct erna krijgt UDI weer een goede 
kans wanneer van den Berk fraai in-
speelt op Wolf die echter zijn inzet ge-
stuit ziet door doelman Voogt. In de 
slotminuut is er een tweede grote kans 
voor UDI wanneer van den Berk een 
counter opzet en afspeelt op Wolf 
die echter niet kan afronden.

Na de rust ging de wedstrijd verder 
zoals die in de  eerste helft eindigde 
met Nuenen dat het iets betere van 
het spel had. Bijna werden de bezoe-
kers geholpen toen UDI stond te klun-
gelen in de verdediging en van Dijk 
uiteindelijk balverlies leed maar van 
Hoeij redde het schot van de aanvaller 
van Nuenen. Het was afwachten wan-
neer Nuenen zou gaan scoren. Uitein-
delijk valt de verdiende gelijkmaker in 
de 67e minuut Jacobs legde de bal te-
rug op de inlopende Philippart die be-
heerst de 1-1 scoorde. Enkele minuten 
later lijkt Nuenen op 1-2 te komen 
toen dezelfde Philippart voor een leeg 
doel de bal kreeg maar over schoot. 
Het bleek uitstel van executie want het 
spel van de Udenaren zakt nog verder 
weg en Nuenen koerst aan op de voor-
sprong die enkele minuten later ook 
daadwerkelijk op het bord kwam. Het 
is Christianen die op links doorkwam 
en een uitstekende voorzet gaf op   
Noël Jansen die de bal aannam, weg-
draaide en beheerst de 1-2 binnen 
schoot. UDI leek dan op een nederlaag 
af te stevenen maar had het geluk dat 
spits van Veen scherp bleef en binnen 
zestig seconden de bal in de zestien 
meter voor de voeten kreeg, draait en 
met gevoel de bal in de rechterboven-
hoek krulde (2-2). De gelijkmaker 
komt eigenlijk uit de lucht vallen maar 
wordt uiteraard met vreugde verwel-
komt. In het restant van de wedstrijd 
loerde beide ploegen nog op een kans-
je en daar waren de Udenaren het 
dichtst bij een mogelijke treffer. De 

eerste keer was het invaller Tuithof die 
alleen op doel af mocht maar vanuit 
een lastige hoek ruim naast schoot. In 
de slotminuut creëerde dezelfde Tuit-
hof nog een kans door vanaf links naar 
binnen te komen en met rechts uit te 
halen maar zijn schot ging net over. 

Komende zaterdag speelt Nuenen om 
19.30 uur thuis tegen UNA/Brinvast. 
De altijd beladen derby op sportpark 
Oude Landen begint om 19.30 uur.  

Thomas van Ekert en Milan Meurs 
waren met beiden 2 limieten de meest 
succesvolle zwemmers. Milan voegde 
met 41.77 de 50m rugslag toe aan zijn 
behaalde limieten en deed dat met 
43.76 ook op de 50m vlinderslag. Tho-
mas tekende voor de 50m vrijeslag en 
100m wisselslag limieten, waarbij hij 
op de 50m vrijeslag met 29.55 zelfs 
zeer dicht bij 29.23 kwam die nodig is 
voor de Nederlandse kampioenschap-
pen.
Voor Joeri Phaff, Lot Sauren was er elk 
1 extra limiet. Joeri verbeterde zich op 
de 100m wisselslag tot 1.11.60 (limiet 
1.12.00) en Lot dook op de 50m 
schoolslag vrij onverwacht onder de 

45.00 seconden die nodig zijn in haar 
leeftijd voor de BSK. Ze zette de klok 
stil na 44.03.
Naast limieten voor de Brabantse 
Sprint was er ook een limiet voor de 
Brabantse Winter Kampioenschappen 
te noteren. Op de 400m wisselslag, 
een van de zwaarste nummers die in 
het zwemmen voorkomt, kwam 
Maayke Voets tot een nieuw persoon-
lijk record van 5.51.57. Dit was nog 
niet genoeg voor een limiet, maar met 
een tussentijd van 1.16.07 haalde ze op 
de 100m vlinderslag 6 seconden van 
haar tijd af en daarmee bleef ze binnen 
de 1.16.50 die nodig is voor het toer-
nooi in januari.

die niet twijfelde maar direct uithaal-
de en de stand op 2-2 bracht. In de 60e 
minuut was er nog een uitstekende 
kans voor EMK, maar het schot van 
spits Bijsterveld ging naast. Ook EMK 
doelman Cuppen moest nog een red-
ding verrichten na een aanval vanaf 
links. EMK speler Doevedans had de 
pech dat een schot van hem op de paal 
belandde. 
Toen de supporters van beide vereni-
gingen zich al bij een gelijkspel had-
den neergelegd wist Ruud Bijsterveld  
de bal bij linksbuiten Ruud Boerema 
te plaatsen. Tegen zijn schot was de 
Wodan doelman kansloos en bleven 
de 3 punten op het Eeneind. Wederom 
op basis van teaminzet terecht behaal-
de punten.

Rust vinden 
door yoga
In deze tijd van veranderingen en 
hectiek is het belangrijk om zelf 
rustmomenten te creëren in je dage-
lijks levensritme. Yoga kan je daar-
bij helpen. Het lichaam en de geest 
 hebben rust nodig om te herstellen 
van alle bezigheden. Op 14 en 16 
januari start er bij Prana Yoga Stu-
dio een speciale cursus: Yoga en 
Hartcoherentie. 

Hartcoherentie helpt ons om onze 
veerkracht te vergroten. Gedurende 
ons leven krijgen we regelmatig te ma-
ken met stress. In 15 lessen ga je leren 
hoe je gemakkelijk tot coherentie kunt 
komen. Na regelmatig oefenen kun je 
merken wat het je oplevert o.a. inner-
lijke rust, emotioneel meer in balans, 
betere concentratie en een diepere 
nachtrust. Heel gezond is het omdat 
het lichaam minder cortisol aanmaakt 
en meer van het zogenaamde “ verjon-
gingshormoon” DHEA. Dit hormoon 
leidt tot rust en herstel in het lichaam. 
Nieuw is de C.D. Hartcoherentie en 
yoga om thuis te gebruiken.                               
Info en opgave: Prana Yoga Studio, 
Corina van Dommelen. ’t Hofke 59, 
5641 AJ Eindhoven. 040-2840430 & 
06-27055614 & www.pranayogastu-
dio.nl

Nederwetten - Pusphaira  2-3
Wedstrijden tegen Pusphaira zijn voor Nederwetten altijd een behoorlijke 
hindernis. Ook afgelopen zondag was dat het geval en de omstandigheden 
speelden ook niet in het voordeel want het veld was door de hevige regenval 
tijdens de wedstrijd moeilijk bespeelbaar voor een aanvallend ingesteld 
Nederwetten.

Nuenen - Una 
op zaterdagavond 
10 november  
 
Zaterdagavond 10 november  om 
19.30 uur zal in de Hoofdklasse B de 
wedstrijd Nuenen UNA /Brinvast 
gespeeld worden op sportpark 
“Oude Landen”. 

Het is bijzonder spannend in deze 
klasse. UNA/Brinvast staat op de 
tweede plaats met 18 punten en Nue-
nen op de achtste plaats met 13 pun-
ten. Na de terugkeer van UNA/Br-
invast uit de topklasse wordt deze 
traditioneel altijd beladen derby, weer 
eens gespeeld. Het belooft een span-
nende wedstrijd te worden aangezien 
de mannen van Pierre van den Eeden 
er alles aan willen doen om bovenin 
mee te draaien.  Het is een goede gele-
genheid voor supporters en andere 
belangstellenden om naar het sport-
park te komen en een geweldige voet-
balavond te beleven. Na afloop van de 
wedstrijd is er uiteraard de mogelijk-
heid om gezellig na te praten over deze 
wedstrijd in de kantine.
Nuenen hoopt zaterdagavond veel 
mensen te mogen verwelkomen.  
 

Kans na kans werd door de blauwwit-
ten gecreëerd maar het kwam niet tot 
scoren. Pusphaira kwam in haar eerste 
de beste aanval in 20e minuut op voor-
sprong door een mooi uitgespeelde 
actie van Andreas Hanegraaf. 0-1.
Nederwetten kwam in de 39e minuut 
op gelijke hoogte toen Jos Lammers 
een corner rechtstreeks binnenschoot  
1-1, dit was tevens de ruststand.
2 Minuten na de hervatting scoorde 
Kevin Sijmens via een prachtig inge-
schoten bal van links in de rechterbo-
venhoek. Onhoudbaar voor keeper 
Peter Thoonen. 1-2. Na een ongeluk-
kige uittrap van diezelfde keeper kon 

Jean-Pierre Bergmans, (sport)fysiotherapeut, manueel therapeut, 
www.fysiotherapienuenen.nl 

De fysiotherapeut
De zin en onzin van het rekken en de warming-up
Voorkomt rekken blessures?
Het rekken van de spieren wordt nog steeds gezien als een inspanning vóór het 
sporten die de kans op een blessure moet voorkomen. Het is echter nog nooit 
wetenschappelijk aangetoond dat statisch rekken (vasthouden in de rekstand) 
preventief werkt voor wat betreft het voorkomen van blessures. Statisch rekken 
alleen helpt niet als blessurepreventie. Echter de totale warming-up kan de kans 
op een  blessure verminderen tot 50% . 

Een goede warming-up bestaat uit: warmlopen, verend rekken en andere onder-
delen zoals ' rustig inslaan' en 'in'serveren bij tennis of andere balvormen bij 
sporten als volleybal, hockey, voetbal, Verend rekken is zeker niet verboden zoals 
zo vaak gedacht wordt. Het is zelfs zeer effectief bij sporten met explosieve expo-
nenten zoals bij sporten met loopversnellingen (tennis, hockey) of springen ( at-
letiek, basketbal, volleybal of koppen bij voetbal).

Warming-up
De Warming-up doet meer dan het losmaken van spieren. Hart en longen krij-
gen de gelegenheid om zich aan te passen aan de inspanning. De doorbloeding 
en herverdeling van het bloed naar de verschillende organen komt op gang waar-
door er meer zuurstof naar de spieren gestuurd wordt. Het lichaam wordt letter-
lijk naar een iets hogere temperatuur gebracht waardoor  het in de wedstrijd 
goed moet kunnen functioneren. Gewrichten krijgen meer ruimte of worden ef-
fectiever gesmeerd. Het wennen aan de terrein- en weersomstandigheden is ook 
een belangrijk item.

Tips
Doe voorafgaand aan een training of wedstrijd altijd een goede warming-up van 
15 tot 25 minuten 
Voer de intensiteit tijdens de warming-up geleidelijk op; ga door tot je ademha-
ling licht is versneld en je mogelijk licht transpireert. Werk je echter niet hele-
maal in het zweet.
Neem na een warming-up geen rust, maar ga meteen sporten. Het effect van de 
warming-up is na vijf minuten rust namelijk nagenoeg helemaal verdwenen.

Tips goede cooling-down
Wil je het herstel na het sporten bevorderen en spierpijn voorkomen? Voer dan 
altijd een cooling-down uit na de training of wedstrijd. Je brengt zo je lichaam 
weer tot rust door de intensiteit van het sporten af te bouwen.
Een goede cooling-down duurt zo’n 5 tot 10 minuten. 
Begin en eindig met een rustige looppas.
Rek tussendoor voornamelijk de spieren, die je extra hebt belast tijdens het spor-
ten. 
In tegenstelling tot de warming-up mag je nu langzaam tot de uiterste grens be-
wegen als je dat prettig vindt (statisch rekken). Houd de uiterste positie 10 se-
conden vast en ontspan daarna langzaam. 

Andreas Hanegraaf opnieuw scoren 
1-3. Nederwetten zette alles op alles 
om de aansluitingstreffer te maken en 
na wederom een groot aantal kansen 
lukte dat uiteindelijk in de 69e minuut 
door Pieter Donkers op aangeven van 
Giel van Korven. 

Het was dankzij de uitstekend kee-
pende Joeri Heynens die voorkwam 
dat Nederwetten op gelijke hoogte 
kon komen. Ondanks keihard werken 
door de Wetten spelers gingen de 
punten weer mee met de studenten uit 
Eindhoven. Volgende week de uitwed-
strijd in en tegen Waalre.

Van links naar rechts: Patrick Philippart, Tommy Jacobs en Mark Werts

BEZORGING:
Telefoon 

06 - 48 69 89 19
cuijpersverspreiding@upcmail.nl

Ook voor uw folders



Specialist in race, mountainbike, cyclo-cross, tijdrit en trekking

btw vrij kopen!*
21 %
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GROTE 
COLLECTIE

Bij aankoop van een compleet montuur op sterkte 
betaalt u alleen de enkelvoudige of multifocale glazen!*

* Actie is van 8 t/m 17 november. Niet geldig in combinatie met andere acties. Vraag in de winkel naar de mogelijkheden en voorwaarden.

GRATIS 
        MONTUREN

Park 30   Nuenen   Tel  040 2836436   www.cyu-optiek.nl
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